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Analýza je součástí monitoringu Odboru analýz televizního vysílání Úřadu RRTV, který 

mapuje předvolební vysílání vybraných provozovatelů v období před volbami a 

během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Metodika 

monitoringu předvolebního vysílání zpravodajských a politicko-publicistických 

televizních pořadů byla Radě předložena na 15. zasedání ve dnech 8. – 9. září roku 

2009 (identifikátor 0758/2009, bod č. 69). Základním smyslem monitoringu 

předvolebního vysílání je ověřit korektnost informování v období bezprostředně 

předcházejícím volbám, tedy v období, které má přímý vliv na volební rozhodování 

diváků/voličů. Analýza jednotlivých pořadů i předvolebního vysílání jako celku by 

měla odhalit případná odchýlení provozovatelů od povinností uložených jim zákonem 

o vysílání, zejména pak porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá 

povinnost provozovatele 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. A dále 

ověřit, zda je ve vysílání dodržován zákaz politické reklamy. Hlavními kritérii při 

vyhodnocování dodržování zásad objektivního informování byly: vyváženost (tj. 

zejména, zda ve vysílání jednotlivých provozovatelů dostali k prezentaci svých 

volebních záměrů přiměřený prostor všichni kandidáti do parlamentu, resp. všechna 

politická uskupení); nestrannost informování (tj. zejména nezaujatost komentátorů a 

moderátorů politických diskusí); informační úplnost, konkrétnost, přesnost a 

korektnost. 

 

Tato analýza se zaměřuje na program Nova v časovém rozmezí od 23. března do 30. 

května 2010 včetně. Datum 23. března bylo zvoleno proto, že nejpozději k tomuto dni 

bylo možné podávat kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny. Analýza 

pokrývá hlavní zpravodajskou relaci Televizní noviny, dále Odpolední televizní noviny, 

mimořádné volební zpravodajství „Volby 2010“ a publicistický pořad Střepiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Televizní noviny (hlavní zpravodajský pořad programu Nova) 
Prvním z monitorovaných pořadů je hlavní zpravodajská relace Televizní noviny, 

vysílaná denně od 19:30 hodin. V uvedeném období byly do analýzy zahrnuty všechny 

příspěvky týkající se domácí politiky, přičemž důraz byl kladen na ty, které se nějakým 

způsobem týkají voleb do Poslanecké sněmovny.   

23. 3. 2010 
 
1. (00:50) „12 hodin dnes jednalo grémium ODS o výrocích Mirka Topolánka na 
adresu církve, Židů a homosexuálů. Někteří spolustraníci ho vyzývali k rezignaci. 
Topolánek ale nakonec tlak uvnitř ODS ustál a lídrem zůstává.“ 
 
2. (20:50) „Vláda Jana Fischera přijde zřejmě o dalšího ministra. Zelení totiž přestali 
kabinet podporovat a chtějí, aby jejich poslední zástupce, ministr pro lidská práva 
Michael Kocáb, podal demisi.“ Z tiskové konference mluví Ondřej Liška (SZ), Jan 
Fischer. 
 
24. 3. 2010  
 
1. (11:23) ODS se po grémiu vrhla na předvolební kampaň. „ODS po včerejším 
bouřlivém jednání grémia o výrocích Mirka Topolánka představila dnes další část své 
volební kampaně. Oznámila, jak chce bojovat s lidmi, kteří zneužívají sociální dávky. 
Předseda ODS se přitom tvářil uvolněně. Přesto ještě není jeho aféra u konce. Zítra ho 
čeká vysvětlování Výkonné radě ODS.“ Mirek Topolánek v reportáži představuje 
postavičky Václava Dobráka, Marii Slušnou a Josefa Lenocha, dále uvedena řešení 
ODS proti zneužívání dávek. Za ODS hovoří P. Nečas, Přemysl Sobotka, Libor Lukáš.  
 
2. (21:45) Ministr Kocáb odmítá odejít z vlády. „Michael Kocáb nechce opustit 
úřednickou vládu Jana Fischera a odmítá podat demisi na funkci ministra pro lidská 
práva. Žádá to po něm Strana zelených, která ho do funkce nominovala. Pokud by její 
apel vyslyšel, stal by se druhým ministrem Zelených, který by kabinet opustil. Kocáb 
to ale odmítá údajně z obavy, aby nezpůsobil vládní krizi.“ Hovoří Ondřej Liška (SZ), 
ministr Kocáb poslal novinářům prohlášení. Situaci komentuje politolog Zdeněk 
Zbořil. 
 
25. 3. 2010  
 
1. (4:41) „Právě v tuto chvíli probíhá výkonná rada ODS, kde se rozhoduje, jestli Mirek 
Topolánek zůstane na kandidátce do voleb. Už předevčírem musel svou pozici hájit na 
dvanáctihodinovém jednání grémia. Dnes své kontroverzní výroky o církvi, Židech a 
homosexuálech vysvětluje krajským stranickým šéfům.“ Za ODS hovoří Walter Bartoš, 
Martin Kuba, Pavel Bém, Jiří Pospíšil, David Vodrážka. Dále mluví premiér Jan Fischer. 
 
 
 
 
 



26. 3. 2010  
 
1. (02:52) Střídání stráží v ODS: stranu do voleb povede Nečas. „ODS se obrátila proti 
svému předsedovi. Včera Mirek Topolánek pod tlakem rezignoval na post volebního 
lídra a pozici jedničky na jihomoravské kandidátce. Dnes sílí hlasy, aby opustil i křeslo 
předsedy ještě před volbami. Novým volebním lídrem je Petr Nečas a už se stačil 
střetnout s Jiřím Paroubkem.“ Za ODS hovoří Mirek Topolánek, Petr Nečas, za ČSSD 
Jiří Paroubek, který nárokuje odstup dalších členů ODS. Za ODS dále hovoří Martin 
Kuba, Ivan Langer, David Vodrážka.  
 
2. (14:44) „Ministr pro lidská práva Michael Kocáb končí ve vládě. Rozhodl se tak po 
opakované výzvě Strany zelených, která ho do kabinetu Jana Fischera nominovala. 
Kvůli sporům o modernizaci elektrárny Prunéřov rezignoval už ministr životního 
prostředí Jan Dusík. Zelení se následně neshodli s premiérem a přestali jeho vládu 
podporovat. Vyzvali proto k odchodu i Kocába. Ministra ale kabinet nejdříve opustit 
nechtěl. Obával se vládní krize. Nakonec Zelené poslechl a demisi oficiálně podá 
v pondělí.“    
 
27. 3. 2010  
 
1. (02:46) Prezident Klaus se mimořádně setkal s Fischerem. „Prezident Václav Klaus 
se dnes mimořádně setkal s premiérem Fischerem. Poté vyzval politiky, ať se 
přestanou přetahovat o Zelenými uvolněná křesla ministra životního prostředí a 
ministra pro lidská práva. Podle Klause je nezodpovědné měnit úřednickou vládu pár 
týdnů před volbami.“ Hovoří P. Nečas (ODS), Lubomír Zaorálek (ČSSD), dále prezident 
Václav Klaus, citován mluvčí vlády Roman Prorok. 
 
29. 3. 2010  
 
1. (09:04) Jak si ve své funkci vedl bývalý ministr Kocáb? „Ministr pro lidská práva 
Michael Kocáb dnes po jednání vlády podal do rukou premiéra demisi. Je druhým 
ministrem za SZ, který odešel poté, co Zelení přestali podporovat vládu Jana Fischera. 
Premiér by v tomto týdnu měl jednat s ODS a ČSSD o tom, kdo obsadí uvolněná 
křesla.“ Ke změnám ve vládě se vyjadřují Jiří Paroubek (ČSSD) a Petr Nečas (ODS).  
 
2. (14:13) Města blokují mítinky nové Dělnické strany. „Města se všemožně snaží 
zabránit předvolebním mítinkům Dělnické strany sociální spravedlnosti, 
pokračovatelky zatím nepravomocně zakázané Dělnické strany. Jediná účinná 
možnost, jak extrémisty na náměstí nepustit, je prý blokování termínů jinými 
stranami. Některé obce to už dělají cíleně.“  
 
30. 3. 2010  
 
1. (06:03) Program TOP 09 je tvrdý, shoduje se pravice i levice. „Mimo mateřské snížit 
všechny sociální dávky, zrušit porodné a pohřebné. I to je ve volebním programu TOP 
09, který dnes oficiálně představila. Okamžitě se do něj pustili její političtí rivalové. 
Podle ODS je příliš pravicový, levicové strany tvrdost návrhů pobouřila.“ Z tiskové 



konference TOP 09 o programu hovoří Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, dále 
komentuje politolog Jan Kubáček, P. Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Jiří Dolejš 
(KSČM). Následuje průzkum volebních preferencí agentury Factum Invenio. 
 
31. 3. 2010  
 
1. (04:52) Ministrem pro lidská práva může být Tomio Okamura. „O novém ministrovi 
pro lidská práva by se zítra mělo rozhodnout na schůzce Fischer – Paroubek – Nečas. 
ODS dnes rozhodla, že místo svého předsedy Mirka Topolánka vyšle na jednání 
volebního lídra. Mezi neoficiálními návrhy do uvolněného ministerského křesla má 
být i jméno Tomia Okamury, šéfa Asociace cestovních kanceláří.“ Hovoří Tomio 
Okamura, P. Nečas (ODS), J. Paroubek (ČSSD), Roman Prorok (mluvčí vlády), Petr 
Tluchoř (ODS), Miroslava Němcová (ODS). 
 
1. 4. 2010  
 
1. (02:56) Topolánek odejde z postu předsedy ODS 12. dubna. „Mirek Topolánek 
končí ve funkci předsedy ODS. Na dnešním jednání nejužšího vedení strany předal 
veškeré své kompetence Petru Nečasovi. Na samotnou funkci rezignuje za necelé dva 
týdny. Sám o tom zatím mluví jako o rezignaci podmíněné. Definitivní potvrzení je na 
Výkonné radě, kterou Mirek Topolánek svolal na 12. dubna.“ Za ODS hovoří P. Nečas, 
M. Topolánek, D. Vodrážka, Tomáš Julínek. Dále mluví politolog Lukáš Novotný.  
 
