
Na základě interního požadavku realizovalo oddělení rozhlasu monitoring celoplošných rozhlasových 
stanic veřejné služby, z období od 10. května do 7. června 2009, se zaměřením na zpravodajské a 
publicisticko- politické pořady, se zaměřením na volby do Evropského parlamentu.  
Předmětem analýz byly zpravodajské a politicko-publicistické pořady rozhlasových  stanic Český 
rozhlas 1-Radiožurnál, Český rozhlas 2-Praha, Český rozhlas 3 – Vltava, Česká rozhlas 6. 
 
 
Provozovatel: Český rozhlas 1 – Radiožurnál 
Typ vysílání:  rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, vysílající celoplošně  na  
                         základě zákona  
Rozsah vysílání:  od 00:00 do 24:00 hodin. 
 
  
ČRo 1 - Radiožurnál plní v programové struktuře Českého rozhlasu úlohu zpravodajsko-publicistické 
stanice. Informuje veřejnost o všech důležitých událostech a dění v Česku i v zahraničí. 
Zprostředkovává hlavní názorová stanoviska ke všem otázkám, které jsou významné pro život 
společnosti jako celku, ale i pro životy jednotlivců. 
 
O  analyzovaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadech : 
Právě dnes - v ranním prime time ve všední dny nabízí podrobný zpravodajský přehled.  

Přináší to nejpodstatnější, co se stalo předcházející den v Česku i zahraničí a samozřejmě informace o 
nejdůležitějším dění, které má přinést nadcházející den ( po-pá 6:00, 7:00, 8:00 a 9:00 hodin). 

Ozvěny dne - jsou souhrnnými zpravodajskými relacemi Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu ( po –pá 
12:00 a 18:00 hodin, so-ne 18:00 hodin). Začínají osmiminutovou zpravodajskou částí, která mapuje 
události první poloviny dne. Následuje přibližně 20 minutová publicistická část, ve které jsou  
rozebírána aktuální témata. Slovo dostávají aktéři nejdůležitějších událostí, politici, renomovaní 
publicisté, ekonomičtí analytici, a tak podobně. 

Stalo se dnes - je publicistický přehled právě končícího dne.  Nabízí hlubší pohled na nejdůležitější 
události doma, v zahraničí i v ekonomice, aktuální živé vstupy domácích i zahraničních zpravodajů 
Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Přináší a sleduje to nejdůležitější, co den přinesl, přispívá 
k ucelenému obrazu uplynulých 24 hodin (po – pá 21:00 hodin). 

Kromě těchto pravidelných zpravodajských a publicistických pořadů byly v předvolebním období do 
vysílání zařazeny aktuální publicistické a informativní pořady – Předvolební vysvětlovna a Vizitky 
stran před Evropskými volbami.   

Předvolební vysvětlovna – přináší faktické informace o podmínkách voleb do EP, informuje o  
zákonných  povinnostech, které musí volič dodržet, způsobu jak odevzdat hlas, upřesňuje časové 
vymezení voleb atd. Pořadu dominuje informační hodnota důležitá pro voliče. 

Vizitky stran před evropskými volbami – publicistický pořad, který přibližuje jednotlivé politické 
strany nominované do Evropského parlamentu, jejich kandidáty, volební program stran apod. 
V předvolebním období jsou lídři jednotlivých stran podrobeni rámcově totožným otázkám (např.: 
proč právě daná strana by se měla dostat do parlamentu, která parlamentní frakce by byla 
případným spojencem, jak by hlasovali při rozšiřování EU v případě Turecka či Chorvatska, při 
schvalování rozpočtu v Unii, o pravomocech EU – co by vytkli či změnili, co by přednostně prosazovali 
atp.) dostávají stejný prostor (pořad trvá cca 240 sekund) a ve studiu se vystřídají všechny strany, 
s výjimkou těch, které pozvání nepřijaly.        

Analyzované zpravodajské a publicistické pořady 
1. Právě dnes –  Zprávy- víkendové 
2. Ozvěny dne 
3. Stalo se dnes 



4. Předvolební vysvětlovna 
5. Vizitky stran před evropskými volbami  

 
 

1. Právě dnes  - zaznamenány jsou pouze ty relace, ve kterých byla zmínka o volbách do EP,    
                                       resp. ve kterých zazněla zpráva či událost, související s volbami 

 úterý, 2. června 2009 
              06:00, 07:00, 08:00 hodin  - dnes je poslední den pro doručení volebních lístků,      
                                                                ti kdo obálky neobdrželi, mají kontaktovat Obecní úřad, jak            
                                                                 informoval v přímém vstupu mluvčí Ministerstva vnitra, do   
                                                                volebního seznamu není možné se zapsat až ve volební místnosti                  
               09:00 - končí lhůta pro doručení volebních lístků, začal platit zákaz pro   
                            zveřejňování volebních průzkumů, volit se bude od pátečního odpoledne do  
                            sobotního odpoledne, mluvčí MV sdělil, že na volebních lístcích se může objevit  
                            prázdné místo z důvodu vyškrtnutí kandidáta, který nesplnil některé z podmínek  
 

