
Analýza struktury hostů v pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2011 

 
 

Provozovatel:   Česká televize 
 
Programy:   ČT1 a ČT24 
 
Druh vysílání:  Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
 
Věc:  Analýza struktury hostů v pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2011, 

tj. z období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 

 

Charakteristika pořadu dle webu provozovatele: 

Témata, o kterých se začne mluvit. Diskuzní pořad, který vysíláme v premiéře každou neděli ve 12:00 
na programech ČT1 a ČT24 a pokračování ve 13:05 na programu ČT24. 

Reprízu první hodiny vysílá program ČT1 v neděli po půlnoci. Na programu ČT24 reprízujeme obě 
hodiny v neděli ve 23:05 a 00:05. Sestřih z obou hodin potom v pondělí ráno v 04:05 na programu 
ČT24. 

Dostupné z:  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/1242-o-poradu/ 

 

Při analýze byly využity údaje, zveřejněné na internetové stránce České televize, kde lze on-line 
dohledat všechna premiérová vysílání pořadu Otázky Václava Moravce za rok 2011. Jako filtr bylo 
zvoleno „premiérové vysílání“. 

Dostupné z:  
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bslova-
casti%5D=ot%C3%A1zky+v%C3%A1clava+moravce+&filtr%5Bpopis%5D=ne&filtr%5Bobdobi%5D=inte
rval&filtr%5Bod%5D=01.01.2011&filtr%5Bdo%5D=31.12.2011&filtr%5Brozsirene%5D=ano&filtr%5Bp
remiera%5D=ano 
 

Analýza se týkala struktury hostů v pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2011. 

Dle § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a 
zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo 
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich 
reálnému postavení v politickém a společenském životě. 

Vítězi voleb se stala ČSSD se 22 % hlasů, přičemž zvítězila v devíti krajích, druhé místo obsadila ODS s 
20 % (zvítězila ve 4 krajích). Třetí místo obsadila TOP 09 se ziskem 17 % (zvítězila v Praze), čtvrté 
místo získala KSČM s 11 % a páté místo obsadily VV necelých 11 %; další strany nepřekročily 5 % a do 
sněmovny se tak nedostaly. 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/1242-o-poradu/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bslova-casti%5D=ot%C3%A1zky+v%C3%A1clava+moravce+&filtr%5Bpopis%5D=ne&filtr%5Bobdobi%5D=interval&filtr%5Bod%5D=01.01.2011&filtr%5Bdo%5D=31.12.2011&filtr%5Brozsirene%5D=ano&filtr%5Bpremiera%5D=ano
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bslova-casti%5D=ot%C3%A1zky+v%C3%A1clava+moravce+&filtr%5Bpopis%5D=ne&filtr%5Bobdobi%5D=interval&filtr%5Bod%5D=01.01.2011&filtr%5Bdo%5D=31.12.2011&filtr%5Brozsirene%5D=ano&filtr%5Bpremiera%5D=ano
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bslova-casti%5D=ot%C3%A1zky+v%C3%A1clava+moravce+&filtr%5Bpopis%5D=ne&filtr%5Bobdobi%5D=interval&filtr%5Bod%5D=01.01.2011&filtr%5Bdo%5D=31.12.2011&filtr%5Brozsirene%5D=ano&filtr%5Bpremiera%5D=ano
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bslova-casti%5D=ot%C3%A1zky+v%C3%A1clava+moravce+&filtr%5Bpopis%5D=ne&filtr%5Bobdobi%5D=interval&filtr%5Bod%5D=01.01.2011&filtr%5Bdo%5D=31.12.2011&filtr%5Brozsirene%5D=ano&filtr%5Bpremiera%5D=ano


Mandáty v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR: 

ČSSD:    56 mandátů 

ODS:    53 mandátů 

TOP 09 + STAN:  41 mandátů  

KSČM:    26 mandátů 

VV:    24 mandátů 

 
Ačkoliv nejvíce hlasů a mandátů ve volbách získala ČSSD, sama ani společně s KSČM nedosahovala 
většiny mandátů. Vznikla tak koaliční vláda, na níž participují tři politické strany – Občanská 
demokratická strana, TOP 09 a Věci veřejné pod vedením premiéra Petra Nečase. 
 
Vláda (ODS + TOP 09 + VV): 118 poslanců 
Opozice (ČSSD, KSČM): 82 poslanců 

Zastoupení hostů ve studiu: 

ČSSD:    36 

ODS:    38 

TOP 09 + STAN:  26 (23 + 3) 

VV:    18 

KSČM:    10 

KDU-ČSL:   3 

SZ:    2 

SPOZ:    1 

Jak je patrné z tabulek a grafů (viz následující strana), poměry struktury hostů ve studiu víceméně 
odpovídají poměrům, které nastavily poslední parlamentní volby. 

KSČM, jakožto druhá nejvýznamnější opoziční strana, byla ve srovnání s VV zastoupena v opačném 
poměru, nicméně lze v tomto případě namítnout, že VV je vládní stranou. Z tohoto pohledu proto 
nelze ze zastoupení stran v pořadu nutně vyvozovat pochybení. 

Do grafů nebyli započítáni hosté, vystupující v pozici odborníků či v pozici bývalých politických činitelů 
(např. bývalý prezident Václav Havel, bývalý premiér Jan Fischer apod.), pokud tito nereprezentovali 
žádnou stranu. Započítán také nebyl ranní mimořádný speciál týkající se blahořečení papeže Jana 
Pavla II. (ze dne 1. 5. 2011 od 9:00 hod.), vymykající se pravidelnému vysílacímu schématu. 

OATV na základě výše uvedené argumentace zastává názor, že provozovatel neporušil § 31 odst. 3, 
který říká, že „provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich 
názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení 
v politickém a společenském životě.“ Žádná strana nebyla opomíjena. 

 

OATV se domnívá, že pořad Otázky Václava Moravce byl v roce 2011 odvysílán v souladu se 
zákonem. 
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OVM - zastoupení hostů ve studiu

ČSSD ODS TOP 09 a STAN KSČM VV KDU-ČSL SPOZ SZ

Počet hostů v pořadu:
ČSSD ... 36 
ODS ... 38
TOP 09 + STAN ... 26 (23 + 3)
VV... 18
KSČM ... 10
KDU-ČSL … 3
SPOZ … 1
SZ … 2
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Počet mandátů:
ČSSD ... 56
ODS ... 53
TOP 09 + STAN ... 41
VV ... 24
KSČM ... 26
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zastoupené v PSP ČR

ČSSD ODS TOP 09 a STAN KSČM VV

Počet hostů v pořadu:
ČSSD ... 36 
ODS ... 38
TOP 09 + STAN ... 26 (23 + 3)
VV... 18
KSČM ... 10
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Vydání pořadu Otázky Václava Moravce za rok 2011: 

 



 
neděle 2. 1. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Bilance roku 2010 s exprezidentem V. Havlem a dalšími osobnostmi. 
Délka: 61 minut 
 

 
neděle 2. 1. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 54 minut 
 
Bilance roku 2010 s exprezidentem V. Havlem a dalšími osobnostmi. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu:  
Václav Havel, bývalý prezident ČR 
Hlavní témata: bilance exprezidentského období a roku 2010; současná občanská společnost; osobní 
aktivity; názory na společenský a politický vývoj doma a světě 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof a politolog;  
Milan ZELENÝ, ekonom;  
Martin ŘÍMAN /ODS/, šéfporadce předsedy vlády ČR 
Hlavní témata: bilance roku 2010, perspektiva, změna politické mapy ČR po volbách; fungování vlády 
ČR, protikrizová opatření, očekávané reformy ekonomické a sociální; udrţení sociálního smíru, úloha 
odborů; euro a Evropa, euro a ČR, místo ČR v Evropě a ve světě 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Blanka ŘÍHOVÁ, bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR 
Hlavní témata: postavení vědy v ČR; příprava budoucích vědců; srovnání české vědy se zahraničím, 
financování vědy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/02.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500102/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/02.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510102-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