2. (20:26) „Premiér Fischer si na dnešní večer na Úřad vlády pozval představitele ODS 
a ČSSD. Tématem nočního jednání má být stabilizace kabinetu, ze kterého odešli dva 
ministři nominovaní za Zelené.“ Následuje živý vstup moderátora, prezentuje 
stanoviska obou stran.  
 
2. 4. 2010  
 
1. (05:17) Škádlení Nečase s Paroubkem nabírá na obrátkách. „Kdo doplní vládu po 
odchodu Zelených, se stále neví. Na obsazení postu ministrů životního prostředí a pro 
lidská práva se u premiéra Fischera Petr Nečas a Jiří Paroubek včera nedohodli. Šéf 
Sociálních demokratů dnes přišel se svojí variantou, která nepočítá s ministrem pro 
evropské záležitosti. Lídr ODS mu ale vzkázal, že by to bylo porušení dohod.“ Na 
tiskové konferenci hovoří Petr Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD) a premiér Jan 
Fischer. Dále mluví Roman Prorok, mluvčí vlády.  
 
2. (15:23) „Kauzu politiků podezřelých z toho, že by byli ochotni přijmout peníze za 
pokus změkčit novelu loterijního zákona, protikorupční policie odložila. Novináři 
Mladé fronty Dnes se vydávali za majitele heren. Za milionový úplatek požadovali 
změnu loterijního zákona. Podezření se mimo jiné týkalo poslance KSČM Jiřího 
Dolejše a jeho stranického kolegy Čeňka Miloty. Oba v souvislosti s kauzou rezignovali 
na funkce místopředsedů strany.“ Konec krátké zprávy.  
 
 
 



3. 4. 2010  
 
1. (05:00) Hrozí živnostníkům vyšší sociální pojištění? „Živnostníkům se možná zvýší 
sociální pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svých plánech počítá s tím, 
že se odvody za zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné vyrovnají. Podle 
řady malých podnikatelů by ale další zvyšování odvodů bylo likvidační.“ Hovoří Martin 
Kocourek (ODS), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Zdeněk Škromach (ČSSD). 
 
6. 4. 2010  
 
1. (11:20) „Další kolo vyjednávání o obsazení volných míst po Zelených ve vládě Jana 
Fischera se mělo rozběhnout právě dnes. Zelení přestali vládu podporovat a stáhli 
ministra pro lidská práva poté, co premiér pověřil řízením Ministerstva životního 
prostředí Jakuba Šebestu nominovaného ČSSD.“ Následuje živý vstup moderátora. 
 
7. 4. 2010  
 
1. (08:16) Bude mít ministerstvo životního prostředí novou ministryni? „Do čela 
ministerstva životního prostředí by měla usednout dosavadní náměstkyně ministra, 
Rut Bízková. Právě ji navrhla ODS. Premiér Fischer tak chce zajistit rovný poměr 
ministrů za ODS a ČSSD. Návrh na její jmenování už leží na Hradě.“ Hovoří Rut 
Bízková, která z ODS vystoupila jen pár hodin před svým navržením, aby byla 
nestraníkem, dále Lubomír Zaorálek (ČSSD), P. Nečas (ODS), Jan Fischer, Milan Urban 
(ČSSD).  
 
2. (20:08) Plán ODS, jak bojovat proti státnímu dluhu. „Občanští demokraté dnes 
představili plán, jako bojovat proti státnímu dluhu. Ve svém volebním programu 
slibují vyrovnaný státní rozpočet do sedmi let. Hodlají například zrušit některá 
ministerstva a další státní instituce, nebo prosadit takzvanou finanční ústavu. Sociální 
demokraté ale jejich plány považují za nereálné a nesmyslné.“ Následuje výtah 
z programu, hovoří 2x P. Nečas (ODS), David Marek (ekonom), Martin Kocourek 
(ODS), kriticky se vyjadřují Milan Urban (ČSSD), ve zkratce je graficky uveden plán i 
dalších stran (KDU-ČSL, KSČM, TOP 09, SZ). 
 
11. 4. 2010  
 
1. (09:20) Paroubek se pohádal s Nečasem kvůli státnímu dluhu. „Předseda ČSSD Jiří 
Paroubek a volební lídr ODS Petr Nečas se dnes ostře pohádali o to, kdo nese větší 
vinu za dluh státu. Naopak shoda mezi nimi vládne například v otázce státních 
maturit. Ani jedna ze dvou nejsilnějších stran je nehodlá podporovat.“ Především ze 
záznamu pořadu České televize Otázky Václava Moravce hovoří oba politici ODS a  
ČSSD.  
 
2. (17:55) Starostové proti změně nového loterijního zákona. „Starosty rozčílila část 
poslanců, která chce změnit podobu nového loterijního zákona. Měl dát radnicím 
možnost regulovat počet výherních videoterminálů. Podle poslanců by ale licence na 
všechny automaty mělo udělovat pouze ministerstvo financí.“ Hovoří Pavel Bém 



(ODS), Jana Černochová (starostka Prahy 2), Tomáš Chalupa (starosta Prahy 6), 
telefonicky Pavel Suchánek (ODS), Roman Onderka (ČSSD), Milan Urban (ČSSD). 
 
12. 4. 2010  
 
1. (03:02) „Nejsilnější pravicová strana ODS dnes jednala o možných změnách na 
kandidátkách do parlamentních voleb. Na jednání Výkonné rady měl složit své funkce 
její dlouholetý předseda Mirek Topolánek. Spekulovalo se ale, že z vedení strany 
neodejde sám.“ Následuje živý vstup moderátora referujícího o průběhu jednání. 
 
13. 4. 2010  
 
1. (13:09) „Výše mateřských dávek se má opět zvednout. Dnes o tom rozhodli 
poslanci. Úspěch ve sněmovně slavila hlavně ČSSD, která během pár minut prosadila 
všechno zásadní, oč měsíce usilovala.“ Následuje vstup moderátorky. Ta mimo jiné 
uvádí vylosovaná čísla u těch stran, které by se dostaly podle předvolebního 
průzkumu agentury Median do sněmovny. 
 
14. 4. 2010  
 
1. (00:45) Další vojáci z Česka NATO v Afghánistánu neposílí. Hovoří: Jan Vidím (ODS), 
Martin Barták, ministr obrany, Lubomír Zaorálek (ČSSD).  
 
2. (14:16) „Poslanci schválili novelu loterijního zákona. Podle jejich navrhovatelů je 
k hazardu tvrdší a navíc dává městům a obcím větší pravomoci ho na svém území 
regulovat.“ Redaktor popisuje v živém vstupu průběh hlasování. Hovoří: Bohuslav 
Sobotka (ČSSD), Petr Gandalovič (ODS). 
 
15. 4. 2010  
 
1. (04:31) Dalších 70 rychlostudentů může přijít o svůj titul. „Právnická fakulta v Plzni 
má seznam dalších zhruba 70 lidí, kterým chce odebrat vysokoškolský titul. Podle 
Mladé fronty Dnes figurují na seznamu jména významných politiků a státních 
úředníků. O magisterský titul tak může přijít primátorka Chomutova Ivana Řápková 
nebo starosta Prahy 5 Milan Jančík. Všichni ale tvrdí, že studovali řádně. Nezávislí 
právníci tak čekají vyhrocenou soudní bitvu.“ Z archivu hovoří Ivana Řápková (ODS). 
Nova: „Sehnat vyjádření Milana Jančíka a Ivany Řápkové bylo dnes nemožné. Starosta 
Prahy 5 nebral telefony a chomutovská primátorka je prý v zahraničí.“  
 
2. (06:44) ODS vytvořila svou kampaň, obula se do ČSSD. „Předvolební kampaň dvou 
největších politických stran se začala šest týdnů před volbami vyostřovat. ODS dnes 
vyrukovala s horkou částí své kampaně a hned v úvodu se obula do sociálních 
demokratů jako strany, která přivede zemi do bankrotu. Rýpavá reakce předsedy 
Paroubka na sebe nenechala dlouho čekat.“ Hovoří: Alexandr Vondra (ODS), Petr 
Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Milan Urban (ČSSD). 
 
 



16. 4. 2010  
 
1. (13:03) ÚS: důchody se nevypočítávají spravedlivě. Hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD), 
Petr Nečas (ODS), Eduard Janota, Miroslav Kalousek (TOP 09). 
 
19. 4. 2010  
 
1. (22:45) „Pražská ODS právě v těchto chvílích řeší odvolání svého vedení. Křesla se 
třesou pod místopředsedy. Nejvíce měl být ohrožen kontroverzní starosta Prahy 5, 
Milan Jančík.“ Následuje živý vstup reportéra referujícího o odvolání tří 
místopředsedů pražské ODS včetně Milana Jančíka. 
 
20. 4. 2010  
 
1. (10:10) „Přesně 37 dní zbývá do voleb, a tak se strany připravují na vrcholnou fázi 
svých kampaní. Přestože se voleb bude účastnit 26 partají, tradičně nejtvrdší boj se 
očekává mezi ODS a ČSSD. Novinky v kampani odstartují ve čtvrtek.“ Redaktorka 
v živém vstupu přibližuje nové postupy v kampaních.  

  
21. 4. 2010  
 
1. (12:11) ČSSD se zastala svého člena a předsedy PS Vlčka. „ČSSD se dnes zastala 
svého člena a zároveň předsedy sněmovny Miloslava Vlčka. Podle Hospodářských 
novin prý pomohl svému známému k dotaci na stavbu hotelu Sport centrum a 
spekulovalo se také o podezřelé půjčce, kvůli které se Vlček soudí s advokátem 
Klapkou.“ Hovoří: Miloslav Vlček (ČSSD), Milan Urban (ČSSD), Eduard Janota. 

  
22. 4. 2010  
 
1. (06:00) Předseda Poslanecké sněmovny Vlček rezignoval. „Předseda Poslanecké 
sněmovny Miloslav Vlček rezignoval na svoji funkci. Učinil tak den poté, co se přiznal, 
že porušil zákon, když vrátil milionovou půjčku v papírovém pytlíku a že lhal o svých 
kontaktech s příjemcem pochybné státní dotace. Hůl nad ním dnes definitivně zlomil i 
šéf ČSSD Jiří Paroubek. Připustil, že s Vlčkem po volbách nepočítá.“ Hovoří: Miloslav 
Vlček (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Nečas (ODS), v tabulce též komentáře M. 
Kalouska (TOP 09), Radka Johna (Věci veřejné), Ivana Langera (ODS). 

