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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 Prima televize 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 Zprávy TV Prima, mimořádné 

volební zpravodajství „Volby 2010“ a politicko-publicistické diskusní pořady Nedělní 

partie a Fakta Barbory Tachecí. 

 

 

 

 

 

 

 

         



1. Zprávy TV Prima (hlavní zpravodajský pořad TV Prima) 

 

Prvním z monitorovaných pořadů je hlavní zpravodajská relace Zprávy TV Prima, 

vysílaná denně od 18:55 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.   

 

Přehled relevantních příspěvků v pořadu Zprávy TV Prima (řazeno chronologicky): 

 

23. 3. 2010 

  

1. (00:36) Značná část zpravodajské relace se věnuje jednání o odstoupení Mirka 

Topolánka z kandidátky a z čela ODS, to vše v reakci na jeho výroky. Následuje zpráva 

o proslovu Mirka Topolánka k americké obchodní komoře: TOP 09 je podle jeho slov 

strategický plán ODS k získání nespokojených voličů ODS k zajištění pravicové vlády. 

V další části zpráv je řeč o tom, že současné vedení ODS čelí dlouhodobé kritice svých 

regionálních politiků. Následuje živý vstup s politologem Josefem Mlejnkem z FSV UK, 

který nabízí prognózu k vývoji v ODS v důsledku aféry Mirka Topolánka. Dále je 

uveden medailónek Mirka Topolánka – jak vypadala jeho „cesta na výsluní“.  

 

2. (09:03) Zelení odcházejí z vlády, vadí jim, že ministr Jakub Šebesta nominovaný 

ČSSD povede dvě ministerstva (zemědělství a životního prostředí).  

 

3. (09:30) Exministr vnitra Ivan Langer (ODS) prohrál bitvu se svým nástupcem, 

Martinem Pecinou (nominován ČSSD). „Nedokázal dnes přesvědčit sněmovní výbor 

pro bezpečnost, že současný ministr vnitra Martin Pecina ovlivňoval policejní 

vyšetřování případu někdejšího Langerova podřízeného, Petra Žídka. Jeho poslanečtí 

kolegové mu dokonce zakázali se do případu vměšovat.“ Hovoří: ze záznamu pořadu 

Nedělní partie Ivan Langer (ODS) a Martin Pecina (nom. ČSSD), oba hovoří také v 

záznamu ze společného jednání. 

 

24. 3. 2010  

 

1. (02:22) „Velmi nepříjemnou zprávu poslali senátoři všem rodinám s malými dětmi. 

Zamítli zvýšení mateřské na loňskou úroveň. Novela zákona se tak znovu vrací 

k poslancům. Ti teď budou potřebovat k přehlasování veta senátu 101 hlas.“ Řeč je 

zejména o debatě, která v senátu proběhla. „Pravice s levicí se pohádaly jak jinak, než 

kvůli penězům. Podle senátorů ODS a TOP 09 by se zvýšil schodek rozpočtu o další 

zhruba dvě miliardy korun… Levicoví senátoři a senátoři Lidovců ale trvají na tom, že 

je třeba mateřskou na loňskou úroveň vrátit.“ Hovoří: Jaroslav Kubera (ODS), Soňa 

Paukrtová (TOP 09), Alena Gajdůšková (ČSSD), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).    



 

2. (07:21) „Po dnešku už víme, kolik politických seskupení se přihlásilo k volbám do 

Poslanecké sněmovny. Je jich 27, což je o jedno víc než při volbách před čtyřmi lety. 

Ve všech krajích ovšem kandidátní listiny předložilo jen 15 stran. Co nevíme, je to, jak 

volby nakonec skončí. Ale zjistili jsme si, jak aféra Mirka Topolánka zapůsobila na 

pravicové voliče. …Naše televize si totiž nechala zpracovat bleskový exkluzivní 

průzkum. A z něj vyplývá, že Mirek Topolánek měl odejít z křesla volebního lídra 

Občanské demokratické strany. U voličů ODS podle průzkumu prohrál. Zítra bude 

Mirka Topolánka k odchodu přemlouvat širší vedení strany. On sám se ale dnes 

nechal slyšet, že o tom neuvažuje.“ O tom, zda setrvání Topolánka v pozici volebního 

lídra straně uškodí, podle reportáže rozhodnou voliči. Prezentován je zmíněný 

průzkum agentury Median, který kladl otázku: „Prospěje ODS, že Mirek Topolánek 

zůstává jejím volebním lídrem?“ 77% lidí (tj. respondentů) si myslí, že Mirek 

Topolánek svým setrváním straně neprospěje. Další otázka směřovala na význam 

volebního lídra pro rozhodování voličů: „Je pro vás důležité, kdo do voleb ODS 

povede?“ Pro 37% byla odpověď „rozhodně ano“. Za ODS hovoří: 2x Přemysl 

Sobotka, 2x Petr Tluchoř (oba spíše zpochybňují význam průzkumů veřejného 

mínění), dále Martin Kuba, Jiří Pospíšil, kteří jsou spíše pro to, aby Topolánek 

nekandidoval. Krátce mluví ze záznamu tiskové kanceláře též Mirek Topolánek. 

 

25. 3. 2010  

 

1. (04:38) „Premiér Jan Fišer napsal ODS a ČSSD dopis. V něm požádal předsedy stran 

o návrhy jak postupovat poté, co Strana zelených přestala podporovat vládu.“  

 

2. (12:29) Mirek Topolánek právě teď finišuje ve druhém kole boje o svou politickou 

kariéru. Hájí své kontroverzní výroky před výkonnou radou ODS. Ve hře je nejen to, 

že by nemusel kandidovat do sněmovny, ale také jeho konec jako předsedy 

Občanských demokratů. Mirek Topolánek to zatím odmítá.“ Hovoří delegáti výkonné 

rady ODS: Martin Kuba, Walter Bartoš, Pavel Bém, Petr Tluchoř. 

 

26. 3. 2010  

 

1. (02:30) „Mirek Topolánek skončil. Výkonná rada ho v noci na dnešek odvolala 

z pozice lídra do nadcházejících sněmovních voleb. Volebním lídrem a tedy i možným 

premiérem za ODS se po včerejšku stal místopředseda strany Petr Nečas.“ Za ODS 

hovoří: Mirek Topolánek (ODS), Petr Nečas (ODS). Další reportáž na toto téma se 

věnuje situaci ve straně a důvodům pro odvolání Mirka Topolánk. Za ODS dále hovoří 

David Vodrážka, Pavel Bém, Martin Kuba, kteří jsou spíše pro odvolání a nového lídra 

Petra Nečase hodnotí pozitivně. Zazní i opačný názor Václava Mencla. Třetí část cyklu 

reportáží se zabývá tím, že během zasedání Výkonné rady ODS rušili úředníci mobilní 



signál delegátů. Prý aby nevynášeli informace novinářům. Podle Telekomunikačního 

úřadu tak možná porušili zákon. V další reportáži se ke jmenování nového lídra ODS 

vyjadřují také zástupci dalších stran: Miroslav Kalousek (TOP 09), Miroslav Ransdorf 

(KSČM), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Jiří Paroubek (ČSSD), Ondřej Liška (SZ). Shodují se 

na tom, že vyloučení Topolánka z čela ODS příliš změn nepřináší. V další reportáži jsou 

připomenuty podobné události z minulosti: „sarajevský atentát“ v ODS a pád 

Stanislava Grosse. Následují komentáře politologů k současné situaci v ODS. Hovoří 

Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze a Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické 

akademie. 

 

27. 3. 2010 

 

1. (02:25) „Ministr pro lidská práva Michael Kocáb (nom. SZ) odchází z vlády a o jeho 

křeslo se hned rozhořel tvrdý boj. Nový volební lídr Petr Nečas dokonce pohrozil 

odchodem Občanských demokratů z kabinetu. Před tím ho ale varoval prezident 

Václav Klaus, který se dnes vůbec poprvé vyjádřil ke krizi v ODS. Nečasovi popřál 

úspěch. Případné rozbití vlády by ale bylo podle něj nezodpovědné. Klaus se kvůli 

tomu sešel i s premiérem Janem Fischerem.“ Hovoří prezident ČR, zmiňuje, že před 

volbami do Poslanecké sněmovny nebude ze své pozice podporovat jakoukoli 

politickou stranu, ani ODS. V navazující reportáži je řeč o tom, že ministr Kocáb 

„odchází z politiky už podruhé, tentokrát jako jeden z nejméně oblíbených politiků“. 

Podle agentury STEM se líbí pouze 25% dotázaných, důvodem prý může být to, že 

veřejnost Kocábův rezort nezná nebo jej považuje za zbytečný. 

 

29. 3. 2010 

  

1. (00:30) „Ministr Michael Kocáb splnil svůj slib a dnes podal demisi. K rezignaci ho 

vyzvala Strana zelených, která ho do vlády nominovala. Úřednický kabinet Jana 

Fischera nebude dále podporovat. Zatím není jasné, kdo bude Ministerstvo pro lidská 

práva řídit. Premiér Jan Fischer chce tento týden jednat se zástupci ODS a ČSSD.“ 

Hovoří: Michael Kocáb (nom. SZ), Jan Fischer (nom. ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Petr 

Nečas (ODS).  

 

2. (15:33) K tématu ekonomické krize a krachujících firem se vyjadřují politici a 

politické strany. Zmiňovány jsou „recepty“ velkých politických stran na pomoc 

krachujícím firmám: ODS chce snížit firemní daně, ČSSD chce organizovat velké 

zakázky pro české firmy. Hovoří: Milan Urban (ČSSD), Petr Nečas (ODS). 

 

 

 

 



31. 3. 2010  

 

1. (02:20) Obě křesla ve vládě, která zbyla po Zelených, žádá ODS. A to i přesto, že 

křeslo ministra životního prostředí je už obsazené. S tímto požadavkem zítra půjdou 

Občanští demokraté na jednání s premiérem Janem Fischerem. Nejdřív ale musejí 

vyřešit jeden zásadní problém. Kdo vlastně na schůzku půjde, předseda nebo nový 

volební lídr? Hovoří: Petr Bendl (ODS), Jiří Pospíšil (ODS), Petr Gandalovič (ODS), Petr 

Nečas (ODS). K návrhu, že by novým ministrem pro lidská práva měl být Tomio 

Okamura, se vyjádřili: Ivan Langer (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD) a Petr Gandalovič 

(ODS). 

 

1. 4. 2010 

  

1. (03:53) „Mirek Topolánek odchází z vedení ODS. Všechny své pravomoce předal 

Petru Nečasovi, novému volebnímu lídrovi. Dnešní rozhodnutí grémia ale ještě musí 

12. dubna schválit Výkonná rada ODS. Teprve pak Mirek Topolánek oficiálně a 

definitivně rezignuje.“ Za ODS hovoří: Mirek Topolánek, David Vodrážka, Petr 

Gandalovič, Petr Nečas, Tomáš Julínek. Následuje medailónek Mirka Topolánka o 

jeho působení v nejvyšší politice. Další reportáž na příbuzné téma se věnuje působení 

nového lídra: „Petr Nečas si roli předsedy ODS vyzkouší už za chvíli, bude jednat 

s premiérem a šéfem Sociální demokracie Jiřím Paroubkem.“ Jednat budou o 

změnách ve Fischerově úřednické vládě. Následuje živý vstup a reportáž o 

problematické situaci v současné vládě. 

 

2. 4. 2010  

 

1. (04:40) „Ministerstvo životního prostředí za účast v Partii na Primě. Nechybělo moc 

a k takovému zvláštnímu politickému handlu mohlo dojít v noci na dnešek. Šéfové 

ODS a ČSSD se o utkání v naší televizi začali přetahovat přímo na tiskové konferenci 

před zaskočeným premiérem.“ Hovoří: Jan Fischer (nom. ODS), Petr Nečas (ODS), Jiří 

Paroubek (ČSSD). Po dalším moderátorském vstupu následuje zpráva týkající se 

návrhu ČSSD, že pokud ODS zařídí zrušení Ministerstva pro evropské záležitosti, ČSSD 

jí dovolí nominovat na ministra životního prostředí svého člověka, Petr Nečas na to 

ale nepřistoupil. 

 

2. (09:39) „Lídr ODS Petr Nečas neplánuje další změny na volebních kandidátkách. 

Reagoval tak na spekulace, že strana chystá další čistky. Například Lidové noviny 

napsaly, že odcházející předseda Mirek Topolánek hodlá z volebního boje vyšachovat 

Ivana Langera. Chce to prý navrhnout výkonné radě. Petr Nečas ale jasně prohlásil, že 

vedení strany do takových záležitostí zasahovat nehodlá.“ Za ODS hovoří: Petr Nečas, 

Ivan Langer, Martin Novotný, Přemysl Sobotka. Citován je Milan Jančík reagující na 



slova spolustraníka Alexandra Vondry, který je pro vyloučení Jančíka z vedení pražské 

ODS. 

 

3. 4. 2010 

  

1. (03:55) „Občanské demokraty sponzorují sportovní celebrity. Ukázala to jejich 

výroční zpráva o hospodaření, kterou musela ODS, stejně jako ostatní strany, 

zveřejnit. Jak se také ukázalo, Sociální demokraté nemají až tak známé sponzory. 

Známé osobnosti ale velmi rádi využívají v kampaních. Z výročních zpráv však 

prosáklo ještě něco. Kvůli odloženým volbám je většina stran zadlužená až po uši.“ 

V reportáži je v grafické tabulce uvedeno hospodaření parlamentních politických 

stran (tedy ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, SZ) v roce 2009: příjmy, výdaje, zisk/ztráta. 

Nejzajímavější sponzory má dle reportáže ODS: např. Jaromír Jágr přispěl 4 miliony 

Kč. Hovoří: Martin Kupka (mluvčí ODS), citován tenista Tomáš Berdych. Ohledně ČSSD 

je to prý obráceně, neboť platí celebritám (doprovázeno záběry Michala Davida 

zpívajícího na mítinku ČSSD). K úvahám o začlenění herečky Kateřiny Brožové do 

politiky sociální demokracie se vyjadřují Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Jiří Paroubek 

(ČSSD). K působnosti hokejisty Jiřího Šlégra kandidujícího za ČSSD se vyjadřuje 

poslanec Vlastimil Aubrecht (ČSSD). 

 

4. 4. 2010  

 

1. (21:03) „Hospodářská krize zdaleka nekončí. V naší Partii se na tom shodli zástupci 

odborů i zaměstnavatelů. Letos podle nich recese nejvíc dopadne na běžné lidi. 

Nezaměstnanost prý klesat nebude. Už teď přitom útočí na hranici deseti procent.“ 

Hovoří: Milan Štěch (ČSSD), Petr Kužel (ODS). Uvedeny jsou i plány obou největších 

stran na řešení ekonomické krize v podobě dvou grafických tabulek – Nová pracovní 

místa podle ČSSD/ODS. 

6. 4. 2010  
 
1. (02:19) „Jestli je něco, do čeho se poslancům opravdu nechce, pak je to omezení 
jejich vlastních výhod. Návrhů na šetření peněz z kapes daňových poplatníků bylo ve 
sněmovně hned několik. Ani jeden ale naši zákonodárci nedotáhli do úspěšného 
konce. Vymlouvají se na vlastní obstrukce a navzájem se obviňují z neochoty přijít o 
své poslanecké bonusy.“  Uvedena je tabulka příjmů a výhod poslance ČR. Následuje 
přehled slibů jednotlivých stran: slib ČSSD zrušit MHD zdarma nesplněn, hovoří Karel 
Šplíchal (poslanec ČSSD); slib SZ omezit poslaneckou imunitu nesplněn, hovoří Ondřej 
Liška (SZ); slib ODS práce poslanců za minimální mzdu nesplněn, hovoří Juraj Janinec 
(bývalý poslanec zvolený za ODS), slib KSČM zdanit poslanecké náhrady se zatím 
neprojednával, hovoří Pavel Kováčik (KSČM). 
 



2. (14:30) „Česko dostalo recept jak přežít krizi. Musí připravit a spustit řadu 
důležitých reforem. S takovým vzkazem přijel do Prahy generální tajemník Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V každoroční hodnotící zprávě se mluví o tom, 
že zatím náš stát z krizí bojuje dobře, nesmí už ale otálet s důchodovou a 
zdravotnickou reformou a musí začít škrtat ve státních výdajích. Jinak jen těžko 
doženeme ostatní vyspělé státy.“ K závěrům se vyjadřují Jan Fischer (nom. ODS), 
Eduard Janota (nom. ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Nečas (ODS). 
 
7. 4. 2010  
 
1. (02:23) „Ministerstvo životního prostředí povede dosavadní náměstkyně Rut 
Bízková. Do funkce ji nominovala ODS a předseda vlády Jan Fischer s tím souhlasí. 
Právě on totiž rozhodl, že nového ministra vyberou občanští demokraté, protože se 
ODS a ČSSD samy nedokázaly dohodnout. Socialistům se teď premiérovo rozhodnutí 
nelíbí.“ Hovoří: Jan Fischer (nom. ODS), Milan Urban (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Rut 
Bízková (nom. ODS). 
 
12. 4. 2010  
 
1. (02:01) „Občanští demokraté dnes řeší svou budoucnost. Na jednání Výkonné rady 
má podle očekávání složit funkci předseda Mirek Topolánek. Otázkou zůstává, jestli 
se uskuteční i další změny na předvolebních kandidátkách a spolu s ním padnou i další 
politici.“ Hovoří: P. Nečas (ODS), I. Langer (ODS), ze záznamu pořadu Fakta hovoří 
Alexandr Vondra (ODS), podle kterého by si možná ODS polepšila poté, co by 
odstoupili také lidé jako Langer a Bém. 
 
13. 4. 2010  
 
1. (02:28) „Stávka dopraváků s konečnou platností nebude. Poslanci dnes totiž 
přehlasovali prezidenta, který vetoval zákon o snížení zdanění zaměstnaneckých 
benefitů. Zákonodárci ho stihli přehlasovat na poslední chvíli. Dnes totiž začala zatím 
oficiálně poslední schůze sněmovny před květnovými volbami.“ Hovoří: Petr Tluchoř 
(ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Cyril Svoboda (KDU-ČSL).  
 
2. (13:12) „Politické strany už znají svá čísla pro parlamentní volby. Na ministerstvu 
vnitra je dnes vylosovala státní volební komise. Ze současných parlamentních stran 
půjdou Komunisté do voleb se šestkou, Sociální demokraté s devítkou, KDU-ČSL má 
sedmnáctku, Strana zelených dvacítku a ODS šestadvacítku. Do boje o křesla 
v poslanecké sněmovně půjde celkem 26 uskupení. Ta na vylosování čísel netrpělivě 
čekala, protože je chtějí využít v předvolební kampani.“ 
 
14. 4. 2010  
 
1. (00:30) „Starostové zřejmě budou moct ve svých obcích regulovat hazard. Poslanci 
dnes totiž schválili novelu loterijního zákona. Obce by podle ní mohly ovlivnit, jestli 
nové hrací automaty včetně video-loterijních terminálů chtějí nebo ne.“ Hovoří: 



Eduard Janota (nom. ODS), Daniel Volák (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Bohuslav 
Sobotka (ČSSD), Petr Gandalovič (ODS).  
 