neděle 9. 1. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Je ministerstvo vnitra pod politickým vlivem bývalého ministra, nebo soukromé bezpečnostní 
agentury? Zásadní otázka pro hlavního hosta Víta Bártu z Věcí veřejných. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 9. 1. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Je ministerstvo vnitra pod politickým vlivem bývalého ministra, nebo soukromé bezpečnostní 
agentury? Zásadní otázka pro hlavního hosta Víta Bártu z Věcí veřejných. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu:  
Vít BÁRTA /VV/, ministr dopravy 
Hlavní témata: aktuální politická situace, spory uvnitř vládní koalice, dodrţování dohody uzavřené 
u prezidenta; spory o policejního prezidenta, konkurs na nového prezidenta, vliv ABL na resort, pozice 
ministra vnitra; vládní protikorupční opatření, korupční prostředí v ČR, řešení causy Michálek, 
financování politických stran; politická budoucnost V. Bárty a celé strany, vztah k opozici 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Martin KOCOUREK /ODS/, ministr prŧmyslu a obchodu;  
Milan URBAN /ČSSD/, místopředseda strany, stínový ministr prŧmyslu a obchodu 
Hlavní témata: aktuální politická situace, vztahy uvnitř vládní koalice a s opozicí, moţnost velké 
koalice; vládní opatření k zajištění ekonomického růstu; podpora exportu; pomoc malým a středním 
podnikatelům; energetická bezpečnost, tendr na dostavbu jaderných elektráren; ekologická 
superzakázka; tendr na praţskou čističku; situace na ČOI, ochrana spotřebitele; nominace 
M. Topolánka na šéfa IEA 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Stanislav HUML /nestr. za VV/, poslanec, dopravní expert;  
Jeroným TEJC /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany;  
Leoš TRŢIL, ředitel Dopravní policie;  
Ondřej VALENTA, ředitel, BESIP 
Hlavní témata: vývoj nehodovosti a bezpečnosti silničního provozu v roce 2010; stav silnic a vliv na 
nehodovost, rozpočtové škrty, opravy silnic; vládní koncepce rozvoje dopravy, uvaţovaná zákonná 
opatření a vyhlášky; "piráti silnic", poslední případy agresivních řidičů, eventuální pochybení policie, 
spolupráce orgánů činných v trestním řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/09.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500109/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/09.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510109-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
neděle 16. 1. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Má napětí ve vládní koalici vliv na obraz České republiky v zahraničí? Nejen o tom s ministrem 
zahraničí K. Schwarzenbergerem. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 16. 1. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Má napětí ve vládní koalici vliv na obraz České republiky v zahraničí? Nejen o tom s ministrem 
zahraničí K. Schwarzenbergerem. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu:  
Karel SCHWARZENBERG /TOP09/, ministr zahraničí, předseda strany 
Hlavní témata: vzpomínka na J. Dientsbiera; aktuální politická situace, spory ve vládě a v koalici; 
postoj TOP09 ke kauze na min. ţivotního prostředí, jmenování policejního prezidenta, sledování 
politiků ABL; vládní reformy; česká diplomacie v roce 2011, cíle a úkoly; česko-americké vztahy, 
jmenování velvyslanců, společná obranná politika; česká ekonomická diplomacie, spolupráce MZV 
a ekonomických resortů 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Vladimír BENEŠ, neurochirurg;  
Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora;  
Hana BRIXI, expertka Světové banky 
Hlavní témata: současná situace českého zdravotnictví jako celku - srovnání úrovně péče se 
srovnatelnými evropskými zeměmi; zhodnocení akce Děkujeme, odcházíme; postup ministerstva 
zdravotnictví a manaţerů nemocnic, jejich moţnosti řešení; rozpor mezi současnými moţnostmi léčby 
a ekonomickými moţnostmi států i samotných pacientů; osud zdravotnických reforem v USA 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Radovan Vítek, podnikatel;  
pozváni byli a odmítli:  
Aleš Hušák, generální ředitel společnosti Sazka, a.s. 
zástupci Českého svazu tělesné výchovy a sportu (ČSTV): předseda Pavel Kořan i místopředsedové 
Hlavní témata: predikce vývoje společnosti Sazka; návrh na insolvenci a další podnikatelské záměry; 
zhodnocení postupu managementu a akcionářů; eventuální pochybení ze strany státu; financování 
českého sportu; situace na loterijním trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/16.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500116/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/16.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510116-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
neděle 23. 1. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Začne v české justici platit okřídlené "padni komu padni"? Otázka pro nejvyššího státního zástupce 
P. Zemana. O politice a školství přijdou diskutovat i B. Sobotka (1. místopředseda ČSSD) a ministr 
školství J. Dobeš (VV). 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 23. 1. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Začne v české justici platit okřídlené "padni komu padni"? Otázka pro nejvyššího státního 
zástupce P. Zemana. O politice a školství přijdou diskutovat i B. Sobotka (1. místopředseda 
ČSSD) a ministr školství J. Dobeš (VV). 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu:  
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/, statutární místopředseda strany 
Hlavní témata: aktuální politická situace; vládní reformy - důchodová, zdravotní (+ odchody lékařů, 
VZP); rozpočtové určení daní; vztah s vládou a koaličními stranami; výběr policejního prezidenta; 
volba nového předsedy ČSSD; nominace na senátorské volby v Kladně; přímá volba prezidenta 
a další změny ve volebním systému 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Josef DOBEŠ /VV/, ministr školství, místopředseda strany 
Další hosté:  
Jan MÜHLFEIT, poradce v oblasti vzdělávání;  
Rudolf HAŇKA, profesor, Cambridge University;  
Pavel KOŘAN, předseda, Český svaz tělesné výchovy 
Hlavní témata: aktuální politická situace, vztahy v koalici; situace uvnitř VV; plnění koaliční smlouvy v 
oblasti školství; reformy ve školství, státní maturity, VŠ; vzdělanostní úroveň, modernizace školství, 
výchova a únik "mozků"; financování základního a aplikovaného výzkumu; financování sportu; Sazka, 
MS v lyţování 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce 
Hlavní témata: srovnání situace justice v Česku a EU; zpochybňování představitelů justice v ČR - 
srovnání se západem; největší problémy justice v ČR; situace na státním zastupitelství, priority 
nového nejvyššího státního zástupce, personální změny; spolupráce s policií a justičními orgány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/23.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500123/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/23.01.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510123-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
neděle 30. 1. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Je moţné prosadit zásadní reformy, kdyţ se vládní koaliční partneři soustavně obviňují ze lţí, 
podvodů a porušování zákonů? Otázky pro premiéra P. Nečase. 
video 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 30. 1. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Je moţné prosadit zásadní reformy, kdyţ se vládní koaliční partneři soustavně obviňují ze lţí, 
podvodŧ a porušování zákonŧ? Otázky pro premiéra P. Nečase. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu:  
Petr NEČAS /ODS/, předseda vlády, předseda strany 
Další hosté:  
Radko MARTÍNEK, místopředseda Asociace krajů ČR, hejtman Pardubického kraje;  
Martin ENGEL, předseda lékařských odborů 
Jan KYSELA, ústavní právník 
Hlavní témata: aktuální politická situace, vztahy v koalici; causa sledování politiků v Praze 11, omluva 
V. Bárty; vnitrostranické problémy; jmenování policejního prezidenta, apolitičnost policie; protikorupční 
opatření; příprava a realizace reforem v roce 2011, koaliční debata, konzultace s opozicí, tripartita; 
další naléhavé úkoly vlády, poslední vývoj řešení odchodů lékařů; přímá volba prezidenta 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Ivo Kaderka, prezident, Český tenisový svaz;  
Jiří Kejval, místopředseda pro ekonomiku a marketing, Český olympijský výbor 
Jan Kocourek, náměstek ministra školství 
Hlavní témata: causa Sazka, příčiny a řešení; financování sportu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Petr Matějů, sociolog;  
Miroslav Vaněk, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR;  
Miroslav Šlouf, podnikatel, někdejší poradce premiéra Miloše Zemana 
Hlavní témata: sociální a sociologická struktura společnosti na sklonku 80. let; připravenost různých 
skupin obyvatelstva na přechod ke kapitalismu; uplatnění nomenklaturních kádrů v trţním 
hospodářství, vliv na jeho konstituování 
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neděle 6. 2. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Čeká pacienty opravdu exitus, kdyţ odejdou tisíce lékařů z nemocnic? Odpověď bude hledat ministr 
zdravotnictví L. Heger, hejtman M. Hašek a prezident ČLK M. Kubek. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 6. 2. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Čeká pacienty opravdu exitus, kdyţ odejdou tisíce lékařŧ z nemocnic? Odpověď bude hledat 
ministr zdravotnictví L. Heger, hejtman M. Hašek a prezident ČLK M. Kubek. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté 1. části pořadu:  
Leoš HEGER /TOP09/, ministr zdravotnictví;  
Michal HAŠEK /ČSSD/, předseda Asociace krajŧ, hejtman Jihomoravského kraje, 

místopředseda strany;  
Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora 
Hlavní témata: aktuální situace ve zdravotnictví; spolupráce státu a krajů; situace v brněnských 
a jihomoravských nemocnicích 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Ivan FUKSA /ODS/, ministr zemědělství;  
Michal HAŠEK /ČSSD/, předseda Asociace krajů, hejtman Jihomoravského kraje, místopředseda 

strany;  
Jan VELEBA, prezident, Agrární komora ČR 
Hlavní témata: aktuální politická situace; volba předsedy ČSSD; vládní reformy, participace opozice, 
situace ve vládní koalici; situace v resortu zemědělství, úpadek českého zemědělství?, dotace z EU; 
sniţování podílu českých zemědělských produktů v obchodech, pokles produkce masa, mléka 
a některých základních plodin; propagace českých potravin; dioxinová aféra, informační systém 
varující před závadnými látkami; hospodaření Lesů ČR, Dřevěná kniha; Národní park Šumava 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
 
Bohuslav SVOBODA /ODS/, primátor hl. m. Prahy 
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neděle 13. 2. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Policisté jsou nespokojeni s výplatami, občané některých měst se zase necítí bezpečně... Jak ven 
z kruhu například s ministrem vnitra R. Johnem (VV) či J. Tejcem (ČSSD). 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 13. 2. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Policisté jsou nespokojeni s výplatami, občané některých měst se zase necítí bezpečně... Jak 
ven z kruhu například s ministrem vnitra R. Johnem (VV) či J. Tejcem (ČSSD). 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
(ţivě z Nového Bydţova) 
Hlavní hosté 1. části pořadu:  
Radek JOHN /VV/, ministr vnitra, předseda strany;  
Jeroným TEJC /ČSSD/, stínový ministr vnitra, poslanec PS PČR 
Host na telemostu:  
Petr Lessy, policejní prezident;  
Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů 
Hlavní témata: aktuální politická situace; petice policejních odborářů; situace v resortu, nedostatek 
peněz; změny v České poště; práce na zákonu o postavení bezpečnostních agentur; výběr policejního 
prezidenta; vyšetřování některých kauz (opencard, financování předsednictví EU, tunel Blanka atd.); 
vývoj kriminality v roce 2010, bezpečnostní situace státu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Radek JOHN /VV/, ministr vnitra, předseda strany;  
Jeroným TEJC /ČSSD/, stínový ministr vnitra, poslanec PS PČR;  
Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách;  
Pavel LOUDA /ODS/, starosta Nového Bydţova;  
Drahomíra MIKLOŠOVÁ /ODS/, starostka Obrnic, 
Hlavní témata: bezpečnostní situace v Novém Bydţově; působení vládních agentur zabývajících 
s problematikou sociálního začleňování a lidskými právy, jejich pravomoci a personální obsazení, 
vyhodnocení projektů; spolupráce s romskými organizacemi; spolupráce se starosty měst, kde se 
vyskytují obdobné problémy. 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
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neděle 20. 2. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Korupční aféry, zvyšování daní, sniţování platů! Svítí na konci tunelu světýlko? Otázka pro ministra 
financí Kalouska, předsedu KSČM Filipa a šéfa odborářů Zavadila. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 20. 2. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Korupční aféry, zvyšování daní, sniţování platŧ! Svítí na konci tunelu světýlko? Otázka pro 
ministra financí Kalouska, předsedu KSČM Filipa a šéfa odborářŧ Zavadila. 
ČT1 a ČT24, 12.00-13.00 
Hlavní hosté 1. části pořadu:  
Miroslav KALOUSEK /TOP09/, ministr financí, 1. místopředseda strany;  
Vojtěch FILIP /KSČM/, předseda strany 
Hosté na telemostu:  
Jaroslav ZAVADIL, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů;  
Miloš VOLEMAN, člen předsednictva, Lékařský odborový klub;  
Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér ČNB 
Hlavní témata: aktuální politická situace, vztahy v koalici a s opozicí; vládní reformy - daňová, 
důchodová; stav státní pokladny, vývoj ekonomických ukazatelů; vyřešení "odchodů" lékařů, zdravotní 
reforma; přímá volba prezidenta; pokračování aféry ProMoPro; vyšetřování dalších afér (min. obrany, 
opencard, tunel Blanka...); záchranný fond eurozóny 
 
ČT24, 13:05-14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Host další části pořadu:  
Jiří SCHNEIDER, 1. náměstek ministra zahraničí 
pozván byl i Tomáš Verner, krasobruslař (zaneprázdněn) 
Témata: Vztahy ČR a Severní Koreji, potravinová pomoc, angaţování ČR v podpoře lidských práv 
v KLDR, vystoupení krasobruslařů 
Host další části pořadu:  
Karel BŘEZINA /ČSSD/, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, radní pro oblast dopravy 
Témata: Výstavba tunelu Blanka, situace praţského Dopravního podniku, kauza Opencard 
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neděle 27. 2. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Silná slova, hubené výsledky - tak by se dalo charakterizovat dosavadní vládní taţení proti korupci. 
Nejen o tom s A. Vondrou, J. Pospíšilem, P. Pithartem a dalšími hosty. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 27. 2. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Silná slova, hubené výsledky - tak by se dalo charakterizovat dosavadní vládní taţení proti 
korupci. Nejen o tom s A. Vondrou, J. Pospíšilem, P. Pithartem a dalšími hosty. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu:  
Alexandr VONDRA /ODS/, ministr obrany, místopředseda strany 
Host na telemostu:  
Václav LÁSKA, Transparency International, bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality 
Hlavní témata: situace v armádě po sníţení rozpočtu, bojeschopnost, strategické plány; pokračování 
vyšetřování některých armádních zakázek, protikorupční opatření; budoucnost stíhacího letectva a 
dalších druhů vojsk; účast na zahraničních misích; vyšetřování aféry ProMoPro; vztahy ve vládní 
koalici a mezi jednotlivými politiky; reformní kroky koaliční vlády; situace uvnitř ODS 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Jiří POSPÍŠIL /ODS/, ministr spravedlnosti, místopředseda strany;  
Petr PITHART /KDU-ČSL/, místopředseda Senátu;  
Karel Janeček, obchodník, podnikatel 
Hosté na telemostu:  
Lenka BRADÁČOVÁ, prezidentka Unie státních zástupců;  
Václav LÁSKA, Transparency International, bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality,  
Tomáš Dráţný, Inventura demokracie 
Hlavní témata: společenská a politická situace, nálada ve společnosti, politická kultura; korupce, 
moţnost politiků ovlivňovat boj proti korupci, vládní protikorupční balíčky; integrita politiků; právní 
vědomí, vymahatelnost práva; úroveň právnických škol, kauza práv v Plzni; předvídatelnost a rychlost 
justice - viz rozsudky "justiční mafie"; stav občanské společnosti, její "moţnosti" spolupodílet se i na 
politických rozhodnutích 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
 