  
23. 4. 2010  
 
1. (05:06) Propukla nejostřejší fáze volebních kampaní. „Začala nejostřejší fáze 
volební kampaně politických stran. Celá republika je protkána mítinky a strany se 
předhánějí v přesvědčování voličů. Podle posledního průzkumu agentury CVVM by se 
do Poslanecké sněmovny dostalo pět stran. Teď se můžete podívat, jak sbírají hlasy.“ 
Nejprve ukázán mítink ČSSD (hovoří Jiří Paroubek), pak návštěva Petra Nečase (ODS) 
v domově důchodců, dále mítink KSČM (hovoří kandidát Jaroslav Fišer), TOP 09 – 
jednak mítink, jednak Schwarzenbergovy návštěvy hospod (hovoří předseda 
Schwarzenberg), mítink Věcí veřejných (hovoří Radek John). Následují data 



předvolebního průzkumu agentury CVMM, který „posílá do sněmovny těchto pět 
stran“ (tzn. ty uvedené v reportáži). „Pětatřicet dní do voleb ale ještě zamíchá kartami 
a jasno bude až poslední víkend v květnu.“  

  
25. 4. 2010 
 
1. (04:58) Politici musejí vyřešit financování důchodů. „Rozhodnutí Ústavního soudu 
ze 16. dubna otřásá politickou scénou. Soud zrušil část zákona o důchodovém 
pojištění, která v podstatě znevýhodňuje lidi s vyššími příjmy. Pravice i levice se 
shoduje na nutnosti důchodové reformy. Zákonodárci mají sedmnáct měsíců na to, 
aby důchody vyřešili.“ Hovoří: David Vodrážka (ODS), Miroslav Kalousek (TOP 09), 
Vladimír Špidla (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM), Eduard Janota. 

  
29. 4. 2010  
 
1. (10:08) Politické strany se vzájemně osočují z navyšování dluhů. „Obavy, aby se 
Česko nedostalo do stejné situace jako zadlužené Řecko, mají vedle prezidenta i naše 
největší politické strany. Ty dnes svolaly tiskové konference s hlavním tématem: krize 
v Řecku. Na dálku se spolu přitom mezi sebou pohádali o tom, kdo a proč naši zemi 
do dluhů vede.“ Nejprve uvedeny v grafické tabulce „plány ČSSD podle ODS“ – do 
jakých ekonomických problémů nás podle ODS dostanou levicové návrhy. Za stranu 
hovoří Petr Nečas (ODS). Pak graficky zobrazeny „plány ODS podle ČSSD“ – do jakých 
dluhů nás podle ČSSD dostane ODS. Hovoří Jan Mládek (ekonomický expert ČSSD). 
Pak v grafické tabulce ukázány návrhy ČSSD na snížení dluhů, následují návrhy ODS. 

  
30. 4. 2010  
 
1. (06:13) Miroslav Vlček skončil po 14 letech ve sněmovně. „Miroslav Vlček 
definitivně skončil ve funkci předsedy sněmovny, zároveň se vzdal i poslaneckého 
mandátu. Nebude kandidovat v květnových volbách a v poslanecké lavici ho dočasně 
střídá Ivona Kubiátová. Třetí nejdůležitější post pro chod země převzala do 
květnových voleb Miroslava Němcová.“ Hovoří: Miroslava Němcová (ODS), z archivu 
Miloslav Vlček (ČSSD), citováno také z jeho písemného prohlášení. 

  
1. 5. 2010  
 
1. (04:37) Svátku práce využili politické strany, ale i radikálové. „Tradiční prvomájové 
oslavy dnes byly ve stínu předvolebních mítinků politických stran. Jen v Praze využily 
první květnový den k prezentacím tři velké parlamentní strany. V programu šlo však 
spíše o zábavu než o informace. Svátku práce využili i pravicoví a levicoví radikálové.“ 
Vidíme záběry z mítinků KSČM (hovoří Jiří Dolejš), ČSSD (hovoří Martin Pecina), 
Dělnické strany sociální spravedlnosti (krátce promluví Tomáš Vandas), ODS (hovoří 
Pavel Bém). 
 
 
 
 



2. 5. 2010  
 
1. (05:07) Stěžejní téma květnových voleb: důchody a sociální dávky. „Důchody a 
sociální dávky budou v květnových volbách do sněmovny stěžejním tématem. Česká 
správa sociálního zabezpečení oznámila, že od loňského března přibylo v Česku 
dalších téměř čtyřicet tisíc lidí, kteří odešli do předčasného důchodu. Zřejmě kvůli 
obavám o práci. I proto se strany předhání v plánech, jak sociálně slabým pomáhat.“ 
Uvedeny jsou návrhy řešení ČSSD, hovoří Zdeněk Škromach; návrhy řešení ODS, 
hovoří Petr Nečas; návrh řešení KSČM, mluví Jiří Dolejš. Stručně zmíněny návrhy 
Lidovců a TOP 09. K výstavbě sociálních bytů se dále vyjadřují Zdeněk Škromach, Petr 
Nečas a Jiří Carbol (KDU-ČSL).  

  
3. 5. 2010  
 
1. (22:26) ČSSD obvinila ODS, ta žádá po vedení strany omluvu. „Předvolební kampaň 
začíná gradovat. ČSSD obvinila ODS z toho, že si cvičí speciální komando, které má 
narušovat mítinky konkurence. Jako důkaz předkládá video, na kterém jsou zachyceni 
příznivci Občanských demokratů, jak se během školení baví bojovou hrou, takzvaným 
airsoftem. ODS ale tvrdí, že šlo jen o neškodnou zábavu, kterou se navíc baví tisíce 
zaměstnanců různých firem, a žádá po vedení ČSSD omluvu.“ Hovoří: Jaroslav Tvrdík 
(ČSSD), Martin Kupka (ODS), Petr Nečas (ODS). 

  
5. 5. 2010  
 
1. (05:05) Do voleb zbývá 23 dnů: mítinky provázejí incidenty. „Do voleb do 
poslanecké sněmovny zbývá třiadvacet dní. Volební kampaň se přesouvá do ulic. 
Politici tak stojí voličům doslova tváří v tvář. Dnes v podvečer v Brně dostal pěstí do 
obličeje místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. S podezřením na otřes mozku skončil 
v nemocnici. Stalo se to jen pár hodin poté, co ČSSD kvůli jiným incidentům na svém 
úterním mítinku vyzvala prezidenta Klause i ostatní politiky, aby násilí na mítincích 
odmítli. Prezident útoky odsoudil s tím, že takové věci na setkání s voliči nepatří.“ 
K incidentu se vyjadřují: Jeroným Tejc (ČSSD), Milan Urban (ČSSD), prezident Václav 
Klaus, Petr Nečas (ODS), Vojtěch Filip (KSČM), Karel Schwarzenberg (TOP 09). Postoje 
SZ, KDU-ČSL a Věcí veřejných jsou pouze krátce parafrázováni. 
 
 
6. 5. 2010  
 
1. (02:53) Za napadení Sobotky ho čeká soud. „Policejní vyšetřování útoku na 
místopředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku ukázalo, že útok nesouvisel s volbami. 
Osmačtyřicetiletý muž na mítink šel už s úmyslem politika napadnout.“ Hovoří: 
Jeroným Tejc (ČSSD), reakce politiků Petra Nečase (ODS), Vojtěcha Filipa (KSČM), 
Jiřího Paroubka (ČSSD) o zrušení veřejných mítinků, Karla Schwarzenberga (TOP 09).      

  
 
 
 



7. 5. 2010  
 
1. (21:30) „Prezident Václav Klaus dnes přijal na Pražském hradě Petra Nečase, 
poprvé ve funkci lídra ODS. Debatovali spolu hlavně o vnitřní politice a ekonomické 
situaci země. Podle Petra Nečase je hlavní prioritou prezidenta stabilizace veřejných 
financí. Politické strany proto bude Václav Klaus hodnotit podle toho, jak budou 
ochotné šetřit. Zároveň Nečas prezidentovi sdělil, že ODS potřebuje změnit své 
fungování a projít výraznou personální obměnou.“ Konec krátké zprávy.  

  
9. 5. 2010  
 
1. (06:26) Janota chce škrtat ve státním rozpočtu. Ministr financí Eduard Janota 
navrhne nové razantní škrty ve výdajích státního rozpočtu. Bojí se totiž zvyšujícího se 
deficitu veřejných financí. Ve hře jsou proto podle Janoty i vyšší daně. S dluhy se 
potýká celá Evropská unie. Úkolem číslo jedna je zachránit potápějící se řeckou 
ekonomiku.“ K tématu Řecka hovoří: 2x Petr Nečas (ODS), 2x Jiří Paroubek (ČSSD), 
Miroslav Kalousek (TOP 09), 2x Vojtěch Filip (KSČM), v tabulkách pak jsou uvedeny 
postoje KDU-ČSL a Věcí veřejných k řecké krizi. 

  
10. 5. 2010  
 
1. (13:27) „Volby by podle průzkumu agentury Median v dubnu vyhrála ČSSD před 
ODS a Komunisty. Všechny tyto tři strany ale podle tohoto volebního modelu 
zaznamenaly mírný pokles. Naopak rostou preference stran nových. Do sněmovny by 
se tak podle Medianu dostalo sedm stran. Za Komunisty se dále seřadili TOP 09, Věci 
veřejné, Lidovci a vůbec poprvé v průzkumu této agentury i Zemanovci. Pro stranu 
bývalého premiéra je to zatím nejlepší výsledek v předvolebním průzkumu. 5,5% jí 
přisoudila minulý týden agentura Sanep.“ Konec krátké zprávy. 