 čtvrtek, 4. června 2009 
              06:00 -  v Nizozemí a Velké Británii začínají volby do EP, v ČR se začíná volit zítra 
              07:00 - začínají volby v Nizozemsku a ve Velké Británii - nejsou příliš viditelné           
                           předvolební plakáty, situace v ČR -  prezidentu Klausovi se nelíbí volební témata 
              08:00 – hlasovací místnosti se otevřely ve Velké Británii, rovněž v Nizozemí byly  
                            zahájeny volby, poslední voliči přijdou k volbám v Itálii a Polsku 
              09:00 - v Nizozemí a Velké Británii začínají volby do EP, volební témata z různých  
                           evropských zemí 
 

 pátek, 5. června 2009 
              06:00 – dnes odpoledne začínají volby – rozhoduje se o 22 místech, Nizozemci a Britové  
                            mají volby za sebou, Barroso vyzval všechny voliče, aby se zúčastnili voleb 
              07:00 – odpoledne začínají volby, v Británii byli poraženi labouristé 
              08:00 – volit se dnes začne v ČR i např. v Irsku, upozornění na nejčastější chyby - vhození      
                           špatné obálky, tzv. doručovací, konec hlasování ve Velké Británii a Nizozemsku, zde již  
                           známy předběžné výsledky 
              09:00 - volit se dnes začne v ČR i např. v Irsku, změna počtu poslanců, přepočty po  
                           přijetí Rumunska a Bulharska; v Irsku se očekává volba 12 poslanců, ve Velké  
                           Británii jsou volby ukončeny – porážka labouristů, v Nizozemí vítězství extremistické  
                           strany 
  

 sobota, 6. června 2009 
Zprávy (Právě dnes se o víkendu nevysílá)    
 06:00 – druhý volební den, mohou volit i cizinci s platným OP či pasem, volební účast  

                               v Libereckém kraji 
               07:00 – změněný počet poslanců – bylo nutné přepočítat po přijetí dalších zemí 
               08:00 – druhý volební den, první den v Praze malá účast, reportáž z Prahy 8, zveřejnění  
                              výsledků v Nizozemsku 
               09:00 – informace o tom, kdy budou zveřejněny výsledky voleb v ČR 
               12:00 – prezident Klaus již volil, zaujal kritický postoj k volebním tématům stran 
 

 neděle, 7. června 2009 
Zprávy (Právě dnes se o víkendu nevysílá)    

              06:00 – po 22.:00 hodině se začnou sčítat hlasy, hladký průběh voleb, nízká volební účast ve      
                            Francii 



              07:00 – maratón voleb v Evropě jde do finále, volby probíhají ve Švédsku, přehled   
                            švédských stran, výsledky až v nočních hodinách 
              08:00 – volby jdou do finále, ještě se volí v Belgii- účast ve volbách je zde povinná, o stranách,   
                            které tu kandidují do EP,  výsledky a prognózy – bude více extremistických zástupců 
              09:00 – ještě 19 zemí Unie dnes volí, prognózy výsledků v Německu 
                    
 
2 .   Ozvěny dne:  - zaznamenány jsou pouze ty relace, ve kterých byla zmínka o volbách do EP, resp.  
                                  ve kterých zazněla zpráva či událost, související s volbami. 

 pátek 29. května 2009 
              12:00 – iniciátoři „vajíčkové války“ vyzvali k ukončení symbolickým položení plata vajec  
                            před Magistrátem v Kolíně 
 

 středa, 3. června 2009 
              18:00 – prezident Klaus kritizoval v krátkém vstupu předvolební kampaň dvou nejsilnějších     
                            stran do EP, vyčítal ji vyhrocenost,  vnitropolitické zaměření 
 

 pátek, 5. června 2099 
              12:00 –  oznam o zahájení voleb ve  14:00, začínají i Irové 
              18:00 – dnes začaly v ČR volby, názor bývalého prezidenta Havla na důležitost volit,  
                            krátká reportáž s voliči, názor Topolánka a Paroubka, přímý vstup z volební  
                            místnosti v Praze 5 ve Stodůlkách a v Drtinově ulici 

 sobota, 6. června 2009 
              18:00 – předběžné odhady volebních výsledků, volby bez větších problémů 
 

 neděle, 7. června 2009 
              12:00 – nízká účast ve volbách na Slovensku – vítězem se stala strana  Směr R. Fica,  ve      
                           Švédsku volební účast vyšší, Švédsko převezme předsednictví po ČR 
              18:00 – pracovníci volebních komisí budou v průběhu noci sčítat hlasy, na Slovensku jsou     
                           výsledky voleb známy, poslední voliči půjdou k volbám v Itálii a Polsku 
 
3.   Stalo se dnes  - zaznamenány jsou pouze ty relace, ve kterých byla zmínka o volbách do EP,       
                                   Resp., ve kterých zazněla zpráva či událost, související s volbami. 

 pátek, 5. června 2009 
              21:05 – s redaktorem Janem Punčochářem, zaznívá kritika předvolební kampaně, chyběla jí     
                            evropská témata – rozhovor s redaktorem Hospodářských novin Adamem Černým 
 
4.   Předvolební vysvětlovna  
 

 pondělí 1. června 2009 
              09:50  – informace  - kolik poslanců budeme volit   
              16:50 –  informace o možnostech volby (strany nebo osobnosti?) o technice volby 
 

 úterý, 2. června 2009 
              09:50  – informace  - kolik poslanců budeme volit   
              16:50 –  informace o možnostech volby (strany nebo osobnosti?) o technice volby 
 
 
 

 středa, 3. června 2009 
               09:50 – informace jak správně hlasovat 



 

 čtvrtek, 4. června 2009 
              09:49 – informace o způsobu sčítání volebních hlasů 
              16:50 - informace o způsobu sčítání volebních hlasů 

 

 pátek, 5. června 2009 
               09:50 – shrnutí volebních norem 
 16:50 -  shrnutí volebních norem  
 
 
 
5.   Vizitky stran před Evropskými volbami – představení jednotlivých politických stran a hnutí,                     
                                                                                 které kandidují do EP. Rozhovory vede Jan Punčochář a    
                                                                                 všechny zúčastněné strany jsou podrobeny obsahově  
                                                                                 totožnému okruhu otázek a dostávají stejný prostor pro  
                                                                                 vyjádření.  
 

 pondělí , 18. května 2009 
             11:20 -strana Důstojného Života – Stanislav Jaš 
             17:20- Humanistická strana – Jan Tamáš 
 

 úterý, 19. května 2009 
 11:20 - Moravané – Jiří Novotný 
         17:20 - Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN), nedostavili se 
 

 středa, 20. května 2009      
 11:20 - Liberálové.cz -  Milan Hamerský 
     17:20 -  Strana demokracie  a svobody - Ota Štros 
 