Zdraţení ropy: 
Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku 
Petr Novak, analytik, Generali PPF 
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neděle 6. 3. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Je vládní návrh penzijní reformy propracovaným projektem, nebo jen inprovizací? Otázky pro Jaromíra 
Drábka, Zdeňka Škromacha, Eduarda Janotu, Jaroslava Ungermanna, Petra Kuţela a Michala 
Babáka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 6. 3. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Je vládní návrh penzijní reformy propracovaným projektem, nebo jen inprovizací? Otázky pro 
Jaromíra Drábka, Zdeňka Škromacha, Eduarda Janotu, Jaroslava Ungermanna, Petra Kuţela 
a Michala Babáka. 
ČT1 a ČT24, 12.00 - 13.00 
Hlavní hosté:  
Jaromír DRÁBEK /TOP09/, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany;  
Zdeněk ŠKROMACH /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany 
Hosté na telemostu:  
Eduard JANOTA, bývalý ministr financí;  
Jaroslav UNGERMANN, makroekonom Českomoravské konfederace odborových svazů;  
Petr KUŢEL, prezident Hospodářské komory ČR;  
Michal BABÁK /VV/, poslanec 
Hlavní témata: dopady vládních ekonomických reforem na různé skupiny obyvatelstva; zvýšení DPH - 
důchodová reforma, nebo vylepšování rozpočtu?, inflace v letošním roce a rizikové faktory růstu cen; 
úprava důchodů na základě nálezu Ústavního soudu; úpravy sociálních dávek; projednávání reforem 
s opozicí; prezidentské veto zákona o Úřadech práce; ČSSD před březnovým sjezdem; přímá volba 
prezidenta 
 
ČT24, 13:05 - 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Host další části pořadu:  
Pavel FISCHER, politický ředitel, Ministerstvo zahraničních věcí 
Hlavní témata: situace v Libyi, mimořádný Summit EU; případná humanitární a vojenská pomoc; vliv 
na české firmy působící v Libyi 
 
Jan SVĚTLÍK, generální ředitel a šéf představenstva Vítkovice Holding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/06.03.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500306/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/06.03.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510306-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
neděle 13. 3. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Zásah Vojenské policie v budově Zpravodajství ČT - ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Kolikrát 
se ještě změní parametry důchodové reformy a sazby DPH? Otázky pro politiky - V. Bártu (VV) 
a P. Kováčika (KSČM) - i pro odborníky. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 13. 3. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Zásah Vojenské policie v budově Zpravodajství ČT - ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). 
Kolikrát se ještě změní parametry dŧchodové reformy a sazby DPH? Otázky pro politiky - 
V. Bártu (VV) a P. Kováčika (KSČM) - i pro odborníky. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Prvním hostem pořadu bude  
ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) a řeč bude samozřejmě o pátečním zásahu Vojenské policie 
v budově Zpravodajství ČT. 
Další hosté 1. části pořadu:  
Vít BÁRTA /VV/, ministr dopravy,  
Pavel KOVÁČIK /KSČM/, předseda poslaneckého klubu strany 
Hosté na telemostu:  
Vít SAMEK, ČMKOS, člen pracovní skupiny pro důchodovou reformu;  
Miroslav ZÁMEČNÍK, ekonom, člen NERV;  
Jan KNÍŢEK, generální ředitel, Česká daňová správa;  
Jiří RUSNOK, prezident Asociace penzijních fondů ČR;  
Petr ČÍŢEK, předseda Sdruţení pro výstavbu silnic. 
Hlavní témata: aktuální politická situace, vztahy ve vládní koalici; aktivní vstup prezidenta republiky do 
politiky; situace uvnitř obou politických stran, zákaz KSČM; důchodová reforma a další vládní reformy 
(zdravotní, daňová?), změny v sazbách DPH; situace v resortech, které spravují VV; dopravní politika, 
dopravní superkoncepce; České dráhy, výstavba dálnic, situace u Hradce Králové a v dalších 
problematických dálničních lokalitách; mýtné; bezpečnostní situace na silnicích, změny v dopravních 
předpisech; odměňování manaţerů ve státních firmách. 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
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neděle 20. 3. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Vláda začíná představovat své reformy, ČSSD pod novým vedením bude reagovat. Debatovat přijdou 
protagonisté - ministr financí z TOP09 M. Kalousek a B. Sobotka z ČSSD. 
Délka: 60 minut 

 
neděle 20. 3. 2011 
13:00 
Otázky Václava Moravce 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 60 minut 
 
Vláda začíná představovat své reformy, ČSSD pod novým vedením bude reagovat. Debatovat 
přijdou protagonisté - ministr financí z TOP09 M. Kalousek a B. Sobotka z ČSSD. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté 1. části pořadu:  
Karel Schwarzenberg (TOP09), ministr zahraničí ČR - náš postoj k vojenskému zásahu v Libyii 
Miroslav Kalousek /TOP09/, ministr financi, 1. místopředseda strany;  
Bohuslav Sobotka /CSSD/, exministr financi 
Hosté na telemostu:  
Jaroslav HANÁK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy;  
Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů, 
Hlavní témata: aktuální politická situace; ČSSD po sjezdu a volbě nového vedení; rozhodnutí 
Ústavního soudu o sociálních škrtech, postup vlády, případné úpravy zákonů; poslední aféry - 
mystifikace šéfredaktorů, vojenská policie v ČT; reformní vládní kroky - spolupráce v koalici 
a s opozicí; stav státních financí, dodrţování úsporných opatření; změny v reformě důchodů a sazeb 
DPH, vliv na rozpočet; daňová reforma; vliv tragédie v Japonsku na světovou ekonomiku; ceny ropy, 
eventuální změna spotřební daně; situace v loterijní společnosti Sazka; změny v rozpočtovém určení 
daní 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu;  
Martin Bursík (SZ), exministr ţivotního prostředí 
Hlavní témata: energetická soběstačnost; varianty k jaderné energetice; kontroly jaderných elektráren 
ve světě a u nás; konkurenceschopnost průmyslu; ceny elektřiny 
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neděle 27. 3. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Byť má koalice pohodlnou většinu ve sněmovně, opět se začíná mluvit o pádu vlády. Proč? Otázka 
pro předsedy poslaneckých klubů stran zastoupených ve sněmovně. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 27. 3. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Byť má koalice pohodlnou většinu ve sněmovně, opět se začíná mluvit o pádu vlády. Proč? 
Otázka pro předsedy poslaneckých klubŧ stran zastoupených ve sněmovně. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté 1. části pořadu: pozváni byli předsedové poslaneckých klubů politických stran 
zastoupených v PS PČR:  
Petr Tluchoř (ODS);  
Petr GAZDÍK (TOP09);  
Kristýna KOČÍ /VV/;  
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/;  
Pavel KOVÁČIK /KSČM/ 
pozvání odmítl: 
Petr Nečas (ODS), premiér, předseda strany 
Hlavní témata: aktuální politická situace; aféra ProMoPro, eventuální rezignace A. Vondry; návrh na 
vyslovení nedůvěry vládě; reformy versus neshody ve vládní koalici; situace v pravém i levém 
politickém spektru; spory u Ústavního soudu; protikorupční strategie; bilance vlády P. Nečase; situace 
uvnitř politických stran 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Aleš Hušák, generální ředitel, Sazka a. s. 
Hlavní témata: důvody problémů Sazky; insolvenční řízení; rozhodnutí soudu; varianty dalšího 
postupu; financování českého sportu; český loterijní trh; současná platební schopnost Sazky; osobní 
zodpovědnost a odpovědnost akcionářů 
 
Karel Korynta, šéf dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi při Ministerstvu financí 
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neděle 3. 4. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Podaří se L. Hegerovi reforma zdravotnictví, nebo bude její další ministerskou obětí? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 3. 4. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Podaří se L. Hegerovi reforma zdravotnictví, nebo bude její další ministerskou obětí? 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté 1. části pořadu:  
Leoš HEGER /TOP09/, ministr zdravotnictví;  
David RATH /ČSSD/, stínový ministr zdravotnictví, hejtman Středočeského kraje;  
Pavel HORÁK, ředitel VZP; Jan PIRK, kardiochirurg, IKEM 
Pavel KLENER, hematolog a onkolog, 1. LF UK 
Hlavní témata: současný stav českého zdravotnictví, zdůvodnění nutnosti reforem; financování 
zdravotnictví; zásady, základy a pilíře současné reformy zdravotnictví; komunikace s opozicí, 
odbornou veřejností a občany; vliv dalších reforem - především daňové - na zdravotnictví; úloha 
a postavení zřizovatelů nemocnic - státu a krajů; úloha zdravotních pojišťoven 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Petr LESSY, policejní prezident;  
Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz PČR, 
Hlavní témata: depolitizace policie; situace v policejním sboru, petice za odvolání ministra vnitra; 
bezpečnostní situace v ČR; finanční zabezpečení chodu sboru; spolupráce s dalšími orgány činnými 
v trestním řízení 
Hlavní host další části pořadu:  
Roman JEČMÍNEK, člen představenstva, Sazka, prezident, Autoklub České republiky 
Hlavní témata: důvody problémů Sazky; vztahy v představenstvu; varianty dalšího postupu; 
financování českého sportu; český loterijní trh; současná platební schopnost Sazky; osobní 
zodpovědnost a odpovědnost akcionářů 
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neděle 10. 4. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Je reforma důchodů nutná a vůbec moţná v současné politické konstelaci? Otázky pro politiky 
i odborníky. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 10. 4. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Je reforma dŧchodŧ nutná a vŧbec moţná v současné politické konstelaci? Otázky pro politiky 
i odborníky. 
Vzhledem k vývoji politické situace odkládáme speciál o penzijní reformě na neurčito a do studia jsme 
pozvali aktuální hosty. Budeme se věnovat situaci v koalici, návrhu premiéra Nečase odvolat tři 
ministry Věcí veřejnych z vlády a situaci v poslaneckém klubu VV. Změna hostů vyhrazena. 
 
12:00 – 13:00, ČT1 a ČT24 
Vládní krize: 
Hlavní hosté:  
Karel SCHWARZENBERG /TOP09/, 1. místopředseda vlády, ministr zahraničí, předseda strany;  
Radek JOHN /VV/, místopředseda vlády, ministr vnitra, předseda strany;  
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/, předseda strany, předseda poslaneckého klubu;  
pozvání do pořadu odmítnul předseda vlády Petr NEČAS /ODS/ 
Další hosté:  
Jan ŠVEJNAR, profesor ekonomie, CERGE-EI/IDEA, University of Michigan;  
Jiří PEHE, politolog, New York University in Prague;  
Ladislav MRKLAS, politolog, CEVRO Institut 
 
13:05 – 14:00, ČT24 
Pokračování diskuse z první hodiny pořadu. 
Host další části pořadu:  
Vít BÁRTA /VV/, ministr dopravy v demisi, člen Rady strany 
Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS 
 
Pozvání odmítli bývalí poslanci VV: 
Staniclav HUM 
Jaroslav ŠKÁRKA 
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neděle 17. 4. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Je současná politická reprezentace ještě vůbec schopna získat ztracenou důvěru občanů? Zásadní 
otázka pro M. Haška (ČSSD), M. Němcovou (ODS), K. Schwarzenberga (TOP09), V. Filipa (KSČM) 
a K. Peake (VV). 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 17. 4. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Je současná politická reprezentace ještě vŧbec schopna získat ztracenou dŧvěru občanŧ? 
Zásadní otázka pro M. Haška (ČSSD), M. Němcovou (ODS), K. Schwarzenberga (TOP09), 
V. Filipa (KSČM) a K. Peake (VV). 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté 1. části pořadu:  
Michal HAŠEK /ČSSD/, 1. místopředseda strany, hejtman Jihomoravského kraje;  
Miroslava NĚMCOVÁ /ODS/, 1. místopředsedkyně strany, předsedkyně PS;  
Karel SCHWARZENBERG /TOP09/, předseda strany, ministr zahraničních věcí;  
Vojtěch FILIP /KSČM/, předseda strany;  
Karolína PEAKE /VV/, místopředsedkyně strany, předsedkyně poslaneckého klubu; 
Hlavní témata: řešení situace ve vládní koalici; působení prezidenta v době vládní krize; osud reforem; 
nedůvěra občanů v politiku, politická kultura; politika a marketing, marketing a politika; prorůstání 
byznysu a politiky; odposlouchávání, vydírání, podplácení - běţné "politické" metody? 
Ladislav JAKL, ředitel politického odboru kanceláře prezidenta 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Ivan LANGER /ODS/, exministr vnitra;  
František BUBLAN /ČSSD/, exministr vnitra 
Hlavní témata: boj o vnitro; proč je vnitro rozhodujícím bodem existence vlády; politizace práce policie 
a dalších orgánů činných v trestním řízení, případně tajných sluţeb; nestraník ministrem vnitra?; 
petice policistů za odvolání R. Johna 
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neděle 1. 5. 2011 
09:00 
Speciál Otázky Václava Moravce - Blahořečení Jana Pavla II. 
Délka: 60 minut 
Mimořádné vydání Otázek Václava Moravce je věnováno beatifikaci Jana Pavla II. 
Hlavní hosté:  
Miloslav Vlk, kardinál, bývalý arcibiskup praţský;  
Jaroslav Šebek, historik; Zdeněk Nešpor, sociolog, religionista 
Hlavní hosté předtáček:  
Dominik Duka, arcibiskup praţský;  
Karel Schwarzenberg (TOP 09), ministr zahraničí 
Hlavní témata: vztah společnosti k víře, k náboţenství, církvím - jsme národem ateistů?; podíl Jana 
Pavla II. na emancipaci společnosti před listopadem 1989, jeho význam pro tehdejší věřící i nevěřící; 
svatořečení Aneţky české; vztahy ČR a Vatikánu 
 

 
neděle 1. 5. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Blahořečení Jana Pavla II. - přímý přenos z Vatikánu, vzpomínky na prvního polského papeţe 
a debata o našem vztahu k víře a církvím. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 1. 5. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
debata s významnými církevními a politickými činiteli v praţském studiu s přímými vstupy z Vatikánu 
Délka: 55 minut 
 
Blahořečení Jana Pavla II. - přímý přenos z Vatikánu, vzpomínky na prvního polského papeţe 
a debata o našem vztahu k víře a církvím. 
 