  
11. 5. 2010  
 
1. (05:28) ČSSD i ODS se už chystají na vládnutí. „Lídři ODS i ČSSD už mají představu, 
kdo by mohl zasednout ve vládě. Petr Nečas bude kandidáty vybírat především 
z takzvaného kompetenčního týmu. Překvapivě v něm chybí místopředsedové strany, 
Ivan Langer a Petr Gandalovič. ČSSD hodlá případné vládní posty obsadit hlavně svými 
stínovými ministry.“ Reportáž ukazuje, jací lidé mají v každé z největších politických 
stran vyhrazeny jednotlivé rezorty. Hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD), 2x Petr Nečas (ODS). 

  
12. 5. 2010  
 
1. (22:19) „Volby by podle nejnovějšího průzkumu agentury Factum Invenio vyhrála 
ČSSD. Za ní by skončili ODS a Komunisté. I přes vítězství si ale podle průzkumu 
Sociální demokraté celkově pohoršili a jen obtížně by sestavovali koalici. Do 
sněmovny by se podle Factum Invenio dostalo šest stran. Za třetí Komunisty by se 
zařadili TOP 09, Věci veřejné a Lidovci. Oproti dvěma posledním průzkumům by před 
branou Poslanecké sněmovny měli zůstat Zemanovci. Nejnovější výsledky také 



naznačují celkovou patovou situaci. Pravice, ale ani levice by nedokázala sestavit 
většinovou koalici.“ Konec krátké zprávy. 

  
13. 5. 2010 
 
1. (03:35) ČSSD chce ještě před volbami prosadit své návrhy. „Poslanecká sněmovna 
se před volbami naposledy sejde příští úterý. Rozhodl tak dnes její organizační výbor. 
Původně se poslanci měli zabývat hlavně zákony vetovanými prezidentem. Sociální 
demokraté dnes ale prosadili na schůzi tři své návrhy ve třetím čtení. Pravice se bouří, 
že ČSSD zneužívá Sněmovnu pro svou předvolební kampaň.“ V reportáži je dále 
uvedeno, že ČSSD se rozhodla využít levicovou přesilovku ve sněmovně do poslední 
minuty. Na jednání prosadila Pecinův protikorupční balíček, regulaci lobbingu i 
přímou volbu prezidenta. Hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD). Reportérka: „Podle pravice se 
ale v úterý tady ve Sněmovně odehraje jen předvolební divadlo Sociálních 
demokratů.“ Negativně se k jednání sněmovny vyjadřují Petr Nečas (ODS) a Miroslav 
Kalousek (TOP 09), uvedena je reakce Jiřího Paroubka (ČSSD). Reportérkou je 
zmíněno, že Lidovci v plánovaném jednání podpoří pouze protikorupční balíček. Dále 
hovoří Pavel Kováčik (KSČM) a Cyril Svoboda (KDU-ČSL). 

  
14. 5. 2010  
 
1. (06:56) Janotova důchodová reforma vyvolala vášnivou debatu. „Ministr financí 
Eduard Janota oznámil, jaký návrh penzijní reformy považuje za optimální. Vybral 
jednu z verzí takzvané Bezděkovy komise. Lidé by podle něj měli měsíčně povinně 
odvádět tři procenta platu do penzijních fondů. Stát by jim pak přispěl stejnou 
částkou. Ne všem politickým stranám se to ale zamlouvá.“ Hovoří: Eduard Janota, 
jeho návrh podporují Petr Nečas (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), proti jsou Jiří 
Paroubek (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM). Výhrady má i Miroslav Kalousek (TOP 09). 

  
17. 5. 2010  
 
1. (21:24) „Volby do Sněmovny by teď podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM 
vyhrála ČSSD. Společně s KSČM by navíc měla nadpoloviční většinu křesel. ČSSD by 
podle agentury STEM získala celkem 75 a KSČM 28 poslaneckých mandátů. 
Dohromady by tedy měly 103 křesel. ODS by získala 55 míst, TOP 09 a Věci veřejné 
shodně po 21 mandátech. Ostatní strany včetně Zelených a Lidovců by se do 
Parlamentu nedostaly. K volbám by podle průzkumů mělo přijít 62% voličů.“ Uveden 
je také koláčový graf. 
 
22. 5. 2010  
 
1. (09:04) Jak k volbám mimo domov. „Příští týden touto dobou budou volební 
komise sčítat naše hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny. Co dělat, pokud se 
rozhodnete třeba volit jinde než v místě svého bydliště nebo jak řešit ztrátu volebních 
lístků. Odpovědi vám dá reportáž, kterou jsme pracovně nazvali Předvolební 
kuchařka.“ 
 



23. 5. 2010  
 
1. (11:20) Hlavní úkol nové vlády – přestat zadlužovat naši zemi. „Přestat zadlužovat 
naši zemi, to bude jeden z prvních úkolů nové vlády. Čtyři dny před volbami ale 
nikoho nepřekvapí, že se jednotlivé strany hodně liší v pohledu na to, jakou cestou se 
vydat. Některé směrem zvyšování daní, jiné zlevněním státní správy.“ Hovoří: Jiří 
Paroubek (ČSSD), graficky uvedeny návrhy řešení jeho strany (zvýšení daně z příjmů 
právnických osob z 19 na 21%, výdělek nad 1 200 000 Kč daň 38%), dále Petr Nečas 
(ODS) prezentující protichůdná stanoviska. Nejprve takto prezentována názorová 
konfrontace dvou největších politických stran, poté následuje prezentace postojů 
menších stran. Hovoří: Miroslav Kalousek (TOP 09), Vojtěch Filip (KSČM). S pomocí 
grafické tabulky a stručného komentáře redaktorky uvedeny návrhy dalších stran: 
KDU-ČSL (vyšší zdanění hazardu), SZ (zlevnit výstavbu dálnic o 40%), Věcí veřejných 
(propustit 10% úředníků státní správy). 

  
27. 5. 2010  
 
1. (05:19) „Poslanci se dnes sešli ke své poslední schůzi před zítřejšími volbami. 
Hlasovali hned o třech důležitých zákonech a kvůli jednomu z nich se dokonce před 
budovou chvíli i demonstrovalo. Ve sněmovně byl celý den kolega Tomáš Hauptvogel. 
Tomáši, co se tedy poslancům ještě dá se říci za pět minut dvanáct, podařilo 
projednat?“ Následuje živý vstup, podle slov redaktora se jednalo o schválení 
povodňových dluhopisů, dále o přehlasování prezidentského veta ohledně 
přimíchávání bioložek do pohonných hmot. Dále se jednalo o hlasování o změně 
Ústavy, které by umožnilo přímou volbu prezidenta. Hovoří: Vojtěch Filip (KSČM), 
Bohuslav Sobotka (ČSSD), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Miroslava Němcová (ODS).  
 
2. (18:35) „Ačkoli volby v České republice začínají až zítra odpoledne, už asi tři čtvrtě 
hodiny se hlasuje v jihoamerických státech. Tamní české konzuláty a ambasády kvůli 
časovému posunu otevřely volební místnosti. Krajané ve Spojených státech začnou 
hlasovat v osm hodin večer.“ 

  
28. 5. 2010  
 
1. (00:45) 1. „V tuto chvíli jsou už pět a půl hodiny po celé naší republice otevřeny 
volební místnosti. Rozhodujeme o tom, kdo zasedne v dolní komoře Parlamentu. Po 
celé zemi je 14 894 volebních místností. Usednout do dvou set křesel v Poslanecké 
sněmovně má zájem 5 021 kandidátů. Volební místnosti se zavřou dnes večer v deset 
hodin. Zítra se volí od osmi do čtrnácti hodin.“ Reportáž ukazuje záběry z volebních 
místností, většinou nějakým způsobem atypických (např. z nedávno zaplavené 
vesnice Troubky, či z nejmenší volební místnosti v ČR). O tom, jak svoje šance vidí, 
hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Vojtěch Filip (KSČM), Karel 
Schwarzenberg (TOP 09). Dále hovoří prezident ČR a předseda vlády. Prognózy 
vyslovují politologové Ivan Gabal a Jan Kubáček.  
 
2. (03:25) „Jak už víte, o hlasy voličů bojuje celkem pětadvacet stran a hnutí. 
V jednom z volebních míst je i Vladimír Keblůšek. Vláďo, kde přesně jsi a odhadneš, 



kolik lidí už tam přišlo volit?“ Redaktor podává regionální informace z města Rudná. 
Následuje mapka s dostupnými údaji o účasti v některých městech ČR. Součástí 
reportáže je ukázka jednoho dne člena volební komise.  
 
29. 5. 2010  
 
1. (00:42) „Česko zná vítěze i poražené ve volbách do Poslanecké sněmovny. V tuto 
chvíli je už sečteno 99,97 % volebních okrsků. Letošní volby charakterizují čtyři hlavní 
překvapivé fenomény. Prvním je bezpochyby porážka levice v době krize. Druhým 
fenoménem je úspěch malých stran a tím pádem oslabení těch velkých. Třetím chabé 
a nevýrazné vítězství ČSSD. A čtvrtým nečekaně nízká volební účast.“ Redaktor 
následně rekapituluje výsledky voleb co do procentuálních výsledků a složení budoucí 
Poslanecké sněmovny. Následují výsledky v jednotlivých krajích. Ukázány jsou některé 
osobnosti, které se nově dostaly do Sněmovny a také ti, kteří ji po dlouhé době 
opustí.  
 
2. (07:56) „Překvapivé výsledky voleb se po celé odpoledne odrážely i ve tvářích 
jednotlivých stranických lídrů. Někteří pochopitelně rozdávali úsměvy a užívali si 
objektivů a kamer. Na jiných bylo vidět zklamání.“ Následuje sestřih záběrů na lídry 
jednotlivých stran doplněný dramatickou hudbou. Do toho jsou sestříhány komentáře 
Jiřího Paroubka (ČSSD), Petra Nečase (ODS), Cyrila Svobody (KDU-ČSL). 
 
3. (08:41) „Naši reportéři a štáby pochopitelně celé dva dny volební dění sledovaly a 
sledují.“ Následují živé vstupy z jednotlivých volebních štábů: 1. Štáb ČSSD; 2. Štáb 
ODS (doplněno rozhovorem s Petrem Nečasem); 3. Štáb TOP 09 (rozhovor s Karlem 
Schwarzenbergem); 4. Štáb Věcí veřejných (rozhovor s Radkem Johnem). Ze záznamu 
hovoří o výsledku voleb Vojtěch Filip (KSČM). Následuje reakce prezidenta ČR. Další 
část reportáže se věnuje atmosféře v dalších volebních štábech, ať už KDU-ČSL (ze 
záznamu hovoří místopředseda Pavel Svoboda, ze záznamu tiskové konferenci 
oznamuje svou rezignaci Cyril Svoboda). Svou rezignaci oznamuje předseda SPOZ 
Miloš Zeman, stejně tak Ondřej Liška (SZ). 
 