 čtvrtek, 21. května 2009 
  11:20- Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy -  Jan Szotkowski  
      17:20 KSČM – Miloslav  Ransdorf 
 

 pátek, 22. května 2009  
              11:20   Starostové a nezávislí – Jaromír Štětina 
      17:20   Strana svobodných občanů – Jiří Payn 
 

 pondělí, 25. května 2009  
              11:20 -   SNK -  Evropští demokraté – Lukáš Macek 
    17:20 Balbínova poetická strana – Jiří Hrdina 
 

 úterý,  26. května 2009  
              11:20 -Strana zelených – Jan Dusík 
              17:20- Koruna česká – Václav Srb 
 

 středa,  27. května 2009 
              11:20 – strana Lidé a politika, Karel Kučera 
              17:20 – strana Soukromníků, Jiří Pekárek 
 

 čtvrtek, 28. května 2009 
              11:20  - Politické hnutí Zelení – Neela  Winkelmannová  



              17:20 – Dělnická strana – Tomáš Vandas  
 

 pátek, 29. května 2009 
               11:20 -Nezávislí  – Roman Škrabánek 
  17:20 - ČSSD – Jiří Havel 
 
  
neděle,  7. června 2009 
Volební studio – průběžné a konečné výsledky voleb do Evropského parlamentu 
 22:05 -  redaktor Bumba přináší spolu s hosty Petrem Drulákem, ředitelem  
                Ústavu mezinárodních vztahů,  a Erikem Taberym, redaktorem Respektu,                     
                rozbory volební účasti,  celkovou analýzu voleb do Evropského parlamentu, včetně     
                předvolební kampaně a negativních jevů s ní spojených, pohled na mezinárodní scénu  
                a průběh voleb v jednotlivých evropských zemích. 
  
 
Provozovatel:  Český rozhlas – Český rozhlas 2, Praha 
Typ vysílání:  rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, vysílající celoplošně  na  
                        základě zákona  
 
Český rozhlas 2 – Praha, 10. května – 7. června 2009 
 
Stanice Český rozhlas 2 -Praha je tzv. rodinnou stanicí, která ve svém vysílání realizuje široké 
spektrum pořadů s různorodým obsahem. Základ jejího vysílání tvoří zejména reportáže, četba pro 
děti i dospělé, pohádky, živá zábava, z oblasti vědy pak diskuse s odborníky, náboženské pořady atd.   
Zpravodajské pořady zařazuje do vysílání pravidelně každou hodinu a jejich souhrn realizuje v 
Rozhlasových novinách ve 12:00 hodin a v podvečer v 18:00 hodin.  
Rozhlasové noviny jsou strukturovány následně: začínají stručným přehledem zpráv, následují zprávy 
z domova, zahraniční zprávy, a opět zprávy z domova a to buď z oblasti kultury, popř. vědecké 
poznatky atd.  Ukončeny jsou sportovními událostmi. 
V analyzovaném období měly zprávy vysílané v Rozhlasových novinách charakter ryze informační. 
Faktické informace byly čas od času doplněny komentářem aktéra, kterého se událost týkala, resp. 
který byl kompetentní se k události vyjádřit.  
Téma voleb do Evropského parlamentu nebylo ve zpravodajských pořadech téměř vůbec zmiňováno. 
Nebyly uvedeny ani  žádné komentáře, které by souvisely s propagací některé politické strany, či by 
jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit případné voliče.  Ve vysílání se začaly vyskytovat informace o 
volbách až těsně před zahájením voleb, a to ryze informativního charakteru. Přinášely informace o 
tom kolik stran kandiduje, kdo může volit, kdy budou k dispozici výsledky voleb atd. Ne jinak tomu 
bylo po uzavření volebních místností, kdy byl uváděn předběžný odhad účasti, anketa mezi voliči o 
vlivu předvolební kampaně na jejich rozhodování, atd.     
V celém analyzovaném období nezazněla žádná zpráva, komentář či sdělení, které by bylo 
kontroverzní, resp. nebylo by v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.   
Přílohou tohoto materiálu je pro větší názornost heslovitý výpis Rozhlasových novin.  
 
 
Český rozhlas 2 – Praha, Rozhlasové noviny – 12:00 a 18:00 hodin 
neděle, 10. května – 12:00 hodin 

 Požár v Moskvě, kvůli výbuchu  plynovodu 

 Návštěva papeže v Jordánsku 

 Havárie letadla airbus společnosti Lufthansa  

 Cvičení vzdušných a pozemních vojenských sil  



 Sport 

 Počasí 

18: 00 hodin   

 Stručný přehled  

 vláda bude šetřit, jak, o tom bude rozhodovat ministerstvo financí – škrty čekají všechny 

resorty. Hotov je plán zahraničních misí 

 Lisabonská smlouva a podpis prezidenta – názor L. Jakla 

 Ministerstvo zdravotnictví uvedlo statistiku onemocnění na tzv. prasečí chřipku v Čechách 

  Pákistánská armáda omezila zákaz vycházení 

 Bombové útoky v Jižním Afghánistánu   

 Střety islamistických skupin v Somálsku 

 Proces s americkou  novinářkou v Teheránu 

 Návštěva papeže v Jordánsku 

 Zlepšení znalosti českého a slovenského jazyka – jednání ministrů zahraničních věcí ČR a SR o 

tomto problému 

 Dopadení dealerky drog v Ostravě 

 Prasklé vodovodní potrubí v Praze 3 

 Věnek Šilhán – informace o jeho úmrtí 

 Sport 

 
pondělí,  11. května – 12:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Nástup dalších ministrů do úřadu (vnitro, finance, zdravotnictví) 