2. (11:22) „Hranice trestní odpovědnosti by se měla prolomit. Shodli se na tom politici 
dvou největších stran s ministryní spravedlnosti. Ještě vloni v létě přitom politici 
narychlo schvalovali novelu, která plánované snížení hranice na 14 let stornovala. Za 
změnou jejich postoje je největší petice v dějinách státu, Kmetiněveská výzva.“ 
Hovoří Jeroným Tejc (ČSSD), Jiří Pospíšil (ODS), citována Daniela Kovářová (nom. 
ODS). (13:05): „Zda to politici myslí vážně anebo jde jen o plané sliby před volbami, 
ukáže až čas. Na tahu je teď každopádně úřednická ministryně spravedlnosti.“ 
 
15. 4. 2010  
 
1. (00:28) „Čeští ekologové se bouří. Ministerstvo průmyslu totiž chce na příštím 
zasedání vlády předložit ke změně nebo zrušení seznam zákonů, které podle něj brání 
rozvoji podnikání. Normy ale mají paradoxně jedno společné: vznikly, aby chránily 
životní prostředí. Našemu reportérovi se podařilo ministerský dokument získat a jde 
opravdu o hodně kontroverzní materiál.“ Hovoří: Ondřej Liška (SZ), Rut Bízková (nom. 
ODS).  
 
2. (04:37) „Plzeňská práva chtějí odebrat tituly až 70 absolventům. …Odebrání titulu 
hrozí i několika vysoce postaveným politikům a státním úředníkům.“ Hovoří zástupci 
ODS Jiří Pospíšil, Milan Jančík a Petr Nečas. 
 
16. 4. 2010  
 
1. (00:31) „Lidem s vyššími příjmy patří vyšší důchody. S tímto přelomovým 
rozhodnutím dnes přišel Ústavní soud.“ Hovoří: Eduard Janota (nom. ODS), Petr 
Nečas (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Pavel Kováčik (KSČM), Jiří Paroubek (ČSSD). 
 
18. 4. 2010  
 
1. (24:29) „Urážky a vzájemné napadání, tak vypadala naše dnešní Partie. Utkali se 
v ní dva nesmiřitelní sokové, náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr a 
hejtman a bývalý ministr David Rath. Nic si nedarovali a vzájemně ostře kritizovali 
předvolební sliby svých stran.“ Ze záznamu hovoří: Marek Šnajdr (ODS) a David Rath 
(ČSSD). 
 
19. 4. 2010  
 
1. (14:32) „Občanští demokraté právě teď účtují s dalším vlivným členem strany, 
starostou Městské části Prahy 5, Milanem Jančíkem. Z dnešního jednání pražské ODS 
by měl odejít už pouze jako řadový člen. Doteď působil jako místopředseda pražského 
sdružení.“ Následuje krátký medailonek o M. Jančíkovi, který vysvětluje, proč je 
kolem tohoto pražského politika rozruch: autem srazil strážníka, podezření z korupce, 
z nabírání falešných členů ODS, podezřele získaný toul z plzeňských práv. Ze záznamu 
za ODS hovoří Milan Jančík a Jiří Pospíšil. 



20. 4. 2010  
 
1. (17:48) „Úředníci, kteří rozhodují o veřejných zakázkách nad 300 milionů korun, by 
měli mít bezpečnostní prověrku. Rozhodla o tom vláda s tím, že novinka by měla 
zlepšit kontrolu tendrů. Právě na neprůhlednost při zadávání zakázek si často stěžují 
často čeští i zahraniční obchodníci.“ Hovoří: Jan Fischer (nom. ODS), Petr Nečas 
(ODS), Jiří Paroubek (ČSSD). 
 
21. 4. 2010  
 
1. (02:20) „Premiér Jan Fischer už ví, kde bude pracovat, až opustí vládu. Stane se 
viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj.“ Hovoří: Eduard Janota (nom. 
ODS), Milan Urban (ČSSD), Petr Nečas (ODS).  
 
2. (06:13) „Stovky úředníků čekají bezpečnostní prověrky. Pokud projde novela 
zákona o veřejných zakázkách, budou jimi muset projít všichni, kteří rozhodují o 
tendrech nad 300 milionů korun.“ Hovoří: Jiří Zimola (ČSSD), David Rath (ČSSD), Pavel 
Bém (ODS), Jana Váňová (ČSSD).  
 
3. (09:39) „Skandál předsedy Poslanecké sněmovny má nečekaný zvrat. Miloslav 
Vlček dnes přiznal, že porušil zákon. V minulosti prý nesprávným způsobem splatil 
milion korun, který si půjčil od svého asistenta. Podle svých vlastních slov peníze vrátil 
v bankovkách, a teď dobře poslouchejte, zabalených v papírovém pytlíku. Podle 
zákona se ale tak vysoké dluhy musely splácet pouze transparentním způsobem, a to 
je přes banku.“ Hovoří: Eduard Janota (nom. ODS), Miloslav Vlček (ČSSD). 
 
22. 4. 2010  
 
1. (04:11) „Předseda Poslanecké sněmovny končí v politice. Vaz mu zlomily skandály. 
Miloslav Vlček s ostudou končí jako šéf sněmovny, řadový poslanec a nejde ani do 
voleb. Aféra vzala rychlý konec po jeho přiznání, že porušil zákon a veřejně lhal. 
K rezignaci ho vyzvalo vedení mateřské ČSSD. Přitom ještě včera za ním Sociální 
demokraté stáli jako jeden muž.“ Za ČSSD hovoří: Michal Hašek, Jiří Paroubek, 
citováno prohlášení Miloslava Vlčka. 
 
25. 4. 2010  
 
1. (02:42) „Poslance čekají po volbách změny v platech. V naší dnešní Partii se na tom 
shodli šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik a místopředseda ODS David 
Vodrážka. Oba slíbili hlavně průhlednější systém náhrad, na kterých zákonodárci 
vydělávají nejvíc. V současnosti přitom paradoxně hrozí, že pokud politici 
nezasáhnou, platy jim raketově porostou.“ Hovoří oba politici, k příjmům politiků se 
dále vyjadřují Jiří Paroubek (ČSSD) a Cyril Svoboda (KDU-ČSL).  
 
 
 
 



26. 4. 2010  
 
1. (02:10) „V některých středních školách začaly volby nanečisto. Projekt společnosti 
Člověk v tísni kritizovali někteří politici i ministerstvo školství. Podle nich by 
studentské volby mohly porušit zákon, který ve školách zakazuje propagaci 
politických stran. Společnost Člověk v tísni nakonec tlaku ustoupila a výsledky voleb 
nanečisto uveřejní až po těch skutečných.“ Zmiňována je odmítavá reakce Davida 
Ratha (ČSSD), zmíněna je podobně laděná reakce Ministerstva školství a Asociace 
krajů, hovoří David Vodrážka (ODS), cíl projektu ozřejmuje Karel Strachota (Člověk 
v tísni), spíše pozitivně se k projektu staví Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Dále je uvedeno, 
že politici přitom do škol jezdí i před volbami, pro příklad je uvedena diskuse Jiřího 
Paroubka se studenty Střední odborné školy automobilové v Hradci Králové. Diskuze 
se studenty schvaluje i David Rath (ČSSD), ale upozorňuje, že by neměly mít formu 
politické agitace. (04:14): „Davidu Rathovi už teď volby nanečisto nevadí. Společnost 
Člověk v tísni nakonec rozhodla, že výsledky zveřejní až po skončení skutečných voleb 
a tím situaci uklidnila.“                                              
 
27. 4. 2010  
 
1. (05:35) „Sociální demokraté chtějí do čela sněmovny dostat Lubomíra Zaorálka. 
Funkci odstupujícího Miloslava Vlčka by přitom měla automaticky převzít první 
místopředsedkyně, tedy Miroslava Němcová z ODS. Jenže Sociální demokraté tvrdí, 
že podle politické dohody z roku 2006 patří post šéfa sněmovny ČSSD. O tom, kdo má 
dolní komoru vést, chce proto vyvolat nové jednání.“ Hovoří: Petr Nečas (ODS), Jiří 
Paroubek (ČSSD), Miroslava Němcová (ODS), Lubomír Zaorálek (ČSSD).  
 
2. (14:36) „Sociální demokrat Michal Kraus dnes zveřejnil dokumenty ohledně 
kontroverzní koupě bytu v Harrachově. Na nátlak své vlastní strany se tak snažil 
dokázat, že transakce byla legální. Kraus tvrdí, že za hypotéku na byt ručil směnkou, 
což je velmi neobvyklé. Už jednou z politiky odešel kvůli takzvané kakaové aféře. Teď 
kandiduje ve volbách jako trojka na liberecké kandidátce ČSSD.“ Řeč je o okolnostech 
koupě bytu, Kraus ukazuje novinářům smlouvu. Připomenuta je i nedávná aféra 
odvolaného šéfa Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka. Michal Kraus se podle 
reportáže ocitl v podezření, že dotace, o kterou žádal Vlčka podnikatel Petr Vrtala, 
souvisí i s Krausovou koupí bytu. Kraus toto podezření v reportáži odmítá. (15:55) 
„Podle ODS ale Kraus dostatečně čistotu obchodu s bytem nevysvětlil.“ Hovoří: 
Michal Kraus (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD). 
 
28. 4. 2010  
 
1. (10:12) „Do sněmovních voleb zbývá už jen 30 dní a my pro vás budeme ode 
dneška každý den připravovat reportáže o nejvíc diskutovaných předvolebních 
tématech. Začínáme zdravotnictvím. Zástupců parlamentních stran jsme se ptali, jestli 
by podle nich měli lidé u lékaře platit víc.“ „30 dní do voleb.“ Hovoří: 2x Petr Nečas 
(ODS), 2x Cyril Svoboda (KDU-ČSL), 2x Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), 
Ondřej Liška (SZ).  
 



29. 4. 2010  
 
1. (11:14) „Dalším politickým tématem našeho předvolebního seriálu je bydlení. 
Deregulace nájemného skončí za dva roky. Spousta lidí v nájemních bytech si ale už 
teď stěžuje, že jim na činži skoro nestačí peníze. Politici mají na jejich trápení různé 
recepty. Liší se i v pohledu na to, jak moc by stát měl do výše nájmů mluvit.“ „29 dní 
do voleb.“ Graficky jsou prezentovány plány ČSSD, hovoří Jiří Paroubek (ČSSD), 
Vojtěch Filip (KSČM), Petr Nečas (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ). 
Následuje grafická prezentace plánů ODS.  
 
2. „Prezident Václav Klaus podle očekávání vetoval zákon o vrácení výše mateřské na 
loňskou úroveň. Už dřív prohlásil, že nebude podporovat návrhy, které by zadlužily 
státní rozpočet. Sněmovna by měla o předloze definitivně rozhodnout 18. května a 
očekává se, že prezidentské veto přehlasuje. Klaus připomněl, že snížení mateřské 
bylo součástí balíku opatření, která měla pomoci snížit schodek státního rozpočtu.“    
 

30. 4. 2010 

  

1. (09:37) „Dnešní reportáž našeho předvolebního seriálu se týká dálnic. Naši kolegyni 

zajímalo, jaký názor mají politici na elektronické dálniční známky. Senát minulý týden 

přišel s návrhem tento projekt odložit o pět let. Elektronické viněty by ale měly být 

povinné už od začátku příštího roku. Většina stran, které byly zvoleny do poslanecké 

sněmovny, tento odklad podporuje.“ „28 dní do voleb.“ Hovoří: Ondřej Liška (SZ), 

Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Roman Onderka (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Bendl 

(ODS).  

 

2. (11:25) „Voleb do poslanecké sněmovny se letos zřejmě zúčastní přes 6000 Čechů 

žijících v zahraničí. Zhruba tolik jich o možnost volit na úřadech požádalo. Češi, kteří 

budou v době voleb na dovolené v cizině, si musejí obstarat voličský průkaz.“ 

Reportáž upozorňuje, že zahraniční voliči spadají vždy pod jeden kraj, losování určilo, 

že jako v minulých volbách půjde o kraj Jihočeský, jehož výsledky tehdy způsobily 

povolební pat. Zmiňována je možnost volit na voličský průkaz mimo vlastní bydliště. 

Volit mohou i lidé trvale nemocní a lidé v nemocnicích. 

 

1. 5. 2010 

  

1. (04:02) „I když pro spoustu lidí byl dnešní den obyčejnou sobotou, většina 

politických stran využila první máj k agitaci. Do voleb už zbývá jen osmadvacet dní, 

ODS tak točila levnější pivo, ČSSD nabízela levnou zeleninu a párky s hořčicí a KSČM 

vsadila na slivovici.“ Reportáž začíná záběry z mítinku KSČM, hovoří Milouš Jakeš, 

poslanec Václav Exner; následují záběry z mítinků ČSSD, hovoří Jiří Paroubek; mítink 

ODS, hovoří Petr Nečas; dále hovoří Cyril Svoboda (KDU-ČSL), doplněno záběry 

z bohoslužby, které se účastnil.  



 

2. (16:06) „Stravenky dál rozdělují politické strany. Zatímco ty levicové chtějí, aby 

lidem zůstaly, pravice tvrdí, že je to nespravedlivý systém. V předvolebním seriálu 

jsme zjišťovali, jak se na zaměstnanecké výhody tváří nejsilnější strany.“ „27 dní do 

voleb.“ O svých stanoviscích ke stravenkám hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip 

(KSČM), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Petr Nečas (ODS), Ondřej Liška (SZ). 

2. 5. 2010  
 
1. (03:55) „Důchodová reforma musí po volbách pokračovat. Na tom se shodují snad 
všichni politici. Jak by ale změny měly přesně vypadat, o tom se teď vedou velké 
diskuse. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha, který byl dnes hostem naší 
Partie, je nutné práce na reformě popohnat. Jeho oponent v diskusi, místopředseda 
Lidovců Jiří Carbol si myslí, že to budoucí vláda nebude mít jednoduché.“ Jde opět o 
předvolební cyklus Primy: „26 dní do voleb.“ Hovoří oba hosté Partie: 2x Zdeněk 
Škromach (ČSSD), 1x Jiří Carbol (KDU-ČSL). Dále je uvedena tabulka popisující 
důchodovou reformu ODS a ze záznamu Partie z 28. 3. mluví Petr Nečas (ODS). ODS 
navrhuje tzv. opt-out, tedy vyvedení části peněz ze státního pojištění do důchodových 
fondů. Stejný plán má podle reportáže i Strana zelených. 
 
3. 5. 2010  
 
1. (13:35) „Teď zpráva, která bude zajímat všechny rodiče. Už za pár dní se totiž 
definitivně rozhodne, jak vysoká bude mateřská. V posledních měsících se právě toto 
téma stalo doslova rozbuškou mezi politiky. A bude to podle všeho i velké téma 
předvolební.“ „25 dní do voleb.“ Řeč je o tom, že prezident zvýšení mateřské vetoval, 
proto je na poslancích, zda jeho rozhodnutí do voleb zvrátí. Hovoří: Petr Nečas (ODS), 
Jiří Dolejš (KSČM), Jiří Carbol (KDU-ČSL), Zdeněk Škromach (ČSSD), Ondřej Liška (SZ). 
 
4. 5. 2010  
 
1. (06:19) „Teď další díl našeho předvolebního seriálu, tentokrát o poplatcích ve 
zdravotnictví. Ty byly jedním z hlavních politických témat uplynulého volebního 
období. Podle pravice pomáhají těžce nemocným ke kvalitní léčbě. Podle levice jsou 
asociální. Právě díky kritice poplatků dokázala Sociální demokracie drtivě vyhrát 
předloňské krajské volby. My jsme se dnes proto ptali všech parlamentních stran, co 
se s poplatky stane po volbách.“ „24 dní do voleb.“ O svých plánech ohledně 
poplatků hovoří: 2x Petr Nečas (ODS), 2x David Rath (ČSSD). Důraz je kladen na 
stanoviska menších stran, neboť právě ty v současném volebním období poplatky 
omezily: „Všemi hlasy Lidovců i Zelených loni prošlo třeba zrušení poplatků pro děti. A 
právě tyto strany plánují po volbách i další změny.“ Hovoří: Michaela Šojdrová (KDU-
ČSL), Džamila Stehlíková (SZ), Soňa Marková (KSČM).  
 
5. 5. 2010  
 
1. (10:30) „K volbám půjdeme už za třiadvacet dní a hlasovat budeme tradičně. 
Jednoduše vhodíme lístek do urny. V budoucnu by to ale mohlo vypadat jinak. Volit 



bychom mohli i po internetu. Občas se objeví dokonce názor, že by mohli volit i lidé 
mladší osmnácti let. Tak jako třeba v sousedním Rakousku. Strany o tom ale zatím 
oficiálně nemluví.“ „23 dní do voleb“ K nastavené věkové hranici se vyjadřují: David 
Vodrážka (ODS), David Rath (ČSSD), Jiří Dolejš (KSČM), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), 
Ondřej Liška (SZ). 
 
6. 5. 2010  
 
1. (10:49) „Soudy jsou pomalé a kryjí průšvihy politiků. To byly v uplynulém období 
nejčastější výtky lidí vůči české justici. Výzvy k odchodu musela několikrát odrážet i 
nejvyšší státní zástupkyně. Dnes jsme se tedy v naší předvolební reportáži 
parlamentních politiků ptali, co a hlavně jak chtějí v justici po volbách napravit.“ „22 
dní do voleb.“ O svých receptech na změnu justičního systému hovoří: 2x Jiří 
Paroubek (ČSSD), 2x Cyril Svoboda (KDU-ČSL), 2x Jiří Pospíšil (ODS), Stanislav Grospič 
(KSČM), Ondřej Liška (SZ). Připomenuta je i aféra tzv. „justiční mafie“: skupina 
žalobců, která čelila podezření, že zmanipulovala aféru Jiřího Čunka.  
 