4. (18:56) „Volby samozřejmě tu a tam zpestřily drobné výstřelky, ale i problémy. 
Někdy jeli velorexoví nadšenci vhodit hlasy ve svých kožených vozítkách, jinde zase 
zloději kradli státní vlajky. A k volbám šli samozřejmě i ti úplně nejmladší voliči, ti, 
kteří právě dnes slavili osmnáctiny.“ Následuje sled zpravodajských útržků věnujících 
se zmíněným raritním tématům.  
 
5. (21:03) „No a sečteno podtrženo mají také v Brumovicích na Břeclavsku. V obci, 
kterou proslavila naše včerejší reportáž. Už druhý den tam sledujeme práci tamní 
volební komise. Místní tam tvrdí, že i proto tam zaznamenali rekordní volební účast.“ 
 
30. 5. 2010  
 
1. (00:43) „Je den po volbách. Pro většinu lidí volná neděle, pro politiky, kteří ve 
volbách uspěli ale začátek složitých vyjednávání. Výsledky ještě nebyly stoprocentně 
sečteny a první vyjednávání o tom, kdo s kým by mohl usednout v nové vládě, už 



začala. Pravice má pohodlnou většinu a je schopna dát dohromady 118 křesel. ČSSD 
sice velmi těsně, ale přece je vyhrála a podle tradice by to mohla být právě ona, kdo 
dostane první pokus vládu sestavit. Variant se tak rýsuje hned několik.“ Reportáž 
pojednává o ústřední roli prezidenta, naznačeny jsou možnosti k sestavení vlády 
v různých alternativách. Hovoří: Bohuslav Sobotka (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Radek 
John (VV), Vojtěch Filip (KSČM), Karel Schwarzenberg (TOP 09). Situaci komentuje 
politoložka Vladimíra Dvořáková. 
 
2. (03:18) „Ať tak či onak, jediným, kdo teď rozhodne o budoucím dění, je prezident 
Václav Klaus. Právě on určí, kdo dostane šanci sestavit novou vládu. Už nazítřek si 
proto na Hrad pozval zástupce stran ve volbách úspěšných.“ Reportér v živém vstupu 
hovoří o tom, koho a kdy si prezident ČR pozval na schůzku. 
 
3. (04:14) „Podle všeho tím, kdo je v povolebních vyjednáváních nejdál, je ODS. 
Kromě toho se ale na jejího lídra Petra Nečase začaly krátce po volbách sypat 
problémy. Hýbe se to v pražské ODS. Pavel Bém už pár hodin není jejím předsedou. 
Reagoval tak na vítězství TOP 09 v hlavním městě. To všechno právě teď řeší výkonná 
rada ODS.“ Reportér popisuje, o čem rada právě jedná: tvoří povolební vyjednávací 
tým, řeší situaci uvnitř ODS. Za ODS hovoří: Pavel Bém, Petr Nečas, David Vodrážka, 
situaci komentují politologové Vladimíra Dvořáková a Jan Kubáček. Za ČSSD hovoří: ze 
záznamu svou rezignaci na tiskové konferenci oznamuje Jiří Paroubek; svou možnou 
kandidaturu na post předsedy přiznává Bohuslav Sobotka, za nutný nepovažuje 
odchod dalších představitelů vedení Jeroným Tejc; kritiku volebního managementu 
Sociální demokracie vyslovuje Jaroslav Foldyna. 
 
4. (07:30) „A teď volby z pohledu financí. Právě sociální demokraté budou mít asi 
největší finanční ztrátu ze všech kandidujících stran. Na předvolební kampaň dali 
nejvíc a čekali, že jim vítězné hlasy podstatnou část peněz vrátí. Jenže volební počty 
jsou nemilosrdné. Výsledek na 1,5% znamená, že strana nebo hnutí dostane od státu 
za každý hlas sto korun. Navíc dosažení tří procent znamená roční příspěvek od šesti 
do deseti milionů korun.“ Zrekapitulovány jsou finanční ztráty ČSSD, ODS, komentuje 
je finanční analytik Vladimír Pikora. Dále je uvedeno, kolik peněz vydělaly strany TOP 
09, Věci veřejné a KSČM, následně je řeč o ztrátách KDU-ČSL a zisku Strany zelených. 
 
5. (09:14) „A jaká byla pro politiky první povolební noc? Byla náročná a plná 
nejrůznějších emocí. Zatímco ve štábech ODS nebo TOP 09 cinkaly skleničky se 
sektem, v sídle Sociálních demokratů byla atmosféra přece jen o poznání vlažnější.“ 
Zmíněna je rezignace Jiřího Paroubka na post předsedy, za ČSSD hovoří Zdeněk 
Škromach, Martin Pecina; následuje ukázka atmosféry v ODS, hovoří Petr Nečas. 
Vidíme oslavy TOP 09 a Věcí veřejných, dále několik záběrů ze štábu KSČM.  
 
6. (11:04) „Víme, že právě proběhlé volby byly nejdražší v novodobé historii. Asi se 
shodneme na tom, že byly jedny z nejdramatičtějších a výsledky jedny 
z nejpřekvapivějších v dějinách České republiky. Pojďme se teď podívat na další nej.“ 
1. Kdo měl nejvíce a kdo nejméně hlasů; 2. Kde volili nejvzdálenější voliči; 3. 
Nejrychlejší a nejpomalejší sečtení hlasů; 4. Kdo získal nejvíce preferenčních hlasů; 5. 
Jaké jsou nejzajímavější profese budoucích poslanců; 6. Největší skokan volebních 



lístků; 7. Kdo budou nejstarší a nejmladší poslanec; 8. Kdo jsou nejhezčí 
poslanci/poslankyně. 
 
 
Tabulka 1: Přehled relevantních zpráv v pořadu Televizní noviny s uvedením 
výskytu mluvčích 
 

Den Téma Mluvčí Příslušnost mluvčích 
k politickým 
stranám 

23. 3. 2010 Zelení chtějí odvolat 
Michaela kocába 
z vlády 

Ondřej Liška 
Jan Fischer  

SZ 
nom. ODS 

24. 3. 2010  
 

ODS se vrhla na 
předvolební kampaň 

P. Nečas, Přemysl 
Sobotka, Libor Lukáš 

ODS 

24. 3. 2010 Ministr Kocáb 
odmítá odejít z vlády 

Ondřej Liška  SZ 

25. 3. 2010  
 

Výkonná rada ODS 
rozhoduje o Mirku 
Topolánkovi 
 

Walter Bartoš, 
Martin Kuba, Pavel 
Bém, Jiří Pospíšil, 
David Vodrážka 
Jan Fischer 

ODS 
 
 
 
nom. ODS 

26. 3. 2010  
 

ODS do voleb 
povede Nečas 

Mirek Topolánek, 
Petr Nečas, Martin 
Kuba, Ivan Langer, 
David Vodrážka 
Jiří Paroubek 

ODS 
 

 
 
ČSSD 

27. 3. 2010  
 

Prezident Klaus se 
mimořádně setkal 
s Fischerem 

P. Nečas 
Lubomír Zaorálek 

ODS 
ČSSD 

29. 3. 2010  
 

Jak si ve funkci vedl 
bývalý ministr 
Kocáb? 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 

30. 3. 2010  
 

Program TOP 09 je 
tvrdý, shoduje se 
pravice i levice 

Karel Schwarzenberg 
Miroslav Kalousek 
P. Nečas 
Jiří Paroubek 
Jiří Dolejš 

TOP 09 
TOP 09 
ODS 
ČSSD 
KSČM 

31. 3. 2010 Ministrem pro lidská 
práva může být 
Tomio Okamura 

P. Nečas, Petr 
Tluchoř, Miroslava 
Němcová 
J. Paroubek 
 

ODS 
 
 
ČSSD 
 

1. 4. 2010  
 

Topolánek odejde 
z postu předsedy 
ODS 12. dubna 

P. Nečas, M. 
Topolánek, D. 
Vodrážka, Tomáš 
Julínek 

ODS 



2. 4. 2010  
 

Škádlení Nečase 
s Paroubkem 

Petr Nečas 
Jiří Paroubek 

ODS 
ČSSD 

3. 4. 2010 Hrozí živnostníkům 
vyšší sociální 
pojištění? 

Martin Kocourek 
Michaela Šojdrová 
Zdeněk Škromach 

ODS 
KDU-ČSL 
ČSSD 

7. 4. 2010  
 

Bude mít 
ministerstvo 
životního prostředí 
novou ministryni? 

