
Subjekt:  První zpravodajská, a.s. 
Program:  Z1 
Druh vysílání:  televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, DVB-T, kabelu a  
 satelitu 
Věc:  monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 
 
 
 
Základní informace o záznamu: 
Monitoring vysílání v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahrnuje pořady: 
Zprávy v 7:00, 12:30, 18:00, 18:30 a 21:00 hodin od 23. března do 29. května 2010, Interview Z1 od 
23. března do 29. května 2010, Byznys a politika od 23. března do 29. května 2010 a pořad Byznys a 
společnost od 23. března do 29. května 2010. Pro účely analýzy byl uţit interní záznam. 
 
 
ANALÝZA: 
 
Metodika monitoringu vysílání televizních programů v období voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které byly stanoveny v termínu 28. – 29. května 2010, vychází z metodiky přijaté 
Radou na 15. zasedání ve dnech 8. – 9. září 2009 (identifikátor 0758/2009, bod č. 69). Monitoring se 
zaměřil primárně na zpravodajské a politicko-publicistické pořady. V rámci předvolební analýzy 
programu Z1 bylo do monitoringu zahrnuto vysílání Zpráv v pěti denních časech, hlavní ranní vydání 
s přehledem tisku vysílané kaţdý všední den od 7:00 hodin, polední ve 12:30 hodin a tři večerní 
vydání v 18:00, 18:30 a 21:00 hodin v období od 23. března do 29. května 2010, přičemţ zvýšená 
pozornost byla věnována čase dva týdny před konáním voleb, v průběhu voleb samotných a těsně po 
uzavření volebních místností. Dále byly zahrnuty diskusní pořady Téma Z1 – Byznys a politika, Téma 
Z1 – Byznys a společnost a Interview Z1, jelikoţ se dalo předpokládat, ţe do daných pořadů si 
moderátor bude zvát zástupce politických stran. Počátek monitoringu (23. březen 2010) byl zvolen 
v návaznosti na datum, do kterého bylo moţné podat kandidátní listiny pro volby do Poslanecké 
sněmovny na krajské úřady. V tomto roce program Z1 neodvysílal žádný volební speciál. 
Monitoring se zaměřil na dodrţování § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb., podle kterého je „provozovatel 
povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována 
žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, 
a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě“. Zákon č. 
231/2001 Sb. neupravuje zvláštním způsobem pravidla pro vysílání v době konání voleb, je tedy třeba 
při hodnocení vysílání vycházet ze stejných kritérií pro posuzování objektivity a vyváţenosti jako v 
jiném časovém období. To však nemění nic na tom, ţe vysílání v předvolebním období je třeba 
povaţovat za citlivější, a to vzhledem k moţnosti ovlivnění voliče a rovněţ vzhledem k větší 
koncentraci předvolebního politického zpravodajství. 
 
 
 

I. Zprávy  
 
Provozovatel První zpravodajská deklaruje na webových stránkách programu Z1, ţe „poskytuje 
kontinuální zpravodajský servis s podrobnými zprávami ze všech oblastí ekonomiky, z domova i ze 
světa.“ Vzhledem k průběţnému informačnímu toku zpravodajství bylo oddělení televizních analýz 
nuceno limitovat penzum monitorovaných zpravodajských vstupů na pět vydání pořadu Zprávy a to ty, 
které jsou uvedeny v televizním programu stanice jako „Zprávy“, tedy v 7:00, 12:30, 18:00, 18:30* a 
21:00 hodin. Ranní a polední vydání Zpráv má délku cca 10 minut, vydání v 18.00 a 21:00 hodin 
pouhé 2 minuty, nejdelší vydání je uváděno kaţdý všední den v 18.30 hodin. Této relaci byla 
věnována zvýšená pozornost. Pořad byl monitorován v období od 23. března do 29. května 2010. 
Přehled zpravodajských příspěvků zahrnuje pouze ty, které obsahově souvisely s konáním voleb 
(kandidáti, kandidující strany, předvolební boj stran). V období od 14. – 29. května přehled zahrnuje 
všechna vydání Zpráv daného dne, byť se v nich neobjevil ţádný relevantní příspěvek k volbám. 
* Na stránkách pořadu jsou zprávy v 18:30 charakterizovány jako „první v obraze“. Pokud přičteme délku stopáţe (30 minut), 

lze toto vydání Zpráv povaţovat za hlavní zpravodajskou relaci dne.  

 
 



Přehled zpravodajských příspěvků v rámci pořadu Zprávy: 
 
 
Úterý 23. března 
 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 23) 

Moderátorka ze studia oznamuje, ţe má k dispozici aktuální a očekávanou zprávu (v pravém dolním 
rohu obrazovky nápis Breaking news). „Předseda ODS Mirek Topolánek po dnešním jednání grémia 
strany zůstává v čele strany i v čele jihomoravské kandidátky, před volbami odstoupit nechce. 
Topolánkovy výroky pro časopis LUI ještě posoudí výkonná rada strany.“ Ukončeno grafickým 
předělem Breaking news.  
 