 Monitorování České republiky – vzdušná kontrola rozmístění ozbrojených sil   

 Soutěž v Libereckém kraji na podnikání regionální železniční dopravy 

 Ofenziva proti Talibanu ze strany Pákistánské armády 

 Tzv. prasečí chřipka v Číně 

 Arabsko-izraelské rozhovory – předpoklad řešení krize 

 Postup italské vlády proti imigrantům 

 Bezplatné vyšetření mateřských znamének                            

 Jan Balabán –  jeho hostování v New Yorku 

18:00 hodin   

 Stručný přehled událostí 

 Přebírání jednotlivých resortů novými ministry, pár rozhovorů a některými z nich  

 Varovní ministra Kalouska před populistickými gesty  v předvolebním období 

 Priority ministra obchodu a průmyslu Vladimíra Tošovského    

 Ministerstvo vnitra – priority Martina Peciny 

 Ministryně spravedlnosti Kovářová, rovněž hovoří o prioritách, které chce prosadit 

 Ministr zemědělství 

 Jakub Šebesta a  jeho priority 

 Ministr pro místní rozvoj Vondruška hovoří o svých záměrech, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí - Petr Šimerka shrnuje svoje priority 

 Michael Kocáb – přetrvávající ministr hovoří o svých cílech 



 Přemysl Sobotka vystoupil proti názorům V. Klause na hlasování senátorů ohledně Lisabonské 

smlouvy, reakce pražského hradu prostřednictvím Radima Ochvata 

 Zisk ČEZ-u  

 Dvouletá podmínka pro V. Železného potvrzena 

 Jednání EU s Kubou 

  Spisovatelé a umělci podepisují petici proti bulváru – Marek Vašut a Michal Viewegh  

 11. ročník hudebního festivalu Martinů fest - zahájení 

  Sport 

 
úterý, 12. května- 12:00 hodin 

 Stručný přehled událostí 

 Představení nového českého premiéra v Bruselu, v EU 

 Ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu  

 Vzrůstající trend nárůstu nezaměstnanosti 

 Hlasování o ústavním zákonu v PS o zkrácení funkčního období, i o poplatcích ve zdravotnictví 

  Nedostatek finančních prostředků ve zdravotnictví 

 Pokuta antimonopolního úřadu Českým drahám – dráhy nesouhlasí a odvolají se 

 Obvinění a vydání údajného válečného zločince Demjanjuka  

 Statistické údaje o tzv. prasečí chřipce 

 Uctění památky v Číně – po loňském zemětřesení školních budov 

  Návštěva papeže v Jeruzalému 

 Zahájení Pražského jara 

 Sport 

18:00 hodin 

 Stručný přehled událostí 

 Dopad hospodářské recese na trh práce 

 Apel nového premiéra na prezidenta republiky kvůli ratifikaci Lisabonské smlouvy 

 Ústavní stížnost senátorů ohledně Lisabonské smlouvy 

 Zdravotnické poplatky před hlasováním v senátu 

 Protest KDU-ČSL proti vyvlastnění pozemků kolem letiště 

 Udělení pokuty 250 milionů Kč Českým drahám od antimonopolního úřadu  

 Socha Boženy Němcové v Bruselu    

 Návštěva papeže v Izraeli, papež čelí kritice   

 Tzv. Terakotova armáda (kopie hliněných figurek) je vystavena v paláci Lucerna 

 Cesta kolem světa – dva studenti ji absolvovali ve škodovce MB v r.  1974  

 Sport 

 
 
 
středa, 13. května  12:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Schválení ústavního zákona sněmovnou o předčasném ukončení jejího mandátu   

 Sobotní pražská demonstrace odborářů  

 Ministr vnitra M. Pecina se vzdá vedení antimonopolního úřadu 



  Propad průmyslové výroby v EU – o 18,2% 

 Podpora Vatikánu na vlastní nezávislou domovinu Palestinců   

 Výdaje britských poslanců na vlastní věci 

 Zahájení mezinárodního filmového festivalu v Cannes 

 Dopravní kolaps v centru Prahy díky olejové skvrně na silnici 

 Výstava Hobby v Českých Budějovicích, spojená s odbornými přednáškami 

 Nové nastudování Rusalky v Národním divadle 

 Sport 

18:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Souhlas sněmovny se zkrácením volebního období, s komentářem premiéra Fišera 

 ČSSD připravila podmínky - 27 bodů - pro schválení tzv. úřednické vlády 

 Strana zelených začíná pracovat na návrhu novelizace Ústavy, která by měla zahrnovat i 

možnost odvolat prezidenta republiky 

 Martin Pecina zvažuje odstoupení z pozice předsedy antimonopolního úřadu 

 Českomoravská konfederace odborových svazů připravuje sobotní manifestaci 

 Intel obdržel pokutu 28 miliard korun od evropské komise v Bruselu za zneužití dominantního 

postavení na trhu 

 Strmý propad pražské burzy 

 Blízkovýchodní cesta papeže 

 Sport 

 
čtvrtek, 14. května- 12:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Odborářská demonstrace není namířena proti nové vládě 

 Univerzita Karlova přichází s návrhem na reformu vysokého školství 

 Tragédie v Blatnici na Hodonínsku 

 Zabavené padělané zboží v měsíci dubnu -  putují do dětských domovů 

 Papež vyzval k mírovému soužití mezi muslimy a křesťany  

 Vypořádávání následků s tzv. prasečí chřipkou v Mexiku 

 Stávka pracovního veřejného sektoru v Řecku 

 Barmská disidentka (nositelka Nobelovy ceny míru) je ve vězení   

 Oprava teleskopu na raketoplánu 

 Cvičení v atomové elektrárně Dukovany 

 Intenzivní těžba dřeva v Podluží 

 Sport 

18:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Problematika rozpuštění sněmovny – dohady okolo zákona, doplněno názorem P. Pitharta 

 Náměty ČSSD pro novou vládu,  

 Snižování administrativní zátěže v ČR, zvyšování komfortu podnikatelského prostředí 

 Univerzita Karlova přichází s návrhem na reformu vysokého školství, s návrhem zápisného 

 Příprava odborářů na sobotní demonstraci 

 Rojení komárů na Hané 



 Otevření nového pracoviště magnetické resonance v Jablonci nad Nisou 

 Místopředseda evropské komise pro obchod a průmysl pochválil české předsednictví EU 