Lubomír Zaorálek 
P. Nečas 
Jan Fischer  
Milan Urban 

ČSSD 
ODS 
nom. ODS 
ČSSD 

7. 4. 2010 Plán ODS, jak bojovat 
proti státnímu dluhu 

2x P. Nečas, Martin 
Kocourek 
Milan Urban 

ODS 
 
ČSSD 

11. 4. 2010  
 

Paroubek se pohádal 
s Nečasem kvůli 
státnímu dluhu 

Petr Nečas 
Jiří Paroubek 

ODS 
ČSSD 

11. 4. 2010 Starostové proti 
změně nového 
loterijního zákona 

Pavel Bém, Pavel 
Suchánek 
Roman Onderka, 
Milan Urban 

ODS 
 
ČSSD 

14. 4. 2010  
 

Další vojáci z Česka 
NATO v Afghánistánu 
neposílí 

Jan Vidím  
Lubomír Zaorálek  

ODS 
ČSSD 

14. 4. 2010 Poslanci schválili 
novelu loterijního 
zákona 

Bohuslav Sobotka 
Petr Gandalovič  

ČSSD  
ODS 

15. 4. 2010 Dalších 70 
rychlostudentů může 
přijít o svůj titul 

Ivana Řápková  ODS 

15. 4. 2010 ODS vytvořila svou 
kampaň, obula se do 
ČSSD 

Alexandr Vondra, 
Petr Nečas 
Jiří Paroubek, Milan 
Urban 

ODS 
 
ČSSD 

16. 4. 2010  
 

ÚS: důchody se 
nevypočítávají 
spravedlivě 

Jiří Paroubek  
Petr Nečas 
Miroslav Kalousek 

ČSSD 
ODS 
TOP 09 

21. 4. 2010 ČSSD se zastala 
svého člena a 
předsedy PS Vlčka 

Miloslav Vlček,  
Milan Urban 

ČSSD 

22. 4. 2010 Předseda Poslanecké 
sněmovny Vlček 
rezignoval 

Miloslav Vlček, Jiří 
Paroubek 
Petr Nečas  

ČSSD 
 
ODS 

23. 4. 2010 Propukla nejostřejší 
fáze volebních 
kampaní 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 
Jaroslav Fišer 
Karel Schwarzenberg 
Radek John 

ČSSD 
ODS 
KSČM 
TOP 09 
VV 

25. 4. 2010 Politici musejí vyřešit David Vodrážka ODS 



financování důchodů Miroslav Kalousek 
Vladimír Špidla 
Pavel Kováčik 

TOP 09 
ČSSD 
KSČM 

29. 4. 2010 Politické strany se 
vzájemně osočují 
z navyšování dluhů 

Petr Nečas 
 Jan Mládek 

ODS 
ČSSD 

30. 4. 2010 Miroslav Vlček 
skončil po 14 letech 
ve sněmovně 

Miroslava Němcová 
Miloslav Vlček 

ODS 
ČSSD 

1. 5. 2010 Svátku práce využili 
politické strany, ale i 
radikálové 

Jiří Dolejš 
Martin Pecina 
Tomáš Vandas 
Pavel Bém 

KSČM 
ČSSD 
DSSS 
ODS 

2. 5. 2010 Stěžejní téma 
květnových voleb: 
důchody a sociální 
dávky 

2x Zdeněk Škromach 
2x Petr Nečas 
Jiří Dolejš 
Jiří Carbol 

ČSSD 
ODS 
KSČM 
KDU-ČSL 

3. 5. 2010 ČSSD obvinila ODS, 
ta žádá po vedení 
strany omluvu 

Jaroslav Tvrdík 
Martin Kupka 
Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 
ODS 

5. 5. 2010 Do voleb zbývá 23 
dnů: mítinky 
provázejí incidenty 

Jeroným Tejc, Milan 
Urban 
Petr Nečas 
Vojtěch Filip 
Karel Schwarzenberg 

ČSSD 
 
ODS 
KSČM 
TOP 09 

6. 5. 2010 Za napadení Sobotky 
ho čeká soud 

Jeroným Tejc 
Petra Nečase 
Vojtěch Filip 
Jiří Paroubek 

ČSSD 
ODS 
KSČM 
ČSSD 

9. 5. 2010 Janota chce škrtat ve 
státním rozpočtu 

2x Petr Nečas 
2x Jiří Paroubek 
Miroslav Kalousek 
2x Vojtěch Filip 

ODS 
ČSSD 
TOP 09 
KSČM 

11. 5. 2010 ČSSD i ODS se už 
chystají na vládnutí 

Jiří Paroubek 
2x Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 

13. 5. 2010 ČSSD chce ještě před 
volbami prosadit své 
návrhy 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 
Miroslav Kalousek 
Pavel Kováčik 
Cyril Svoboda 

ČSSD 
ODS 
TOP 09 
KSČM 
KDU-ČSL 

14. 5. 2010 Janotova důchodová 
reforma vyvolala 
vášnivou debatu 

Petr Nečas 
Cyril Svoboda 
Jiří Paroubek 
Pavel Kováčik 
Miroslav Kalousek 

ODS 
KDU-ČSL 
ČSSD 
KSČM 
TOP 09 

23. 5. 2010  Hlavní úkol nové 
vlády – přestat 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 



zadlužovat naši zemi Miroslav Kalousek 
Vojtěch Filip 

TOP 09 
KSČM 

27. 5. 2010 Poslanci se sešli ke 
své poslední schůzi 

Vojtěch Filip 
Bohuslav Sobotka 
Michaela Šojdrová 
Miroslava Němcová 

KSČM 
ČSSD 
KDU-ČSL 
ODS 

28. 5. 2010 Otevření volebních 
místností 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 
Vojtěch Filip 
Karel Schwarzenberg 

ČSSD 
ODS 
KSČM 
TOP 09 

29. 5. 2010 Překvapivé výsledky 
voleb 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 
Cyril Svoboda 

ČSSD 
ODS 
KDU-ČSL 

29. 5. 2010 Živé vstupy z 
volebních štábů 

Petr Nečas 
Karel Schwarzenberg 
Radek John 
Vojtěch Filip 
Cyril Svoboda 
Miloš Zeman 
Ondřej Liška 

ODS 
TOP 09 
VV 
KSČM 
KDU-ČSL 
SPOZ 
SZ 

30. 5. 2010 Reportáž o 
výsledcích voleb 

Bohuslav Sobotka 
Petr Nečas 
Radek John 
Vojtěch Filip 
Karel Schwarzenberg 

ČSSD 
ODS 
VV 
KSČM 
TOP 09 

30. 5. 2010 Povolební 
vyjednávání 

Pavel Bém, Petr 
Nečas, David 
Vodrážka 
Jiří Paroubek, 
Bohuslav Sobotka, 
Jeroným Tejc, 
Jaroslav Foldyna  

ODS 
 
 
ČSSD 
 

30. 5. 2010 První povolební noc 
ve stranických 
štábech 

Zdeněk Škromach, 
Martin Pecina 
Petr Nečas 

ČSSD 
 
ODS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Graf 1:  Grafický přehled výskytu mluvčích zastupujících jednotlivé strany v pořadu 
Televizní noviny (graf je pouze orientační, nezohledňuje žádná kvalitativní hlediska) 

 
 
Závěry k předvolebnímu vysílání pořadu Televizní noviny:                       
 
Hlavní zpravodajská relace programu Nova věnovala politickým tématům relativně 
malou pozornost. To pochopitelně platí i pro témata bezprostředně se týkající voleb 
do Poslanecké sněmovny ČR. V průběhu sledovaného období se objevila tři témata, 
kterým se pořad věnoval komplexněji a relativně dlouhodobě. Zejména šlo o nucený 
odchod Mirka Topolánka z čela ODS, díky čemuž ODS relativně dlouhou dobu 
dominovala agendě zpravodajství z domácí politiky. Ke kauze Mirka Topolánka byla 
vypracována samostatná analýza (identifikátor: 0366/2010). Dalším dominantním 
tématem byl odchod ministra pro lidská práva Michaela Kocába z vlády na popud 
Strany zelených, která jej do funkce nominovala. V několika reportážích sledovalo 
zpravodajství programu Nova také kauzu předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava 
Vlčka, člena ČSSD. V ojedinělých zprávách se objevily události a zprávy jako je 
blokování mítinků nové Dělnické strany městy, schvalování novely loterijního zákona, 
zvýšení mateřských dávek, možné odebírání titulů na plzeňské právnické fakultě 
apod. Pokud jde o explicitně předvolební témata, věnoval se pořad například 
programu TOP 09 nebo plánu ODS, jak bojovat proti státnímu dluhu. V jedné 
reportáži (ze dne 29. dubna) jsou prezentovány plány ODS a ČSSD, jak se vyrovnat se 
státním dluhem, ovšem vždy kritickou optikou druhé strany. Další reportáž uvádí 
postoje některých stran (ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09) k problematice 
důchodů a sociálních dávek. V několika případech se věnuje zpravodajství Novy 
předvolebním mítinkům, zejména prvomájovým a dále napadení Bohuslava Sobotky, 
k němuž došlo na mítinku ČSSD. Jedním z diskutovaných témat je také krize v Řecku, 
k níž se pro Novu vyjádřili představitelé ODS, ČSSD, TOP 09 a KSČM. Další z řady zpráv 
se věnuje tomu, kterým politikům chtějí ODS a ČSSD po volbách vyhradit ministerské 



posty. Jako významné předvolební téma je v reportáži ze dne 23. května 
prezentována problematika zadlužování země. Ať prostřednictvím lídrů stran či 
s pomocí grafiky a komentáře redaktorky jsou v reportáži uvedeny postoje stran 
ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, KDU-ČSL, SZ a Věci veřejné.  
 
Je na první pohled patrné, že hlavní zpravodajská relace programu Nova se věnovala 
předvolební tematice nepříliš komplexně a uceleně. Tvůrci pořadu Televizní noviny 
nepřistoupili k tvorbě nějaké obdoby pravidelného předvolebního cyklu 
prezentujícího postoje parlamentních stran. To však nelze a priori považovat za 
pochybení. Představitelé jednotlivých stran vystupovali téměř výhradně v souvislosti 
s aktuálním politickým děním a jejich výběr do role mluvčích lze tedy chápat 
opodstatněný. Jistou pravidelnost bylo možné zaznamenat v uvádění krátkých zpráv 
prezentujících údaje o předvolebních preferencích. Pozitivně lze hodnotit evidentní 
snahu uvádět údaje pocházející od různých výzkumných agentur. V období tří dnů 
před volbami, kdy je zakázáno zveřejňovat předvolební průzkumy, nebyl žádný takový 
průzkum zveřejněn. Pokud jde o prezentaci jednotlivých politických stran, nelze říci, 
že by ve sledovaném období tvůrci pořadu pracovali na základě nějakého jasně 
rozeznatelného klíče. V dílčích zprávách se jako dotazovaní objevují zástupci 
parlamentních stran i zástupci stran nových, u nichž bylo možné dle průzkumů 
očekávat jistou naději na úspěch v nadcházejících volbách. Většího souvislého 
prostoru se v několika zpravodajských relacích dostalo pouze ODS, Straně zelených a 
ČSSD, ovšem v souvislosti se spíše nelichotivými tématy nucených odchodů dvou 
předních činitelů a jednoho nominovaného zástupce. Témata odchodu Mirka 
Topolánka, Michaela Kocába a Miloslava Vlčka dominovala politickému zpravodajství 
napříč médii a vzhledem k jejich celkovému vyznění nelze hovořit o zvýhodnění 
některé z politických stran. 
 