Středa 24. března 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Moderátorka ze studia: „Mirek Topolánek uhájil pozici v čele občanských demokratů. Chce stranu 
dovést do podle něj vítězných voleb. S jeho rozhodnutím souhlasilo po 12ti hodinách jednání 
i grémium strany. Šéf ODS zůstává dál jako jednička na kandidátce v Jihomoravském kraji. Kromě 
další omluvy za nevybíravé výroky pro homosexuální časopis LUI připojil i slib, ţe bude opatrnější.“ 
Topolánkovo setrvání ve funkci se nelíbí Přemyslovi Sobotkovi, předsedovi Senátu (ODS). Výhrady 
mají i další straníci, kteří se obávají o hlasy voličů. Střih: krátká ukázka z tiskové konference M. 
Topolánka po grémiu – „nebudu nakašírovaným politikem, který bude své názory posouvat podle 
doporučení marketingových poradců. Nebudu pouţívat ploché věty a vyjadřovat se oklikou a 
nekonkrétně. Říkám ale také, ţe si budu dávat pozor na pusu, aby se moje vyjadřování nestávalo 
zbytečně předmětem veřejné debaty.“  
 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 7) 

„Mirek Topolánek převzal osobní odpovědnost za výsledek ODS ve volbách. Prohlásil to předseda 
Senátu Přemysl Sobotka s tím, ţe jakýkoliv jiný výsledek neţ vítězství bude jeho prohra. Sobotka v 
pondělí vyzval šéfa ODS, aby odešel z čela jihomoravské kandidátky a zváţil i setrvání v čele strany. 
Topolánek ale svůj odchod včera odmítl a chce občanské demokraty dovést k volbám. Nakonec ho v 
tom podpořilo i grémium ODS. Spory uvnitř strany rozpoutaly Topolánkovy kontroverzní výroky pro 
časopis LUI. Ty uţ vyuţila ve své kampani i ČSSD. Předseda Jiří Paroubek zadal billboardy, na 
kterých na výroky Mirka Topolánka upozorňuje.“ 
 
Pondělí 29. března 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Moderátorka ze studia: „10 drţitelů titulu podnikatel roku vyzvalo občany, aby v květnových 
parlamentních volbách dali hlas stranám, které chtějí zemi vyvést z hrozící dluhové pasti.“ (ilustrační 
záběry z TK ČSSD ze sněmovny) Lidé by neměli věřit slibům o 13. důchodech, vysoké mateřské a 
penězích pro všechny na dluh. „Česká ekonomika na to podle podnikatelů doposud výkonnostně 
neměla a dlouho mít nebude. Podnikatelé dále připomněli, ţe kaţdý občan uţ dluţí 132 tisíc korun a 
do konce roku 2012 půjde celkem o jeden bilion 800 miliard korun.“  
 
Přehled tisku: 
HN: Hospodářské noviny zmiňují, ţe nejúspěšnější čeští podnikatelé chtějí ovlivnit vývoj květnových 
voleb. Vítězové posledních deseti ročníků ankety Podnikatel roku varují voliče před stranami, které 
chtějí dál Česko zadluţovat. Nejmenují sice ţádnou politickou stranu, ale je zřejmé, ţe se vyhrazují 
zejména proti bodům, které má v programu ČSSD. 
 
Středa 31. března 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
LN: „O programu strany TOP 09, který počítá se škrty na všech frontách, píší Lidové noviny. Strana 
jde do voleb s tvrdým plánem na skoncování se státními dluhy. Nenabízí ţádné úlevy z daní a chtěla 
by i výrazně zúţit sociální podpory. Kvůli tomu se na lídra strany Karla Schwarzenberga snesla vlna 
kritiky ze všech stran politického spektra.“ 



 
Právo: Novým volebním lídrem ODS je Petr Nečas, ten bude ODS reprezentovat na schůzce 
s premiérem Fischerem a s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem.  
 
Čtvrtek 1. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
E15: Deník si všímá strachu bohatých Čechů, kteří přesouvají své úspory do zahraničí. „Nutí je k tomu 
zvýšená politická nestabilita a rostoucí schodky veřejných financí, které mohou vést aţ k oslabení 
koruny. Situaci pak podle nich můţe ještě víc zhoršit i volební vítězství ČSSD.“ Bohatí Češi podle 
deníku E15 nejčastěji ukládají své peníze do Švýcarska a daňových rájů. Podle privátních bankéřů 
míří do zahraničí zhruba 40 % jejich úspor.  
 
Pátek 2. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
HN: Deník se zabývá plány strany TOP 09 na omezení státního příspěvku na stavební spoření. Podle 
Miroslava Kalouska bude strana usilovat o to, aby peníze ze stavebního spoření musely být pouţité ke 
stavebním účelům. V případě jiného uţití by byl pro výrazné sníţení podpory. Stát by tak mohl ušetřit 
ročně aţ 13 mld. korun.  
 
Praţský deník: List uveřejnil článek odkrývající skandál s podvodnými inzeráty. „Deník odhalil 
agenturu, která lidem slibovala práci za podmínky, ţe vstoupí do strany Věci veřejné. Konkrétně šlo o 
místo vedoucího odboru ţivotního prostředí na městském úřadě. Kdyţ uchazeč vyplnil dotazník, 
zaměstnankyně agentury mu sdělila, ţe se bude muset stát členem VV. Podle jednoho z účastníků 
řízení agentura rovnou přiznala, ţe zakázka pochází přímo od politické strany. Deník navíc zjistit, ţe 
ţádná praţská městská část konkurz na dané místo nevyhlásila.“ 
 
Čtvrtek 8. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

„Dvě nejsilnější politické strany se rozcházejí v tom, jak sníţit deficit státního rozpočtu. ODS chce jít 
cestou škrtů, slučováním ministerstev a úsporami v rozpočtu chce sníţit jeho deficit pod 3 % uţ do 
dvou let.“ Headline zprávy na pozadí ilustračních záběrů ‚Řešení krize podle ODS a ČSSD – škrty, 
nebo investice‘. „Sociální demokraté chtějí naopak dál pokračovat v investičních pobídkách, které se 
podle nich v uplynulých deseti letech osvědčily tím, ţe přinesly na 300 tisíc nových pracovních míst a 
do státní kasy přilily 230 mld. korun. Občanští demokraté ale oponují tím, ţe pokud budoucí vláda 
nebude šetřit, bude se Česko do několika let potýkat s váţnými ekonomickými problémy jako např. 
Řecko nebo Maďarsko.“ Následuje úryvek z vyjádření Martina Kocourka, ekonomického experta ODS: 
„Česká republika v roce 1993 dluţila 160 mld. korun. Také ţila a ţije na dluh. A po dvaceti letech, tedy 
v roce 2013, jí hrozí, ţe bude týchţ 160 mld. korun platit jen na úrocích ze svých dluhů. A v roce 2014 
ji můţe postihnout státní bankrot.“ Příspěvek pokračuje vyjádřením Milana Urbana, místopředsedy 
ČSSD: „Cesta z krize totiţ nevede přes škrty, cesta z krize vede přes investice a růst. Jen 27 % 
investic v ČR by se realizovalo, kdyby tady nebyl systém investičních pobídek.“ 
 