 Následky tzv. prasečí chřipky v Mexiku 

  Letecké společnosti budou muset uvádět plnou cenu v nabídkách 

 Mezinárodní veletrh Svět knihy, zahájen na pražském Výstavišti 

 Riziko vysokého tlaku a potravinové produkty, které ho ovlivňují 

 
středa, 3. června – 12:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Zdravotní problematika  

 Návrh na zpoplatnění igelitových tašek v obchodech 

 Zahraniční zprávy 

 Ocenění Václava Havla v Polsku, u příležitosti oslav pádu komunismu 

 Světová cena pro Milana Kunderu 

 Nebezpečný výskyt klíšťat 

 Poběžte s cihlou – dobročinná akce  

 Ukončení Pražského jara, rekapitulace 

18:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Omezení příspěvků zdravotních pojišťoven, příprava nového programu 

 Náhrada škod lékárníkům od krajů. Grémium majitelů lékáren oznámilo, že podá žaloby. 

Jihočeský hejtman politizuje prohlášení, a hodnotí to jako politické vyjádření, v souvislosti 

s volbami, nehodlá na to nijak zvlášť reagovat. Prostor dostává i zástupce Grémia 

lékárníků. (3:20) 

 Podpora regionální železniční dopravy, celková dopravní obslužnost v jednotlivých krajích 

 Agrární komora vyjednává změny v dotacích 

  Oslabení pražské akciové burzy 

 Výroční zpráva Transparancy International, z které plyne, že v ČR je nejvyšší korupce ve státní 

správě 

  Kulturní zprávy 

 Sport 

 
čtvrtek, 4. června- 12:00 hodin 

 KDU-ČSL – váhá s podporou nové vlády, čeká na programové prohlášení 

 Zlevnění jízdného na českých drahách 

 Krach firem v ČR 

 Zahraniční zprávy 

 Ničení bolševníka velkolepého na Chebsku 

 Svátky písní v Olomouci 

 Zelená vlna 

18:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Strana  zelených váhá s podporou nové vlády 

 Průběh prasečí chřipky v Čechách 



 Zahájení voleb do Europarlamentu ve Velké Británii  a v Nizozemsku 

 Oslava pádu komunismu v Polsku 

 Zahraniční zprávy 

 Běh Paraple 

 Premiéra nového filmu Nedodržený slib 

 
pátek, 5. června-12:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Informace o volbách, informace o počtu stran, jež se voleb zúčastní, podmínky, které je 

nutno dodržet pro možnost volit, přímý vstup D. Benešové z Ministerstva vnitra, která 

popisuje proč nelze dopisovat voliče ve volební místnosti.  Dále proběhne info o volbách ve 

věznici, o tom, kde jinde se ještě volí a kdy budou k dispozici volební výsledky 

 Strana zelených podpoří novou vládu, nikoliv KSČM 

  Pokles mezd v důsledku krize 

 Další zprávy se týkají událostí ze zahraničí  

 Otevření autosalonu na brněnském Výstavišti 

 Celosvětová premiéra dokumentu Home – o stavu planety 

 Sport 

18:00 hodin 

 Stručný přehled 

 Informace o průběhu voleb, kdo z čelných politiků už volil, hovoří Václav Havel o 

předvolební kampani, kterou považoval za agresivní. Úvahy o počtu voličů, kteří přijdou, 

informace o dalších zemích, ve kterých probíhají provolby. 

 Informace ze Slovenska, vystoupení R. Fica, obhajoba nízké účasti.  

 Zahraniční zprávy 

 Opět informace z domova – vymáhání dlužných částek od dlužníků 

 Ministerstvo obrany připravuje novou koncepci péče o novodobé válečné veterány  

 Celosvětová premiéra dokumentu Home 

 48. Mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec–zahájení soutěže 

 Zelená vlna 

 

sobota, 6. června – 12:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Informace o uzavření volebních místností a zveřejňování výsledků voleb 

 Průběh voleb na Slovensku a v Nizozemsku 

 Další zprávy jsou mimo politické spektrum  

 6. června – sobota – 12.00 hodin 

18:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Oznam o ukončení voleb, průběhu voleb, předběžný odhad účasti, anketa s voliči, 

informace o aktuálních výsledcích 

 Průběh voleb na Slovensku, v Itálii  

 Zahraniční události 

 Protest krajní pravice v Litvínově a Jihlavě 



 Otevření výstavy Autosalon 

 Kulturní zpráva – hudební festival v Turnově 

 Slavnostní vyhlášení cen na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně    

 Sport 

 
neděle, 7. června – 12:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Vyslovení důvěry nové vládě, připomínky jednotlivých politických stran 

 Informace o tom, kdy budou k dispozici kompletní výsledky voleb do Europarlamentu 

 Zahraniční zprávy 

 Sport 

18:00 hodin 

 Přehled zpráv 

 Hlasování o důvěře nové vládě – vyjádření Paroubka k jednotlivým ministrům – negativní 

 Sčítání hlasů voličů po 22.00 hodině 

 Odhady výsledků voleb na Slovensku 

 Volby do Europarlamentu v Německu, Španělsku, Itálii 

 Zahraniční zprávy 

 Systém šrotovného je připraven a může být zahájen. Termín zatím není jasný 

 Motocyklové závody v Hořicích 

 Dohnal opouští luxusní byt v Praze  

 Výstava Nezůstávej sama při karcinomu zahájena v obchodním centru Smíchov 

  Zelená Břeclav – úklid města prostřednictvím studentů  

 Zoologická zahrada v Liberci 

 
 
 
Provozovatel: Český rozhlas 3 – Vltava 
Typ vysílání:  rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, vysílající celoplošně  na  
                        základě zákona  
 