V období probíhajících voleb byly součástí zpravodajství reportáže z volebních 
místností, přičemž Nova se zčásti zaměřovala na místa nějakým způsobem kuriózní 
(například nejmenší volební místnost v ČR). V hlavní reportáži ze dne 28. května pak 
zaznělo, jak své šance ve volbách vidí představitelé ČSSD, ODS, KSČM a TOP 09. 29. 
května byla součástí zpravodajství rekapitulace výsledků voleb, reportáže z volebních 
štábů i živé rozhovory s lídry vítězných stran. Ze záznamu jsou pak uvedeny úryvky 
projevů rezignujících politiků. Pořad z 30. května se pak věnuje nadcházejícím 
povolebním vyjednáváním a spekuluje o možných alternativách při sestavování vlády. 
Jedna z reportáží se pak věnuje také finančním ztrátám a ziskům jednotlivých stran.         
Souhrnně lze konstatovat, že monitoring předvolebního vysílání pořadu Televizní 
noviny na programu Nova v období od 23. března do 30. května 2010 nezjistil rozpor s 
ustanoveními zákona o vysílání.   

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Mimořádné volební zpravodajství („Volby 2010“): 
 
29. 5. 2010 
 
15:40 hodin: Uvedeny jsou první předběžné výsledky voleb na základě sečtených 25,6 
% hlasů. Uvedena jsou data o volební účasti. 
16:50 hodin: Uvedeny jsou předběžné výsledky voleb na základě sečtených 89 % 
hlasů. Uvedena jsou data o volební účasti a pravděpodobné obsazení křesel 
v Poslanecké sněmovně. 
17:17 hodin: Uvedeny jsou průběžné výsledky voleb na základě 98 % hlasů. Uvedeno 
je pravděpodobné obsazení Poslanecké sněmovny. Ukázány jsou výsledky 
v jednotlivých krajích.  
18:20 hodin: Předběžný výsledky se zakládají na téměř 100 % sečtených hlasů. 
Uvedeno je pravděpodobné obsazení Poslanecké sněmovny. Ukázány jsou výsledky 
v jednotlivých krajích a celková volební účast.  
 
Závěry k mimořádnému volebnímu vysílání „Volby 2010“: 
Stručné předvolební zpravodajské vstupy standardním způsobem informovaly o 
předběžných výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny. Uváděny byly procentuální 
výsledky a pravděpodobné obsazení Poslanecké sněmovny. K tomuto volebnímu 
vysílání nelze mít z hlediska zákona o vysílání výhrad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Střepiny 
 
Pořad vysílá provozovatel na programu Nova každou neděli od 21:20 hodin. Nejedná 
se o čistý publicistický formát, neboť ve velké míře zahrnuje prvky nadsázky, 
vyjadřování podobné bulvárním periodikům a patrný autorský vklad tvůrců. 
V uvedeném období byl do analýzy zahrnut pouze jeden příspěvek, žádné další se 
politickým tématům ani volbám nevěnovaly. 
 
Přehled relevantních příspěvků v pořadu Střepiny: 
 
30. 5. 2010 
 
1. (00:18) „Konečně je po všem. Jistě, teď nás čekají povolební vyjednávání, ale ta 
nekonečná a pro všechny únavná a otravná kampaň skončila. A že byla pořádně 
dlouhá a pořádně drahá. Provázená ostudami, skandály, očerňováním a lhaním, 
ohromnými investicemi do politické reklamy. Maraton, který tento týden vyvrcholil, 
v mnoha případech znechuceným vhozením lístku do volební urny trval přes rok. Jaký 
byl ten rok, shrnuje ve své reportáži Michaela Nová. Pojďte se tedy nejdřív podívat, 
v jaké atmosféře šli lidé odevzdat svůj hlas.“ Reportáž je rozdělena do několika částí, 
které představují „ostudná nej“ dlouhé předvolební kampaně. 1. „Největší ostuda, 
březen 2009“: Kampaň podle redaktorky neoficiálně začala tím „nejostudnějším 
způsobem, svržením vlády Mirka Topolánka uprostřed předsednictví Evropské unii. 
Světový výsměch odhlasovali poslanci ČSSD společně s komunisty a čtyřmi přeběhlíky 
z vládní koalice.“ Ze záznamu z Poslanecké sněmovny hovoří Mirek Topolánek (ODS) a 
Jiří Paroubek (ČSSD). 2. „Nejvíc vajec pro Paroubka, květen 2009“: Tzv. „vajíčková 
aféra“ je označena za největší téma voleb do Evropského parlamentu a mělo vyvolat 
„ještě větší nenávist mezi oranžovým a modrým týmem“. „Ostudné nej“ zde patří 
voličům, kteří dávali najevo svůj názor takto agresivně. 3. „Nejrychlejší škatulka, 
červen 2009“: během 14 červnových dnů došlo k odchodu Jiřího Čunka z KDU-ČSL, 
k odchodu Martina Bursíka z čela SZ a k vzniku TOP 09. 4. „Nejhromadnější dovolená, 
červenec 2009“: řeč je o dovolené Mirka Topolánka v Toskánsku, kde se setkal se 
zástupci vysoké politiky, ČEZU a lobby. „Tito byli kdoví kým zachyceni na společné 
dovolené v Toskánsku pár dní poté, co zákonodárci schválili zákon o emisních 
povolenkách, které přivodí do sýpek energetických společností 70 miliard korun.“ Ze 
záznamu tiskové konference hovoří Mirek Topolánek (ODS). 5. „Nejkrkolomnější 
obrat, září 2009“: jde o změnu názoru Jiřího Paroubka na termín parlamentních 
voleb. „Pak Paroubek řekl ne. Volby budou v květnu. Mirek Topolánek vztekle složil 
poslanecký mandát.“ Situaci komentuje politolog Jan Herzmann, podle něhož ČSSD 
využila ústavní stížnost na podzimní termín voleb k dalšímu růstu preferencí. 6. 
„Největší politická sebevražda, březen 2010“: „Mirek Topolánek, focení pro gay 
magazín, uvolněná atmosféra a zapnutá videokamera při mudrování o 
homosexuálech, církvi a židech. Už tak neoblíbený předseda modrých spáchal osm 
týdnů před volbami politickou sebevraždu.“ Uveden je záznam tolik citovaného 
výroku Mirka Topolánka natočený na mobilní telefon. „Odsoudil ho vlastní tým. Aby 
zachránili potápějící se loď, hodili kapitána v nemilosti přes palubu. Místo něj 
korunovali uhlazeného Petra Nečase.“ 7. „Největší úrok, duben 2010“: „Největší úrok 
za podivné kšefty zaplatil předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Vrátil 



milionovou půjčku svému věřiteli v papírovém pytlíku a čaroval s dotacemi. Jiří 
Paroubek ho nemilosrdně odstřelil.“ Tím výčet „ostudných nej“ končí, redaktorka 
kampaň celkově hodnotí jako „zlou, nenávistnou, očerňující, agresivní“. 
2. (05:51) „Noví hráči, ale i starší političtí hráči v nových kabátech se značkou TOP 09 
zamíchali kartami velmi. Voliči dali jednoznačně najevo své rozčarování nebo spíš 
znechucení ze současného stavu domácí politiky. Vypráskali hlavně dvě největší 
strany. Obě, jak ODS, tak ČSSD přišly o ohromné množství voličů a ve sněmovně 
hodně oslabí. Oranžoví sice volby těsně vyhráli, ale o vítězství přesto mluvit 
nemohou. Na hlavu poražení zůstali Zelení a Lidovci, kterým se dveře sněmovny 
zabouchly úplně. Naopak hodně bodovala TOP 09 a sněmovní nováček Věci veřejné. 
Čím to je?“ Období ekonomické krize je v reportáži chápáno „jako dělané“ pro volbu 
levice. Předvolební průzkumy, kterým Jiří Paroubek podle reportáže „tolik věřil“, 
zklamaly. „Co se tedy stalo? Jiřího Paroubka kromě průzkumů podrazil i sám Jiří 
Paroubek. Jeho agresivní styl a nabubřelá rétorika se zajídaly nejen některým jeho 
spolustraníkům, ale jak ukázaly výsledky, tak hlavně někdejším voličům ČSSD.“ 
Politolog Josef Mlejnek hovoří o jistém průzkumu, podle kterého je Jiří Paroubek 
důvodem odchodu potenciálních voličů ČSSD, zejména z důvodu jeho image papaláše 
a nerudného člověka. Pro ODS představují podle redaktorky záchranu menší strany. 
Její výsledek je ve srovnání s volbami v roce 2006 tristní, přesto se bude moci stát 
součástí vlády. „Nejvíc se tak směje třetí vzadu. TOP 09 s oblíbeným Karlem 
Schwarzenbergem. Sklidila jednoznačný úspěch přesto, že o převratnou politickou 
novinku určitě nejde.“ „Uspěli i komunisté a rozradostnění z veřejného zájmu jsou i 
Věci veřejné. Nováček v politickém kolbišti s hlavním tahákem, známou, ale 
nepolitickou tváří v čele. Stejně jako u TOP 09, i v této straně voliči vidí naději na 
změnu politiky.“ Politolog Josef Mlejnek připomíná, že za stranou Věci veřejné stojí 
skupina podnikatelů pohybujících se v politicko-ekonomickém byznysu. „Dvě strany 
naopak z politicko-ekonomického byznysu mizí. Strana zelených a KDU-ČSL 
nedokázaly voličům nic nabídnout, navíc u uren hrála roli i obava z takzvaně 
ztraceného hlasu někomu, kdo se do sněmovny dle průzkumů stejně nedostane.“ Za 
velmi důležitý důvod relativně překvapivých výsledků voleb je označeno Řecko: podle 
voličů by mělo Česko směřovat spíše k úsporám. „Řecký strašák byl zdá se 
dostatečnou výstrahou, kam až může vést nezodpovědnost, zadlužování, rozhazování 
peněz z prázdných kapes. Právem vyplašení voliči z tvrdého řeckého pádu 
pravděpodobně hodně přemýšleli, jestli vsadit na avizované levicové rozdávání ze 
zadlužené kasy nebo na středopravicovou volbu, která slibovala úspory.“       
              