Pátek 9. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
HN: Hospodářské noviny upozorňují na moţnou změnu předvolební taktiky lídra ODS Petra Nečase. 
Ten v rozhovoru pro deník slíbil, ţe poslanci ODS upustí od obstrukcí v Poslanecké sněmovně a 
umoţní tak schválení zvýšení mateřské.  
 
 
 



Pondělí 12. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
E15: Stát po volbách zřejmě prodá 10-15 % akcií společnosti ČEZ. Deník E15 píše, ţe se o tom 
v nedělní debatě shodli volební lídři obou nejsilnějších politických stran Petr Nečas a Jiří Paroubek.  
 
Úterý 13. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

ODS pověřila řízením strany volebního lídra Petra Nečase. Ivan Langer a Pavel Bém si udrţeli místa 
na kandidátkách. Odcházející předseda Mirek Topolánek neuspěl s návrhem na jejich vyškrtnutí 
z kandidátek pro květnové volby. V příspěvku je dán prostor vyjádření Petra Nečase, který konstatuje, 
ţe se hlasovalo o dvou jménech a to veřejně.  
 
Přehled tisku: 
 
Právo: Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda ještě v lednu tvrdil, ţe se neodvolá proti rozhodnutí soudu, 
ţe dům po restituentce připadne charitativní organizaci, podle Práva však v tichosti změnil názor. 
 
Pondělí 19. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
LN: Lidové noviny startují sérii předvolebních textů, které analyzují programy jednotlivých stran. 
Nejdříve se zaměřily na financování sportu. Ten trpí nedostatkem peněz a jeho představitelé vidí ve 
volbách naději, ţe nová vláda přístup změní. Politici prý o sportu nikdy nemluvili více neţ právě před 
nadcházejícími sněmovními volbami. Podle deníku slibují hlavně peníze z hazardu. Naopak 
dofinancování splátek praţské O2 Arény, které sportu berou 700 ml. ročně, se ţádné ze stran nechce.  
 
Úterý 20. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Praţská ODS odvolala Jančíka, Janečka a Chalupu. 
 
Středa 21. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Předseda sněmovny Miloslav Vlček bude dnes vysvětlovat své finanční kauzy. Na TK by se měl mimo 
jiné vyjádřit k podezřelé státní dotaci, kterou přihrál svému poradci Petru Vrtalovi.  
 
Čtvrtek 22. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Předseda sněmovny Miloslav Vlček přiznal porušení zákona. Svému bývalému asistentovi Zdeňku 
Klapkovi vrátil milionovou půjčku v hotovosti. Podle zákona však musí být částky vyšší neţ 0,5 ml. 
korun placeny převodem. Vlček tvrdí, ţe toto pravidlo neznal. Předseda sněmovny je také podezřelý 
z lobbingu ve prospěch sport centra v Harrachově. To podle HN pořídilo za dotace místo slibovaného 
veřejného sportovního areálu vybavení soukromého hotelu, který vlastnit Vlčkův poradce Petr Vrtal.  
 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 9) 

Miloslav Vlček rezignoval na svoji funkci předsedy Poslanecké sněmovny. Odstoupil také z čela 
volební kandidátky do sněmovny. Je podezřelý z lobbingu pro svého bývalého asistenta Zdeňka 
Klapku a také z praní špinavých peněz. Sám přiznal, ţe svému exporadci Petru Vrtalovi vrátil před 
milion korun v hotovosti, coţ je nelegální. Podle šéfa ČSSD Jiřího Paroubka se Vlček zesměšnil. Jeho 
odstoupení však pochválil jako statečný krok. (Headline: Vlček končí i ve volbách) 
 
 



21:00 Zprávy Volby ano  

Předseda sněmovny Miloslav Vlček rezignoval na svou funkci. Nebude ani kandidovat v květnových 
sněmovních volbách, je totiţ podezřelý z nelegální finanční transakce.  
 
Pátek 23. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Miloslav Vlček rezignoval na svoji funkci předsedy Poslanecké sněmovny. Odstoupil také z čela 
volební kandidátky do sněmovny. Je podezřelý z lobbingu pro svého bývalého asistenta Zdeňka 
Klapku a také z praní špinavých peněz. Sám přiznal, ţe svému exporadci Petru Vrtalovi vrátil před 
milion korun v hotovosti, coţ je nelegální. Podle šéfa ČSSD Jiřího Paroubka se Vlček zesměšnil. Jeho 
odstoupení však pochválil jako statečný krok. (Headline: Vlček končí i ve volbách.) Následuje 
vyjádření Jiřího Paroubka z TK.  
 
Přehled tisku: 
 
Všechny deníky se na titulní straně věnují odstoupení sociálního demokrata Miloslava Vlčka z postu 
šéfa sněmovny i z kandidátky pro nadcházející volby.  
 
Pondělí 26. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
Právo: Zatím co ODS přichází o členy, základna ČSSD se rozšiřuje, stejně jako TOP 09 a VV. ODS 
měla podle deníku vţdy více neţ 20 tisíc členů a s vládním angaţmá jí členů přibylo. Tento trend se 
však obrátil, podle Petra Gandaloviče je to však dobře. Podle něj odliv členů ostatní strany teprve 
čeká. 
 