ČT1 a ČT24, 12:00 - 13:00 
Hlavní hosté:  
Jiří Besser (TOP 09), ministr kultury;  
Vítězslav Jandák (ČSSD), bývalý a stínový ministr kultury;  
Miroslava Němcová (ODS), předsedkyně Poslanecké sněmovny, 1. místopředsedkyně strany 
Hlavní témata: reflexe beatifikace Jana Pavla II.; stále nevyřešené církevní restituce; vztah státu 
a církví; smlouva s Vatikánem; daňové asignace; aktuální společenské a politické problémy 
 
ČT24, 13:05 - 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR 
Hlavní témata: poslední rozsudky Ústavního soudu; vyjádření politických představitelů; ÚS – třetí 
komora parlamentu?; politická kultura 
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neděle 8. 5. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Novinka - bývalý elitní policista - Jan Kubice - v křesle ministra vnitra. Stane se policie akceschopnější 
a bude opravdu "pomáhat a chránit"? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 8. 5. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
 
ČT24 a ČT1, 12.00 – 14.00 
Hlavní host 1. části pořadu 12:00 – 12:40, ČT1 a ČT24:  
Jan KUBICE, ministr vnitra 
Hlavní témata: problematika mezinárodního terorismu a vývoj v čase (od roku 2001 do současnosti), 
vyhodnocení účinnosti boje proti terorismu; legislativní opatření v ČR přijatá v rámci boje proti 
terorismu, slabá místa českého právního řádu; vyuţívání operativní techniky, nejnovější nález 
Ústavního soudu a moţná omezení účinného boje proti terorismu v ČR; priority nového vedení MV; 
konkrétní kroky v naplňování programového prohlášení vlády; současný stav policie v ČR, rozpočtové 
moţnosti, vyjednávání s odbory, uspokojení jejich poţadavků; právní úprava regulující činnost 
nestátních bezpečnostních sluţeb 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Miroslav KALOUSEK /TOP09/, ministr financí, 1. místopředseda strany;  
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/, předseda strany, předseda poslaneckého klubu;  
Petr TLUCHOŘ /ODS/, předseda poslaneckého klubu 
Hlavní témata: vládní reformy, spolupráce či nespolupráce s opozicí - sněmovní obstrukce; rozpočet 
2011 a příprava rozpočtu 2012; rozhodnutí Ústavního soudu, vliv na rozpočet, predikce dopadů 
rozhodnutí o fotovoltaice; reakce na návrhy o změně postavení a působnosti Ústavního soudu; situace 
ve vládní koalici a uvnitř politických stran; spory v praţské koalici; eventuální změny ve vládě - reakce 
politických stran; eventuální vládní spolupráce ČSSD - KSČM 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Robert ŠLACHTA, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 
Hlavní témata: zásah proti základně teroristů; Národní protiteroristický bod; bilance vyšetřování 
organizovaného zločinu 
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neděle 15. 5. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Znamená odchod R. Johna další vládní krizi a jak bude pokračovat boj proti korupci. Další hosté 
J. Pospíšil (ODS) a M. Benešová (ČSSD). 
Délka: 60 minut 

 
neděle 15. 5. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
 
Znamená odchod R. Johna další vládní krizi a jak bude pokračovat boj proti korupci. Další 
hosté J. Pospíšil (ODS) a M. Benešová (ČSSD). 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host 1. části pořadu 12:00 – 12:20, ČT1 a ČT24:  
Radek JOHN (VV), předseda strany, bývalý ministr vnitra a vicepremiér 
Hlavní témata: rezignace na post vicepremiéra; VV před volbou předsedy; VV a koaliční vláda; 
perspektiva vládních reforem 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Radek JOHN (VV), předseda strany, bývalý ministr vnitra a vicepremiér;  
Jiří POSPÍŠIL /ODS/, ministr spravedlnosti, místopředseda strany;  
Marie BENEŠOVÁ /ČSSD/, místopředsedkyně strany, bývalá Nejvyšší státní zástupkyně, 
Hlavní témata: situace a vztahy ve vládní koalici, perspektiva vlády, vztahy s opozicí; eventuální 
změny na postech ministrů; presumpce viny veřejných činitelů; boj proti korupci, poslední zákony 
schválené parlamentem v boji proti korupci, zákon o veřejných zakázkách; situace na státním 
zastupitelství po jmenování P. Zemana, situace na vrchních státních zástupitelstvech; kompetence 
Nejvyššího kontrolního úřadu; debata o postavení a kompetencích Ústavního soudu; návrh nového 
Občanského zákoníku; reakce na vývoj některých kauz – Dalík, ProMopro atd. 
Václav Láska, advokát, bývalý šéf Transparency 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Martin ROMAN, generální ředitel ČEZ 
Hlavní témata: energetický gigant a stát, ziskovost, dividenda; ceny elektřiny v příštích letech, vliv 
doznívající ekonomické krize, vývoz elektřiny; směr investování ČEZ doma a v zahraničí; ČEZ 
a atomová energetika, havárie v Japonsku, reakce Německa - příleţitost, nebo problém?; nový 
rakouský zmocněnec pro jádro; ČEZ a fotovoltaika; problémy přenosové soustavy 
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neděle 22. 5. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Mládí je pryč, do důchodu daleko - stará, ale čím dál tím aktuálnější průpovídka... Jaké jsou představy 
vlády, opozice a odborářů o důchodové reformě? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 22. 5. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Mládí je pryč, do dŧchodu daleko - stará, ale čím dál tím aktuálnější prŧpovídka… Jaké jsou 
představy vlády, opozice a odborářŧ o dŧchodové reformě? 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Jaromír DRÁBEK /TOP09/, ministr práce a sociálních věcí;  
Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS;  
Vladimír ŠPIDLA /ČSSD/, expremiér, bývalý eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci;  
Jiří RUSNOK, prezident Asociace penzijních fondů 
David Marek, ekonom 
Hosté na telemostu:  
Hana BRIXI, expertka Světové banky;  
Vladimír PIKORA, ekonom, analytik 
Hlavní témata: vládní návrh důchodové reformy a její varianty; postoj opozice a odborářů; protesty 
proti sociálním dopadům vládních reforem 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
 
 
V pořadu bylo vzpomenuto na zesnulého Eduarda Janotu, ministra financí. 
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neděle 29. 5. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Téměř rok po volbách vláda není schopna prosadit reformy. Není třeba začít hledat jiné vládní 
aranţmá? Otázka pro M. Kalouska, V. Filipa a další hosty. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 29. 5. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Téměř rok po volbách vláda není schopna prosadit reformy. Není třeba začít hledat jiné vládní 
aranţmá? Otázka pro M. Kalouska, V. Filipa a další hosty. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Miroslav KALOUSEK /TOP09/, ministr financí, 1. místopředseda strany;  
Vojtěch FILIP /KSČM/, předseda strany; 
Host na telemostu:  
Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů 
Hlavní témata: situace ve vládní koalici, udrţitelnost vlády, osud vládních reforem - důchodové, 
zdravotnictví, daňové; rekonstrukce vlády?, angaţmá předsedy VV; postoj opozice a odborů k vládním 
reformám; financování sportu, Sazka, loterijní sázení; vládní návrh daňových sazeb, protesty 
některých "postiţených" skupin, úpravy stavebního spoření; dotace státu na ţelezniční dopravu; 
příprava rozpočtu 2012; situace na státním zastupitelství, nový občanský zákoník, funkčnost moci 
soudní; pozice ČR při řešení finanční situace některých členů EU 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
 
Aleš Hušák, dlouholetý generální ředitel Sazka, a.s. 
Josef Novotný, předseda věřitelského výboru Sazky  
Martin Danko, mluvčí společnosti Penta 
Kamil Ziegler, člen dozorčí rady PPF Group 
 
Hosté další části pořadu:  
Vlastimil RAMPULA, vrchní státní zástupce v Praze,  
Jan LATA, člen výkonného výboru, Unie státních zástupců 
Hlavní témata: fungování soustavy státního zastupitelství v působnosti VSZ v Praze; výhrady 
k činnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze; úniky informací z tzv. ţivých spisů; novela zákona 
o státním zastupitelství 
Hosté další části pořadu:  
Libor MICHÁLEK, odvolaný ředitel Státního fondu ţivotního prostředí ČR;  
pozvání nepřijal: 
Pavel DROBIL (ODS), místopředseda strany, bývalý ministr ţivotního prostředí 
Hlavní témata: cena Františka Kriegla od Nadace Charty 77; boj proti korupci; vládní protikorupční 
opatření; stav vyšetřování údajné korupce na SFŢP; financování politických stran 
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neděle 5. 6. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Jsou téměř kaţdoročně opakující se epidemie a pandemie virtuální realitou, nebo důsledkem 
současné civilizace? Hosté: I. Fuksa, min. zemědělství, hlavní hygienik M. Vít a prof. B. Říhová. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 5. 6. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Jsou téměř kaţdoročně opakující se epidemie a pandemie virtuální realitou, nebo dŧsledkem 
současné civilizace? Hosté: I. Fuksa, min. zemědělství, hlavní hygienik M. Vít a prof. B. Říhová. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Ivan FUKSA /ODS/, ministr zemědělství;  
Michael VÍT, hlavní hygienik ČR, náměstek ministra zdravotnictví;  
Blanka Říhová, bývalá ředitelka, Mikrobiologický ústav AV ČR;  
Jan VELEBA, prezident, Agrární komora ČR 
Hlavní témata: zhodnocení současné situace z hlediska nebezpečnosti pro občany, hledání zdroje 
nákazy; zhodnocení práce německých kompetentních orgánů; vliv médií a velkých nadnárodních 
společností, nakládání a ověřování informací; příliš časté epidemie - realita, nebo virtuální, umělé 
hrozby; rizika volného trhu - konkrétně zemědělských produktů; slabiny EU, zemědělská politika, 
reakce Ruska; potravinová soběstačnost versus ceny potravin 
Hosté další části pořadu:  
Bohuslav SVOBODA /ODS/, primátor Prahy;  
Jiří PAROUBEK /ČSSD/, poslanec, bývalý předseda strany 
Hlavní témata: zkušenosti s velkou koalicí na praţské radnici, moţná velká koalice či tichá podpora na 
celostátní úrovni; situace uvnitř dvou největších českých politických stran; česká politická scéna, 
šance malých stran, přeběhlíci v politice; politická kultura v ČR, boj proti korupci; politická budoucnost 
obou protagonistů; reformy současné vlády, spolupráce s opozicí; hospodaření s finančními 
prostředky – Key Investments 
Telemost: 
Karolína PEAKE /VV/, 1. místopředsedkyně strany 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
 
Radek ŠMERDA, ministr dopravy  
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neděle 12. 6. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Zastaví stávka zaměstnanců v dopravě reformní úsilí vlády? Otázka pro architekta reforem, ministra 
financí M. Kalouska, ekonoma J. Švejnara a zástupce odborářů. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 12. 6. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 

Zastaví stávka zaměstnancŧ v dopravě reformní úsilí vlády? Otázka pro architekta reforem, 

ministra financí M. Kalouska, ekonoma J. Švejnara a zástupce odborářŧ. 

ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Miroslav KALOUSEK /TOP09/, ministr financí, 1. místopředseda strany;  
Jaroslav PEJŠA, předseda Odborového sdruţení ţelezničářů 
Hosté na telemostech:  
Antonín BLAŢEK, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah;  
Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů;  
Luboš POMAJBÍK, předseda Odborového svazu dopravy;  
Jan ŠVEJNAR, ekonom;  
Bohuslav SVOBODA /ODS/, primátor hl. m. Prahy;  
Roman ONDERKA /ČSSD/, primátor Brna 
Hlavní témata: sociální dopady vládních reforem; výhrady partnerů v tripartitě - odbory, 
zaměstnavatelé, jejich varianty reforem; stávková vlna v evropských zemích; situace ve vládní koalici 
po čtvrteční schůzce – jízdní řád reforem; průběh stávky, účast odborových svazů; dopady stávky, 
náhradní řešení, vliv na fungování hospodářství a infrastruktury; dopady v Praze a v Brně; platy 
manaţerů státních podniků 
 
ČT24, 13:05 – 13:20 
 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
 
Jiří POSPÍŠIL /ODS/, ministr spravedlnosti 
Ivan HAŠEK, předseda Českomoravského fotbalového svazu 
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neděle 19. 6. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Od voleb a ustavení pravostředové vlády uplynul rok. O její budoucnosti přijdou diskutovat předseda 
vlády a ODS Petr Nečas a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 19. 6. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Od voleb a ustavení pravostředové vlády uplynul rok. O její budoucnosti přijdou diskutovat 
předseda vlády a ODS Petr Nečas a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Petr Nečas (ODS), předseda vlády ČR, předseda strany;  
Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda strany 
Hlavní témata: zhodnocení roku od sněmovních voleb; zhodnocení čtvrteční stávky, postup vlády, 
odborů, nový zákon o stávce, škody, technické zvládnutí; vládní reformy, spolupráce s opozicí, 
partnery v tripartitě, jízdní řád reforem; situace ve vládní koalici, výkonnost jednotlivých ministrů 
a resortů, eventuální personální změny ve vládě; boj proti korupci, plnění vládního protikorupčního 
balíčku; situace v obou nejsilnějších stranách - ČSSD a ODS; platy manaţerů ve státních podnicích 
versus platy státních zaměstnanců; situace v eurozóně, přijetí eura; Václav Klaus sedmdesátiletý, 
zhodnocení politické kariéry, volba jeho nástupce 
 
ČT24, 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
Hosté další části pořadu:  
Boris Šťastný (ODS), předseda, Výbor pro zdravotnictví PS PČR;  
Jaromír Gajdáček, prezident, Svaz zdravotních pojišťoven;  
Luboš Olejár, prezident, Svaz pacientů;  
Dagmar Ţitníková, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 
Hlavní témata: současná podoba zdravotní reformy, důvody a příčiny reformy; srovnání systému 
zdravotnictví v podobných zemích jako ČR; změny v systému zdravotnictví poţadované odboráři 
a profesními organizacemi; politická podpora reformy, rozpory uvnitř koalice a koalice s opozicí; 
změna postavení zdravotních pojišťoven; léková politika, poplatky, standardy, placení plomb atd. 
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neděle 26. 6. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 26. 6. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Důvěra ve sněmovnu je na historickém minimu. Jaká je současná politika očima bývalých premiérů 
M. Zemana a J. Fischera? 
video 
Délka: 55 minut 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Miloš Zeman, bývalý předseda vlády, bývalý předseda ČSSD;  
Jan Fischer, bývalý předseda vlády 
Hosté na telemostu:  
Jaroslav Míl, bývalý prezident Svazu průmyslu a dopravy 
Tomáš Kvasnička, Inventura demokracie 
Hlavní témata: dosavadní styl vládnutí současného kabinetu; klíčové vládní reformy a jejich 
prosazování; politická kultura; osudy bývalých premiérů a předsedů stran; hranice skandálů a co voliči 
politikům ještě tolerují; vize pro Česko; boj proti korupci, nezávislost justice v Česku, důvěra v justici 
a ve státní správu; zadluţení Řecka a násilné protesty, pomoc Evropy a MMF; moţnost zvyšování 
nepřímých daní v případě zhoršení ukazatelů evropské ekonomiky; nepokoje ve Španělsku; stav 
eurozóny, termín vstupu ČR do eurozóny; vliv politiky na byznys a moţnosti jednotlivých typů 
vlád/koalic, ovlivňování podmínek pro podnikání 
 
ČT24, 13:05 – 13:20 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
Hosté další části pořadu:  
Petr LESSY, policejní prezident;  
Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce;  
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu 
Hlavní témata: nezávislost a spolupráce orgánů činných v trestním řízení; moc soudní versus moc 
zákonodárná a výkonná; zákon o státním zastupitelství; případ Drobil, údajná procesní pochybení?; 
odposlechy, systém povolování, plnění výnosu Ústavního soudu - omezení moţností policejního 
vyšetřování 
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neděle 3. 7. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 3. 7. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
 
Ţivě z Karlových Varŧ - ČT1 a ČT24, 12.00 - 13.00 
Hlavní hosté první části:  
Alexandr VONDRA /ODS/, ministr obrany, místopředseda strany;  
Lubomír ZAORÁLEK /ČSSD/, místopředseda strany, místopředseda PS PČR 
Hlavní témata: konec vládní krize?; dodatek ke koaliční smlouvě, personální změny ve vládě; vládní 
reformy, postoj opozice, moţnost jejich rušení při změně vlády, sociální dopady; příprava rozpočtu 
2012, škrty v resortu obrany; Řecko a krize eurozóny, postoj ČR; koncepce zahraniční politiky; 
zahraniční mise české armády 
Hosté další části pořadu:  
Jiří BESSER /nestraník za T0P09/, ministr kultury;  
Lubomír ZAORÁLEK /ČSSD/, místopředseda strany;  
Jan ANDRUŠKO, generální ředitel TV NOVA;  
Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace ČT;  
Pavel STRNAD, producent, předseda Asociace producentů v audiovizi;  
Janka VOZÁROVÁ, generální ředitelka a předsedkyně představenstva TV Barrandov;  
Matthew STILLMAN, zakladatel české produkční společnosti Stillking Films;  
Ludmila CLAUSSOVÁ, vedoucí České filmové komise;  
Michal MEJSTŘÍK, ekonom, ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK 
Hlavní témata: podmínky pro filmaře v ČR, zákon o kinematografii, investiční pobídky pro filmaře; 
spory o reklamu na obrazovce ČT, měnící se mediální a audiovizuální trh, financování českých filmů z 
výnosů z reklamy v komerčních televizích 
 
ČT24, 13:05 - 13:20 
Pokračování debaty z předchozí hodiny pořadu 
Hosté další části pořadu:  
Jiří BESSER /nestraník za T0P09/, ministr kultury;  
Jiří BARTOŠKA, prezident MFF Karlovy Vary 
Hlavní témata: MFF Karlovy Vary; digitalizace českých filmů 
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neděle 10. 7. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
"Přeţije" ministr zdravotnictví L. Heger zdravotní reformu, nebo skončí stejně jako jeho předchůdci? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 10. 7. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
"Přeţije" ministr zdravotnictví L. Heger zdravotní reformu, nebo skončí stejně jako jeho 
předchŧdci? 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Leoš HEGER /TOP09/, ministr zdravotnictví;  
Michal HAŠEK /ČSSD/, hejtman Jihomoravského kraje, 1. místopředseda strany;  
Soňa MARKOVÁ /KSČM/, místopředsedkyně sněmovního zdravotnického výboru;  
Pavel HORÁK, ředitel VZP;  
Dana JURÁSKOVÁ, exministryně zdravotnictví 
Experti v publiku:  
prof. Pavel PAFKO, chirurg, FN Motol;  
prof. Pavel KLENER, hematolog, onkolog, 1. Lékařská fakulta UK 
Hlavní témata: vládní návrh reforem ve zdravotnictví, řešení rozporů ve vládní koalici - dodatek 
koaliční smlouvy; spolupráce s opozicí, průchodnost parlamentem, červencová schůze sněmovny - 
změny od roku 2012; komunikace s veřejností, zájmovými organizacemi, zřizovateli nemocnic; 
financování zdravotnictví, úspory versus zdravotní pojišťovny, rezervy, rozpočet 2012; zdravotnické 
poplatky; vymezení standardů a nadstandardů; počty lůţek v nemocnicích, zdravotní dostupnost; ceny 
léků; Diag Human 
 
ČT24 13:05 - 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
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neděle 17. 7. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Pomůţe předpokládaná letošní dobrá sklizeň zastavit růst cen potravin? Zásadní otázka pro ministra 
zemědělství I. Fuksu, senátora P. Šilara, geologa V. Cílka a další odborníky. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 17. 7. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Pomŧţe předpokládaná letošní dobrá sklizeň zastavit rŧst cen potravin? Zásadní otázka pro 
ministra zemědělství I. Fuksu, senátora P. Šilara, geologa V. Cílka a další odborníky. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Ivan Fuksa /ODS/, ministr zemědělství;  
Petr Šilar /KDU-ČSL/, senátor;  
Václav Cílek, geolog, publicista;  
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR;  
Miroslav JIROVSKÝ, předseda Zemědělského svazu ČR;  
Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory 
Hlavní témata: potravinová soběstačnost - státní zemědělská politika, dotace EU; světové ceny 
potravin; predikce letošní sklizně; samozásobitelství a drobné podnikání, podpora farmářských trhů; 
uvolnění prodeje půdy cizincům, vliv na naše zemědělství; zákaz atomové energetiky v Německu, vliv 
na výrobu energie u nás - zvýšení tlaku na pěstování "energetických" plodin a stavbu solárních panelů 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Host další části pořadu:  
Tomáš Zídek, náměstek ministra financí 
Hlavní témata: krize eurozóny; řešení v případech jednotlivých ohroţených zemí; budoucnost eura a 
postavení ČR; vliv na státní rozpočet a stabilitu koruny 
Hosté další části pořadu:  
Oldřich Bajer, internetový odborník;  
Jakub Unger, obsahový ředitel Centrum.cz;  
Milan Fridrich, ředitel Divize nových médií ČT; 
Hlavní témata: nová média a současná mediální krajina; současné nové aplikace a předpokládaný 
vývoj; veřejnoprávní média versus soukromá sféra; financování internetu, reklamní trh - dopady 
omezení reklamy v ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/17.07.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500717/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/17.07.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510717-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
neděle 21. 8. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Jaká bude reforma daní a rozpočet 2012, jsou škrty nutné, nebo bezohledné? Otázky pro M. Kalouska 
a B. Sobotku. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 21. 8. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Jaká bude reforma daní a rozpočet 2012, jsou škrty nutné, nebo bezohledné? Otázky pro 
M. Kalouska a B. Sobotku. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Miroslav KALOUSEK /TOP09/, ministr financí, 1. místopředseda strany;  
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/, předseda strany 
Další hosté:  
Radek ŠPICAR, viceprezident pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost, Svaz průmyslu 