2. (14:56) O osudu útočníka, který na středečním mítinku ČSSD v Brně napadl 
místopředsedu Bohuslava Sobotku, by mohl soud rozhodnout možná už v sobotu.“ 
Popsány jsou okolnosti útoku, slyšíme výpověď očitého svědka. (16:53): „Vesměs 
všichni politici útok odsoudili. ČSSD dokonce rozhodla o změně předvolební kampaně. 
Lídři strany už k lidem prý nebudou promlouvat na náměstích, ale půjdou za nimi 
třeba do firem nebo škol.“ 
 
7. 5. 2010  
 
1. (12:23) „…Ještě předtím ale další díl našeho předvolebního seriálu. Tentokrát o 
výdajích na obranu. Zbytečné plýtvání, neprůhlednost, možná korupce, i tak ostré 
výrazy padaly v uplynulých letech na adresu ministerstva obrany. Rezort v minulosti 
často utrácel miliony bez výběrového řízení. Minulá vláda navíc nestihla prosadit 
dlouhodobý plán, podle kterého by měli čeští vojáci jezdit na zahraniční mise.“ „21 
dní do voleb.“ K počtu vojáků na zahraničních misích se vyjadřují: 2x Petr Nečas 
(ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), 2x Petr Hulinský (ČSSD), Cyril 
Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ). Zmíněny jsou problematické nákupy vojenské 
techniky: minulá vláda nevypsala ani jednou výběrové řízení.    
 
8. 5. 2010  
 
1. (16:15) „Já mám teď téma zemědělství. Drahé potraviny z dovozu a téměř žádní 
tuzemští zemědělci. To všechno by se prý mohlo stát, pokud by stát ani po volbách 
českému zemědělství nepomohl. Za poslední měsíce Česko zažilo demonstrace 
zemědělců už několikrát. Zatím se ale nezměnilo skoro nic. Tedy kromě toho, že řada 
z nich zkrachovala.“ „20 dní do voleb.“ Je zmíněno, že zemědělci balancují na hraně 
krachu a chtějí větší dotace. Ty je však dle politiků třeba získat od Evropské unie. O 
tom hovoří: Petr Gandalovič (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Michal Hašek (ČSSD), Ondřej 
Liška (SZ), Cyril Svoboda (KDU-ČSL). 
 



9. 5. 2010  
 
1. (02:11) „Sociální demokraté a komunisté se rozhádali. Alespoň to tak vypadá po 
dnešní Partii televize Prima. Jiří Paroubek totiž razantně odmítl povolební spolupráci 
s KSČM a naopak nevyloučil velkou koalici s ODS. Petr Nečas mu ale znovu vzkázal, že 
do vlády se Sociálními demokraty za současných podmínek nepůjde.“ Řeč je o tom, že 
se levice rozhádala o povolební podobě vlády. Podle některých průzkumů by prý 
přitom mohla mít levice ve sněmovně většinu. Jiří Paroubek však v pořadu Partie 
spolupráci s komunisty nekompromisně odmítl, neboť to straně zakazuje Bohumínské 
usnesení. Strana si prý nechala vypracovat průzkum, podle kterého by ji po porušení 
usnesení opustila třetina voličů. Velká koalice ODS a ČSSD se zejména podle slov 
Petra Nečase nejeví jako možná. Hovoří: ze záznamu Partie Jiří Paroubek (ČSSD) a 
Vojtěch Filip (KSČM), dále Petr Nečas (ODS). 
 
2. (09:32) „Čeká nás po volbách další vyjednávání se Spojenými státy o umístění 
nějaké náhrady za Radar, nebo bude naše vláda vstřícnější spíš k Rusku? Na to zatím 
nedokáže nikdo přesně odpovědět. Víme ale, jaké jsou priority parlamentních stran 
v zahraniční politice.“ „19 dní do voleb.“ Zmiňována jsou stanoviska k americkému 
radaru, řeč je o vztazích s Ruskem. O preferencích ohledně zahraniční politiky hovoří 
většinou z archívních záznamů: Alexandr Vondra (ODS), parafrázován postoj SZ a 
ČSSD, dále hovoří Cyril Svoboda (KDU-ČSL), ze záznamu Lubomír Zaorálek (ČSSD) a 
Alexandr Vondra (ODS), ze záznamu Miloslav Ransdorf (KSČM), Přemysl Sobotka 
(ODS) a Martin Říman (ODS). 
 
10. 5. 2010  
 
1. (09:11) „Většina stran chce po volbách měnit bodový systém. Žádná ale nechystá 
jeho úplné zrušení. Radikální novinku v oblasti dopravních přestupků připravují 
Lidovci. Navrhují, aby řidičům, kteří na silnicích závodí, mohli policisté na místě 
zabavit auto.“ „18 dní do voleb.“ Reportáž nejprve rekapituluje principy bodového 
systému. Dále zmiňuje chystanou novelu, ta však bude projednána až po volbách. O 
stanoviscích k bodovému systému hovoří: Petr Bendl (ODS), Ondřej Liška (SZ), Cyril 
Svoboda (KDU-ČSL), Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM). 
 
11. 5. 2010  
 
1. (05:24) „Mezitím se podíváme na poněkud překvapivé složení týmu budoucích 
možných ministrů, které dnes představil lídr ODS Petr Nečas. Chybí v něm 
místopředsedové Ivan Langer i Petr Gandalovič. Zatímco ostatní strany představují 
stínovou vládu, ODS má takzvaný kompetenční tým. Z něj by pak po volbách vybírala 
případné kandidáty do vlády.“ Za ODS hovoří: Petr Nečas, Ivan Langer, Petr 
Gandalovič.  
 
2. (08:54) „Ceny energií v posledních letech rostly a mnohé domácnosti to také 
výrazně pocítily. Jak to ale bude po volbách? Můžou s tím politici něco udělat? Řešení 
nabízejí různá. Zatímco ČSSD prosazuje větší regulaci cen ze strany státu, ODS chce 
naopak podpořit konkurenční prostředí.“ „17 dní do voleb.“ Reportáž rekapituluje 



vývoj cen elektřiny a plynu v posledních letech. Levice je pro regulaci cen energií, ODS 
chce zvýšit konkurenci na trhu. Zelení jsou pro prosazování šetrnějších technologií. 
Lidovci jsou se stávající situací spokojeni. Hovoří: Vojtěch Filip (KSČM), Jiří Paroubek 
(ČSSD), Martin Kocourek (ODS), Ondřej Liška (SZ), Cyril Svoboda (KDU-ČSL). 
 
12. 5. 2010  
 
1. (13:32) „Desetitisícové cestovní náhrady, beztrestnost nebo třeba MHD zdarma. To 
jsou jen některé výhody českých poslanců. Každé volební období debatují o tom, jestli 
si některou z nich neodepřít, zatím to ale neudělali. V dnešním speciálu jsme se proto 
ptali, jestli po volbách chystají nějakou změnu.“ „16 dní do voleb.“ Zrekapitulován je 
plat poslance, příjmy v nezdanitelných náhradách i lidové ceny v parlamentní jídelně. 
Dále laciné ubytování v parlamentní chatě. Zmíněna je také neochota poslanců 
omezit tyto výhody. O omezení peněžních výhod hovoří: 2x Ondřej Liška (SZ), 2x 
Vojtěch Filip (KSČM), 2x Cyril Svoboda (KDU-ČSL), 2x Petr Gandalovič (ODS), 2x Jiří 
Paroubek (ČSSD). 
 
13. 5. 2010  
 
1. (11:06) „Zatím se ale podíváme na změny v trestním zákoníku, které plánují politici. 
Zákoník sice platí jen pět měsíců, politici ho ale chtějí upravit kvůli takzvané 
kmetiněvské výzvě. Lidé v ní požadují snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. 
Politici teď znovu přemýšlejí, jak si poradit s dětskými zločinci. Na způsobu řešení se 
ale zatím neshodli.“ „15 dní do voleb.“ Rekapitulována je vražedný čin mladistvého 
z Kmetiněvsi. Na základě jeho propuštění byla sepsána zmiňovaná petice. Svá 
stanoviska k posunutí věkové hranice, od které jsou děti odpovědné za trestné činy, 
vyjadřují: Jeroným Tejc (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Jiří 
Pospíšil (ODS), Ondřej Liška (ČSSD). 
 
14. 5. 2010  
 
1. (07:49) „Nový služební zákon, to je podle některých politiků recept na to, aby byly 
úřady přátelštější k lidem. Služební zákon je na světě sice už dávno, minulé vlády ale 
několikrát odložily jeho účinnost. Přepracovaný návrh pak žádná z nich neprosadila. 
Teď politici slibují, že po volbách všechno napraví.“ „14 dní do voleb.“ Stanoviska 
k novému služebnímu zákonu vyjadřují: Petr Nečas (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), 
Ondřej Liška (SZ), Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM). 
 
15. 5. 2010  
 
1. (08:42) „Teď tu máme další předvolební speciál, tentokrát o daních. Právě jejich 
výše rozhodne, kolik nám napřesrok zůstane v peněženkách. A bude to i jedno 
z hlavních témat, o kterých budeme už za třináct dní rozhodovat ve volbách. Na rozdíl 
od úřednického ministra financí Eduarda Janoty chtějí parlamentní strany ukončit 
zvyšování nepřímých daní.“ „13 dní do voleb.“ Citován je premiér Jan Fischer, jehož 
vláda by daně a rozpočtové příjmy zvyšovala dál. Programy velkých stran však o 



nepřímých daních téměř vůbec nemluví. K tématu hovoří: Petr Nečas (ODS), Vojtěch 
Filip (KSČM), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ). 
 
16. 5. 2010  
 
1. (08:16) „Ratingové agentury hrozí Česku kvůli veřejným financím. Pokud 
nezačneme šetřit a reformovat, vypadneme podle nich ze skupiny elitních ekonomik. 
A právě veřejné finance jsou tématem našeho dalšího předvolebního speciálu. Na 
tom, že nová vláda bude muset být šetrnější, než jakákoli před ní, se tentokrát 
političtí lídři shodli.“ „12 dní do voleb.“ Hovoří: Eduard Janota (nom. ODS), Petr 
Nečas (ODS), 2x Bohuslav Sobotka (ČSSD), Martin Kocourek (ODS), Vojtěch Filip 
(KSČM), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ). 
 
17. 5. 2010  
 
1. (18:13) „Měli by politici nést přímou zodpovědnost za stav státního rozpočtu? 
Jedenáct dní před volbami jsme se na to zeptali. Podle některých politiků je to 
potřeba. Třeba ODS navrhuje finanční sankce pro vládu i poslance, když odhlasují 
přehnaně vysoký deficit. Podobně se na věc dívají i komunisté.“ „11 dní do voleb.“ 
Uveden je schodek rozpočtu. Zmíněn je plán Občanských demokratů vytvořit finanční 
ústavu, která by měla zavést sankce za nezodpovědnou rozpočtovou politiku pro 
členy vlády i poslance. Hovoří: Petr Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip 
(KSČM), Ondřej Liška (SZ), Cyril Svoboda (KDU-ČSL). 
 
18. 5. 2010  
 
1. (22:20) „Zneužívání sociálních dávek, to je další téma našeho předvolebního 
seriálu. V posledních letech se proti němu snažily některé radnice bránit třeba tím, že 
lidem nevyplácely peníze hotově. Místo toho jim daly jen stravenky. My jsme pro vás 
dnes zjišťovali, jaké změny plánují politici zavést po volbách.“ „10 dní do voleb.“ O 
boji proti zneužívání sociálních dávek hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip 
(KSČM), Petr Nečas (ODS), Ondřej Liška (SZ), Cyril Svoboda (KDU-ČSL). 
2. (24:05) „Celkem šest politických stran oslovili zástupci Národní rady osob se 
zdravotním postižením. Zajímalo je, jestli sociální politika v jejich volebních 
programech počítá i s potřebami handicapovaných. Z oslovených stran se ozvala 
pouze polovina, tedy Sociální demokracie, Věci veřejné a KDU-ČSL. ODS, komunisté a 
TOP 09 na dopis nereagovaly. Program TOP 09 podle předsedy Národní rady 
zdravotně postiženými pohrdá.“ Konec krátké zprávy. 
 
19. 5. 2010  
 
1. (18:11) „Legalizace marihuany, eutanazie nebo trest smrti, i tato kontroverzní 
témata rozdělují devět dní před volbami politické soupeře. Naše reportérka zjišťovala, 
jak vše chtějí v zákonech ukotvit naše nejsilnější politické strany.“ „9 dní do voleb.“ 
Ke každému tématu se postupně vyjadřují: Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Vojtěch Filip 
(KSČM), Ondřej Liška (SZ), Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Nečas (ODS). 
 



20. 5. 2010  
 
1. (17:56) „Mezi sliby politiků se osm dní před volbami objevují i ty o zlevňování 
staveb dálnic. Přicházejí také s návrhy, kde vzít další peníze na budování dopravní 
sítě. Letošní povodně by plány neměly nijak ohrozit. Na některé opravy má 
ministerstvo dopravy rezervu a o tom, kde sežene zbytek peněz, teprve rozhodne 
vláda.“ „8 dní do voleb.“ K budování komunikací se vyjadřují: 2x Bohuslav Sobotka 
(ČSSD), 2x Petr Bendl (ODS), 2x Vojtěch Filip (KSČM), 2x Cyril Svoboda (KDU-ČSL), 2x 
Ondřej Liška (SZ). 
 
21. 5. 2010  
 
1. (15:33) „V našem předvolebním seriálu jsme pro vás tentokrát zjišťovali, jestli 
chtějí politici po volbách zavést školné na univerzitách. Zástupci pěti parlamentních 
stran odpovídali opatrně. Většina z nich se ale shoduje v tom, že v příštím volebním 
období nic takového neudělá.“ „7 dní do voleb.“ Z oslovených stran se k zavedení 
školného hlásí jen ODS. Hovoří: Jiří Pospíšil (ODS), Ondřej Liška (SZ), Cyril Svoboda 
(KDU-ČSL), Jiří Paroubek (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM). 
 
22. 5. 2010  
 
1. (13:40) „Drobní podnikatelé možná budou odvádět na sociálním pojištění víc 
peněz. Uvažuje o tom ministerstvo práce a sociálních věcí. Chce, aby živnostníci platili 
stejně jako zaměstnanci. Rozhodovat se o tom ale bude až po volbách. V rámci 
našeho předvolebního seriálu jsme se proto politiků ptali, jestli se zvýšením odvodů 
souhlasí. Většina z nich je proti.“ „6 dní do voleb.“ Hovoří: 2x Petr Nečas (ODS), 2x 
Bohuslav Sobotka (ČSSD), 2x Ondřej Liška (SZ), 2x Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), 2x 
Vojtěch Filip (KSČM). 
 
23. 5. 2010  
 
1. (16:02) „Lídři dvou nesmiřitelných politických soupeřů ODS a ČSSD se střetli 
v dnešní Partii na Primě. Pro Petra Nečase a Jiřího Paroubka to bylo první společné a 
zásadní klání těsně před volbami v médiích. Oba proto absolvovali důkladnou 
přípravu ve svých politických stranách.“ Řeč je o atmosféře před televizní diskusí, 
uveden je sestřih z debaty, hovoří oba lídři: Jiří Paroubek (ČSSD) a Petr Nečas (ODS). 
Po debatě se vyjadřují k tomu, jak vypadala jejich příprava na duel.  
2. (17:31) „Politici slibují, že po volbách zatočí s korupcí. Právě tohle téma je jedním 
z hlavních hitů letošní předvolební kampaně. V rámci našeho seriálu jsme proto 
zjišťovali, jaké recepty na boj s korupcí politici mají. Nápadů je spousta, otázkou ale 
je, na čem se po volbách opravdu shodnou.“ „5 dní do voleb.“ Hovoří: ze záznamu 
Partie 2x Petr Nečas (ODS), 2x Jiří Paroubek (ČSSD). Dále hovoří Michaela Šojdrová 
(KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ), Vojtěch Filip (KSČM). 
 
 
 
 



24. 5. 2010 
 
1. (17:41) „Alkohol za volantem patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod. 
Poslanci se ale ani přesto nebyli schopní v minulém volebním období shodnout na 
přísnějších trestech pro opilé řidiče. Jestli svou chybu napraví po volbách, jsme dnes 
zjišťovali v rámci našeho speciálu.“ „4 dny do voleb.“ Zrekapitulována jsou úmrtí, 
zranění a finanční ztráty způsobené opilostí za volantem v minulém roce. O špatné 
situaci hovoří ministr dopravy Gustav Slamečka (nom. ODS). O možnostech trestání 
alkoholu za volantem hovoří: Roman Onderka (ČSSD), Petr Bendl (ODS), Vojtěch Filip 
(KSČM), Ondřej Liška (SZ), Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Všichni se shodují na tom, že 
důležitá je zejména prevence. 
 
25. 5. 2010 
 
1. (10:03) „Ještě nikdy v historii nebylo tolik Čechů bez práce, jako je teď. Téměř 
desetiprocentní nezaměstnanost byla ještě loni jen noční můrou ekonomů. Řešení 
krize pracovních míst bude zřejmě jedním z hlavních úkolů nové vlády, a proto je i 
tématem našeho předvolebního speciálu. Už za 67 hodin totiž začneme rozhodovat, 
kdo dostane šanci realizovat právě svoje recepty.“ „3 dny do voleb.“ Řeč je nejprve o 
současné situaci na trhu práce, která byla letos v únoru nejhorší v novodobých 
českých dějinách. Následují recepty možných budoucích premiérů, hovoří: Jiří 
Paroubek (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ), 
Vojtěch Filip (KSČM). 
 
2. (11:56) „Všichni voliči by už měli mít doma hlasovací lístky. Dnes vypršela lhůta pro 
jejich doručení. Ve volbách bojuje skoro pět tisíc kandidátů, ve Sněmovně jich ale 
zasednou jen dvě stovky. Kdo má v tuto chvíli největší šanci uspět se už z žádných 
nových průzkumů nedozvíte. Ode dneška až do sobotního uzavření volebních 
místností totiž platí zákaz zveřejňování jakýchkoli předvolebních prognóz.“ Zmíněn je 
počet 26 stran bojujících o hlasy voličů. Pokud někomu nebyly doručeny hlasovací 
lístky, budou k dispozici ve volebních místnostech. Uvedena je otevírací doba 
volebních místností, dále okolnosti, za kterých lze hlas považovat za platný. Tato 
zpráva je souborem rad potenciálním voličům.     
 
26. 5. 2010 
 
1. (14:32) „Už jen dva dny zbývají do voleb. Jejich výsledek by měl také odpovědět na 
otázku, jak vysoké budeme platit daně. Na tom se politici už dlouho nedokážou 
shodnout. Nejvíc se dohadují o dani z příjmu fyzických osob.“ „2 dny do voleb.“ Řeč 
je o tom, že většina stran chce po volbách zrušit rovnou daň. Negativně se k rovné 
dani vyjadřuje Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (SZ), o zavedení progresivního 
zdanění mluví Jiří Paroubek (ČSSD), pět daňových pásem odstupňovaných podle 
příjmů chtějí zavést komunisté, jak říká Vojtěch Filip (KSČM). Pravý opak zastává 
pravice, o tom mluví Petr Nečas (ODS). Vyšší daň pro velké podniky, občanská 
sdružení a nadace chtějí podle slov redaktora jen Sociální demokraté a Komunisté.   
 