Úterý 27. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa rezignoval na post šéfa volební kampaně praţské ODS. Ve funkci 
lídra volebního štábu ho nahradil poslanec Boris Šťastný.  
 
Přehled tisku: 
 
LN: Odchod Mirka Topolánka z čela ODS a parlamentní volby budou zřejmě znamenat definitivní 
konec Renáty Vesecké jako nejvyšší státní zástupkyně. Deník dále uvádí, ţe Topolánkův nástupce 
Petr Nečas se k odchodu Vesecké kloní stejně jako předseda ČSSD Jiří Paroubek. Důvodem mají být 
její zásahy do kauzy Čunek. 
 
Čtvrtek 29. dubna 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

 Přehled tisku: 
 
Právo: ČSSD a ODS se osočují kvůli mítinkům, zatím co loni létala na politiky ČSSD vajíčka, letos 
sáhli mladí odpůrci sociální demokracie k transparentům a pískotu. Podle deníku policie odpůrce na 
místě legitimuje, to se však nelíbí ODS. Ivan Langer tyto kontroly označil za estébácké praktiky. 
Volební manaţer ČSSD Jaroslav Tvrdík prohlásil, ţe se jedná o cílenou provokaci ze strany ODS. 
 
Praţský deník: VV odstranily billboardy z fasády domu na Husákově náměstí. Strana ho nechala 
sundat po stíţnosti nájemníků, kterým billboard zatemnil byty. Spolumajitel nemovitosti, člen VV Vít 
Bárta, ale striktně odmítá, ţe by strana instalací obřího billboardu porušila zákon.  
 
Středa 5. května  
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 



Právo: Letošní volby rozhodnout mladí voliči, pokud tedy k volebním urnám vůbec dorazí. Podle 
deníku průzkumy ukazují jen těsný výsledek ve vztahu levice pravice. Rozhodující bude tedy volební 
účast, v té má největší rezervy právě skupina voličů ve věku 18-29 let. 
 
Čtvrtek 6. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Místopředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku napadl na předvolebním mítinku v Brně jeden 
z návštěvníků. Sobotku na místě ošetřila záchranná sluţba, která ho poté převezla ho do nemocnice. 
 
Pátek 7. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
LN: Deník si všímá netradiční image, kterou si krátce před volbami zvolil předseda KSČM Vojtěch 
Filip. Na obálce své nové knihy ‚Umím ţít i jinak‘ se totiţ vyjímá jako rockový rebel, který se nebojí 
pořádně hrábnout do strun baskytary. Kromě rebelství se ve své nové knize Filip chlubí i svými 
mysliveckými úspěchy.  
 

12:30 Zprávy Volby ano  

„ČSSD platila lidem za jejich podporu během předvolební debaty Českého rozhlasu v Ústeckém kraji. 
Rádio má svědky, kteří dostali od strany za účast 300 Kč. Šéf sociální demokracie a účastník akce Jiří 
Paroubek to přesto striktně odmítá.“ 
 

18:00 Zprávy Volby ano  

„ČSSD platila lidem za jejich podporu během předvolební debaty Českého rozhlasu v Ústeckém kraji. 
Rádio má svědky, kteří dostali od strany za účast 300 Kč. Šéf sociální demokracie a účastník akce Jiří 
Paroubek to striktně odmítá.“ 
 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 26) 

Moderátor ze studia příspěvek uvádí slovy: „Česká sociální demokracie platila návštěvníkům 
předvolební debaty za podporu svého zástupce. Organizátorovi akce, Českému rozhlasu to potvrdilo 
několik účastníků. ČSSD v debatě v Ústeckém kraji zastupoval šéf Jiří Paroubek. Za potlesk pro něj a 
bučení při vystoupení zástupců ostatních stran, dostala část diváků hned po skončení diskuse 300 
korun. Podle jejich výpovědí jim nabídku na podporu představitele ČSSD přišla SMS. Jiří Paroubek 
tvrdí, ţe takovéto jednání je v rozporu s myšlenkami jeho strany a striktně ho odmítá.“ Následuje 
vyjádření účastnice předvolební debaty, zaplacená od ČSSD: „Přišla SMS, ţe můţu dělat jako 
publikum v Národním domě, neřekl vůbec, co to má bejt, ale ţe za to dostanu 300, ţe to bude asi od 2 
do 6.“ Další vstup zobrazuje účastníka předvolební debaty (zaplacený od ČSSD): „Věděli jsme, ţe se 
máme dostavit za paní Horáčkovou, která uţ vlastně byla obeznámená s tím, ţe nás má vyplatit. Tak 
jsme prostě za ní přišli a teď tam vlastně byly různý čachry, protoţe všichni uţ tušili, ţe to asi nebude 
v pořádku, ţe ty lidi asi nefandili jen tak pro nic za nic.“ V závěru je poskytnut prostor vyjádření Petra 
Bendy, předsedy strany v Ústeckém kraji /ČSSD/: „Mě jiţ včera po skončení pořadu a dneska 
dopoledne se ozývali lidé, kteří v tom sále byli a ty byli naopak kontaktováni nějakým muţem, který se 
jich vyptával, zdali jsou tady na podporu ČSSD, zdali za to dostali peníze, ţe on by jim nabídl údajně 
snad tisíc korun, kdyţ by byli schopni toto veřejně začít tvrdit. Takţe to jsou prostě nechutnosti a my 
se od toho distancujeme.“ 
 
Středa 12. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
HN: Deník podle aktuálních volebních průzkumů propočítal, kolik poslanců by se dostalo z jednotlivých 
krajů do sněmovny. Podle nejnovějších údajů by volby vyhrála ČSSD s 65 křesly, druhá by skončila 
ODS s 50 křesly, TOP 09 by získala stejný počet mandátů jako KSČM. 
 