a dopravy;  
Jaroslav UNGERMANN, makroekonom ČMKOS 
Hlavní témata: zhodnocení ekonomické situace státu, moţnosti vlády ji ovlivňovat; krize eurozóny, 
nestabilita finančních trhů; daňová reforma, debata s opozicí a na tripartitě, stav výběru daní, 
konkrétní daňové změny, DPH, superhrubá mzda, benefity, minimální mzda, eventuální rozpory ve 
vládní koalicí; příprava státního rozpočtu na rok 2012; důchodová a zdravotní reforma, dopady na 
hospodaření státu; rozpočtové škrty v resortech; finanční ústava 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hosté další části pořadu:  
Karolína PEAKE /VV/, místopředsedkyně strany; předsedkyně legislativní rady vlády;  
Jan SPÁČIL, předseda správní rady Transparency International 
Hlavní témata: smysl a kompetence vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí; spolupráce 
s nevládními organizacemi; spolupráce s orgány činnými v trestním řízení - policie, státní 
zastupitelství, soudy; aktuální politická situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/21.08.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500821/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/21.08.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510821-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
neděle 28. 8. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Dokáţe nás policie ochránit před extrémisty i sama před sebou? Otázky pro policejního prezidenta 
P. Lessyho. Dalšími hosty pak ministr obrany A. Vondra a P. Kováčik (KSČM). 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 28. 8. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Dokáţe nás policie ochránit před extrémisty i sama před sebou? Otázky pro policejního 
prezidenta P. Lessyho. Dalšími hosty pak ministr obrany A. Vondra a P. Kováčik (KSČM). 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host:  
Petr LESSY, policejní prezident 
Další hosté:  
Jaroslav SYKÁČEK /ČSSD/, starosta Rumburku, senátor;  
Monika ŠIMŮNKOVÁ, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, 
Hlavní témata: situace v policii, dopady omezování rozpočtu; spolupráce s novým ministrem vnitra; 
poslední případy rasově motivovaných zločinů; situace v severních Čechách; nárůst extremismu 
u nás, preventivní bezpečnostní opatření, gheta; vyšetřování některých posledních kauz, opencard, 
dr. Barták; vyšetřování zločinů policistů; vyšetřování korupce, vládní protikorupční výbor 
Hosté další části pořadu:  
Alexandr VONDRA /ODS/, vicepremiér, ministr obrany, místopředsedsa strany;  
Pavel KOVÁČIK /KSČM/, předseda poslaneckého klubu 
Hlavní témata: vládní reformy a jejich sociální dopady; současná politická scéna, sociální napětí 
a hrozba extrémismu; situace ve vládní koalici, aféra Bátora; rozpočet 2012, dopad na některé resorty, 
vliv na obranyschopnost státu a plnění závazků vůči spojencům; boj proti korupci, vládní protikorupční 
výbor; protikomunistický odboj, pohřeb C. Mašína 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
 
Ondřej SCHNEIDER, ekonom, Institute of International Finance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/28.08.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500828/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/28.08.2011/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510828-otazky-vaclava-moravce-2-cast/


 
 

 
neděle 4. 9. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Spor o Bátoru byl zaţehnán, ale uţ je tu další - o státního tajemníka pro EU. A zahraniční politiku 
vůbec. Debatovat budou ministr zahraničí K. Schwarzenberg a L. Zaorálek. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 4. 9. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Spor o Bátoru byl zaţehnán, ale uţ je tu další - o státního tajemníka pro EU. A zahraniční 
politiku vŧbec. Debatovat budou ministr zahraničí K. Schwarzenberg a L. Zaorálek. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Karel SCHWARZENBERG /TOP09/, ministr zahraničí, předseda strany;  
Lubomír ZAORÁLEK /ČSSD/, místopředseda strany, stínový ministr zahraničí 
Další hosté:  
Vladislav HUSÁK, náměstek policejního prezidenta;  
Robert ŠLACHTA, ředitel, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu;  
Roman JOCH, šéfporadce předsedy vlády 
Hlavní témata: vládní reformy, výhrady ze strany opozice; vliv reforem a rozpočtových škrtů na 
sociální situaci, udrţení sociálního smíru; spory ve vládní koalici, aféra Bátora, hrozba extremismu; 
moţná změna české politické mapy, šance nových politických subjektů; koncepce zahraniční politiky 
ČR, výhrady koaličních partnerů, opozice, Hradu; postoj ČR k některým zahraničně-politickým 
otázkám - Libye, Palestina; státní tajemník pro evropské záleţitosti, postavení ČR v EU, krize 
eurozóny; česká ekonomická diplomacie, spolupráce s Ruskem, Čínou atd. 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet 
Hlavní téma: příprava rozpočtu 2012; příjmy a výdaje státu 
 
Jiří RUSNOK, prezident Asociace penzijních fondů ČR 
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neděle 11. 9. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 11. 9. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Jan KUBICE, ministr vnitra;  
Radek JOHN /VV/, předseda strany, bývalý ministr vnitra 
Host na telemostu:  
Jeroným TEJC /ČSSD/, poslanec, stínový ministr vnitra 
Hlavní témata: rozpočet resortu, vliv škrtů na jeho fungování; výroční zpráva BIS; personální situace 
v policii; pokračování vyšetřování velkých kauz; politické tlaky na vnitro, vliv bývalých ministrů; růst 
extremismu, taktika boje proti extremismu; postoj VV v kauze Bátora; boj proti korupci, spolupráce 
nového vládního výboru a policie, zpřehlednění financování politických stran 
Hosté další části pořadu:  
Radek JOHN /VV/, předseda strany, bývalý ministr vnitra;  
Ondřej LIŠKA /SZ/, předseda strany 
Hlavní témata: bilance dosavadního fungování vlády a role Věcí veřejných v kabinetu; vztah Věcí 
veřejných a prezidenta republiky; působení Ladislava Bátory na ministerstvu školství; výroční zpráva 
BIS; nárůst extremismu; spory o ekologický supertendr a prodej části emisních povolenek pro roky 
2013 aţ 2020; budoucnost přímé volby prezidenta; postavení ČR v zahraničí, současné spory 
o zahraniční politiku 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Pavel DOBEŠ /VV/, ministr dopravy;  
Pavel HOJDA /KSČM/, poslanec, stínový ministr dopravy;  
Petr MOOS, prorektor, Dopravní fakulta ČVUT 
Hlavní téma: rozpočet ministerstva dopravy, nedostatek peněz na výstavbu dopravní infrastruktury; 
efektivita vynakládaných peněz v rámci ŘSD, zlevňování dálničních a silničních staveb; dotace krajům 
a dotace na rychlíky, hrozba výrazného omezení rychlíkových spojů; zdraţení mýta a dálničních 
známek 
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neděle 18. 9. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Bylo by méně korupce, nespravedlnosti a extrémismu, kdyby bylo více ţen v politice? Otázky pro ţeny 
političky - M. Němcovou, K. Peake, M. Benešovou. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 18. 9. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Bylo by méně korupce, nespravedlnosti a extrémismu, kdyby bylo více ţen v politice? Otázky 
pro ţeny političky - M. Němcovou, K. Peake, M. Benešovou. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Miroslava NĚMCOVÁ /ODS/, předsedkyně Poslanecké sněmovny, 1. místopředsedkyně strany; 
Karolína PEAKE /VV/, místopředsedkyně vlády, 1. místopředsedkyně strany;  
Marie BENEŠOVÁ /ČSSD/, místopředsedkyně strany, bývalá nejvyšší státní zástupkyně 
Hlavní témata: aktuální politická situace, vztahy v koalici; zpráva BIS (boj proti korupci a organizovaný 
zločin v ČR); situace v justici a důvěra ve státní instituce; nárůst extremismu, řešení problému se 
sociálním začleňováním; sociální dopady vládních reforem; majetkové vyrovnání státu s církvemi; 
přímá volba prezidenta, představy jednotlivých politických stran o kandidátovi na úřad hlavy státu; 
ţeny v politice, politická kultura v Česku 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce 
Hlavní témata: bilance dosavadního působení Pavla Zemana v pozici nejvyššího státního zástupce; 
odklad novely zákona o státním zastupitelství, příprava zcela nového zákona; současný stav justice 
a kritika z výroční zprávy BIS na adresu státních zástupců 
Hlavní host další části pořadu:  
Ladislav MINČIČ /ODS/, 1. náměstek ministra financí,  
Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér ČNB 
Hlavní témata: dění v eurozóně a dopad dluhové krize v eurozóně na českou ekonomiku; role ČR 
v kompenzaci dopadů dluhové krize v Evropě; moţnost redefinice pravidel fungování eurozóny 
a postoj ČR v této věci; dopady dalšího ekonomického zpomalení na státní rozpočet a podnikatelský 
sektor; daňová reforma, její dopad do české ekonomiky a hospodaření českého státu 
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neděle 25. 9. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Korupce, extrémismus, dluhy, nepopulární reformy, rozhádaná vládní koalice - dokáţe se premiér 
Nečas vypořádat s těmito a mnoha dalšími problémy? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 25. 9. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Korupce, extrémismus, dluhy, nepopulární reformy, rozhádaná vládní koalice - dokáţe se 
premiér Nečas vypořádat s těmito a mnoha dalšími problémy? 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host:  
Petr NEČAS /ODS/, předseda vlády, předseda strany 
Hlavní témata: plnění priorit z programového prohlášení vlády a dodatku ke koaliční smlouvě; rozpočet 
na rok 2012 s ohledem na prosazené vládní reformy, manévrovací prostor v rozpočtu pro vládní 
priority, prostor v rozpočtu pro škrty v případě zpomalení ekonomiky; prosazení finanční ústavy a proč 
zatím nebyla projednána ve vládě; plnění protikorupční strategie; růst počtu sociálně vyloučených 
lokalit, napětí nejen na Šluknovsku; výroční zpráva BIS s odkazem na prorůstání organizovaného 
zločinu do státní správy a politiky, fungování podniků se státní účastí; vládní priority pro rok 2012; 
koncepce české zahraniční politiky; problémy eurozóny 
Host na telemostu:  
David ONDRÁČKA, ředitel, Transparency international 
Miroslav Zámečník, ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Petr GAZDÍK /STAN/, předseda strany, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové;  
Dan JIRÁNEK /ODS/, primátor Kladna, předseda, Svaz měst a obcí ČR;  
Roman ONDERKA /ČSSD/, primátor Brna 
Hlavní témata: rozpočtové určení daní, očekávané změny proti stávajícímu stavu, vliv na rozpočty 
velkých měst; rozpočet 2012 
 
Telemost: 
René VOKOUN, rektor Univerzity Jana Purkyně v Ústí n. L. 
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neděle 2. 10. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Organizovaný zločin pronikl do státní správy, justice a dokonce si šije zákony na míru. Jaká je reakce 
ředitele ÚOOZ R. Šlachty a bývalých předsedů vlád P. Pitharta, M. Zemana a J. Paroubka? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 2. 10. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Organizovaný zločin pronikl do státní správy, justice a dokonce si šije zákony na míru. Jaká je 
reakce ředitele ÚOOZ R. Šlachty a bývalých předsedŧ vlád P. Pitharta, M. Zemana 
a J. Paroubka? 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host:  
Robert ŠLACHTA, ředitel, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 
Karel RANDÁK, bývalý ředitel ÚZSI 
Host na telemostu:  
Marek BENDA /ODS/, poslanec 
Hlavní témata: aktuální situace extremismu v ČR, současná situace na pravicové extremistické scéně; 
boj proti organizovanému zločinu na pozadí výroční zprávy BIS, zákonné nástroje omezující účinný 
boj proti organizovanému zločinu a korupci (institut účinné lítosti, centrální registr bankovních účtů 
atd.); úvahy o vzniku Národního kriminálního úřadu, pro a proti sloučení tří celorepublikových útvarů; 
kauzy kolem Roberta Šlachty v uplynulých měsících (únik informací atd.) 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Petr PITHART /KDU-ČSL/, místopředseda Senátu, bývalý předseda vlády;  
Miloš ZEMAN /SPOZ/, čestný předseda strany, bývalý předseda vlády;  
Jiří PAROUBEK /ČSSD/, poslanec, bývalý předseda strany a vlády, 
Hlavní témata: současná politická situace, rozvrţení politických sil, moţnost vzniku dalších 
relevantních politických uskupení; politická kultura; vládní reformy, udrţitelnost sociálního smíru; státní 
rozpočet 2012, jeho reálnost; úspěšnost vládního boje proti korupci; nárůst extremismu v souvislosti 
s posledními událostmi v některých lokalitách; volba prezidenta v roce 2013; současná zahraniční 
politika, rozpory mezi stranami vládní koalice a mezi ministrem a Hradem; zhodnocení situace 
v eurozóně a našeho postoje k řešení 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
 