Rozhlasová stanice Český rozhlas 3 -  Vltava, 10. května – 7. června 2009  
Stanice Český rozhlas 3 – Vltava je kulturní stanicí a tomuto zaměření odpovídá i obsahové zaměření 
zpravodajských pořadů. Struktura zpráv je totožná jako na programu ČRo 2- Praha (přehled, domácí,  
zahraniční zpravodajství, kultura, sport)  s tím rozdílem, že část, která je věnována kultuře je mnohem 
rozsáhlejší. Ve víkendovém vysílání se zprávy nevyskytují. Tato „kulturní stanice“ je zaměřena na dění 
ve všech sférách kultury, živé koncerty, reportáže z divadel, hudebních klubů, literárních kaváren atd. 
Zpravodajství tvoří okrajovou část vysílání. 
V analyzovaném období zazněly ve vysílání zprávy ohledně voleb do Europarlamentu  ryze 
informativního charakteru – kdo může volit, kolik stran kandiduje, kdy se uzavírají volební místnosti, 
jak se volí a kdo volí ve věznicích atd.  
Oddělení rozhlasu přidává poznámku, že stanice Český rozhlas 3 – Vltava má v programu zařazen 
pořad Rok v Evropě. Tento pořad je věnovaný kultuře, je rozdělen do cyklů, kdy každý z nich přináší 
zajímavosti z různých kulturních oblastí (literatura, malířství, film atd.) a různých evropských zemí.  
(např. Evropské Čechy, Obrázky z Bretaně, Evropský film atd.) Pořad není propojen, resp. nemá žádné 
politické vyznění. 
Program stanice Český rozhlas 3 – Vltava v analyzovaném období od 10. května do 7. června 2009 byl 
z hlediska zadání analýzy v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. 



 
 
 
Provozovatel :     Český rozhlas 6 
Rozsah vysílání:    od 18:00 do 24:00 hodin. 

Český rozhlas 6 - od šesti hodin večer, šest hodin komentářů, analýz, diskusí a jiných zajímavých 

pořadů 

 Český rozhlas 6 je celoplošná analyticko-publicistická stanice, zaměřená nejen na 

komentování politických událostí, ale zejména na přibližování vzniku, vývoje a života občanské 

společnosti České republiky a evropských zemí.  

 Český rozhlas 6 vysílá pořady zaměřené na kulturu, ekonomiku, historické události, 

náboženský život, ekologii a rozhovory se zajímavými lidmi. Zabývá se problematikou národnostních 

menšin. Věnuje se tématům, která jsou vámi i námi diskutována.  

 Český rozhlas 6 chce přispět k etablování moderní veřejnoprávní rozhlasové stanice, která by 

byla vzorem dobré a seriozní politické žurnalistiky.  

 

Programové schéma  Českého rozhlasu 6: 
18:00 Zprávy 
18:10 Názory a argumenty 
19:00 Zprávy 
19:10 Svět viděný internetem 
19:30 Hovory o Evropě 
20:00 Zprávy 
20:10 Kořeny 
21:00 Zprávy 
21:10 Aréna 
21:40 Zaostřeno na finance 
22:00 Zprávy 
22:10 Studio STOP 
23:00 Zprávy 
23:10 Názory a argumenty 

repríza 
24:00 Konec vysílání 
 
Zadání: 
Oddělení rozhlasu objednalo záznam vysílání programu  Český rozhlas 6 – denní záznam vysílání od  
10. května až 7. června 2009 v časovém rozsahu 18:00 – 24 hodin. 
Předmětem bylo provedení analýzy  výše uvedených dnů vysílání programu Český rozhlas 6 a zjištění 
zda provozovatel dodržuje § 31, odst. 2, 3 zákona 231/2001 Sb. 
  
Obecně k vysílání Českého rozhlasu 6 ( ČRo 6): 
Program  ČRo 6 vysílá denně, vždy od 18:00 do 24:00 hodin na frekvencích středních vln. Na úvod 
každé vysílací hodiny jsou zařazeny zprávy, a to nejprve přehled událostí, zprávy ze světa, z domova, 
počasí a desetiminutový zpravodajský blok je zakončen opět bodovým přehledem hlavních událostí. 
Zpravodajství se opakuje vždy na začátku každé hodiny a obsah zpráv v průběhu dne je téměř stejný. 

http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/42
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/1002
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/42
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/1007
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/3178
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/42
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/815
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/42
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/1617
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/42
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/45
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/42
http://www.rozhlas.cz/cro6/program/_porad/1002


Od 18:10 hodin následuje pořad Názory a argumenty, opakované vydání každý všední den ve 23:10 
hodin.  V sobotu a v neděli ve 23:10 hodin - Politická analýza týdne. Každou sobotu - Sobotní 
diskusní fórum. Každou neděli -  Kulatý stůl: Debata u kulatého stolu Českého rozhlasu 6. 
Debata u kulatého stolu je hlavním publicistickým pořadem, ve kterém zaznívají informace, 
komentáře, analýzy, rozhovory a debaty, vztahující se k aktuálním tématům dne či závažnému dění 
v období vysílání, reagující na události doma či ve světě. Pořad připravuje tým redaktorů, 
specializujících se na domácí a zahraniční události, vedoucím redaktorem je Radko Kubičko. 
Na úvod pořadu zazní stručný přehled témat, kterými se příspěvky budou právě dnes zabývat. 
 