 
 



Čtvrtek 13. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano  

Přehled tisku: 
 
MF Dnes: Deník se na své titulní straně věnuje nejnovějšímu volebnímu průzkumu. I kdyţ průzkum 
přiznává vítězství ve volbách sociální demokracii s 66 mandáty, levice podle aktuálních dat nemá 
většinu. Česku tak můţe vládnout i zcela nová pravo-středová koualice čtyř stran: ODS, VV, TOP 09 a 
KDU-ČSL. (Headline: ČSSD ztrácí sílu, pravice má nečekanou šanci.) 
 
 
 
Podrobně po dnech se všemi vydáními (14. – 29. května) 

 
 
Pátek 14. května   
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano 

Zpravodajský příspěvek k volbám: Moderátorka informuje o výsledku studentských voleb, které podle 
slov moderátorky „skončily fiaskem pro ČSSD“ (na obrazovce se na pozadí ilustračních záběrů 
ukazuje číselná hodnota výsledků – 5,27 %). „Strana Jiřího Paroubka by ve Sněmovně získala 
maximálně 10 poslanců. S velkým náskokem vyhrála TOP 09, za kterou následuje ODS a Věci 
veřejné.“ (Číselné údaje jiţ nebyly uvedeny ani slovem, ani v obrazové části.) 
 
Přehled tisku:  
Moderátorka ze studia shrnuje vybrané články z ranního tisku.  
 
HN: „Hospodářské noviny informují o penzijní reformě podle receptu ministra financí Eduarda Janoty. 
Stát by podle něj měl přispívat lidem 3 % z hrubé mzdy na jejich účet u penzijního fondu. Další 3 % ze 
mzdy by si pak lidé povinně připláceli ze svého. Janota povaţuje takovou variantu za jediný moţný 
kompromis, na kterém se politické strany budou schopné dohodnout. Návrh budou pravděpodobně 
podporovat občanští demokraté a lidovci. TOP 09 a levice penzijní reformu v této podobě odmítají.“ 
 
MF Dnes: „Mladá fronta Dnes se dnes věnuje výsledkům studentských voleb. Deník si všímá hlavně 
neúspěchu ČSSD, který získala od studentů pouze něco málo přes 5 % hlasů. Vítězem se stala strana 
TOP 09 se 27 %, na druhém místě se umístili občanští demokraté s 18 % a jako třetí nejoblíbenější se 
ukázala pro mladé voliče strana Věci veřejné. Podle listem oslovených sociologů volí mladí pravici, 
protoţe pro ně představuje určitou formu protestu.“  
 

12:30 Zprávy Volby ano 

Polední vydání zpráv opakuje zpravodajský příspěvek týkající se studentských voleb z ranního vydání 
v 7:00 (stejná mutace). 
 

18:00 Zprávy Volby ne 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 9) 

Moderátorka ze studia informuje diváky o výsledku studentských voleb, mluvené slovo je doplněno 
ilustračními záběry a grafikou výsledků voleb. „Ve studentských volbách zvítězila pravice v čele s TOP 
09. Stranu Karla Schwarzenberga by volilo téměř 27 % z více neţ 20 tisíc hlasujících. (Ilustrační 
záběry jsou doplněny headlinem: Studentské volby 2010 – vítězem je TOP 09.) Za ní skončila s 10 % 
odstupem ODS, první trojici uzavírají Věci veřejné s 12 %. (Následuje tabulka výsledků podle pořadí.) 
Sociální demokracie v čele s Jiřím Paroubkem získala hlasy jen zhruba od 5 % studentů. 
Překvapením je umístění krajně pravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti na pátém místě, a 
lidovců, kteří se naopak neprobojovali ani do první desítky. Studentských voleb se zúčastnilo 135 
českých škol. Své preference v nich vyjádřili studenti gymnázií i středních odborných škol a učilišť.“ 
Následuje vyjádření Ivana Langera, místopředsedy a volebního manaţera ODS z TK: „My bereme 
výsledky studentských voleb na vědomí. Myslím, ţe se jen ukazuje nebezpečnost politiky sociální 
demokracie a KSČM, která stále více směřuje ke generačnímu střetu uvnitř české společnosti, a 
myslím, ţe výsledky studentských voleb to jasně naznačují.“ V dalším záběru je poskytnut prostor 
vyjádření Jaroslava Tvrdíka, volebního manaţera ČSSD: „Výsledky těchto průzkumů, tak jak byly 
dnes zveřejněny, nelze povaţovat ani náznakem za reprezentativní. Sociální demokracie si podporu 



z roku 2006 mezi mladou generací v zásadě udrţela. A napříč populací zůstává jednoznačným 
favoritem voleb.“  
 

21:00 Zprávy Volby ne 

 
 
Sobota 15. května 
V sobotu 15. května nebyl pořad Zprávy součástí programové nabídky televizní stanice Z1. 
 
Neděle 16. května 
V neděli 16. května nebyl pořad Zprávy součástí programové nabídky televizní stanice Z1. 
 
 
Pondělí 17. května – čtvrtek 20. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ne 

12:30 Zprávy Volby ne  

18:00 Zprávy Volby ne  

18:30 Zprávy Volby ne  

21:00 Zprávy Volby ne  

 
Pátek 21. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku  Volby ne 

12:30 Zprávy Volby ne 

18:00 Zprávy Volby ne  

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 11) 

Moderátor ze studia: „ČSSD má zřejmě záloţní plán, jak odstavit po volbách svého předsedu Jiřího 
Paroubka. Informuje o tom alespoň deník Mladá fronta DNES s tím, ţe pokud by menší strany odmítly 
po volbách jednat o vytvoření koalice s Paroubkem, strana má v úmyslu svého šéfa vyměnit. Uţ nyní 
politické strany s šancí dostat se do sněmovny prohlašují, ţe s Paroubkem vyjednávat nehodlají. 
Záloţní plán ČSSD je podle deníku takový, ţe by na místo předsedy šel méně kontroverzní člen 
strany. Výměnou za koaliční dohodu by vládní poslanci museli slíbit, ţe Paroubka zvolí v roce 2013 
prezidentem.“ 
 
Sobota 22. května 
V sobotu 22. května nebyl pořad Zprávy součástí programové nabídky televizní stanice Z1. 
 