 Závěry k vysílání pořadu Střepiny: 
  
Ve sledovaném období se pořad Střepiny zaměřil na politickou tematiku pouze 
v jednom případě, přičemž se jednalo o téma volební. Jedná se o publicistický pořad, 
ve kterém lze očekávat jistý autorský vklad a hodnotící soudy za předpokladu, že 
bude dbáno zásad objektivity a vyváženosti. V první reportáži je tak uplynulá 
předvolební kampaň hodnocena jako „zlá a agresivní“. V sedmi bodech se redaktorka 
zaměřuje na nejostudnější momenty předvolebního období, mezi něž zahrnuje 
svržení vlády Mirka Topolánka, dovolenou Mirka Topolánka v Toskánsku, odvolání 
předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka apod. Druhá reportáž se snaží 
analyzovat pokles počtu voličů největších stran, v případě ČSSD za jeden z hlavních 



důvodů spolu s politologem Mlejnkem označuje osobu předsedy Jiřího Paroubka. 
Hodnotí i povolební výsledky dalších stran včetně ODS, kterou zachránily menší 
středopravicové strany. Zmiňuje skutečnost, že stranu TOP 09 nelze jednoznačně 
označit za novou a fakt, že za Věcmi veřejnými stojí nejasné podnikatelské subjekty. 
Faktor, který mohl značně ovlivnit volby a patrný odklon od levice, představuje podle 
reportáže krize v Řecku. Obecně lze konstatovat, že odvysíláním uvedených reportáží 
provozovatel neporušil povinnost dbát zásad objektivity a vyváženosti a 
nezvýhodňoval žádnou politickou stranu ani hnutí.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Odpolední televizní noviny (zpravodajský pořad programu Nova) 
 
Pořad vysílá provozovatel na programu Nova každý všední den a v neděli od 17:00 
hodin. V uvedeném období byly do analýzy zahrnuty všechny příspěvky týkající se 
domácí politiky, přičemž důraz byl kladen na ty, které se nějakým způsobem týkají 
voleb do Poslanecké sněmovny.   
 
23. 3. 2010  
 
1. (00:35) „Už 10 hodin zasedá grémium ODS, na kterém se rozhoduje o budoucnosti 
šéfa, Mirka Topolánka. Ten čelí kritice za kontroverzní výroky, třeba o Židech a 
homosexuálech.“ Následuje jen krátký živý vstup.  
 
24. 3. 2010  
 
1. (06:52) „Zvýšení mateřské na úroveň loňského roku v Senátu neprošlo. Novela se 
tak vrací zpět do Poslanecké sněmovny. Senátorům se nelíbilo, že by se tím rozpočet 
zatížil o další zhruba dvě miliardy korun. Pokud sněmovna senát přehlasuje, svůj 
podpis musí přidat ještě prezident Václav Klaus. Ten však už několikrát uvedl, že 
žádný zákon zvyšující schodek rozpočtu nepodpoří. Poslanecká by poté do voleb 
nemusela stihnout jeho veto přehlasovat.“ Konec krátké zprávy.  
 
15. 4. 2010  
 
1. (02:30) „Na seznamu lidí, kteří by mohli přijít o magisterský titul z plzeňské 
právnické fakulty je kromě chomutovské primátorky Řápkové také starosta Prahy 5 
Jančík. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Nezávislí právníci teď čekají mimořádně 
vyhrocenou soudní bitvu.“ Redaktor: „Dnes jsme se samozřejmě také snažili získat 
vyjádření údajných hříšníků, těch nejznámějších. Milan Jančík své mobilní telefony 
nezvedá a Ivana Řápková je v zahraničí. Ta už se ale proti nařčení o nepoctivém studiu 
začala soudně bránit.“ Ze záznamu hovoří primátorka Chomutova Ivana Řápková 
(ODS). 
 
6. 5. 2010  
 
1. (11:40) „Místopředseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek se nemusí 
omlouvat finančníkovi Zdeňku Bakalovi. Dnes o tom rozhodl pražský městský soud. 
Bakala požadoval omluvu a 300 000 korun za to, že o něm Zaorálek před novináři 
prohlásil, že se chová jako gauner.“ 

  
27. 5. 2010 
 
1. (11:09) „Už za necelých dvacet jedna hodin se po celé naší republice otevřou 
volební místnosti. Na volby do poslanecké sněmovny vyčlenilo ministerstvo financí 
více než jednu miliardu korun. S přípravami se začalo na mnoha místech už dnes.“ 
Reportáž ukazuje přípravné práce ve volebních místnostech, uvádí otevírací doby 
volebních místností. Řeč je také o tom, že volit budou moci i pacienti v nemocnicích. 



28. 5. 2010 
 
1. (00:33) „Dnes ve 14 hodin začaly v Česku volby do Poslanecké sněmovny. Jsou to 
páté volby v samostatné historii České republiky. O hlasy voličů bojuje celkem 25 
stran a hnutí. Po celé zemi se otevřelo přesně 14894 volebních místností.“ 
Moderátorka se živě spojuje s redaktorem, který je přítomen v jedné z volebních 
místností. Ten hovoří o volební účasti v obci Rudná, uvedena je i mapka ČR s daty o 
volební účasti v některých městech republiky. Následuje reportáž o volbách v obci 
Troubky postižené povodněmi. 
 
2. (03:03) „Trochu zvláštním volebním rekordmanem je obec Konějovice na severním 
Plzeňsku. Letos tam vhazují lístky do volební urny už potřetí. 101 místních voličů má 
totiž vedle dnešních voleb za sebou hned dvoje volby komunální. Jen těžko by je mohl 
kdokoliv jiný u nás trumfnout.“ 

  
30. 5. 2010 
 
1. (00:34) „Česko má za sebou zřejmě nejdramatičtější volby ve svých 
polistopadových dějinách. Je to 27 hodin, co se uzavřely volební místnosti, a začalo 
horečné vyjednávání stranických lídrů. Ve volbách sice nejlépe uspěla ČSSD, tím 
skutečným vítězem bude ale až ten, kdo dokáže sestavit většinovou vládu. Už v noci 
na dnešek se sešli lídři ODS Petr Nečas a TOP 09 Karel Schwarzenberg a jednali o 
možném povolebním uspořádání. Ráno vedl jednání Nečas i s Radkem Johnem, 
předsedou Věcí veřejných. V tuto chvíli zasedá Výkonná rada ODS na pražském 
Pankráci, kde je i Markéta Holatová.“ Redaktorka informuje o tom, že primátor Prahy 
Pavel Bém nabídl svou rezignaci a grémium pražské ODS ji přijalo. Referuje také o 
vzniku vyjednávacího týmu ODS.  
 
2. (01:51) „Celkové volební výsledky už známe, teď se ale podíváme do jednotlivých 
krajů. Kdo a jak tam uspěl, nám ukáže náš kolega Tomáš Hauptvogel.“  
 
3. (05:50) „Volební noc byla náročná a prošpikovaná emocemi. Zatímco ve štábech 
ODS nebo TOP 09 cinkaly skleničky se sektem, v sídle sociální demokracie bylo 
zapíjení výsledků voleb méně veselé.“ Reportáž popisuje špatnou náladu ve volebním 
štábu ČSSD, hovoří Zdeněk Škromach, Martin Pecina. Reportáž se přesouvá do štábu 
ODS, ze kterého hovoří Petr Nečas, dále vidíme oslavy TOP 09, Věcí veřejných a 
několik záběrů ze štábu KSČM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka 2: Přehled relevantních zpráv v pořadu Odpolední televizní noviny 
s uvedením výskytu mluvčích 

Den Téma  Mluvčí Příslušnost mluvčích 

k politickým 

stranám 

15. 4. 2010 Seznam lidí, kteří by 

mohli přijít o 

magisterský titul 

Ivana Řápková ODS 

30. 5. 2010 Volební noc byla 

náročná a 

prošpikovaná 

emocemi 

Zdeněk Škromach, 
Martin Pecina 
Petr Nečas 

ČSSD 
 
ODS 

 
 
Závěry k vysílání pořadu Odpolední televizní noviny: 
Pořad Odpolední televizní noviny je zaměřen téměř výhradně na regionální 
zpravodajství a politickým tématům se spíše vyhýbá. Pouze výjimečně bylo ve 
sledovaném období možné zaregistrovat ojedinělé reportáže či krátké zprávy týkající 
se například odchodu Mirka Topolánka z čela ODS, zvyšování mateřské apod. Politická 
témata pak byla obvykle podrobněji rozpracována v hlavní zpravodajské relaci 
Televizní noviny. Zpráv týkajících se bezprostředně voleb není v této relaci mnoho a 
zaměřují se buď na praktické informace pro potenciální voliče, nebo na určité 
kuriozity. Řeč je také o volebních výsledcích a plánovaných povolebních 
vyjednáváních, popisována je atmosféra ve volebních štábech. Obecně lze 
konstatovat, že politika a volby tvořily v rámci sledovaného vysílání pořadu zcela 
marginální téma, přičemž zákon o vysílání porušen nebyl.         
 

 
    

Celkový závěr: 
Na programu Nova nebyla ve sledovaném období zaznamenána jakákoli snaha 
věnovat se předvolební tematice plošně, žádný z analyzovaných pořadů se nevěnoval 
výhradně tomuto tématu. Představitelé jednotlivých stran tak vystupovali téměř 
výhradně v souvislosti s aktuálními tématy politického dění. Jejich přítomnost 
v jednotlivých zprávách a relacích se proto jevila jako oprávněná. V tomto směru je 
řeč zejména o hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny. V rámci pořadu Odpolední 
televizní noviny bylo politické či volební zpravodajství naprostou výjimkou. To ještě 
více platí o pořadu Střepiny, který se pohybuje na hranici publicistiky a bulváru a 
politických témat si spíše nevšímá. Pokud ano, je patrný značný autorský vklad. 
Obecně se lze klonit k závěru, že při monitoringu pořadů Televizní noviny, Odpolední 
televizní noviny, „Volby 2010“ a Střepiny nebyly zjištěny skutečnosti, které by 
prokazovaly porušení zákona.     

 
 