 



27. 5. 2010 
 
1. (02:20) „Poslanecká sněmovna končí. Pouhý den před začátkem voleb se 
zákonodárci sešli ke své poslední schůzi. Rozloučil se s nimi premiér. Na vůbec 
posledním jednání mezi sebe poslanci přijali také nového kolegu.“ Jedná se o Josefa 
Kubínyiho, který na pouhý jeden den nahradil poslankyni, která se stala soudkyní. 
Hovoří: Josef Kubínyi (ČSSD). Přitom i za jeden den dostane celý poslanecký plat. 
Následují záběry z posledního zasedání, k poslancům hovoří Jan Fischer (nom. ODS). 
K poslednímu dni ve Sněmovně se vyjadřují: Eva Dundáčková (ODS), Zdeněk 
Škromach (ČSSD), Ondřej Liška (SZ), Marek Benda (ODS), Cyril Svoboda (KDU-ČSL).   
 
2. (06:00) „Na své poslední schůzi poslanci také smetli návrh na zavedení přímé volby 
prezidenta. Všechny strany přitom ve svých volebních programech slibují, že by hlavu 
státu příště mohli volit sami občané, a ne Parlament. „1 den do voleb.“ Na posledním 
zasedání Sněmovny návrh na změnu zákona neprošel. Hovoří: 2x Cyril Svoboda (KDU-
ČSL), Petr Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD), Martin Bursík (SZ), Vojtěch Filip (KSČM). 
 
3. (07:45) „I když se to na první pohled možná nezdá, tato Poslanecká sněmovna byla 
v mnoha ohledech výjimečná. Připsala si hned několik prvenství.“ Následuje 
rekapitulace působnosti Poslanecké sněmovny od roku 2006, kdy volby skončily 
patem. Vyjmenovány jsou některé významné momenty: 1. Sněmovna bez předsedy: 
zvolen byl až na 7. pokus, původně dočasně se jím stal Miloslav Vlček; ten v ní zůstal 
téměř do konce jejího funkčního období, poprvé v novodobé historii však padl 
v důsledku kauzy s dotacemi. 2. Důvěra versus nedůvěra vládě: „poprvé od roku 1918 
Sněmovna nevyslovila důvěru vládě a o dva půl roku později pak vládě vyslovila 
nedůvěru. Poprvé šlo o první Topolánkův kabinet, podruhé zase druhá Topolánkova 
vláda padla. To bylo loni, během našeho předsednictví Evropské unii“. 3. Mocná 
sněmovna: „V květnu 2009 nastoupila stávající úřednická vláda Jana Fischera. 
Nepolitický kabinet se ale nemohl opřít o žádného poslance. Tehdy si začali poslanci 
rozhodovat v podstatě, jak chtěli.“ 4. Poslanečtí turisté: „V tomto funkčním období se 
také vyměnilo snad nejvíc poslaneckých dresů. 22 poslanců nahradili jejich straničtí 
kolegové a 14 poslanců přeběhlo nebo skončilo ve straně, za kterou byli zvoleni. 5. 
Jak poslanci rozhodovali o našich peněženkách: „…Celkem schválili poslanci 361 
zákonů, 65 jich zamítli. Ani tato sněmovna ale příliš nechtěla omezit výhody 
poslanců.“ 
 
4. (13:59) „Volby 2010 začínají. Už dnes večer se otevírají volební místnosti na 
českých zastupitelských úřadech v Americe. V Česku se otevřou úderem zítřejší 
čtrnácté hodiny. My vám teď připomeneme, jak vlastně volit.“ Jedná se o základní 
rady potenciálním voličům. 
 
28. 5. 2010 
 
1. (00:32) „Začaly volby do sněmovny. Už skoro pět hodin Češi vybírají své poslance a 
rozhodují o budoucí vládě. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin. V podvečer už 
bylo jasné, že zájem je velký. Podle odhadů volila zhruba pětina voličů, někde i víc. 
Lidé často museli čekat, než se dostali k urnám. Další nápor očekávají volební komise 



večer.“ Reportáž zahrnuje záběry z volebních místností, komentáře členů volební 
komise, komentáře voličů. Žádné z nich se netýkají konkrétních politických stran, lidé 
pouze vyjadřují obecné důvody, proč jdou volit. Sociolog Jan Hermann ze svého 
hlediska popisuje možné motivy voličů. V reportáži je uveden přehled účasti voličů ve 
volbách po roce 1989.  
 
2. (02:44) „Volební účast je, jak už jste slyšeli, poměrně vysoká. Ve volební místnosti 
v Městci Králové už máme kolegu Láďu Hrušku. Pokud jste u voleb ještě nebyli, Láďa 
vám poradí, jak odvolit bez trapasu.“ Redaktor v živém vstupu z volební místnosti 
divákům poradí, jak správně volit. 
 
3. (04:12) „První den voleb si nenechali ujít ani ti, kteří se o naše hlasy ucházejí, lídři 
parlamentních stran. Komu dali svůj hlas, není těžké uhodnout. O to víc všechny 
zajímalo, koho volili nestranický premiér a prezident. Ani jeden to neřekl. Václav Klaus 
dokonce ani své ženě.“ Reportáž obsahuje záběry z volebních místností, v nichž volili 
významní političtí představitelé. Hovoří: Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Miloš 
Zeman (SPOZ), Vojtěch Filip (KSČM), Ondřej Liška (SZ), Karel Schwarzenberg (TOP 09), 
Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Radek John (Věci veřejné), Václav Klaus, Jan Fischer (nom. 
ODS). 
 
4. (06:39) „Volili už také Češi v zahraničí. Letos se jich na zastupitelských úřadech 
přihlásilo 6661. To je zhruba o stovku méně, než v minulých volbách v roce 2006. 
Právě tyto hlasy tehdy rozhodly o povolebním patu. Tentokrát se budou volební lístky 
ze zahraničí připočítávat do Jihočeského kraje podle losu. První volili už včera Češi 
žijící v Jižní Americe.“ Reportáž shrnuje průběh voleb v zahraničí, celkově bylo 
k dispozici 108 míst, nejvíce voličů se zaregistrovalo v Bruselu, dále na Slovensku a 
v Londýně.  
 
5. (08:28) „Teď uvidíte, že někteří dnes volili na hodně netradičních místech. Naši 
reportéři pro vás vybrali ta nejzajímavější.“ Např. železniční stanice, nemocnice, 
věznice. 
 
6. (10:16) „Volební místnosti se definitivně uzavřou zítra ve dvě hodiny odpoledne. 
Teprve potom začne očekávané sčítání hlasů. Kolega Jiří Fröhlich pro vás zjišťoval, kdy 
bychom mohli znát výsledky.“ Řeč je o průběhu zpracování výsledků hlasování: první 
část zpracují okrskové volební komise, další činnost zajišťuje Český statistický úřad. 
Redaktor upozorňuje na mimořádné zprávy a text probíhající ve spodní části 
obrazovky, jejichž prostřednictvím bude Prima po uzavření volebních místností 
informovat diváky o průběžných výsledcích voleb. 
 
29. 5. 2010                      
 
1. (00:31) „Volby do Poslanecké sněmovny jsou minulostí. Zvítězila Sociální 
demokracie, bude mít ale velké problémy sestavit většinovou vládu. Velký úspěch 
slaví nové strany, ostatním stranám sebraly voliče. Lidovci a Zelení Sněmovnu 
opouštějí. Svoje funkce už složili dva předsedové stran. Sečtena je naprostá většina 
hlasů. Nejdřív se pojďme podívat na výsledky stran, které zasednou v Poslanecké 



sněmovně.“ Následuje graf s procentními zisky jednotlivých stran, jako zdroj je 
uveden Český statistický úřad. Graficky je také znázorněno rozložení sil ve sněmovně. 
(01:50): „Velkým zklamáním byly letošní volby pro ČSSD. K večeru se v té souvislosti 
objevila zpráva, že předseda Jiří Paroubek údajně rezignoval. Uvedly to Lidovky.cz.“ 
Redaktorka Kristýna Cirochová následně v živém vstupu tuto zprávu, která se později 
ukázala být pravdivou, dementuje. Hovoří však o zmatku, který v Lidovém domě 
panuje. Reportáž dále ukazuje atmosféru v Lidovém domě během zveřejňování 
předběžných výsledků a následné komentáře představitelů strany. Za ČSSD hovoří: 
Milan Urban, Bohuslav Sobotka, Martin Pecina, Zdeněk Škromach, ze záznamu 
tiskové konference Jiří Paroubek. 
 
2. (05:27) „Poté, co se ukázalo, že vítězství této strany je velmi těsné, všichni si začali 
pokládat otázku, jestli má tato strana vůbec šanci sestavit vládu. My vám teď 
ukážeme možnosti, které politikům dnešní volby přinesly.“ Následuje soubor 
potenciálních povolebních možností pro sestavení vlády: a)  
Možné povolební koalice pro ČSSD; b) Možné povolební koalice pro ODS. 
 
3. (06:47) „A podle toho, co jsme teď viděli, by se mělo nejvíc slavit v Malostranské 
besedě. Výsledky voleb tam sledují Občanští demokraté a s nimi Tomáš 
Drahoňovský.“ Redaktor popisuje dobrou náladu, panující ve volebním stánku ODS. 
K výsledkům voleb se za ODS vyjadřují: 2x Petr Gandalovič, Petr Nečas, Ivan Langer. 
Následuje živý rozhovor s volebním lídrem Petrem Nečasem.  
 
4. (09:18) „Největším překvapením letošních voleb je strana TOP 09. Existuje pouhý 
rok, po letošních volbách se ale bude řadit mezi tři nejsilnější v Poslanecké sněmovně 
zastoupené strany. V Praze TOP 09 dokonce vyhrála. Úspěch, který zamíchal kartami, 
překvapil nejen členy ostatních stran, ale samotné politiky TOP 09.“ Za TOP 09 hovoří: 
Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg. Popisována je atmosféra v předvolebním 
stánku strany. Následuje živý vstup redaktorky a rozhovor s předsedou strany Karlem 
Schwarzenbergem. 
 
5. (12:03) „ODS a ČSSD v těchto volbách výrazně ztratily. Pro ODS je to nejhorší 
výsledek od roku 1996. Pojďme se teď podívat, jak dopadly minulé volby.“ Následuje 
grafické porovnání zisků a ztrát hlasů voličů v minulých a současných volbách. 
Následuje přehled zisků a ztrát mandátů.  
 
6. (13:05) „A na výsledek voleb reagoval už i prezident Václav Klaus. Podle něj 
takovou vládu potřebujeme. Oslabení dvou nejsilnějších stran prý očekával.“ 
Následuje záznam vyjádření prezidenta republiky směrem k novinářům.  
 
7. (13:59) „Pojďme se teď rychle podívat do volebního štábu další nové strany, strany 
Věci veřejné. Ve volebním štábu je i náš kolega Daniel Janoch.“ Redaktor popisuje 
proběhnuvší tiskovou konferenci Radka Johna a atmosféru ve volebním štábu strany. 
Následuje živý rozhovor s předsedou strany Radkem Johnem.  
 
8. (16:36) „A teď už se pojďme podívat na to, jak se hlasovalo v jednotlivých krajích. 
Ve většině zvítězila Sociální demokracie, ve čtyřech krajích ODS. Výjimkou je ale 



Praha. Je to jediný kraj, kde vyhrála strana TOP 09.“ Následuje grafický přehled 
volebních výsledků v krajích. 
 
9. (17:41) „Komunisté tradičně zatím v žádné sněmovně nechyběli. V sídle KSČM je 
náš kolega Jiří Fröhlich.“ Opět popis reakcí představitelů KSČM v sídle strany, 
následuje rozhovor s předsedou strany Vojtěchem Filipem. 
 
10. (19:20) „Podle dosavadních výsledků byla letošní volební účast podprůměrná. 
Přišlo zhruba 62,5% lidí, což je něco málo přes 4 miliony voličů. Ještě včera se zdálo, 
že k urnám letos přijde víc lidí, než obvykle. To se ale nakonec nestalo.“ Následuje 
přehled účasti v některých částech ČR, dále přehled účasti ve volbách od roku 1990. 
 
11. (20:06) „O velké překvapení dnešního dne se postarali voliči také svými 
preferenčními hlasy. Nejvíc jich dostal předseda TOP 09, Karel Schwarzenberg, skoro 
45 tisíc. Naopak Ivan Langer z ODS dostal tak málo preferenčních hlasů, že ve 
sněmovně po 14 letech jako poslanec končí.“ Uvedena je reakce Ivana Langera 
formou SMS na nedostatek preferenčních hlasů a komentář k této situaci ze strany 
politologa Jana Kubáčka. Řeč je také o ztrátě popularity Pavla Béma. Uvedeny jsou 
počty hlasů u Miloše Zemana, Radka Johna a Jany Bobošíkové. 
 
12. (21:23) „Jednou z obětí voleb je Cyril Svoboda. Předseda KDU-ČSL už odpoledne 
rezignoval. Tyto volby jsou pro Lidovce debaklem. Poprvé nebudou v české 
sněmovně. V demokratických volbách neuspěli poprvé od roku 1919. V sídle Lidovců, 
v paláci Charitas, máme našeho kolegu Láďu Hrušku.“ Redaktor popisuje atmosféru 
ve volebním štábu strany, zmiňuje, že stranu čeká brzké svolání sjezdu a volba 
nového vedení. (22:37): „Já jen dodám, že šéf KDU-ČSL Cyril Svoboda nám přislíbil 
rozhovor, ale zatím si na nás čas neudělal.“ 
 
13. (22.46) „Další poraženou stranou jsou Zelení. Ve volbách nedostali ani 2,5% hlasů. 
Předseda strany Ondřej Liška nechtěl nejdřív volební debakl komentovat, stále věřil, 
že se strana přehoupne přes pětiprocentní hranici. Zhruba před hodinou ale nakonec 
přiznal, že volební výsledky jsou pro něj zklamáním.“ Opět je popisována atmosféra 
ve volebním štábu strany. Za Stranu zelených hovoří o důvodech neúspěchu: Jiřina 
Šiklová, ze záznamu tiskové konference hovoří Ondřej Liška, který oznamuje složení 
mandátů a funkcí na straně vedení. 
 
14. (24:28) „Mezi strany, které si dělaly velké naděje, že se do sněmovny nakonec 
dostanou, patří také Zemanovci nebo Suverenita Jany Bobošíkové. Výsledky očekávali 
s napětím. Magickou pětiprocentní hranici ale nepřekonaly. Zůstaly za ní a ve 
sněmovně nebudou.“ Opět následuje popis průběhu dne v jednotlivých volebních 
štábech. Nejprve je řeč o straně Suverenita Jany Bobošíkové. (25:05): „Žlutý tým jásá 
s každým malým úspěchem, ale předčasně. Výsledek bude mít nejspíš ještě dohru. 
Strana má pocit, že byla diskriminovaná v předvolebních průzkumech, které ji údajně 
nezahrnovaly, a chce to hnát před soud.“ O možnosti podat ústavní stížnost hovoří 
předseda Suverenity, Petr Hannig. Pokud jde o Stranu práv občanů – Zemanovci, 
hovoří předseda Miloš Zeman, řeč je o jeho odstoupení z vedení. 



15. (26:04) „Pojďme si teď ještě jednou ukázat, jak se změní poslanecká sněmovna, 
jak bude vypadat podle aktuálních výsledků voleb.“ Následuje grafický přehled o 
novém uspořádání sněmovny.  
 
30. 5. 2010                        
 
1. (00:31) „Česko má za sebou dramatický volební víkend a také první den 
vyjednávání o středopravicové koalici. Český statistický úřad volební lístky definitivně 
dopočítal včera v půl desáté večer. Vítězem se stala Sociální demokracie. Jen těsně 
porazila ODS. Přesto je to pro ni výrazný neúspěch, protože těžko dokáže sestavit 
vládu. K volbám nakonec přišlo necelých 63 % lidí. Volební účast tak byla druhá 
nejhorší v porevoluční historii.“ Reportáž rekapituluje výsledky voleb. 
 
2. (02:08) „Úspěch dvou nových politických stran výrazně změní Poslaneckou 
sněmovnu. ČSSD a ODS oslabily, chybět budou Lidovci a Zelení. Na svém zůstali pouze 
Komunisté.“ Následuje přehled počtu mandátů jednotlivých stran v Poslanecké 
sněmovně. Jako nejpravděpodobnější je uvedena středopravá koalice. 
 
3. (02:55) „Hned po uzavření volebních místností začala nervozita ve volebních 
štábech jednotlivých stran stoupat. Tak, jak se měnily předběžné výsledky, měnila se i 
nálada uvnitř. V sobotu večer už bylo jasno a politická scéna zažila stranické i 
personální zemětřesení.“ Reportáž ukazuje reakce volebních štábů jednotlivých stran 
během uvádění průběžných výsledků. Hovoří Milan Urban (ČSSD), Petr Gandalovič 
(ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09). Zrekapitulovány jsou rezignace některých 
čelních politiků. Dále hovoří Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Miloš Zeman (SPOZ), Ondřej 
Liška (SZ), Petr Nečas (ODS), Jiří Paroubek (ČSSD). 
 
4. (05:00) „Nejdříve oslavy. Paradoxně ve štábu vítězné strany žádné nebyly. Už večer 
všichni Sociální demokraté řešili, kdo nahradí Jiřího Paroubka. Naopak nejvíc 
oslavovaly nové strany v Poslanecké sněmovny.“ Reportáž se věnuje atmosféře ve 
volebních štábech a případným oslavám, uvádí reakce několika politiků na výsledky. 
Hovoří: Zdeněk Škromach (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09), 
Radek John (VV). 
 
5. (06:59) „Přes noc politiky nezaměstnávaly jen oslavy. Byla to i první povolební 
práce. Jen několik málo minut po sečtení všech volebních okrsků se potají začali 
scházet straničtí lídři a dohadovat obrysy budoucí koalice a to i přesto, že na tahu je 
teď Václav Klaus.“ Řeč je o setkání Karla Schwarzenberga a Petra Nečase v pražském 
Pálfiho paláci. Hovoří Petr Nečas (ODS) a Karel Schwarzenberg (TOP 09). Další jednání 
probíhalo mezi ODS a Věcmi veřejnými. Hovoří Radek John (Věci veřejné) a Petr 
Nečas (ODS). Ze záznamu se k nečitelnosti strany Věci veřejné vyjadřuje Karel 
Schwarzenberg (TOP 09). K počtu ministrů za ODS v budoucí vládě se neurčitě 
vyjadřuje Petr Nečas (ODS). Odchod do opozice připouští Bohuslav Sobotka (ČSSD). O 
možném vyjednávání s dalšími politickými stranami však hovoří Zdeněk Škromach 
(ČSSD). Rozhodovací pravomoc prezidenta ČR při jmenování toho, kdo vládu sestaví, 
připomíná Petr Nečas (ODS).  