Neděle 23. května 
V neděli 23. května nebyl pořad Zprávy součástí programové nabídky televizní stanice Z1. 
 
 
Pondělí 24. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano 

Přehled tisku: 
„Mladá fronta přichází s dalším podle ní ale uţ s posledním předvolebním průzkumem. V něm by 
vítězná ČSSD získala 26,3 % hlasů, ODS bezmála 23 % a do sněmovny by se dostali kromě 
komunistů i zástupci Věcí veřejných, TOP 09 a lidovců. Šetření pro deník zpracovala agentura Factum 
Invenio.“ Polodetail na moderátorku ve studiu je proloţen střihem s detailním záběrem na titulek 
z deníku MF Dnes ‚ČSSD ztrácí, ODS se zvedá‘.  
  

12:30 Zprávy Volby ne  

18:00 Zprávy Volby ne  

 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 2, 
27, 28) 

První zpravodajský příspěvek se týká volebních preferencí podnikatelské veřejnosti. „Podnikatelé před 
volbami preferují strany z pravé části politického spektra. Vyplývá to z květnového průzkumu Asociace 
malých a středních podniků a podnikatelskému prostředí. V Česku by podle 35 procent dotázaných 



nejvíce prospělo volební vítězství ODS, dále jmenovali strany TOP 09 a Věci veřejné. V průzkumu se 
zástupci firem vyjadřovali i ke sníţení schodku státního rozpočtu a podle nich by měl stát více šetřit a 
kontrolovat své výdaje. V daňovém systému by 80 procent dotázaných uvítalo vznik jednotného 
inkasního místa pro daně a odvody.“ K průzkumu se na kameru vyjádřil Karel Havlíček, 
místopředseda představenstva AMSP ČR: „Ten průzkum se týká zejména těch menších z těch malých 
a středních firem, kdy ty firmy jednoznačně říkají to, ţe není moţná nejpodstatnějším, jestli odvedou 
na dani z příjmu 18, 20 nebo 23 procent. Jasně tím říkají, ţe platí z toho, co mají, nikoli z toho, co je 
vyměřeno, ale daleko důleţitější je pro ně sjednocení daňového systému, zjednodušení celého 
daňového systému, jednotná inkasní místa, to znamená jakékoli zmírnění v zlepšení v přístupu k 
administrativě.“  
 
Druhý příspěvek* týkající se voleb byl zařazen do druhé části zpráv. „Vítězem voleb do Poslanecké 
sněmovny by podle posledních průzkumů byla levice, ale bez nadpoloviční většiny. ČSSD a 
komunistům k tomu chybí 10 křesel, informuje o tom Mladá fronta DNES. Nejvíce hlasů v průzkumu 
získali sociální demokraté, téměř 26,5 procenta, druhé občanské demokraty by volilo necelých 23 
procent respondentů. Straně se tak podařilo stáhnout náskok ČSSD. A do sněmovny by se dostali 
také komunisté, Věci veřejné a TOP 09 a lidovci. Většinu křesel by tak poskládal středopravý blok.“ 
 
Následoval třetí příspěvek*, který opakoval informaci o volebních preferencích podnikatelů. 
„Podnikatelé před volbami preferují strany z pravé části politického spektra. Vyplývá to z květnového 
průzkumu Asociace malých a středních podniků. A podnikatelskému prostředí by podle Česku, 
promiňte, v Česku by podle 35 procent dotázaných nejvíce prospělo volební vítězství ODS. Dále 
jmenovali strany TOP 09 a Věci veřejné. V průzkumu se zástupci firem vyjadřovali i ke sníţení 
schodku státního rozpočtu. A podle nich by měl stát více šetřit a kontrolovat své výdaje. V daňovém 
systému by 80 procent dotázaných uvítalo vznik jednotného inkasního místa pro daně a odvody.“ 
Tentokráte se k průzkumu vyjádřil Břetislav Ošťádal, předseda představenstva AMSP ČR: „Čeho se 
nejvíc bojí, je zvyšování daní. Co si budeme povídat a spíš to vyplývá, ţe by rádi podnikatelé došli k 
nějakým úsporám v sociálním pojištění, nějakému sníţení třeba i za ceny zvyšování přímých daní 
nebo daní z příjmů právnických osob.“ 
 
* Záznam je rušen špatnou kvalitou signálu, proto není moţné doplnit monitoring daných zpravodajských příspěvků o kompletní 

popis obrazové části.  

 

21:00 Zprávy Volby ne 

 
Úterý 25. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ne 

12:30 Zprávy Volby ne  

18:00 Zprávy Volby ne  

18:30 Zprávy Volby ne  

21:00 Zprávy Volby ne  

 
Středa 26. května 
  

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ne 

12:30 Místo Zpráv odvysílán ţivý přenos z konference Řízení 
cizích zdrojů (VŠFS) 

 

18:00 Zprávy Volby ne  

18:30 Zprávy Volby ne  

21:00 Zprávy Volby ne  

 
Čtvrtek 27. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano 

Přehled tisku: 
 
LN: „Lidové noviny spekulují o tom, ţe volby vyvolají personální změny také ve vedení státních 
podniků. Trnem v oku ČSSD jsou zejména šéfové státních bank nebo předseda správy státních 
hmotných rezerv Ladislav Zabo. Občanští demokraté by se zase nejraději rozloučili s Petrem Rafajem, 



který v čele antimonopolního úřadu.“ Kamera zabírá úvodní stránku Lidových novin s velkým 
nadpisem ‚Kdo nepřeţije volby‘.  
 