Ivo TOMAN, náměstek ministra dopravy 
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neděle 9. 10. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Jaká je šance evropské a americké ekonomiky dostat se z krize? Zásadní otázka pro významné 
ekonomy J. Stiglitze, J. Švejnara, I. Mikloše a V. Dlouhého. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 9. 10. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Jaká je šance evropské a americké ekonomiky dostat se z krize? Zásadní otázka pro významné 
ekonomy J. Stiglitze, J. Švejnara, I. Mikloše a V. Dlouhého. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté:  
Joseph Stiglitz, americký ekonom, laureát Nobelovy ceny za ekonomii;  
Jan Švejnar, ekonom;  
Ivan Mikloš, ministr financí vlády SR;  
Vladimír Dlouhý, ekonom, člen NERV 
Hlavní témata: globální ekonomická situace; situace v eurozóně, dluhová krize v Evropě, budoucnost 
eura; globální přesuny ekonomické síly (země BRIC), dopad na tradiční postavení USA a Evropy; 
dopad evropské dluhové krize na Česko, dopad změn kurzu koruny na českou ekonomiku; dopad 
evropské dluhové krize na Slovensko, podíl Slovenska na řešení situace v eurozóně; role 
mezinárodních institucí, snaha o regulaci (Centrální evropská banka, MMF); vývoj nezaměstnanosti, 
HDP 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Tomáš Martinec, ředitel, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality PČR 
Hlavní témata: boj proti korupci, ochody policistů z protikorupčního útvaru 
Hlavní host další části pořadu:  
Pavel Horák – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Hlavní témata: projekt IZIP; hospodaření VZP 
 
Pozváni byli a pozvání nepřijali: europoslanci za ODS  
Milan Cabrnoch, zakladatel společnosti  IZIP 
Miroslav Ouzký 
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neděle 16. 10. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Jsou České dráhy schopny konkurovat soukromým dopravcům a naopak? Proč nejsme soběstační ve 
výrobě potravin? Proč nefunguje IZIP? Otázky pro odborníky a politiky, 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 16. 10. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Jsou České dráhy schopny konkurovat soukromým dopravcŧm a naopak? Proč nejsme 
soběstační ve výrobě potravin? Proč nefunguje IZIP? Otázky pro odborníky a politiky, 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hosté první části pořadu:  
Petr ŢALUDA, generální ředitel Českých drah;  
Radim JANČURA, majitel Student Agency 
Hlavní témata: konkurence v osobní dopravě na ţeleznici; dotace na dálkovou dopravu (ohroţení 
rychlíkových spojů); nákup vlaků RailJet; růst cen jízdného kvůli vyšší DPH; rozprodej majetku ČD a 
vyuţití výnosů z tohoto prodeje 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Petr BENDL /ODS/, ministr zemědělství, předseda středočeské organizace strany;  
Michal HAŠEK /ČSSD/, stínový ministr zemědělství, hejtman Jihomoravského kraje, statutární 
místopředseda strany 
Hosté na telemostu:  
Karolína KOTTOVÁ, mluvčí skupiny Zdraví a spotřebitelská politika, Evropská komise;  
Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora ČR;  
Jan VELEBA, prezident, Agrární komora ČR 
Hlavní témata: kvalita potravin v ČR, potravinová soběstačnost ČR a její podpora ministerstvem 
zemědělství; nezdravé návyky konzumentů (moţnost zavedení ?hranolkové? daně v ČR atd.); návrh 
Evropské komise na reformu společné zemědělské politiky; omezení přímých plateb zemědělcům, 
dopad na české zemědělství, postoj ČR k návrhu Evropské komise; hospodaření Lesů ČR, výsledek 
tendru na lesnické práce a prodej dřeva, poţadavek ČSSD na zrušení tohoto tendru; rok do krajských 
voleb, správa jednotlivých krajů ČR hejtmany z ČSSD (bilance a hodnocení), strategie dvou 
nejsilnějších stran pro krajské volby, spolupráce vlády ČR a krajů, přímá volba hejtmanů 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Host další části pořadu:  
Jiří PAŠEK, generální ředitel společnosti IZIP 
Pozvání odmítl: 
Milan CABRNOCH /ODS/, europoslanec, spoluzakladatel projektu IZIP 
Hlavní téma: projekt IZIP 
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neděle 23. 10. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Proč protestují lidé po celém světě? Jsme v krizi, nebo si stačí jen posvítit na chamtivé 
bankéře? Otázky pro V. Bělohradského, J. Rupnika, P. Kysilku. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 23. 10. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Proč protestují lidé po celém světě? Jsme v krizi, nebo si stačí jen posvítit na chamtivé 
bankéře? Otázky pro V. Bělohradského, J. Rupnika, P. Kysilku. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
 
Host první části pořadu:  
Jiří TREGLER, generální ředitel, Vězeňská sluţba ČR 
Hlavní témata: stav vězeňství a věznic v ČR; přeplněné věznice, podmínky ve věznicích; ostraha; 
příprava ozbrojené vzpoury 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Jacques RUPNIK, politolog;  
Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, Univerzita Terst;  
Pavel KYSILKA, generální ředitel, Česká spořitelna, bývalý viceguvernér ČNB 
Hlavní témata: Sledujeme v současnosti krizi kapitalismu a trţního hospodářství? Dochází ke krizi 
sociálního státu?; Jsou banky a jejich manaţeři opravdu chamtiví a sociálně necitliví? Případná vina 
finančního sektoru na současných potíţích západních společností; celosvětové protesty - proti čemu 
vlastně a návrhy řešení, v co mohou protesty vyústit; Krize Evropské unie? Vztahy EU a svět, EU 
a ČR; otřesy a nedůvěra lidí v současný politický a hospodářský systém; nebezpečí populismu 
a nacionalismu 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hosté další části pořadu:  
Pavel DVOŘÁK, předseda, Český telekomunikační úřad;  
Ondřej MALÝ, redaktor, iHned 
Jakub CHYTIL, člen představenstva Telefónica 02 
Hlavní témata: situace na telekomunikačním trhu; ceny telefonického volání v ČR a v zahraničí; 
opatření na zvýšení konkurence; nové produkty 
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neděle 30. 10. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Je zaţehnána krize eurozóny a hrozící ekonomická recese? Otázky například pro slovenskou 
premiérku I. Radičovou a ministra financí ČR M. Kalouska. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 30. 10. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
 
Je zaţehnána krize eurozóny a hrozící ekonomická recese? Otázky například pro slovenskou 
premiérku I. Radičovou a ministra financí ČR M. Kalouska. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté první části pořadu:  
Iveta RADIČOVÁ, předsedkyně vlády Slovenské republiky;  
Miroslav KALOUSEK /TOP09/, ministr financí;  
Richard FALBR /ČSSD/, europoslanec; Petr MATĚJŦ, sociolog 
Hlavní témata: zhoršení ekonomického vývoje v Evropě, následky dluhové krize v Evropě a přechod 
dluhové krize v další fázi ekonomické recese; dopady ekonomického vývoje v Evropě na ČR a SR; 
další škrty ve státním rozpočtu a dopad na střední třídu; protesty lidí v Evropě a USA, zvýšení příjmů 
českého státního rozpočtu; postoj české vlády k eurozóně a jejím problémům, jednotná evropská 
měna jako poničená značka, dvourychlostní Evropa; další reformní plány Nečasovy vlády, dopad na 
společnost; korupce a boj proti ní v Česku a Evropě; zmenšování prostoru pro korupci, činnost 
finančně analytického útvaru jako instituce potírající korupci v ČR (např. Mostecká uhelná, PromoPro, 
atd.) 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hosté další části pořadu:  
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise ČR;  
Jiří NANTL, ředitel odboru vysokých škol, Ministerstvo školství 
Hlavní témata: úroveň vysokých škol v Česku; spor o zveřejňování zjištěných nedostatků na vysokých 
školách Akreditační komisí před koncem prošetřování; odebírání akreditací některým vysokým 
školám; návrh reformy vysokých škol a plán zřízení národní akreditační agentury 
Host další části pořadu:  
Svatopluk SÝKORA, generální ředitel, Lesy ČR 
Hlavní témata: problematika tendrů Lesů ČR, předběţné opatření ÚOHS k tendrům po roce 2012; 
hospodářské výsledky Lesů ČR, rozvoj podniku a skládání účtů současného vedení; volání opozice po 
hloubkovém auditu v Lesích ČR 
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neděle 6. 11. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 6. 11. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Je česká politika "zahnívající partitokracií", jak tvrdí britský list The Economist? Jedna z otázek pro 
předsedy poslaneckých klubů naší sněmovny. 
Délka: 55 minut 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 - 13.00 
Hlavní hosté první části pořadu:  
Jan PIRK, kardiochirurg, IKEM;  
Pavel PAFKO, chirurg, FN Motol;  
Jaromír GAJDÁČEK, prezident Svazu zdravotních pojišťoven 
Hlavní témata: odměňování lékařů, pokračování protestů; moţnost pacientů si za příplatek vybírat 
operatéra; stav zdravotnictví, reformní kroky ministra Hegera; čekací lhůty na operace a jejich 
zveřejňování; motivace lékařů 
Hlavní hosté další části pořadu /předsedové poslaneckých klubů/:  
Zbyněk STANJURA /ODS/, předseda poslaneckého klubu strany;  
Petr GAZDÍK /STAN/, předseda poslaneckého klubu TOP09 a STAN;  
Vít BÁRTA /VV/, předseda poslaneckého klubu strany;  
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/, předseda strany, předseda poslaneckého klubu strany;  
Pavel KOVÁČIK /KSČM/, předseda poslaneckého klubu strany 
Hlavní témata: poslední sněmovní debata, predikce vývoje, schvalování reformních zákonů; 
obstrukce, důvody a smysl; politická kultura, důvěra občanů v politiky a politiku; rozpočet 2012, moţné 
scénáře ekonomického vývoje a úprav rozpočtu; názor na rozhodnutí řecké vlády o referendu, moţný 
vliv na evropskou a českou ekonomiku; reakce na závěry zasedání G20 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Host další části pořadu:  
Josef CUPKA, insolvenční správce společnosti Sazka 
Hlavní témata: stručná rekapitulace konkurzního řízení Sazky; srovnání s ostatními velkými konkurzy; 
záchrana Sazky, a.s. po vyhlášení insolvečního řízení; psychologické "války" v konkurzním řízení; 
jednotlivé fáze insolvenčního řízení Sazky; údajné nedostatky ve znaleckém posudku při prodeji Sazky 
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neděle 13. 11. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 13. 11. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Korupční skandály jsou téměř na denním pořádku. Je moţné věřit v úspěch vládní protikoruční 
strategie? Otázka pro K. Peake (VV), D. Ondráčku (TI) a nejvyššího státního zástupce P. Zemana. 
Délka: 55 minut 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté první části pořadu:  
Karolína PEAKE /VV/, předsedkyně vládního protikorupčního výboru, místopředsedkyně 
strany;  
David ONDRÁČKA, ředitel, česká pobočka Transparency International,  
Andrej BABIŠ, podnikatel 
Host na telemostu:  
Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce 
Hlavní témata: vnímání korupce jako jednoho z největších problémů v české společnosti; plnění 
protikorupční strategie vlády P. Nečase (včetně plnění závazků z dodatků ke koaliční smlouvě); 
propojení politiky a ekonomiky, privatizace veřejného prostoru; (ne)úspěšnost vyšetřování 
organizovaného zločinu ekonomické povahy v ČR (privatizace Mostecké uhelné, kauza Setuza, 
armádní zakázky atd.); jmenování-pověření vrchního státního zástupce v Praze; místo státního 
zastupitelství ve vládní protikorupční strategii; jmenování týmu státních zástupců pro boj s korupcí; 
polistopadové pokusy vzniku nových politických subjektů - Věci veřejné, moţný vznik politické strany 
A. Babiše; 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní host další části pořadu:  
Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce 
Hlavní témata: stav reformy státního zastupitelství; stav příprav nového zákona o státním 
zastupitelství; poslední rozhodnutí o stíhání v některých případech - Drobil, Stehlík, Knetig atd 
Hosté další části pořadu:  
Michal MEJSTŘÍK, ekonom, člen NERV;  
Richard HINDLS, ekonom, rektor VŠE 
Hlavní témata: situace Řecka, Itálie a eurozóny; predikce EK k růstu HDP v EU; globální mechanismy 
ekonomiky a vlád; dopad dluhové krize na českou ekonomiku; budoucnost eurozóny; dvourychlostní 
Evropa?, postavení ČR; růst významu zemí BRICS (ţádost Číny o posílení obchodování vlastní měny) 
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neděle 20. 11. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Od listopadu 1989 se pohybují v politice a veřejné sféře - A. Vondra, J. Dienstbier, H. Marvanová, 
M. Jansta. Jak vidí uplynulých 22 let? 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 20. 11. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Od listopadu 1989 se pohybují v politice a veřejné sféře - A. Vondra, J. Dienstbier, 
H. Marvanová, M. Jansta. Jak vidí uplynulých 22 let? 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 - 13.00 
Hlavní hosté první části pořadu:  
Alexandr VONDRA /ODS/, ministr obrany, místopředseda strany;  
Jiří DIENSTBIER /ČSSD/, stínový ministr spravedlnosti, místopředseda strany;  
Hana MARVANOVÁ, bývalá politička, předsedkyně Unie svobody, právnička;  
Miroslav JANSTA, bývalý politik, právník 
Hlavní témata: zhodnocení polistopadového vývoje do současnosti; splněná či nesplněná očekávání; 
největší problémy dneška, situace ve společnosti, mezilidské vztahy; politická kultura, korupce, 
propojení byznysu a politiky; postavení politických stran, jejich financování, "partitokracie" v ČR?; ČR 
v evropském kontextu, moţnost "několikarychlostní" Evropy 
 