6. (09:14) „Hodně důležití budou vyjednavači jednotlivých stran. O podobě 
vyjednávacích týmů ODS v tuto chvíli jedná výkonná rada strany.“ Reportérka Kristýna 
Cyrochová podává v živém vstupu z místa zprávu o tom, že výkonná rada své jednání 
ještě neskončila. Schválit by měla vyjednávací tým, který navrhl Petr Nečas.  
 
7. (10:25) „Na první pohled to vypadá na jasnou koalici bez Komunistů a Sociálních 
demokratů. Tři zbývající strany ale čekají ještě tvrdá vyjednávání. Přestože se zdá, že 
mají hodně věcí společných, v některých bodech jsou jejich programy přímo proti 
sobě. A shodu budou hledat jen velmi těžko.“ Řeč je o tom, ve kterých bodech se 
programy stran ODS, TOP 09 a Věci veřejné rozcházejí: jedná se o témata daní, 
sociálních dávek a zdravotnických poplatků. Ke každému tématu svůj postoj vyjadřují: 
Radek John (Věci veřejné), Petr Nečas (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09). 
 
8. (12:10) „A u Sociálních demokratů začíná boj o šéfa strany. Kandidaturu zatím 
zvažuje místopředseda Bohuslav Sobotka a Michal Hašek, jihomoravský hejtman. 
Podle portálu Novinky.cz se rozhodl ze svých funkcí ve straně odejít i Jaroslav Tvrdík. 
Řídil kampaň a byl poradcem Jiřího Paroubka.“ Řeč je o rezignaci Jiřího Paroubka. Za 
ČSSD jeho odchod komentují: Lubomír Zaorálek, ze záznamu tiskové konference Jiří 
Paroubek, Vízězslav Jandák, David Rath, František Bublan, Michal Hašek, Bohuslav 
Sobotka. 
 
9. (14:10) „Konec Jiřího Paroubka v čele ČSSD je v české politice něčím zcela 
výjimečným. Vůbec poprvé v naší historii demokratických voleb odstoupil šéf vítězné 
strany. A způsob, jakým to udělal, překvapil i nejbližší kolegy Jiřího Paroubka. Do 
poslední chvíle to nevěděli. Podle odborníků může jeho odchod ČSSD hodně 
prospět.“ K plánované rezignaci se ještě před tiskovou konferencí Jiřího Paroubka 
vyjadřují Milan Štěch a Martin Pecina (oba z ČSSD). Následuje sestřih z tiskové 
konference, na níž Jiří Paroubek svůj plánovaný odchod oznámil. Tento akt komentuje 
politolog Josef Mlejnek. Následuje stručný soubor životopisných údajů o odstupujícím 
předsedovi ČSSD. Zařazen je záznam z jeho tiskové konference po volbách v roce 
2006 a komentář této konference ze strany prezidenta ČR Václava Klause. Vítězství 
ČSSD v současných volbách je hodnoceno spíše jako prohra. 
 
10. (16:35) „Na výsledky voleb reagoval rezignací i primátor hlavního města Pavel 
Bém. Odpoledne nabídl odchod z vedení pražské ODS. Občanští demokraté v Praze, 
kterou ovládali 20 let, skončili až druzí. Porazila je nová strana TOP 09. Podle 
volebního lídra strany Petra Nečase právě v Praze ODS ztratila nejvíc hlasů. Regionální 
grémium Bémovu rezignaci přijalo. Jeho funkci dočasně převzal náměstek primátora 
Pavel Klega. Bém ale v politice zůstává. Ve volbách uspěl a bude poslancem.“ 
 
11. (17:05) „V nové sněmovně bude rekordní počet poslankyň. Čtyřiačtyřicet, tolik 
žen do dolní komory nikdy zvoleno nebylo. Sněmovna také přivítá spoustu nováčků. 
Mandát obhájilo pouze 86 poslanců. Do lavice se nevrátí řada zkušených politiků.“ 
Graficky je ukázáno složení budoucí sněmovny z hlediska pohlaví poslanců. Uvedeno 
je několik fotografií nových poslankyň, dále pak krátký rozhovor s nejmladším 
poslancem budoucí sněmovny, Adamem Rykalou (ČSSD). Uveden je i komentář Karla 
Schwarzenberga (TOP 09), nejstaršího člena sněmovny. Největší porážku dle 



redaktora utrpěla KDU-ČSL, která sněmovnu opouští. O prohře hovoří ze záznamu i 
její odstupující předseda Cyril Svoboda. Svůj odchod komentují také Ivan Langer 
(ODS) a Pavel Severa (TOP 09). 
 
12. (19:26) „Kdo vlastně ještě představuje novou krev v Poslanecké sněmovně. 
Letošní volby byly fenoménem ještě v jedné věci. Voliči hodně využili své preferenční 
hlasy a do sněmovny tak pomohli i kandidátům z nižších pozic volebních lístků. Tím 
stranám vyslali jasný signál: chtějí změnu ve stranických sekretariátech a neokoukané 
tváře.“ Představeni jsou někteří takoví kandidáti. Hovoří Jan Florián (ODS), Michal 
Hašek (ČSSD), Martin Gregora (TOP 09). 
 
13. (21:46) „Dvě nejsilnější politické strany v České republice v tuto chvíli nemají 
zvoleného předsedu. Ještě před volbami se ODS zbavila Mirka Topolánka. Předseda 
ČSSD Jiří Paroubek rezignoval po zveřejnění výsledků voleb. Obě strany i přesto chtějí 
vyjednávat o vládě. Podle politologů u nás taková situace v novodobé historii nemá 
obdoby.“ Popsána je situace ve stranách ODS a ČSSD, politolog Josef Mlejnek situaci 
v nich označuje jako nestabilní. O svém pověření jednat za ČSSD hovoří statutární 
místopředseda Bohuslav Sobotka. O pověření Petra Nečase výkonnou radou k 
povolebním jednáním hovoří Petr Tluchoř (ODS). Situaci v obou stranách komentují 
politologové Josef Mlejnek a Vladimíra Dvořáková. 
 
14. (24:14) „Češi potopili velké strany a zamířili doprava. Tak většinou informovala 
zahraniční média o našich volbách. Zdůraznila, že jsme volili velmi zodpovědně a 
postavili se proti dalšímu zadlužování státu. Nové strany prý vlijí novou krev do české 
politiky.“ Řeč je o tom, jak zahraniční média jako Euronews, BBC či New York Times 
referovala o českých volbách. 
 

 
Tabulka 1: Přehled relevantních zpráv v pořadu Zprávy TV Prima s uvedením výskytu 
mluvčích  

Den Téma Mluvčí Příslušnost 
mluvčích k 
politickým 
stranám 

23. 3. 2010 Spor Ivana Langera 
s Martinem Pecinou 

Ivan Langer  
Martin Pecina 

ODS 
nom. ČSSD 

24. 3. 2010 Zvýšení mateřské Jaroslav Kubera 
Soňa Paukrtová 
Alena Gajdůšková 
Michaela Šojdrová 

ODS 
TOP 09 
ČSSD 
KDU-ČSL 

24. 3. 2010 Jak aféra Mirka 
Topolánka zapůsobila 
na pravicové voliče 

2x Přemysl Sobotka, 
2x Petr Tluchoř, 
Martin Kuba, Jiří 
Pospíšil, Mirek 
Topolánek 

ODS 

26. 3. 2010 Mirek Topolánek 
odvolán 

Mirek Topolánek 
Petr Nečas 

ODS 
ODS 



David Vodrážka  
Pavel Bém  
Martin Kuba 
Miroslav Kalousek 
Miroslav Ransdorf 
Cyril Svoboda 
Jiří Paroubek 
Ondřej Liška 

ODS 
ODS 
ODS 
TOP 09 
KSČM 
KDU-ČSL 
ČSSD 
SZ 

29. 3. 2010  Michael Kocáb podal 
demisi 

Michael Kocáb 
Jan Fischer 
Jiří Paroubek 
Petr Nečas 

nom. SZ 
nom. ODS 
ČSSD 
ODS 

29. 3. 2010 Ekonomická krize a 
krachující firmy 

Milan Urban 
Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 

31. 3. 2010 Ministerská křesla po 
Zelených žádá ODS 

Petr Bendl 
Jiří Pospíšil  
2x Petr Gandalovič 
Petr Nečas 
Ivan Langer  
Jiří Paroubek 

ODS 
ODS 
ODS 
ODS 
ODS 
ČSSD 

1. 4. 2010  Topolánek odchází 
z vedení ODS 

Mirek Topolánek, 
David Vodrážka, Petr 
Gandalovič, Petr 
Nečas, Tomáš Julínek 

ODS 

2. 4. 2010 Spor šéfů ODS a ČSSD o 
společný duel na Primě 

Jan Fischer 
Petr Nečas 
Jiří Paroubek 

nom. ODS 
ODS 
ČSSD 

2. 4. 2010 Petr Nečas neplánuje 
další změny na 
volebních 
kandidátkách 

Petr Nečas, Ivan 
Langer, Martin 
Novotný, Přemysl 
Sobotka 

ODS 
 

3. 4. 2010 Sponzoři politických 
stran 

Martin Kupka 
Jaroslav Foldyna 
Jiří Paroubek 
Vlastimil Aubrecht 

mluvčí ODS 
ČSSD 
ČSSD 
ČSSD 

4. 4. 2010  Hospodářská krize Milan Štěch 
Petr Kužel 

ČSSD 
ODS 

6. 4. 2010 Omezení výhod 
poslanců 

Karel Šplíchal 
Ondřej Liška 
Juraj Janinec 
Pavel Kováčik 

ČSSD 
SZ 
ODS 
KSČM 

6. 4. 2010 Zpráva Organizace pro 
hospodářskou 
spolupráci a rozvoj 

Jan Fischer 
Eduard Janota 
Jiří Paroubek 
Petr Nečas 

nom. ODS 
nom. ODS 
ČSSD 
ODS 

7. 4. 2010 Ministerstvo životního 
prostředí povede Rut 

Jan Fischer 
Milan Urban 

nom. ODS 
ČSSD 



Bízková Petr Nečas 
Rut Bízková 

ODS 
nom. ODS 

12. 4. 2010 Jednání Výkonné rady 
ODS 

P. Nečas 
I. Langer 
Alexandr Vondra 

ODS 

13. 4. 2010 Prezident vetoval 
zákon o snížení 
zdanění 
zaměstnaneckých 
benefitů 

Petr Tluchoř 
Jiří Paroubek 
Cyril Svoboda 

ODS 
ČSSD 
KDU-ČSL 

14. 4. 2010 Schválení novely 
loterijního zákona 

Eduard Janota 
Daniel Volák 
Cyril Svoboda 
Bohuslav Sobotka 
Petr Gandalovič 

nom. ODS 
ODS 
KDU-ČSL 
ČSSD 
ODS 

14. 4. 2010 Prolomení hranice 
trestní odpovědnosti 

Jeroným Tejc 
Jiří Pospíšil 

ČSSD 
ODS 

15. 4. 2010 Zrušení zákonů 
chránících životní 
prostředí 

Ondřej Liška 
Rut Bízková 

SZ 
nom. ODS 

15. 4. 2010 Plzeňská práva chtějí 
odebrat tituly 

Jiří Pospíšil, Milan 
Jančík, Petr Nečas 

ODS 

16. 4. 2010 Rozhodnutí Ústavního 
soudu o důchodech 

Eduard Janota 
Petr Nečas 
Cyril Svoboda 
Pavel Kováčik 
Jiří Paroubek 

nom. ODS 
ODS 
KDU-ČSL 
KSČM 
ČSSD 

18. 4. 2010 Urážky v Nedělní partii Marek Šnajdr 
David Rath 

ODS 
ČSSD 

19. 4. 2010 Odvolání Milana 
Jančíka 

Milan Jančík, Jiří 
Pospíšil 

ODS 
 

20. 4. 2010 Bezpečnostní prověrky 
úředníků 

Jan Fischer 
Petr Nečas 
Jiří Paroubek 

nom. ODS 
ODS 
ČSSD 

21. 4. 2010 Jan Fischer 
viceprezidentem 
Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj 

Eduard Janota 
Milan Urban 
Petr Nečas 

nom. ODS 
ČSSD 
nom. ODS 

21. 4. 2010 Bezpečnostní prověrky 
úředníků 

Jiří Zimola 
David Rath 
Pavel Bém 
Jana Váňová 

ČSSD 
ČSSD 
ODS 
ČSSD 

22. 4. 2010 Předseda Poslanecké 
sněmovny končí 
v politice 

Michal Hašek, Jiří 
Paroubek 

ČSSD 

25. 4. 2010 Změny v platech 
poslanců 

Pavel Kováčik 
David Vodrážka 

KSČM 
ČSSD 



Jiří Paroubek 
Cyril Svoboda 

ODS 
KDU-ČSL 

26. 4. 2010 Volby nanečisto ve 
školách 

David Vodrážka 
Cyril Svoboda 
David Rath 

ODS 
KDU-ČSL 
ČSSD 

27. 4. 2010 ČSSD chce do čela 
sněmovny Lubomíra 
Zaorálka 

Petr Nečas 
Jiří Paroubek 
Miroslava Němcová 
Lubomír Zaorálek 

ODS 
ČSSD 
ODS 
ČSSD 

27. 4. 2010 Michal Kraus zveřejnil 
dokumenty ohledně 
koupě bytu 
v Harrachově 

Michal Kraus 
Petr Nečas 
Jiří Paroubek 

ČSSD 
ODS 
ČSSD 

28. 4. 2010 30 dní do voleb: 
Zdravotnictví 

2x Petr Nečas  
2x Cyril Svoboda 
2x Jiří Paroubek 
Vojtěch Filip  
Ondřej Liška 

ODS  
KDU-ČSL 
ČSSD  
KSČM  
SZ 

29. 4. 2010 29 dní do voleb: 
Bydlení 

Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip  
Petr Nečas  
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška  

ČSSD  
KSČM  
ODS  
KDU-ČSL 
SZ 

30. 4. 2010 28 dní do voleb: 
Elektronické dálniční 
známky 

Ondřej Liška  
Cyril Svoboda 
Roman Onderka 
Vojtěch Filip  
Petr Bendl 

SZ  
KDU-ČSL  
ČSSD  
KSČM  
ODS 

1. 5. 2010  Mítinky 1. května  Václav Exner 
Jiří Paroubek 
Petr Nečas 
Cyril Svoboda 

KSČM 
ČSSD 
ODS 
KDU-ČSL 

1. 5. 2010 27 dní do voleb: 
Zaměstnanecké výhody 

Jiří Paroubek 
Vojtěch Filip  
Cyril Svoboda  
Petr Nečas 
Ondřej Liška  

ČSSD  
KSČM  
KDU-ČSL 
ODS  
SZ 

2. 5. 2010 26 dní do voleb: 
důchodová reforma 

2x Zdeněk Škromach 
1x Jiří Carbol 

ČSSD  
KDU-ČSL 

3. 5. 2010 25 dní do voleb: 
mateřské příspěvky 

Petr Nečas  
Jiří Dolejš  
Jiří Carbol  
Zdeněk Škromach 
Ondřej Liška  

ODS  
KSČM  
KDU-ČSL 
ČSSD 
SZ 

4. 5. 2010 24 dní do voleb: 
poplatky ve 
zdravotnictví 

2x Petr Nečas  
2x David Rath 
Michaela Šojdrová 

ODS  
ČSSD  
KDU-ČSL 



Džamila Stehlíková 
Soňa Marková  

SZ 
KSČM 

5. 5. 2010  23 dní do voleb: volby 
pro mladší 18 let 

David Vodrážka  
David Rath  
Jiří Dolejš  
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška  

ODS 
ČSSD 
KSČM  
KDU-ČSL 
SZ 

6. 5. 2010 22 dní do voleb: Co je 
třeba napravit v justici 

2x Jiří Paroubek  
2x Cyril Svoboda   
2x Jiří Pospíšil 
Stanislav Grospič 
Ondřej Liška  

ČSSD  
KDU-ČSL 
ODS 
KSČM 
SZ 

7. 5. 2010 21 dní do voleb: výdaje 
na obranu 

2x Petr Nečas  
Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip  
2x Petr Hulinský  
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška  

ODS 
ČSSD 
KSČM 
ČSSD 
KDU-ČSL 
SZ 

8. 5. 2010 20 dní do voleb: 
zemědělství 

Petr Gandalovič  
Jiří Dolejš  
Michal Hašek  
Ondřej Liška  
Cyril Svoboda  

ODS  
KSČM  
ČSSD  
SZ  
KDU-ČSL 

9. 5. 2010 Sociální demokraté a 
komunisté se hádali 
v Nedělní partii 

Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip 
Petr Nečas  

ČSSD 
KSČM 
ODS 

9. 5. 2010 19 dní do voleb: 
zahraniční politika 

Alexandr Vondra 
Cyril Svoboda 
Lubomír Zaorálek 
Alexandr Vondra 
Miloslav Ransdorf  
Přemysl Sobotka 
Martin Říman  

ODS  
KDU-ČSL 
ČSSD  
ODS  
KSČM  
ODS  
ODS 

10. 5. 2010 18 dní do voleb: změny 
bodového systému 

Petr Bendl  
Ondřej Liška  
Cyril Svoboda   
Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip  

ODS  
SZ 
KDU-ČSL 
ČSSD  
KSČM 

11. 5. 2010 Kompetenční tým ODS Petr Nečas, Ivan 
Langer, Petr 
Gandalovič 

ODS 

11. 5. 2010 17 dní do voleb: ceny 
energií 

Vojtěch Filip  
Jiří Paroubek  
Martin Kocourek 
Ondřej Liška  
Cyril Svoboda  

KSČM 
ČSSD  
ODS  
SZ  
KDU-ČSL 

12. 5. 2010 16 dní do voleb: změny 2x Ondřej Liška  SZ 



výhod poslanců 2x Vojtěch Filip  
2x Cyril Svoboda  
2x Petr Gandalovič  
2x Jiří Paroubek  

KSČM  
KDU-ČSL 
ODS  
ČSSD 

13. 5. 2010 15 dní do voleb: změny 
v trestním zákoníku 

Jeroným Tejc  
Vojtěch Filip  
Cyril Svoboda   
Jiří Pospíšil  
Ondřej Liška  

ČSSD 
KSČM 
KDU-ČSL 
ODS 
ČSSD 

14. 5. 2010 14 dní do voleb: nový 
služební zákon 

Petr Nečas 
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška 
Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip  

ODS 
KDU-ČSL 
SZ 
ČSSD 
KSČM 

15. 5. 2010 13 dní do voleb: daně Petr Nečas  
Vojtěch Filip  
Bohuslav Sobotka 
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška  