MF Dnes: „Mladá Fronta Dnes se věnuje předvolebnímu boji největších rivalů. ODS vytáhla jeden 
z posledních trumfů – hokejistu Jaromíra Jágra varujícího před řeckým scénářem. Ani sociální 
demokraté nezůstali pozadu a pochlubili se trenérem Vladimírem Růţičkou, který pochválil jejich 
program podpory sportu. Večer se pak oba, Jiří Paroubek a Petr Nečas, stihli pohádat v rozhlasovém 
duelu. Mimo jiné se přeli o to, kdo je úspěšnější v lovu sekretářek a kdo naopak boduje u tlumočnic.“ 
Detailní záběr kamery zabíral nadpis na titulní straně deníku ‚Volební finiš: sliby a hádka‘. 
 

12:30 Zprávy Volby ne  

18:00 Zprávy Volby ne  

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 30) 

Moderátorka ze studia: „České volby do Poslanecké sněmovny začínají v Americe uţ dnes. První 
české voliče přivítají na velvyslanectvích v Brazílii, Uruguay a Argentině a to po 19. hodině 
středoevropského času. K volbám na zastupitelstvích po celém světě se letos podle českého 
ministerstva zahraničí zapsalo jen asi šest tisíc Čechů z odhadovaného počtu sedmdesáti tisíc. 
Krajany od účasti na volbách často odrazuje skutečnost, ţe nelze hlasovat korespondenčním 
způsobem.“ Zpráva je doplněna ilustračními záběry z volebních místností.  
 
Pátek 28. května 
 

07:00 Zprávy s přehledem tisku Volby ano 

Přehled tisku: 
 
Podle slov moderátorky se všechny páteční deníky věnují volbám.  
HN: „V poslední předvolební televizní debatě předčil lídr ODS předsedu ČSSD věcností a lepší 
argumentací. Tak hodnotí duel Jiřího Paroubka a Petra Nečase Hospodářské noviny. Jiří Paroubek 
například nebyl schopen oproti lídrovi ODS odpovědět na otázku, koho se dotknou nutné úspory státu. 
Nečas naopak přiznal, ţe úspory se dotknou i zaměstnanců ve veřejném sektoru.“ Záběr na titulní 
stranu Hospodářských novin, kamera přibliţuje nadpis ‚Premiérský duel: poslední body pro Petra 
Nečase‘.  
 
MF Dnes: „Vedení ODS i ČSSD se můţe po volbách do Poslanecké sněmovny radikálně změnit. 
Deník Mladá Fronta Dnes odkryl chystané personální změny. Pokud občanské demokraty porazí 
ČSSD o více neţ 8 %, pravděpodobně své funkce sloţí Petr Bendl, Ivan Langer a Petr Gandalovič. 
Pozice lídra strany Petra Nečase je oproti tomu silná. V případě prohry sociálních demokratů bude mít 
svou ţidli nejistou především Jiří Paroubek. V obrazové části se střídají záběry na moderátorku 
s detailním záběrem na titulek v novinách ‚Lídrům jde o všechno, pád hrozní vedení ODS i 
Paroubkovi‘. V levé části titulní strany je reklama na TOP 09 se sloganem ‚Můţete změnit víc, neţ 
myslíte 28. - 29. května‘.  
 
LN: O tom, jak vypadají sázky na výsledky voleb, informují Lidové noviny. Podle deníku sázkařské 
společnosti jednoznačně favorizují do pozice vítěze voleb sociální demokraty. Pokud by neočekávaně 
zvítězila ve volbách některá z nových stran, mohl by si sázkař při vkladu 100 tisíc korun přijít aţ na 10 
milionů. V detailu záběr na titulní stranu LN s nadpisem ‚Potřebujeme vás! Dnes a zítra‘ s fotografiemi 
osmi předsedů politických stran. V dalším záběru kamera přejíţdí na titulek ‚Rekordní sázky na volby, 
na ČSSD se vydělat nedá‘.  
 
Právo: Deník rozebírá vázaný mandát budoucích poslanců strany Věci veřejné. Ti pod pokutou 7 
milionů korun nesmí hlasovat proti vůli svého případného klubu, ani přejít ke konkurenci. Šéf strany 
Radek John řešení hájí, podle ústavních právníků oslovených deníkem je protiústavní. V obrazové 
části detail na nadpis ‚Ústavní právníci: VV chtějí mít z poslanců zaměstnance‘.  
 

12:30 Zprávy Volby ano 

V rámci přehledu zpráv je na pozadí ilustračních záběrů z volebních místností prezentována první 
zpráva ohledně voleb: „Češi během dneška a zítřka rozhodují, jak bude vypadat příští sněmovna i 
vláda. Volby odstartují ve dvě hodiny odpoledne a podle Financial Times české hlasování směřuje k 
nejistému výsledku, který by mohl oslabit důvěru investorů.“ 
 



18:00 Zprávy Volby ano 

V rámci přehledu zpráv je na pozadí ilustračních záběrů z volebních místností prezentována první 
zpráva ohledně voleb: „Češi během dneška a zítřka rozhodují, jak bude vypadat příští sněmovna i 
vláda. Po prvních třech hodinách hlasování uţ odvolila pětina oprávněných osob. Podle Financial 
Times české hlasování směřuje k nejistému výsledku, který by mohl oslabit důvěru investorů.“ 
 

18:30 Zprávy Volby ano (zpráva č. 1, 
2, 3, obrazový předěl, 
16, 17, 18) 

V rámci přehledu zpráv je na pozadí ilustračních záběrů z volebních místností prezentována první 
zpráva ohledně voleb: „Češi během dneška a zítřka rozhodují, jak bude vypadat příští sněmovna i 
vláda. Po prvních třech hodinách hlasování uţ odvolila pětina oprávněných osob. Podle Financial 
Times české hlasování směřuje k nejistému výsledku, který by mohl oslabit důvěru investorů.“ 
 