ČT24 13:05 - 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Jiří RUSNOK, ekonom, bývalý ministr financí;  
Tomáš HOLUB, ředitel sekce měnové politiky a statistiky, Česká národní banka;  
Radek ŠPICAR, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy, 
Hlavní témata: pokles kurzu české koruny, vliv na ekonomiku; zahraniční obchod; inflační rizika; 
měnová politika ČNB; moţnosti ovlivňování kurzu 
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neděle 27. 11. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Po roce se náhle změnila praţská vláda. Pozváni byli předsedové tří nejsilnějších praţských 
politických stran. Ještě předtím přijdou debatovat o problémech ve svých resortech ministři 
zdravotnictví a ţivotního prostředí. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 27. 11. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
 
Po roce se náhle změnila praţská vláda. Pozváni byli předsedové tří nejsilnějších praţských 
politických stran. Ještě předtím přijdou debatovat o problémech ve svých resortech ministři 
zdravotnictví a ţivotního prostředí. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté první části pořadu:  
Leoš HEGER /TOP09/, ministr zdravotnictví;  
Soňa MARKOVÁ /KSČM/, stínová ministrině zdravotnictví, místopředsedkyně sněmovního 
zdravotnického výboru;  
Jana HERCOGOVÁ, přednostka, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, FN Na Bulovce 
Hlavní témata: uvádění zdravotnické reformy do praxe, konflikty s různými zájmovými skupinami, 
dopady na pacienty; platy zdravotníků; situace ve VZP; IZIP; standardy a nadstandardy 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Tomáš CHALUPA /ODS/, ministr ţivotního prostředí;  
Jitka SEITLOVÁ, zástupkyně ochránce lidských práv;  
Stanislav POLČÁK /STAN/, místopředseda strany, 
Hlavní témata: ovzduší v ČR, stav ţivotního prostředí, problémové regiony; kontrola topení 
v domácnostech; největší současné problémy resortu; likvidace lagun v Ostravě 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu (pozváni byli):  
Boris ŠŤASTNÝ /ODS/, předseda praţské organizace;  
František LAUDÁT /TOP09/, předseda praţské organizace;  
Petr HULÍNSKÝ /ČSSD/, předseda praţské organizace 
Hlavní témata: změny na praţské radnici; budoucnost nové koalice; situace uvnitř praţských 
organizací zainteresovaných stran, vztah k celostátnímu vedení; revize rozpočtu a některých velkých 
zakázek 
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neděle 4. 12. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Před rokem se dohodla v Praze koalice a také začal boj o policejního prezidenta. Dnes se historie 
opakuje, ale v trochu jiném sloţení. Hosty budou např. primátor B. Svoboda a policejní prezident 
P. Lessy. 
Délka: 60 minut 

 
neděle 4. 12. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
Před rokem se dohodla v Praze koalice a také začal boj o policejního prezidenta. Dnes se 
historie opakuje, ale v trochu jiném sloţení. Hosty budou např. primátor B. Svoboda a policejní 
prezident P. Lessy. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host první části pořadu:  
Bohuslav SVOBODA /ODS/, praţský primátor 
Hlavní témata: vývoj situace po změně koaličního partnera, další kroky nové rady; praţský rozpočet; 
změny ve statutárních orgánech některých společností, především v Dopravním podniku, predikce 
dalšího vývoje; městská policie po zatčení ředitele; změna rozdělování daní v neprospěch velkých 
měst, rozpočtové určení daní; situace v praţské ODS, vztahy s celostátním vedením 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Stanislav MEČL, vrchní státní zástupce v Praze;  
Tomáš LICHOVNÍK, prezident Soudcovské unie;  
Petr LESSY, policejní prezident 
Hlavní témata: navrácení důvěryhodnosti orgánům činným v trestním řízení a české justici 
(nestrannost ve vyšetřování a změna atmosféry v policii, u státních zástupců a soudců); nestrannost 
orgánů činných v trestním řízení a justice při rozkrývání zásadních kauz (Tatra, ředitel Městské policie 
v Praze, soudci v Litoměřicích); nástroje pro účinnější boj s korupcí a organizovaným zločinem v ČR 
(uchovávání záznamů z telekomunikačního styku, vyřešení nálezu Ústavního soudu z jara letošního 
roku); dopad úspor a škrtů na práci orgánů činných v trestním řízení a justice v ČR; tlak na rezignaci 
policejního prezidenta Petra Lessyho 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Ivo KADERKA, prezident Českého tenisového svazu;  
Jiří KEJVAL, místopředseda Českého olympijského výboru;  
Pavel PLOC /ČSSD/, poslanec, člen sněmovního výboru pro mládeţ a tělovýchovu, 
Hlavní témata: zhodnocení současné situace a predikce vývoje organizace, hospodářské výsledky; 
vztah státu ke sportu a jeho financování, spolupráce s ministerstvem; situace malých tělovýchovných 
organizací a naopak ohroţení pořádání velkých mezinárodních akcí; vliv současné situace na přípravu 
na olympiádu; alternativní moţnosti financování sportu; loterijní zákon 
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neděle 11. 12. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Hrozí dvourychlostní Evropa a jakou rychlost zařadí Česká republika? Otázka pro ministra zahraničí 
K. Schwarzenberga a předsedu ČSSD B. Sobotku. 
Délka: 60 minut 
 

 
neděle 11. 12. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 2. část 
Témata, o kterých se začne mluvit. Diskusi připravují: Václav Moravec, Čestmír Franěk a Marek 
Straka. 
Délka: 55 minut 
 
Hrozí dvourychlostní Evropa a jakou rychlost zařadí Česká republika? Otázka pro ministra 
zahraničí K. Schwarzenberga a předsedu ČSSD B. Sobotku. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní hosté první části pořadu:  
Karel SCHWARZENBERG /TOP09/, 1. místopředseda vlády, ministr zahraničí, předseda strany; 
Bohuslav SOBOTKA /ČSSD/, předseda strany, stínový předseda vlády 
Hlavní témata: výsledky bruselského summitu; postoj ČR; dvourychlostní Evropa; hrozba rozpadu EU; 
rozdílné názory na směřování české zahraniční politiky mezi vládní koalicí (případné rozpory v koalici) 
a opozicí; zhodnocení návštěvy ruského prezidenta; rozpočet 2012, příprava na eventuální 
hospodářský propad; boj s korupcí, situace v Praze 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Miroslav DVOŘÁK, předseda představenstva a generální ředitel, Český aeroholding;  
Miroslav KŮLA, bývalý prezident ČSA 
Hlavní témata: hospodářské výsledky ČSA, důvody, eventuální dopady celosvětové ekonomické krize; 
restrukturalizace podniku, hledání silného partnera; srovnání s národními leteckými přepravci v 
podobných zemích jako ČR; stávka a protesty pilotů 
 
ČT24 13:05 – 14:00 
Pokračování debaty z 1. hodiny pořadu 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Josef NOSEK /ODS/, radní pro dopravu, náměstek praţského primátora;  
Karel RANDÁK, Nadační fond proti korupci 
Hlavní témata: změna koalice v Praze, vliv na hospodaření ve firmách vlastněných městem; 
personální změny v představenstvech a dozorčích radách; situace v Dopravním podniku, podezřelé 
transakce, rezignace GŘ; boj s korupcí, působení některých iniciativ; rozpočtové určení daní 
 
Miroslav LUDVÍK, šéf dozorčí rady, Dopravní podniky hl. m. Prahy 
 
Pozvání odmítli: 
Martin Dvořák, bývalý generální ředitel, Dopravní podniky hl. m. Prahy 
Jaroslav Stůj, pověřený ředitel, Dopravní podniky hl. m. Prahy 
nejmenovaný ekonomický ředitel, Dopravní podniky hl. m. Prahy 
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neděle 18. 12. 2011 
12:00 
Otázky Václava Moravce 
Vládní koalice v letošním roce prošla několika krizemi, obstojí v roce následujícím, kdy se očekává 
ekonomická recese? Zásadní otázka pro premiéra Petra Nečase. 
Délka: 61 minut 
 

 
neděle 18. 12. 2011 
13:05 
Otázky Václava Moravce 
Vládní koalice v letošním roce prošla několika krizemi, obstojí v roce následujícím, kdy se očekává 
ekonomická recese? Zásadní otázka pro premiéra Petra Nečase. 
 
Vládní koalice v letošním roce prošla několika krizemi, obstojí v roce následujícím, kdy se 
očekává ekonomická recese? Zásadní otázka pro premiéra Petra Nečase. 
 
ČT1 a ČT24, 12.00 – 13.00 
Hlavní host první části pořadu:  
Petr Nečas (ODS), předseda vlády, předseda strany 
Hlavní témata: bilance roku 2011; rozpočet 2012, eventuální úpravy podle ekonomické situace; boj 
proti korupci; situace ve vládní koalici, rekonstrukce vlády; situace v ODS, situace v praţské 
organizaci; přímá volba prezidenta, eventuální kandidáti ODS; řešení krize eurozóny, postoj české 
vlády, pro a proti české účasti na finanční pomoci; budoucnost EU, místo ČR v Evropě, rozdílné 
pohledy stran vládní koalice; církevní restituce 
 

 
2. část pořadu byla v naplánované podobě zrušena a nahrazena mimořádným vzpomínkovým 
vstupem Portrét Václava Havla. 

V rámci takto operativně pozměněného pořadu OVM byli hosty ve studiu přátelé či blízcí 
spolupracovníci Václava Havla (Karel Hvíţďala, Václav Marhoul, Michael Kocáb atd. atd.). 

Změny ve vysílání, související s úmrtím bývalého prezidenta se následně týkaly celého 
programu ČT1 a ČT24. 
 
 
 
Pŧvodně plánovaná podoba pořadu: 
ČT24 13:05 – 14:00 
Hlavní hosté další části pořadu:  
Pavel Dobeš (VV), ministr dopravy 
Host na telemostu:  
Martin Špryňar, generální tajemník ČESMAD 
Hlavní témata: rozpočet 2012, vliv úsporných opatření na resort; čerpání evropských fondů dopravní 
infrastruktury; výstavba a údrţba dálnic, situace na stávajících dálnicích a rozestavěných úsecích; 
spolupráce ministerstva a hejtmanů jednotlivých krajů; protesty autodopravců - slevy na mýtném; vliv 
cen pohonných hmot na podnikání v oboru; ţelezniční doprava, vyjednávání s odbory; Český 
aeroholding, situace ČSA jako národního leteckého dopravce 
 

 
 
 
 
 
Zpracoval: Analytický odbor pod zn. 103(2012) 
Rada věc projednala dne 14. února 2012. 
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