ODS 
KSČM  
ČSSD  
KDU-ČSL  
SZ 

16. 5. 2010 12 dní do voleb: 
veřejné finance 

Eduard Janota  
Petr Nečas  
2x Bohuslav Sobotka 
Martin Kocourek 
Vojtěch Filip  
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška  

nom. ODS  
ODS  
ČSSD  
ODS  
KSČM 
KDU-ČSL 
SZ 

17. 5. 2010 11 dní do voleb: přímá 
odpovědnost politiků 
za státní rozpočet 

Petr Nečas  
Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip  
Ondřej Liška  
Cyril Svoboda  

ODS 
ČSSD  
KSČM 
SZ  
KDU-ČSL 

18. 5. 2010 10 dní do voleb: 
zneužívání sociálních 
dávek 

Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip  
Petr Nečas  
Ondřej Liška  
Cyril Svoboda 

ČSSD 
KSČM  
ODS 
 SZ  
KDU-ČSL 

19. 5. 2010 9 dní do voleb: 
legalizace marihuany, 
eutanazie, trest smrti 

Cyril Svoboda  
Vojtěch Filip  
Ondřej Liška  
Jiří Paroubek  
Petr Nečas 

KDU-ČSL 
KSČM 
SZ  
ČSSD  
ODS 

20. 5. 2010 8 dní do voleb: 
budování dopravní sítě 

2x Bohuslav Sobotka 
2x Petr Bendl  
2x Vojtěch Filip  
2x Cyril Svoboda  
2x Ondřej Liška  

ČSSD 
ODS 
KSČM  
KDU-ČSL 
SZ 

21. 5. 2010 7 dní do voleb: školné Jiří Pospíšil  ODS  



na univerzitách Ondřej Liška  
Cyril Svoboda   
Jiří Paroubek  
Vojtěch Filip 

SZ  
KDU-ČSL 
ČSSD  
KSČM 

22. 5. 2010 6 dní do voleb: zvýšení 
odvodů na sociálním 
pojištění drobných 
podnikatelů 

2x Petr Nečas  
2x Bohuslav Sobotka 
2x Ondřej Liška  
2x Michaela Šojdrová  
2x Vojtěch Filip  

ODS 
ČSSD 
SZ  
KDU-ČSL 
KSČM 

23. 5. 2010 ODS a ČSSD v duleu 
Nedělní partie 

Jiří Paroubek  
Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 

23. 5. 2010 5 dní do voleb: 
protikorupční opatření 

2x Petr Nečas  
2x Jiří Paroubek 
Michaela Šojdrová 
Ondřej Liška  
Vojtěch Filip 

ODS 
ČSSD  
KDU-ČSL  
SZ 
KSČM 

24. 5. 2010 
 

4 dny do voleb: 
přísnější tresty pro 
opilé řidiče 

Gustav Slamečka 
Roman Onderka  
Petr Bendl  
Vojtěch Filip  
Ondřej Liška  
Cyril Svoboda  

nom. ODS 
ČSSD  
ODS 
KSČM 
SZ  
KDU-ČSL 

25. 5. 2010 3 dny do voleb: řešení 
krize pracovních míst 

Jiří Paroubek  
Petr Nečas  
Cyril Svoboda  
Ondřej Liška  
Vojtěch Filip 

ČSSD  
ODS  
KDU-ČSL  
SZ  
KSČM 

26. 5. 2010 2 dny do voleb: výše 
daní 

Cyril Svoboda 
Ondřej Liška 
Jiří Paroubek 
Vojtěch Filip 
Petr Nečas 

KDU-ČSL 
SZ 
ČSSD 
KSČM 
ODS 

27. 5. 2010 Poslední schůze 
poslanecké sněmovny 

Josef Kubínyi 
Jan Fischer 
Eva Dundáčková 
Zdeněk Škromach 
Ondřej Liška 
Marek Benda 
Cyril Svoboda 

ČSSD 
nom. ODS  
ODS 
ČSSD 
SZ 
ODS 
KDU-ČSL 

27. 5. 2010 1 den do voleb: 
zavedení přímé volby 
prezidenta 

2x Cyril Svoboda 
Petr Nečas 
Jiří Paroubek 
Martin Bursík 
Vojtěch Filip 

KDU-ČSL 
ODS 
ČSSD 
SZ 
KSČM 

28. 5. 2010 Lídři parlamentních 
stran ve volebních 
místnostech 

Jiří Paroubek 
Petr Nečas 
Miloš Zeman 

ČSSD 
ODS 
SPOZ 



Vojtěch Filip 
Ondřej Liška 
Karel Schwarzenberg 
Cyril Svoboda 
Radek John 
Jan Fischer 

KSČM 
SZ 
TOP 09 
KDU-ČSL 
VV 
nom. ODS  

29. 5. 2010 Reportáž z Lidového 
domu během voleb 

Milan Urban, 
Bohuslav Sobotka, 
Martin Pecina, Zdeněk 
Škromach, Jiří 
Paroubek 

ČSSD 

29. 5. 2010 Reportáž 
z Malostranské besedy 

2x Petr Gandalovič, 
Petr Nečas, Ivan 
Langer, živý rozhovor 
s Petrem Nečasem 

ODS 

29. 5. 2010 Reportáž o úspěchu 
TOP 09 

Miroslav Kalousek, 
Karel Schwarzenberg, 
živý vstup s Karlem 
Schwarzenbergem 

TOP 09 

29. 5. 2010 Reportáž z volebního 
štábu VV 

živý rozhovor s  
Radkem Johnem 

VV 

29. 5. 2010 Reportáž ze sídla KSČM rozhovor s Vojtěchem 
Filipem 

KSČM 

29. 5. 2010 Reportáž z volebního 
štábu SZ 

Jiřina Šiklová 
Ondřej Liška 

SZ 

29. 5. 2010 Reportáž ze štábů 
Suverenity Jany 
Bobošíkové a Strany 
práv občanů - 
Zemanovci 

Petr Hannig 
 
 
Miloš Zeman 

Suverenita 
Jany 
Bobošíkové 
SPOZ 

30. 5. 2010 Reportáž o reakcích ve 
volebních štábech 

Milan Urban 
Petr Gandalovič 
Karel Schwarzenberg 
Cyril Svoboda 
Miloš Zeman 
Ondřej Liška 
Petr Nečas 
Jiří Paroubek 

ČSSD 
ODS 
TOP 09 
KDU-ČSL 
SPOZ 
SZ 
ODS 
ČSSD 

30. 5. 2010 Atmosféra ve 
volebních štábech 

Zdeněk Škromach 
Petr Nečas 
Karel Schwarzenberg 
Radek John 

ČSSD 
ODS 
TOP 09 
VV 

30. 5. 2010 První povolební 
jednání 

4x Petr Nečas 
2x Karel 
Schwarzenberg 
Radek John 
Bohuslav Sobotka 

ODS 
TOP 09 
 
VV 
ČSSD 



Zdeněk Škromach ČSSD 

30. 5. 2010 V čem se programy 
ODS, TOP 09 a VV 
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Karel Schwarzenberg 
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ČSSD 
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30. 5. 2010 Složení budoucí 
sněmovny 
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30. 5. 2010 Nováčci v Poslanecké 
sněmovně 
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30. 5. 2010 Dvě nejsilnější politické 
strany bez zvoleného 
předsedy 

Bohuslav Sobotka 
Petr Tluchoř 

ČSSD 
ODS 

 
 

Graf 1:  Grafický přehled výskytu mluvčích zastupujících jednotlivé strany v pořadu 
Zprávy TV Prima (graf je pouze orientační a nezohledňuje žádná kvalitativní hlediska) 

 
 



Závěry k předvolebnímu vysílání pořadu Zprávy TV Prima: 
 
Hlavní zpravodajský pořad programu Prima televize se věnoval předvolebnímu 
vysílání pravidelně od 28. dubna, tedy měsíc před volbami. Do té doby se relace 
věnovala zejména dílčím politickým událostem a tématům, která se více či méně 
mohla stát součástí předvolebního boje (například zvýšení mateřské, ekonomická 
krize, odebírání titulů na plzeňské právnické fakultě, schvalování loterijního zákona 
apod.). Zaměříme-li se na prezentaci největších politických stran před tímto datem, 
z hlediska ODS dominovalo téma odchodu předsedy Mirka Topolánka z čela ODS. Od 
prvního dne sledovaného období se průběžně setkáváme se zprávami, které se 
tématu věnují. ODS tak na relativně dlouhou dobu dominovala agendě zpravodajství 
z oblasti domácí politiky. Ke kauze Mirka Topolánka byla vypracována samostatná 
analýza (identifikátor: 0366/2010). Do hledáčku Zpráv TV Prima se z podobného 
důvodu dostala Strana zelených, respektive jí nominovaný ministr pro lidská práva 
Michael Kocáb, který byl stranou odvolán. Strana ČSSD byla pak předmětem zpráv 
zejména v období aféry někdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, 
který o svou pozici záhy přišel. Explicitně předvolební zprávy se v tomto období týkaly 
například počtu stran přihlášených k volbám do Poslanecké sněmovny, losování čísel 
politických stran nebo tématu středoškolských voleb nanečisto. Posledně jmenovaná 
událost, ohledně které probíhala relativně kontroverzní diskuse napříč politickým 
spektrem, byla v zaznamenané reportáži zpracována zcela nestranně a věcně. Lze 
ocenit, že Prima usnadnila orientaci diváka také tím, že u zástupců tzv. úřednické 
vlády uváděla v popisku stranu, kterou byli nominováni (např. formou „nom. ODS“). 
V tomto se Prima lišila od Novy, která tento údaj neuváděla.  
 
Jak již bylo řečeno, od 28. dubna začal v pořadu Zprávy TV Prima měsíční cyklus zpráv 
založený na odpočítávání dnů zbývajících do voleb. Každý den se redaktoři ptali 
představitelů všech parlamentních stran na jedno předvolební téma. Celkem se tedy 
předvolební lídři stručně vyjádřili k třiceti tématům jako je zdravotnictví, bydlení, 
důchodová reforma, justice, zemědělství, poslanecké výhody apod. Jednalo se tedy o 
stručný, ale pro orientaci potenciálních voličů užitečný průřez programy jednotlivých 
parlamentních stran. Další kandidující neparlamentní strany byly z tohoto 
předvolebního cyklu vyjmuty. Cyklus představoval pouze část předvolebního 
zpravodajství TV Prima. Zaznamenána byla celá řada jednotlivých zpráv a reportáží, 
které se zabývaly například účastí Čechů žijících v zahraničí ve volbách, předvolebními 
mítinky, vznikem tzv. „kompetenčního týmu“ Petra Nečase apod. Divákům se 
dostávalo také praktických rad ohledně hlasování. Prima se zároveň vyvarovala 
zveřejňování předvolebních průzkumů v období těsně před volbami, dne 25. května o 
tomto zákazu diváky sama informovala.  
 
V období probíhajících voleb byly součástí zpravodajství zejména reportáže 
z volebních místností, největší pozornosti se těšili pochopitelně volební lídři vhazující 
své hlasovací lístky do volebních uren. Součástí zpravodajství byly opět rady voličům, 
jak správně hlasovat. Následovalo zveřejňování předběžných výsledků, odhady 
volební účasti a živé vstupy z volebních štábů jednotlivých politických stran. Kromě 
parlamentních stran se v tomto období do hledáčku zpravodajů dostávaly také v 
relaci dosud spíše opomíjené nové strany, tedy TOP 09, Věci veřejné, případně SPOZ a 



Suverenita Jany Bobošíkové. Velkým tématem povolebního vysílání se pak staly 
rezignace několika čelních politiků.                
 
Souhrnně lze konstatovat, že v rámci předvolebního vysílání pořadu Zprávy TV Prima 
v období od 23. března do 30. května 2010 nebyly zjištěny nedostatky, které by 
prokazovaly porušení zákona. 
   

 

2. Mimořádné volební zpravodajství („Volby 2010“): 

29. 5. 2010 
14:40 hodin: Uvedeny jsou první předběžné výsledky voleb, následuje živé spojení 
s reportéry v jednotlivých volebních štábech: 1. Volební štáb ČSSD; redaktorka 
komentuje spíše klidnou atmosféru navzdory možné remíze mezi ČSSD a ODS a 
zmiňuje absenci předsedy Jiřího Paroubka, který se rozhodl odpoledne strávit ve 
svém volebním regionu. 2. Volební štáb ODS; redaktor pouze zmiňuje absenci celého 
nejvyššího vedení strany. 
16:50 hodin: Opět jsou uvedeny průběžné výsledky voleb, jednak z hlediska procent, 
jednak z hlediska mandátů. Následuje živé spojení s volebními štáby: 1. Volební štáb 
ODS; redaktor hovoří o „opatrném jásotu“. 2. Volební štáb ČSSD; redaktorka hovoří o 
„velkém napětí“ ve štábu a shrnuje obsah tiskové konference Jiřího Paroubka, která 
proběhla v Ústí nad Labem. 
30. 5. 2010              
10:50 hodin: Rekapitulace konečných výsledků voleb, uvedeny jsou procentuální 
výsledky i počet mandátů ve sněmovně. Jako jedna z nejdůležitějších událostí 
minulého dne je označena rezignace předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, uvedeny jsou i 
rezignace Miloše Zemana (SPOZ), Cyrila Svobody (KDU-ČSL) a Ondřeje Lišky (SZ). 
Popisována je atmosféra ve volebních štábech jednotlivých stran. 
 
Závěry k mimořádnému volebnímu vysílání „Volby 2010“: 
Jednalo se o standardní a velmi krátké zpravodajství, které uvádělo předběžné a 
konečné výsledky voleb jak v procentech, tak v počtech mandátů vítězných 
politických stran v budoucí Poslanecké sněmovně. Součástí byly krátké živé vstupy 
z jednotlivých volebních štábů. V rámci vysílání pořadu nebyly zjištěny nedostatky, 
které by prokazovaly porušení zákona. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Nedělní partie (hlavní politicko-diskusní pořad Prima televize)  

 

Diskusní pořad Nedělní partie, který provozovatel vysílá každou neděli od 11 hodin, 

se v hlubším záběru věnuje české politice (výjimkou je ve sledovaném období 

rozhovor s nově jmenovaným arcibiskupem Dominikem Dukou). Pořad moderuje Jan 

Punčochář.  

 

Účast zástupců parlamentních stran v monitorovaném období: 

  

 ODS: 6x 

 ČSSD: 6x 

 KDU-ČSL: 3x 

 KSČM: 2x 

 SZ: 0 

 

Přehled jednotlivých dílů pořadu Partie (vždy neděle od 11 hodin) s výčtem všech 

zúčastněných hostů: 

  

28. 3. 2010 

 

Petr Nečas, nový volební lídr ODS a Michaela Šojdrová, místopředsedkyně KDU-ČSL   

 

Prvním hlavním tématem je odstoupení Mirka Topolánka z čela ODS. V úvodní 

reportáži jsou uvedeny okolnosti jeho odchodu včetně citací jeho výroků z časopisu 

Lui. Druhým hlavním tématem zabírajícím zhruba polovinu pořadu je postoj obou 

stran k sociálním otázkám, zejména pokud jde o sociální dávky a důchody.  

Vzhledem k prvnímu stanovenému tématu je pochopitelné, že podstatně více 

prostoru dostal zástupce ODS Petr Nečas. Téma odchodu Mirka Topolánka z čela ODS 

dominovalo médiím obecně a upozadilo prezentaci jiných politických stran. V druhé 

části pořadu týkající se sociálních otázek již obě strany dostávají relativně rovnocenný 

prostor k vyjádření. 

4. 4. 2010 
 
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory (ODS) a Milan Štěch, předseda  
 
Českomoravské federace odborových svazů, senátor za ČSSD  
Řeč je především o hospodářské krizi a jejích dopadech na podnikání v ČR, řeší se 
otázka, jak může v tomto směru pomoci stát. Především ekonomická témata, 
z hlediska objektivity a vyváženosti v pořádku. Práce moderátora spíše umírněná, oba 
hosté však dostali obdobný prostor. 
 
 



11. 4. 2010  
 
Dominik Duka, arcibiskup 
 
18. 4. 2010  
 
David Rath (ČSSD) a Marek Šnajdr (ODS) 
 
Hlavním tématem je zdravotnictví. Je známo, že oba hosté jsou zarytí odpůrci. Zhruba 
prvních 10 minut pořadu se oba věnují vzájemnému osočování, které nemá 
s politikou příliš společného. Moderátor je možná až příliš umírněný, debatu 
nekoriguje ke konstruktivnějším tématům, což však může být záměr za účelem jisté 
bulvarizace pořadu. Oba hosté však dostávají (a i bez moderátora by si jej 
pravděpodobně vzali) rovnoměrný prostor. Dalším, již politicky relevantním tématem, 
jsou zdravotnické programy ODS a ČSSD. Moderátorovi chybí náležitá důraznost 
k tomu, aby dokázal včas utnout Davida Ratha, Marek Šnajdr však pokud jde o 
prostor v pořadu nepřichází zkrátka. Navzdory drobným výtkám nebyla vyváženost a 
objektivita pořadu narušena.     
 
25. 4. 2010 
 
David Vodrážka (první místopředseda ODS) a Pavel Kováčik (předseda poslaneckého 
klubu KSČM) 
 
Řeč je o (ne)legitimnosti poslanecké imunity, poslaneckých náhrad, o počtu výborů či 
komisí a užitečnosti funkcí poslanců, diskutován je postoj obou stran k přímé volbě 
prezidenta. Dalším tématem je boj proti korupci – uvedeny jsou skandály obou stran. 
Prostor je dán oběma hostům rovnocenný, David Vodrážka se vyjadřuje poněkud 
stručněji, než jeho oponent, to však není věcí moderátora, nýbrž jednotlivých politiků. 
 
2. 5. 2010  
 
Zdeněk Škromach (místopředseda ČSSD), Jiří Carbol (místopředseda KDU-ČSL) 
 
Tématem jsou důchody obecně a rozhodnutí Ústavního soudu o zvýšení důchodů 
lidem s nadprůměrnými příjmy. Dalším tématem jsou sociální dávky a sociální jistoty. 
Nebyla porušena povinnost dbát objektivity a vyváženosti.  
 
9. 5. 2010  
 
Jiří Paroubek (předseda ČSSD) a Vojtěch Filip (předseda KSČM) 
 

Prvním tématem agresivita na předvolebních mítincích ČSSD. Dále se hovoří o 

potenciálu velké koalice po volbách, Bohumínských usneseních ČSSD o nespolupráci 

s KSČM na celostátní úrovni. Dále je řeč o hospodářské krizi v Řecku, řeší se otázka 

našeho vstupu do eurozóny. Obecně moderátor v pořadech do diskuzí věcně příliš 

nezasahuje, spíše předává slovo jednomu či druhému hostu, případně klade 



připravené otázky. Záleží pak na výřečnosti jednotlivých diskutujících, jaký prostor 

pro sebe zaujmou. Padne otázka, proč se ČSSD brání spolupráci s komunisty. 

V celkovém kontextu však nelze mluvit o porušení povinnosti dbát objektivity a 

vyváženosti. 