Analýza vysílání: 

1.  Zprávy  

 neděle, 10. května 2009  
               přehled událostí  
 Situace v Pákistánu 
 Boje v Somálsku – střety islamistických skupin 
               Putin komentoval vojenské cvičení NATO v Gruzii 
               Vystoupení gruzínského prezidenta 
 z domova: Vládní omezení z důvodu finanční krize, omezení výdajů ve všech rezortech 
       Plán zahraničních misí MO 
 další události ze světa: Soudní proces s americkou novinářkou v Teheránu 
    Neonacisti narušili vzpomínkové setkání v Rakousku 
    Záplavy a sesuvy půdy na Filipínách 
    Požár v Moskvě způsobil plynovod 
 
Další zpravodajský blok v 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 a 23:00 hodin byl i obsahově téměř totožný 
 
V ostatních analyzovaných dnech je schéma zpravodajského bloku shodné. Vypsány jsou tedy 
pouze zmínky o volbách do Evropského parlamentu. 
  

 pátek, 15. května 2009 
              Volby ve Francii mají hlavní volební téma – bezpečnost, boj se zločinností 
 

 středa, 20. května 2009 
              Strany odstartovaly kampaň s domácími tématy 
              momentální volební prognózy, zatím vítězí ČSSD  
 

 čtvrtek,  21. května 2009 
               Česká televize podala trestní oznámení na volební spot Nacionalistické národní strany,  
               připojil se i ČRo 
 

 pátek,  22. května 2009 
              ředitelé České televize a Českého rozhlasu - shoda v ukončení volebního spotu  
              Nacionalistické národní strany 
 

 sobota,  23. května 2009 
              Akce na  Facebooku – vejce pro Paroubka 
 

 pondělí, 25. května 2009 
               Český rozhlas podal trestní oznámení kvůli některým spotům krajní pravicové Dělnické strany  
               a Nacionalistické národní strany 
 



 úterý, 26. května 2009 
               policejní dozor na předvolebních mítincích ČSSD 
 

 středa, 27. května 2009 
               předvolební mítink ČSSD v Praze 5, vajíčkové útoky 
               Klaus ostře kritizoval útoky  na ČSSD 
 

 sobota,  30. května 2009 
               v Litvínově byli zadrženi anarchisté, protestující proti předvolebnímu mítinku Dělnické strany 
 

 pondělí,  1. června 2009 
              podporu ve volbách Jiřímu Paroubkovi vyjádřil předseda Slovenských sociálních demokratů     
              Fico 
 

 úterý, 2. června 2009                                                                                                                      
               prezident Václav Klaus prohlásil ve Francii, že volby do EP jsou zbytečným krokem        
 

 středa, 3. června 2009                                                                                                                    
               aktuální prognóza volebních preferencí                                                                          
 

 pátek, 5. června 2009                                                                                                                                        
dnes ve 14:00 hodin začaly volby do EP – Češi volí 22 kandidátů, lídři stran už volili, Václav 
Havel kritizuje negativní charakter volební kampaně a vyzval voliče k účasti ve volbách                                                                             

 

 sobota,  6. června 2009                                   
               ve 14:00 hodin skončily volby, výsledky budou sděleny  až v neděli večer,  i když  Nizozemci      
               už  mají sečteno                                                                                                                                              
 

 neděle,  7. června 2009                                                                                                                   
              poslední den voleb v Evropě, v Itálii nízká účast, výsledky v Nizozemí, na Slovensku unikly     
              výsledky voleb                      
 

 pondělí,  8. června 2009                                                                                                                  
               vítězství pravice – ODS v ČR, ale i ve Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, pouze na     
               Slovensku s převahou zvítězili socialisté                                                                                           
                                                                                                             
 

2. pořad  Názory a argumenty  - 18:10 hodin           
  
V pořadu Názory a argumenty jsou zmíněny pouze komentáře,  analýzy a informace, které jsou 
věnovány volbám do EP. 
 

 pondělí, 11. května 2009 
              příspěvek zmiňuje termín voleb do Evropského parlamentu, o přízeň  voličů se uchází 33     
              stran, závěrem připomínka, že tyto volby budou zkouškou na velké podzimní volby 
              hodnocení aktivit polského politika Lecha Walesy před volbami do Evropského parlamentu                                      
 

 středa, 13. května 2009 
              proč volby do EP nepřitahují voliče, jedná se o špatně nastavenou kampaň v celé Evropě      
             průzkumy mezi voliči i v ostatních státech 
 



 čtvrtek, 14. května 2009 
              předvolební kampaň v Polsku, analýza politické strany Libertas, kandidující v Polsku do EP 
 

 pondělí, 18. května 2009 
              redaktor Jan Punčochář připravil seriál- analýza volebních programů jednotlivých stran, které         
              bude postupně představovat – tentokrát ODS 
              analýza irské strany Libertas, kontroverzní názory irské političky, kandidující do EP 
 

 úterý, 19. května 2009 
               volební program KSČM 
 

 středa, 20. května 2009 
              Strany stupňují snahy o získání voličů, průzkum ukázal, že o volby do EP se zajímá pouze 25%         
              lidí 
              Václav Havel se zapojil do volební kampaně 
              volební program  - Sdružení nezávislých kandidátů Evropských demokratů 
              volby ve Francii jsou zatěžkávací zkouškou pro francouzské socialisty 
              Berlusconiho strana v Itálii má velkou podporu občanů 
 

 čtvrtek, 21. května 2009 
              volební program KDU – ČSL 
 

 pátek,  22. května 2009 
              analýza volebního programu  ČSSD 
 

 pondělí,  25. května 2009 
              volební programy – zaměření na subjekty, vzešlé z Nezávislých – Suverenita, Libertas.cz   
 

 úterý, 26. května 2009 
               volebních programy stran s ekologickým zaměřením – i Strana zelených, Demokratická strana      
               zelených, Hnutí zelených 
 

 středa, 27. května 2009 
               volebních programy politických stran – ( některé malé strany nemají svůj volební program) 
               Liberálové.cz,  Věci veřejné,  Starostové a nezávislí Strana svobodných demokratů 
               zamyšlení nad významem Evropského parlamentu  – úvaha 
 

 čtvrtek,  28. května 2009 
               proč létají vajíčka na politiky v ČR - zamyšlení 
               extremistické myšlenky nabývají na síle napříč Evropou 
               vajíčkový útok na mítinku ČSSD – rozhovor s předsedou strany - Paroubkem 
               vyjádření ředitele Agentury STEM k vajíčkovým útokům  
               volebních programy  malých  politických stran – Strana svobodných občanů, Nejen hasiči a      
               živnostníci s učiteli  do Evropy, Strana důstojného života, ostatní malé politické strany nemají      
               svůj volební program 
 

 pátek, 29. května 2009 
              zamyšlení jací jsou Češi jako evropští voliči  
               ukončení vajíčkového protestu 
               volby do EP ve Francii – spory uvnitř strany N. Sarkozyho 
               Slovensko bude diplomatickou cestou protestovat proti výrokům maďarské strany F.                     