 

16. 5. 2010 

 

Cyril Svoboda (předseda KDU-ČSL) a Petr Bendl (místopředseda ODS) 

 

1. Úřady často zadávají zakázky soukromým firmám místo státním úředníkům. Např. 

návrh na řešení problému romských ghett si nechal ministr Kocáb vypracovat od 

soukromé firmy za necelý milion korun. Text měl prý jen 70 stran. Dále se řeší zákon o 

státních službách a zákon o regulaci lobbingu. Dle Bendla není snadné najít hranici, 

od které je nutné lobbing regulovat. Podle Svobody by měli být regulován takový 

lobbing, který probíhá ve sněmovně s poslanci. Dále se řeší otázka herních automatů 

a jejich případná regulace. Podle Svobody představují hrací automaty, videoterminály 

a casina hazard. Lidovci chtějí hazard omezit a zpoplatnit. Bendl s tím souhlasí, 

zakázat to nejde, jen regulovat a zdanit a prostředky z hazardu investovat do sportu. 

Oba hosté dostali rovnocenný prostor, povinnost dbát objektivity a vyváženosti 

nebyla porušena.          

 

23. 5. 2010 

 

Jiří Paroubek (předseda ČSSD) a Petr Nečas (volební lídr ODS) 

 

Pro tento duel stanovena provozovatelem zvláštní pravidla, jejich účelem je dát 

divákům možnost porovnat postoje lídrů k nejdůležitějším problémům, které bude 

muset nová vláda řešit: oba lídři dostali dopředu seznam šesti témat, která budou 

předmětem diskuse. Oba nejprve budou mít dvě minuty na to, aby představili 

program své strany pro danou oblast, poté oba dostanou minutu na reakci. Pořadí 

témat si budou lídři losovat. Moderátor také nejprve losuje desetikorunou, kdo 

z obou lídrů promluví jako první. 

1. Začíná Petr Nečas, „zahřívacím“ aktuálním tématem je, co lídři dosud udělali 

pro lidi postižené povodněmi. Oba lídři krátce vyjadřují sounáležitost 

s postiženými lidmi a hovoří o krocích obou stran. 

2. První z hlavních témat, Jiří Paroubek losuje téma „důchodová reforma“. Ve 

dvou minutách prezentuje program, střídá jej Petr Nečas. Jiří Paroubek má 

v následující minutě čas na to, aby reagoval na slova P. Nečase. Role si střídá 

s Nečasem, který má nyní během jedné minuty jednak zhodnotit protivníkův 

program, jednak reagovat na vyslovenou kritiku – zde je patrné jisté 

znevýhodnění toho, který reaguje jako poslední. Rétoricky zdatný mluvčí si 



však s tímto nepatrným handicapem poradí, pořadí mluvčích se navíc 

pravidelně střídá.  

3. Druhým vylosovaným tématem jsou „veřejné zakázky a korupce“. Začíná Petr 

Nečas, průběh je stále totožný. 

4. Třetím tématem je „ekonomická krize“. 

5. Čtvrtým tématem je „sociální systém“.   

6. Pátým tématem je „rozpočtový schodek a zadlužování státu“. 

7. Šestým tématem je „zdravotnictví“.     

      

30. 5. 2010 

 

První povolební Partie je rozdělena na dvě části: 1. debata s lídrem nejsilnější strany 

v nové sněmovně; 2. debata s politology. 

 

1. Hostem nový lídr ČSSD, Bohuslav Sobotka   

První otázka směřuje na to, zda rezignace někdejšího předsedy ČSSD, Jiřího Paroubka, 

nebyla předčasná. Sobotka jeho rozhodnutí hodnotí pozitivně jako státnické. 2. Bude 

Sobotka hlavním povolebním vyjednavačem? Prozatím ano, vzniknou ale širší 

vyjednávací týmy. 3. Bude Sobotka pozván k prezidentovi jako první? Zatím neví, bylo 

by to však v souladu s Ústavou. Paralelně ČSSD povede jednání s ostatními politickými 

stranami. 4. Se kterými stranami by se ČSSD mohla dohodnout na sestavení vlády? 

„Manévrovací prostor“ je relativně malý, se stranami však budou probíhat jednání. 

Případné pověření k sestavení nové vlády Sobotka přijme. 5. Před volbami ani po 

volbách sociální demokraté o jakékoli spolupráci s KSČM neuvažovali. 6. Útoky na 

Jiřího Paroubka od pravicových stran byly dle Sobotky předvolební rétorikou. Nevadil 

jim pouze předseda, ale sociální demokracie jako taková. Dle Sobotky jde o názorový 

posun ODS a TOP 09. 7. Do kdy bude mít ČSSD nového předsedu? V tuto chvíli přebírá 

vedení Sobotka, o dalším postupu bude rozhodnuto. 8. Dokáže si Sobotka představit 

J. Paroubka v roli řadového poslance? V Ústeckém kraji získal silný mandát a neměl by 

jej dle Sobotky opouštět. 9. Čím si Sobotka vysvětluje úbytek voličů Sociální 

demokracie? Pozici ČSSD na levici považuje za stabilizovanou, zůstávají nejsilnější 

stranou nalevo od středu. Nyní pracuje ČSSD na analýzách toho, proč došlo k úbytku. 

Nutné budou i personální změny, aby se strana stala opět atraktivní pro více voličů. 

10. Uvažuje ČSSD o změnách kampaně? Sobotka je pro zákonné snížení výdajů na 

kampaně. 11. Kteří lídři by mohli opustit vedení? Nutno je více žen a mladších 

politiků. 12. Bude kandidovat na předsedu strany? Je to pravděpodobné. 

 

2. Hosty jsou politologové Vladimíra Dvořáková (VŠE) a Josef Mlejnek (FSV UK) 

1. Je nějaká koalice se zapojením ČSSD reálná? Podle Dvořákové není důvod, proč by 

taková koalice měla vznikat, dovede si představit spíše menšinovou koaliční vládu 

ODS a TOP 09 s podporou napříč politickým spektrem. 2. Působil v předchozí části 



pořadu Bohuslav Sobotka jako budoucí lídr ČSSD? Podle Mlejnka nikoli, lépe mu sedí 

role místopředsedy či ministra. 3. Stalo se již někdy, že by za největší strany 

nevyjednávali jejich předsedové, jako je tomu v současnosti? Na Západě jsou dle 

Dvořákové odchody politiků po více či méně neúspěšných volbách součástí politické 

kultury. Pokud jde o vůdcovskou roli Bohuslava Sobotky, podle Dvořákové lidé 

nechtějí agresivní vůdce, nýbrž osoby schopné něco dojednat. 4. Je pravděpodobná 

dohoda mezi ODS, TOP 09 a VV? Podle Mlejnka ano, otázka ovšem je, jak dlouho 

vydrží. 5. Mohou nové strany garantovat, že za hlasy, které dostaly, vyšlou do 

poslanecké sněmovny adekvátní zástupce občanů? Dle Dvořákové je nebezpečí, že do 

sněmovny se kroužkováním dostanou lidé, kteří na hlasovacích lístcích byli spíše do 

počtu. U VV jsou v rozporu s ústavními principy smlouvy, které byli nuceni 

podepisovat. 6. Co lze vůbec říci o straně Věci veřejné? Podle Mlejnka jde o 

nebezpečný fenomén a paradox. Lidé volili nové strany z nespokojenosti 

s prorůstáním politiky a byznysu, přičemž zvolili stranu, kterou si byznys již sám 

založil. Do jisté míry to lze říci také o TOP 09, kteří jsou současně i stranou 

„politických dinosaurů“. Dle Dvořákové se VV postupně vyprofilovali směrem 

k populismu. 

  

Tabulka 2: Přehled pořadů s uvedením výskytu mluvčích 

Den Mluvčí Příslušnost mluvčích k 
politickým stranám 

28. 3. 2010 

 

Petr Nečas 
Michaela Šojdrová 

ODS 
KDU-ČSL   

4. 4. 2010 Petr Kužel 
Milan Štěch 

ODS 
ČSSD 

18. 4. 2010  
 

David Rath 
Marek Šnajdr 

ČSSD 
ODS 

25. 4. 2010 David Vodrážka 
Pavel Kováčik 

ODS 
KSČM 

2. 5. 2010  
 

Zdeněk Škromach 
Jiří Carbol 

ČSSD 
KDU-ČSL 

9. 5. 2010  
 

Jiří Paroubek 
Vojtěch Filip 

ČSSD 
KSČM 

16. 5. 2010 Cyril Svoboda 
Petr Bendl 

KDU-ČSL 
ODS 

23. 5. 2010 Jiří Paroubek 
Petr Nečas 

ČSSD 
ODS 

30. 5. 2010 Bohuslav Sobotka ČSSD 

 

 

 



Graf 2:  Grafický přehled výskytu mluvčích zastupujících jednotlivé strany v pořadu 

Nedělní partie (graf je pouze orientační a nezohledňuje žádná kvalitativní hlediska) 

 

 

Závěry k předvolebnímu vysílání pořadu Nedělní partie: 
 

Z hlediska složení pozvaných hostů lze konstatovat, že do pořadu Nedělní partie byli 

v období od 28. března do 30. května zváni výhradně hosté z parlamentních stran. 

Jedinou výjimkou je Strana zelených, jejíž zástupce ve sledovaném období prostor 

v pořadu nedostal. Je pravda, že se jedná o nejmenší stranu zastoupenou 

v Poslanecké sněmovně a předvolební průzkumy navíc naznačovaly nepříliš velkou 

podporu ze strany voličů, což nakonec výsledky voleb potvrdily. Její absence ve 

sledovaném období je však v jistém rozporu s nastoleným trendem zvát do pořadu 

výhradně zástupce parlamentních stran. V tomto světle mohl či možná měl být 

zástupce Strany zelených do pořadu alespoň jednou pozván. Je však otázka, zda lze 

tuto skutečnost považovat za porušení zákona o vysílání. Až na jednu výjimku nebyl 

žádný z pořadů deklarován jako vysloveně předvolební, proto je spíše na 

provozovateli, podle jakého klíče byli jednotliví hosté do pořadů vybíráni. Kromě 

Nedělní partie z 23. 5. 2010, která představovala předvolební duel s přísně 

stanovenými pravidly, se pořady věnovaly aktuálním politickým tématům. Tím by 

bylo možné odůvodnit skutečnost, že tvůrci vybírali hosty z řad parlamentních stran, 

jež se v té době aktivně podílely na chodu státu.   

 

Zaměříme-li se na jednotlivé pořady, v prvním sledovaném vydání ze dne 28. března 

byli hosty nový volební lídr ODS Petr Nečas a místopředsedkyně KDU-ČSL Michaela 



Šojdrová. Ta byla co do prostoru v první polovině pořadu do značné míry upozaděna, 

neboť se moderátor věnoval tématu změn ve vedení ODS. Toto téma po jistou dobu 

dominovalo zpravodajství napříč médii a lze tak do jisté míry chápat, že měl slovo 

především Petr Nečas. Jeho oponentka si ovšem často byla nucena brát slovo sama, 

což lze chápat jako chybu moderátora. I její vyjádření k tématu týkajícímu se 

především ODS má totiž své opodstatnění. I zde je ovšem sporné, zda lze hovořit o 

porušení zákona o vysílání. Druhá polovina pořadu se již věnovala tématům, která 

dala rovnocenný prostor k vyjádření oběma hostům pořadu.    

 

Zaměřme se na předvolební duel lídrů dvou největších politických stran, Jiřího 

Paroubka (ČSSD) a Petra Nečase (ODS). Pořad ze dne 23. května měl specifická a 

relativně přísná pravidla (viz výše). Lídrům tento způsob vedení diskuse umožňoval 

mluvit přímo do kamery, hovořit a působit přímo na voliče bez přerušování 

oponentem či moderátorem. V tomto se pořad lišil od běžných diskusních formátů, 

kde hraje moderátor aktivní kritickou roli. Zde dochází spíše ke střídání předvolební 

agitace dvou zástupců dominantních politických stran, nikoli k diskusi. Za jisté 

zvýhodnění je možné považovat také to, že oba představitelé dostali možnost 

připravit se na témata předem. Faktem ovšem je, že autoři pořadu tuto formu zvolili 

záměrně, neboť má divákům nabídnout postoje dvou politických stran a poskytnout 

jim tak možnost k rozhodování. Pořad však tím pádem nenabízí divákům více, než 

stručný výtah z předvolebních programů, jakýsi koncentrát předvolební kampaně bez 

přidané hodnoty v podobě kritických vstupů moderátora. Ten v podstatě pouze 

předává obálky s otázkami a oba představitelé politických stran mají volné pole 

působnosti ohraničené pouze časovým limitem. V rámci pořadu je prostor oběma 

stranám vyhrazen velmi striktně včetně času vyhrazeného reakcím na oponenta a 

v tomto ohledu nelze hovořit o porušení povinnosti dbát objektivity a vyváženosti. 

Takovouto možnost vlastní prezentace dostaly pouze dvě největší politické strany. 

V tomto ohledu se však jedná o relativně zavedený formát předvolebních duelů lídrů 

největších politických stran typický i pro veřejnoprávní televizi. Tam lze ovšem označit 

roli moderátora za podstatně aktivnější. Navzdory jistým výtkám lze konstatovat, že 

nebyly zjištěny nedostatky, které by svědčily o porušení zákona.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Fakta Barbory Tachecí (diskusní pořad s jedním hostem z oblasti politiky, 

kultury a veřejného života) 

 

Diskusní pořad o délce cca. 6 minut vysílá provozovatel na programu Prima televize 

každý všední den od 17:50 hodin. V uvedeném období byly do analýzy zahrnuty 

všechny pořady s hosty z domácí politiky, respektive s účastníky, kteří se k domácí 

politice a volbám nějakým způsobem vyjadřovali. 

 

Účast zástupců jednotlivých stran: 

 

ČSSD: 8x 

ODS: 8x 

KDU-ČSL: 6x 

KSČM: 2x  

SZ: 1x (Michael Kocáb ovšem do vlády pouze nominován Stranou zelených) 

Demokratická strana zelených: 1x 

 

Přehled relevantních pořadů: 

 

23. 3. 2010  
 
Olga Zubová, poslankyně Demokratické strany zelených (DSZ); řeč je o vyškrtnutí Olgy 
Zubové z kandidátky ČSSD, moderátorku zajímá, zda to Zubová nechápe jako 
„podraz“. Tachecí: „Vy vlastně kvůli Jiřímu Paroubkovi, respektive sociální demokracii, 
jste dospěli do stádia, že nejen že vy nejste na jejich kandidátce, ale zároveň vaše 
partaj vůbec nemohla kandidovat. Mně se zdá zvláštní, že v takové etapě, která může 
de facto znamenat i politický konec pro vás i vaši stranu, tak že jste taková v pohodě.“ 
Zubová to vnímá jen jako „zbrzdění“. Moderátorka je tvrdá, pojmenovává zcela bez 
skrupulí politické snažení Olgy Zubové jako „porážku“. Vzhledem k povaze pořadu, do 
kterého je pozvána vždy pouze jedna osoba, má však host vždy dostatečný prostor 
pro svou obhajobu či argumentaci.  
 
24. 3. 2010  
 
Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD, volební lídr pro Moravskoslezský kraj. Jednou 
z otázek je, proč se ČSSD jednoznačně nevyjádřila k otázce prolomení limitů těžby 
v ČR. Lubomír Zaorálek chce řešit otázku s pomocí referenda. Řeč je o spokojenosti 
ČSSD a Zaorálka s prací amerického prezidenta a s tím, že nestáhl z Afghánistánu 
americkou armádu, jak sliboval. Dle Zaorálka šlo o kompromis, Obama stále uvažuje o 
stažení v roce 2011.  
 

 

 



25. 3. 2010 

 

František Bányai, předseda židovské obce v Praze. Moderátorka se ptá na jeho 

relativně mírnou reakci na výroky Mirka Topolánka. Ptá se, jaká byla prvotní reakce. 

Za sebe hovoří o tom, že si výrok vykládal jako spíše neškodný, vůči předsedovi vlády 

Fischerovi jej však chápe jako nekorektní.  

30. 3. 2010 
 
Michael Kocáb, bývalý ministr pro menšiny a lidská práva za Stranu zelených. Diskuse 
se týká zejména jeho odchodu z funkce a důvodů, proč se Zelení k odvolání svých 
ministrů rozhodli. Dle Tachecí to byla jediná šance, jak se mohli dostat do médií, dle 
Kocába se strany před volbami vymezují a to byl jeden z projevů. Řeč je o Kocábových 
plánech do budoucna.  
 
1. 4. 2010  
 
Přemysl Sobotka, předseda senátu, ODS. Tématem je rezignace Mirka Topolánka, 
jeho odchod z vedení ODS.  
 
6. 4. 2010  
 
Alexander Vondra, senátor ODS. Řeč je o změnách ve vedení ODS, o odchodu Mirka 
Topolánka a nástupu Petra Nečase do čela strany. Mluví se o tom, že Vondra 
podporuje odchod starosty Prahy 5 Jančíka. Diskuze se týká i podpisu smlouvy o 
jaderném odzbrojení chystaném v Praze. 
 
13. 4. 2010  
 
Stanislav Juránek, KDU-ČSL, lídr jihomoravské kandidátky, bývalý jihomoravský 
hejtman. Hovoří se o jeho stranickém nástupci na postu jihomoravského hejtmana, 
Michalu Haškovi. Tématem jsou též možné povolební koalice.  
 
14. 4. 2010  
 
David Vodrážka, 1. místopředseda ODS, volební lídr strany v Praze. 1. Zda by měl být 
Milan Jančík pražským místopředsedou – Vodrážka bude podle svých slov na 
pražském sněmu hlasovat proti. 2. Tachecí se dotazuje na to, čí mediální obraz ze 
zástupců ODS je natolik dlouhodobě špatný, že by měl opustit vedení strany. 3. O 
Vodrážkově jmenování do funkce šéfa představenstva Dopravního podniku, uvádí své 
plány do budoucna.  
 
15. 4. 2010  
 
Jeroným Tejc, bezpečnostní expert ČSSD, poslanec Sociální demokracie. 1. O kauze 
předsedy poslanecké sněmovny Vlčka (ČSSD), kdy pomohl svému poradci k dotaci, 
která byla „dle médií“ zneužita. 2. Diskuse je o plánu J. Tejce a D. Ratha stanovit 



„plovoucí hranici“ trestní odpovědnosti mladistvých – stanovení konkrétních 
trestných činů, pro které bude platit snížená hranice trestní odpovědnosti. 
 
20. 4. 2010  
 
Jana Hybášková, předsedkyně Evropské demokratické strany (EDS) a lídr na 
kandidátce Lidovců v Praze. 1. O problémech, které způsobil výpadek letecké dopravy 
i pro koordinaci jednání zástupců EU. 2. Další dotaz míří na případnou spolupráci 
Křesťanských demokratů s ČSSD, zda to Hybáškové jako liberální političce nevadí. Ta 
dohodu se socialisty nevylučuje. 3. Jak bude případná spoluúčast EDS a KDU-ČSL 
v Parlamentu vypadat – dle Hybáškové se EDS zavázali, že nebudou hlasovat proti 
KDU. Dle Tachecí je to nevyjadřování vlastního názoru.  
 
21. 4. 2010  
 
Miloslava Vostrá, místopředsedkyně ÚV KSČM, poslankyně, dvojka na středočeské 
kandidátce. 1. Jak by komunisté „zařídili“ mír, který propagují jako jednu z hlavních 
hodnot ve svém programu – Vostrá upřednostňuje jednání nad konflikty. 2. Zda by 
nám opuštění NATO spíše neuškodilo; Vostrá má o případné obraně naší země 
v ohrožení ze strany NATA spíše pochybnosti. 3. Co by KSČM zvažovala, kdyby jim 
ČSSD nabídla tichou podporu. 4. Dotaz na další body programu, zejména ze sociální a 
ekonomické oblasti: zda valorizace důchodů, zvýšení minimální mzdy a soc. dávek 
zachrání ekonomiku.     
 
23. 4. 2010  
 
Jan Hamáček, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, čtyřka na 
středočeské kandidátce ČSSD.  1. O (ne)podpoře vysílání našich vojáků na zahraniční 
mise, zejména se řeší Paroubkův slogan ne vojáci, ale mateřská. Tachecí naznačuje, že 
se jedná o velké zjednodušení, na což přistupuje i Hamáček. Ten to ale interpretuje 
tak, že „Česká republika si nemůže dovolit víc, než čeho je ekonomicky schopná“. 2. 
Dalším tématem je splácení narůstajícího dluhu „našimi dětmi“. Hamáček preferuje 
13. důchod vyplácený z dividend ČEZu.    
 
27. 4. 2010  
 
Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL, lídr v Královéhradeckém kraji. 1. Jaké důsledky 
přineslo, že se jakožto lídr přesunu z Prahy do Hradce Králové. 2. Jaké naděje si 
ohledně počtu hlasů dělá v nadcházejících volbách. 3. Jaké zbraně proti zneužívání 
sociálních dávek strana chystá – povinná rekvalifikace nezaměstnaných. Dále chystají 
znovu zavést novomanželské půjčky. 4. Dalším bodem jsou podmínky pro případné 
koaliční strany. 
 
28. 4. 2010  
 
Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD, lídr strany ve Zlínském kraji. 1. Jaké úpravy 
by dělala ČSSD ve stávajícím rozpočtu po volbách – zda by dělala škrty apod. 2. O 



rozhodnutí Ústavního soudu, že od září 2011 musí být nastavena spravedlivá hladina 
důchodů. Dle Škromacha na to nesmí doplatit lidé s nižšími důchody, nutná je 
solidarita lidí s vysokými příjmy s lidmi s nižšími. 3. Jak vidí rozhodnutí Ústavního 
soudu, zda plánuje ČSSD měnit pravomoci ÚS – dle Škromacha ne. 
 
29. 4. 2010  
 
Marek Benda, poslanec za ODS. 1. Zda je správné, že biskup Václav Malý zveřejnil 
výzvu „ volte malé strany“. 2. O jeho 17. místě na pražské kandidátce, které je dle 
Tachecí i Bendy v podstatě nevolitelné. Proto je řeč o tom, zda chce zůstat v politice – 
možná by se živil jako soukromý právník. 2. Kdy skončí Mirek Topolánek – Benda 
nemá informace. 3. O jeho předvolebním heslu „Váš hlas za poctivou politiku“. Zda 
má pochybnosti o poctivosti lidí na kandidátce pražské ODS. 
 
4. 5. 2010  
 
Pavel Drobil, lídr ODS v Moravskoslezském kraji, člen Výkonné rady ODS a člen 
skupiny ESO (= „Ekonomická skupina odborníků“, kteří pomáhají ODS při tvorbě 
programu). 1. Proč ODS odmítla nabídku ministra financí Janoty na výpočet dopadů 
programu strany do rozpočtu. Prý nedostali žádnou oficiální nabídku. 2. Jaké jsou 
výpočty dopadů samotné ODS? 3. Řeč je také o jeho roli v ODS, zda např. bude 
kandidovat na místopředsedu – zatím prý ne. 
 
5. 5. 2010  
 
Jiří Koliba, místopředseda KDU-ČSL, dvojka na Jihomoravské kandidátce. 1. O jeho 
proslulosti tím, že prosazuje toleranci mírného množství alkoholu za volantem. 
Vyvrací, že by šlo o toleranci opilosti, pouze považuje nulovou hodnotu stanovenou 
zákonem za chybu. 2. Zda bude člověk bez rodiny politikou KDU-ČSL znevýhodněn – 
zejména z hlediska daní a pojištění. 
 
6. 5. 2010  
 
František Bublan, poslanec a lídr Sociální demokracie na Vysočině. 1. Zda po volbách 
na post ministra vnitra zasedne stávající ministr Pecina. 2. O jeho členství 
v křesťansko-sociální platformě ČSSD. Zda se jim podařil jeden z cílů – ovlivňovat 
politickou etiku strany. 3. O pěstním útoku na Bohuslava Sobotku – zda k agresivitě 
přispěli i politici. 
 
 
10. 5. 2010 
 
Ivana Levá, poslankyně, stínová ministryně KSČM pro rezort kultury a průřezový 
rezort mediální politiky, trojka na kandidátce v Plzeňském kraji. 1. Co je to rezort 
mediální politiky, jak se líbí komunistům „náhubkový zákon“. Ten prý komunisté 
nepodpořili. 2. Jaké legislativní cíle v mediální oblasti? Zrušit vybírání 
koncesionářských poplatků za ČT a navázat ji na státní rozpočet. Dle Tachecí to není 



„úplně zdravé“. Podle poslankyně Levé to zamezí případným sporům. 3. Je skutečně 
připravena stát se případně ministryní? Komunisté ve vládě podle poslankyně nejsou 
v blízké budoucnosti reálnou možností. 4. Co by udělala na postu ministryně kultury 
nejdříve: ochrana kulturního dědictví, dotace na kulturu, podpora české původní 
tvorby, zapojení venkova do kultury. 
 
13. 5. 2010 
 
Petr Hulínský, šéf pražské ČSSD a dvojka na pražské kandidátce. 1. Zda opustí své 
místo šéfa pražské demokracie v případě, že Sociální demokracie v Praze nevyhraje. 
Prý záleží na výsledku, ten by měl být lepší než za Davida Ratha. 2. Budou se nějak 
měnit mítinky po napadení Bohuslava Sobotky? Mítinky v Praze pokračují, nic se 
nemění. Přemýšlí o tom, že agresivní kampaň vzbuzuje v lidech agresivní pudy? Do 
značné míry na tom podle Hulínského mají podíl média. 3. Zda je moudré rozhodnutí 
Jiřího Paroubka ignorovat některá média? U některých médií prý vyhraněná kampaň 
přesáhla určité meze. 4. Jakým způsobem hodlá řešit kauzu Opencard, jak si 
předsevzal? Nechá to na orgánech činných v trestním řízení. 
 
14. 5. 2010 
 
Petr Bendl, místopředseda ODS a středočeský lídr strany. 1. Je pro něj změnou vedení 
ODS Petrem Nečasem? Situace se zklidnila, zejména v komunikaci. 2. Zda s odchodem 
Mirka Topolánka odejdou sponzoři. Dle Bendla nikoli. 3. Zda mu v novém týmu Petra 
Nečase, jehož je členem, chybí Ivan Langer a Petr Gandalovič. Tento „kompetenční 
tým“ si vybral P. Nečas, je to jeho rozhodnutí. 4. P. Nečas není zastáncem propojení 
politiky a byznysu, jsou všichni ve vedení toho názoru? Určitý kontakt být musí, nutná 
je transparentnost. 
 
18. 5. 2010 
 
Pavel Horák, místopředseda KDU-ČSL a lídr kandidátky v Olomouckém kraji. 
(moderátorku Barboru Tachecí dočasně zastupuje redaktor Tomáš Drahoňovský). 1. 
Jaké je to být místopředsedou KDU-ČSL v současné době – narážka na nízké 
průzkumy. Horák zpochybňuje průzkumy agentur, Lidovci měli vždy více, než 
předpovídaly výzkumy. 2. Pokles pod 5% je dle redaktora dlouhodobý, i na Moravě, 
která obvykle KDU-ČSL podržela. Horák je na základě různých průzkumů optimistou. 
Případné nepřekročení pětiprocentní hranice by mělo znamenat rezignaci vedení 
strany. 3. Otázka významu rodiny pro Lidovce: některé z ministerstev by mělo mít 
slovo rodina v názvu, nutno zvýhodňovat rodiny s dětmi. 4. Otázka rozvoje regionů a 
podpory českých komodit. 
 
19. 5. 2010 
 
Jiří Šlégr, dvojka na ústecké kandidátce ČSSD (nadále moderuje Tomáš Drahoňovský) 
1. Zda si před 4 lety dovedl představit, že bude působit v politice. 2. V Litvínově 
zastupitelem za SNK-ED, dnes kandiduje za ČSSD – kdy se rozhodl přejít k levici? Jde o 
stranu, se kterou se plně ztotožnil. 3. Reakce hokejových kolegů na jeho vstup do 



levicové strany nebyly příznivé – Šlégrovi však nejsou lhostejné životy obyčejných lidí 
a proto se přiklání k levici. 4. Investice do sportu by podle Šlégra měly plynout 
z nového loterijního zákona, z reklamních příjmů ČT a případně z příspěvků velkých 
firem. 
 
21. 5. 2010 
 
Petr Gandalovič, místopředseda ODS. 1. Byl ministrem pro místní rozvoj i ministrem 
zemědělství: udělal dostatek v prevenci povodní? 2. Jak se změnila ODS od nástupu 
Petra Nečase do čela, jak se cítí v ODS, která jej podle všeho odsunuje na druhou 
kolej. 
 
24. 5. 2010 
 
Slavomil Hubálek, psycholog. Moderátorka Barbora Tachecí se jej ptá na rozbor duelu  
Petra Nečase a Jiřího Paroubka, který se uskutečnil v pořadu nedělní Partie dne 23. 5. 
2010. Psycholog sledoval především neverbální chování účastníků. Zmiňuje různé 
způsoby otevírání obálek: Jiří Paroubek obálku vždy trhal, Petr Nečas přišel na to, že ji 
lze otevřít jinak, než roztržením. Podle psychologa to vypovídá o zpracování 
agresivity. Oba hosté měli prý velkou trému. Je to důsledkem jejich víry v to, že 
takovýto duel může voliče ovlivnit. Hubálek si to však nemyslí. Upozorňuje na 
neschopnost současných politiků přiznat chybu, ač by takové gesto vyvolalo značné 
sympatie veřejnosti. Negativní předvolební kampaň označuje za chybnou. 
 
25. 5. 2010              
 
Petr Petržílek, vedoucí politicko-analytické sekce české Sociální demokracie a stínový 
ministr životního prostředí. 1. O jeho šancích stát se po volbách ministrem - Petržílek 
neurčitě odkazuje na složitá koaliční jednání. 2. Tachecí zmiňuje slova Lubomíra 
Zaorálka o větší „razanci v komunikaci s majiteli pozemků“, které mají sloužit ke 
stavbě protipovodňových bariér. Petržílek vyvlastňování považuje za legitimní 
prostředek k dosažení veřejného zájmu. 3. Dle Tachecí chce Petržílek bránit 
prolomení těžebních limitů, zároveň však ČSSD plánuje referendum. Petržílek zastává 
stanovisko neprolomit v určitých oblastech limity, zároveň však chce umožnit krajské 
referendum za předpokladu, že bude mít veřejnost dostatek informací.     
 
26. 5. 2010 
 
Jan Kasal, místopředseda Poslanecké sněmovny, lídr KDU-ČSL na Vysočině. 1. Tachecí 
zmiňuje jedno z jeho hesel – „české produkty na český stůl“. Cílem je změnit přístup 
nakupujících k českým produktům a zlepšit tak odbyt českých zemědělců. Tachecí 
namítá, že zákazník vybírá především dle kvality a ceny: dle Kasala je kvalita českých 
výrobků srovnatelná či lepší než zahraničních. 2. Lidovci chtějí po volbách prosadit 
účinnost zákona o státní službě. Proč dosud neplatí? Dle Kasala zákon vždy jedna 
z velkých stran považovala za nevýhodný. Úředníci by se podle něj neměli měnit 
v závislosti na politické straně, která je právě u kormidla. Nutno je zajistit úředníkům 
o něco nižší plat než v soukromé sféře výměnou za určité jistoty.       



27. 5. 2010 
 
Miroslava Němcová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny pověřená vedením 
Sněmovny, lídr kandidátky ODS na Vysočině. 1. Mění se ODS po nástupu Petra 
Nečase? Podle Němcové se mění a je ráda, že ke změně došlo. 2. Nesignalizuje vznik 
tzv. kompetenčního týmu, který Petr Nečas vytvořil za absence všech současných 
místopředsedů, že již nejsou žádoucí? Podle Němcové nikoli, v kompetenčním týmu 
jsou lidé, na které Nečas spoléhá. 3. Netvoří současnou ODS dvě skupiny, které stojí 
proti sobě („pohrobci Topolánka“ a lidé kolem Nečase)? Dle Němcové ne, může jít 
pouze o určité názorové rozdíly. 

 
Tabulka 3: Přehled pořadů s uvedením výskytu mluvčích 

Den Mluvčí Příslušnost mluvčích k 
politickým stranám 

23. 3. 2010 Olga Zubová Demokratická strana 
zelených 

24. 3. 2010 Lubomír Zaorálek ČSSD 

30. 3. 2010 Michael Kocáb nom. Stranou zelených 

1. 4. 2010  Přemysl Sobotka ODS 

6. 4. 2010  Alexander Vondra ODS 

13. 4. 2010  Stanislav Juránek KDU-ČSL 

14. 4. 2010  David Vodrážka ODS 

15. 4. 2010 Jeroným Tejc ČSSD 

20. 4. 2010 Jana Hybášková KDU-ČSL 

21. 4. 2010 Miloslava Vostrá KSČM 

23. 4. 2010  Jan Hamáček ČSSD 

27. 4. 2010  Cyril Svoboda KDU-ČSL 

28. 4. 2010  Zdeněk Škromach ČSSD 

29. 4. 2010  Marek Benda ODS 

4. 5. 2010 Pavel Drobil ODS 

5. 5. 2010  Jiří Koliba KDU-ČSL 

6. 5. 2010  František Bublan ČSSD 

10. 5. 2010 Ivana Levá KSČM 

13. 5. 2010 Petr Hulínský ČSSD 

14. 5. 2010 Petr Bendl ODS 

18. 5. 2010 Pavel Horák KDU-ČSL 

19. 5. 2010 Jiří Šlégr ČSSD 

21. 5. 2010 Petr Gandalovič ODS 

25. 5. 2010              Petr Petržílek ČSSD 

26. 5. 2010 Jan Kasal KDU-ČSL 

27. 5. 2010 Miroslava Němcová ODS 

 
 
 
 



Graf 3:  Grafický přehled výskytu mluvčích zastupujících jednotlivé strany v pořadu 
Fakta Barbory Tachecí (graf je pouze orientační a nezohledňuje žádná kvalitativní 
hlediska) 

 
Závěry k předvolebnímu vysílání pořadu Fakta Barbory Tachecí: 
Pořad je postaven na rozhovoru moderátorky vždy s jedním představitelem zejména 
politického, ale také veřejného a kulturního života. Během přibližně šestiminutového 
pořadu se dostane vždy pouze na několik otázek, vyhrazený prostor tedy nedovoluje 
jít příliš do hloubky. Práci moderátorky Barbory Tachecí po celé sledované období lze 
označit za zcela profesionální. K hostům, zejména k těm z politické sféry, přistupuje 
bez výjimky velmi kriticky, nebojí se citlivých témat a otázek „na tělo“. Nikdy se 
nespokojí s vyhýbavou odpovědí a na své otázce trvá, dokud se jí nedostane jasné 
odpovědi. Nelze hovořit o tom, že by upřednostňovala zástupce jakékoli politické 
strany, je vždy pouze na jednotlivých hostech, jakým způsobem se vypořádají s jejím 
kritickým přístupem. Jisté pochybnosti lze mít o zastoupení jednotlivých politických 
stran v rámci sledovaného období. Hlavní důraz byl kladen na politické strany 
zastoupené v Poslanecké sněmovně, přičemž nejčastěji se v pořadu objevovali 
zástupci ODS a ČSSD, relativně často také představitelé KDU-ČSL. Pochybnosti lze mít 
o výskytu zástupců KSČM a Strany zelených. Tyto strany měly v daném období 
zastoupení v Parlamentu na více či méně podobné úrovni, jako KDU-ČSL, v pořadu se 
však jejich představitelé objevovali v menší míře. Dle názoru OT však na tomto 
základě nelze jednoznačně konstatovat, že by tyto skutečnosti svědčily o porušení 
zákona. 

 
 
 
 
 



 
Celkový závěr: 
Na programu Prima televize nebyla ve sledovaném období zaznamenána snaha 
věnovat se předvolební tematice plošně, žádný z analyzovaných pořadů se nevěnoval 
výhradně tomuto tématu. V rámci hlavní zpravodajské relace bylo možné vedle 
aktuálních zpráv zaznamenat cyklus, ve kterém od 28. dubna 2010 kladli reportéři 
představitelům parlamentních stran otázky k různým předvolebním tématům. 
V každé části tohoto cyklu promluvili zástupci všech parlamentních stran. Otevřeně 
předvolební bylo pouze jediné vydání pořadu Nedělní partie, a sice duel lídrů ODS a 
ČSSD. V rámci pořadu Fakta Barbory Tachecí se v jednotlivých vydáních střídali 
zástupci politiky s představiteli světa kultury a dalšími veřejně známými osobnostmi či 
odborníky. Političtí hosté se v tomto pořadu pochopitelně vyjadřovali k předvolebním 
tématům, pořad jako takový však neměl stanovenou předvolební koncepci. Z těchto 
důvodů nelze s jistotou říci, že by jisté zaznamenatelné upřednostňování největších 
parlamentních politických stran (především v pořadech Fakta Barbory Tachecí a 
Nedělní partie), bylo možno považovat za porušení zákona. Navzdory jistým 
pochybnostem se tedy lze spíše klonit k závěru, že při monitoringu pořadů Zprávy TV 
Prima, Volby 2010, Nedělní partie a Fakta Barbory Tachecí nebyly zjištěny 
skutečnosti, které by prokazovaly porušení zákona. 

 
 