               Orbána 
  

 pondělí, 1. června 2009 
               průzkumy – napovídají nízkou volební účast, nesnadná orientace ve volebních programech,              
               Francouzští socialisté dle průzkumu nemají voličskou přízeň 
               v Rakousku – před volbami vnitropolitické problémy 
 

 úterý, 2. června 2009 
               Gerhard Schreder podpořil v Otrokovicích ČSSD 
               hodnocení české volební kampaně – hlavní bod negativismus a strašení se navzájem 
               vajíčková  aféra – rozbor aféry 
 

 středa, 3. června 2009 
               KSČM se ohradila proti zařazení dokumentu do vysílání České televize o Miladě Horákové                      
               před volbami – stručný oznam o protestu KSČM 
 

 čtvrtek,  4. června 2009                            
               praktické rady jak volit do EP, co je nutné splnit pro možnou účast,  výsledky voleb se dovíme      
               až v noci na pondělí 
 

 pátek, 5. června 2009         
               volby do EP jsou ve všech 27 zemích součástí problémů národních a ne čistě Evropských    
               první výsledky jsou už z Nizozemska 
               voliči se rozhodují dle sympatií ke straně, stranické problémy neakceptují 
               informace jak  volit 
 

 sobota, 6. června 2009                                                                                                                                                                                
               odhady – nízká  volební účast v ČR,  ale zřejmě i v celé Evropě, rozhovor ( Radko Kubičko)     
               s dopisovatelem v Bruselu 
 

 pondělí,  8. června 2009                                                                                                             
               analýzy výsledků voleb v ČR, ale i v celé Evropě 
               pohled na volby do EP s perspektivou podzimních předčasných voleb 
 
 

3. Diskusní fórum – Speciál 
 

 sobota, 16. května 2009 
Strana svobodných občanů – Jiří Payn 
 Libertas – Vladimír Železný 
 Demokratická strana zelených – Jiří Šteg 
 Moravané – Jiří Novotný 
 

 sobota,  23. května 2009 
Účast přijali zástupci tří politických stran, původně byly pozvání zástupci pěti stran 
Humanistická strana - Jan Tamáš 
Koruna česká – Jaroslav Konečný 
Politické hnutí Zelených – Martin Mejstřík  
(nedostavil se zástupce Nacionalistické národní strany a Nezávislí 
 

 neděle,  24. května 2009 



Suverenita - Jana Bobošíková 
Důstojný život -Jana Volfová 
Starostové a nezávislí – Vaše alternativa - Soňa Paukertová 
Liberálové.cz –Milan Hamerský 
Evropští demokraté SNK – Lukáš Macek 
 

 sobota, 30. května 2009 
Věci veřejné – Kateřina Klasnová 
Strana soukromníků – Rostislav Semjuk  
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy – Jan Szotkowski 
Strana svobodných demokratů – Petr Plaček 
Česká strana národně socialistická – Ivan Štercl 
 

 neděle, 31. května 2009  
 KDU-ČSL – Ondřej Benešík 
 Strana zelených – Jan Dusík 
 ČSSD – Jiří Havel 
 KSČM – Miloslav Ransdorf 
 ODS – Jan Zahradil 
 

 neděle,  7. června 2009        
O volbách do EP s Václavem Žákem a  s redaktory z Bruselu, shrnutí průběhu voleb, polemika o 
volební účasti, předvolební kampani apod. 
 
 
Vyjádření oddělení rozhlasu  
Vysílání Českého rozhlasu 6 v období od 10. května do 8. června  2009 bylo zaměřeno na 
zpravodajské a publicistické pořady, tak jak odpovídá charakteru stanice.  Cílem analýzy bylo prověřit, 
zda v období před volbami do Evropského parlamentu nedošlo k porušení vysílacího zákona, 
konkrétně § 31 odst. 2  - provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné 
pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací 
zpravodajského charakteru;  a odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb. - 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. 
Oddělení rozhlasu konstatuje, že všechny uvedené zákonné povinnosti byly ve vysílání v  
analyzovaném období dodrženy. 
 
 
Celkové shrnutí: 
Zadaná analýza všech celoplošných rozhlasových stanic, vysílajících na základě zákona, měla za cíl  
sledovat objektivitu a vyváženost ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech, měla 
prověřit, zda v jednotlivých pořadech nebyla zvýhodněna některá politická strana či hnutí a zda 
případné komentáře nemohly svědčit ve prospěch některé kandidující politické straně.  
Provedená analýza výše vyjmenovaných pořadů z období od 10. května do 7. června 2009 
neprokázala porušení zákonem daných ustanovení. Český rozhlas se na všech sledovaných 
programech zhostil role média veřejné služby zodpovědně a přinášel faktické informace o volbách do 
Evropského parlamentu, prezentoval všechny kandidující strany a poskytl jim totožný prostor. Do 
svého vysílání zařadil - nad rámec standardních politicko-publicistických pořadů -  další dva tzv. 
speciály k evropským volbám, kdy v jednom z nich (Předvolební vysvětlovna) posluchačům přinášel 



informace o podmínkách a pravidlech volebního mechanismu a v druhém (Vizitky stran před 
Evropskými volbami) představoval formou dialogu s lídry kandidujích stran jejich programy a postoje.   
 
 
Závěr: 
 Oddělení rozhlasu konstatuje, že provozovatel Český rozhlas se v období od 10. května do 7. června 
2009 se ve vybraných zpravodajských a politicko-publicistických pořadech na programech Český 
rozhlas 1- Radioužurnál, Český rozhlas 2-Praha, Český rozhlas 3-Vltava a Český rozhlas 6 nedopustil 
porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.  

 
 

 