V pořadí 2. zpráva se týká nákladů na parlamentní volby. „Náklady na letošní volby zřejmě přesáhnou 
jednu miliardu korun. Jen úhrady volebních výdajů politických stran přijdou státní kasu asi na 570 
milionů korun. Zúčastněné politické strany totiţ dostanou za kaţdý hlas voliče 100 korun. Musí ale 
získat víc neţ 1,5 procenta z celkového součtu všech platných volebních lístků. Další náklady si mezi 
sebe rozdělí obce a kraje, které zajišťují chod volebních místností. Zhruba 100 milionů korun získá 
také statistický úřad za sčítání hlasů. Letos je otevřeno 14 786 volebních místností. Kaţdou z nich 
obsluhuje nejméně pětičlenná volební komise.“ Příspěvek je čten moderátorem během ilustračních 
záběrů z volebních okrsků doplněných grafikou s tabulkami hodnot odhadovaných nákladů.  
 
Následuje krátký příspěvek s komentářem Václava Klause. Moderátor ze studia oznamuje: „A 
hlasování uţ má za sebou i český prezident Václav Klaus.“ Poté je dán prostor vyjádření prezidenta: 
„Skončila určitě nejdelší volební kampaň v historii a je dobře, ţe uţ skončila. Ta volební kampaň v té 
délce téměř jednoho roku zneklidňovala, destabilizovala a ještě popichovala k tomu, aby vznikaly 
takové vnější spory mezi stranami. Takţe já jsem strašně rád, ţe uţ je to, a myslím si, za námi a ţe si 
oddechnou, oddechnou všichni.“ 
 
Po informaci o počasí, v polovině zpravodajské relace, byl zařazen obrazový materiál označen jako 
„Svět obrazem – volič Václav Klaus“ s podtitulkem Václav Klaus odhlasoval v parlamentních volbách, 
po kandidatuře se mu nestýská. Materiál prezentuje volební akt prezidenta republiky a jeho manţelky. 
Obraz je doprovázen reálnými zvuky, bez komentáře. (délka 24 s.). 
 
Pokračuje druhá polovina večerní zpravodajské relace zprávou č. 16. Moderátor ze studia: „A 
odpoledne začaly volby, které rozhodnou o dalším osudu České republiky. Během prvních tří hodin 
hlasování své poslance vybrala uţ pětina oprávněných osob. Svůj hlas uţ také odevzdala většina 
nejvyšších ústavních činitelů. Prezident Klaus si postěţoval, ţe předvolební kampaň způsobila větší 
rozkol mezi stranami. Předseda ČSSD Jiří Paroubek zase konstatoval, ţe očekává velké vítězství své 
strany. Jeho rival z ODS Petr Nečas naopak popřál hodně úspěchů straně TOP 09, lidovcům a Věcem 
veřejným a naznačil tak, s kým by po volbách mohl jednat o sestavení koaliční vlády. Prezident Václav 
Klaus novinářům neprozradil, které z kandidujících stran dal ve volbách svůj hlas. A ani neodhadnul, 
jaký by mohl být jejich výsledek.“ Následuje vyjádření Václava Klause, prezidenta republiky: 
„Vydrţme všichni 24 hodin a nepředbíhejme. Ty volby jsou nejednoduché, volby jsou sloţité, kaţdé ty 
volby jsou jiné. Ty jsou v lecčems riskantnější, ţe najednou přišli noví hráči, kteří zamíchávají kartami.“ 
Příspěvek byl v prostřizích doplněn ilustračními záběry z volební místnosti.  
 
Další zprávou týkající se volebního dne byla informace o sázkách na výsledky voleb. „Parlamentní 
volby byly v Česku největší sázkovou příleţitostí před mistrovstvím světa ve fotbale. Lidé na výsledky 
hlasování vsadili miliony korun. Zájem je větší neţ při minulých volbách, přičemţ většina sázkařů 
tipuje vítězství sociální demokracie. Našli se i takoví jedinci, kteří vsadili stovky tisíc korun. Ve Fortuně 
se celkový objem sázek dostane přes 6 milionů. Tipsport předpokládá podobné číslo. Časté jsou 
například typy na volební účast 60 a více procent. Sázet bylo moţné aţ do chvíle, neţ se otevřely 
volební místnosti.“ Tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain k tomu dodává: „Nejvyšší vůbec vsazená částka, 
kterou jsme v souvislosti s letošními volbami přijali, je právě na vítězství ČSSD 400 tisíc a byla podaná 
v době, kdy byl kurz ještě poměrně atraktivní. Ve hře je tedy docela zajímavá výhra 640 tisíc.“ 
Opětovně redakční příspěvek doplněn ilustračními záběry ze sázkové kanceláře, včetně detailním 
záběrem na velké logo společnosti Fortuna a Tipsport.cz.  
 



Poslední, 18. zprávou, je informace o tzv. odchodném stávajících poslanců. „Končící poslanci 
dostanou statisíce odchodného. Podle zákona mají nárok na 5 měsíčních platů. Jejich výše závisí na 
tom, kolik kdo pobíral poslední měsíc ve funkci. Jak dál píše deník Právo, nejvyšší odchodné si 
odnese místopředsedkyně sněmovny Lucie Talmanová, a to téměř 563 tisíc korun hrubého. Řadový 
poslanec si přijde na zhruba 295 tisíc. Své sněmovní kanceláře pak musí všichni členové dolní komory 
vyklidit do 8. června.“ Ilustrační záběry Parlamentu a Lucie Talmanové, Miroslavy Němcové a 
Lubomíra Zaorálka ze sněmovny.  
 

21:00 Zprávy Volby ano 

V rámci přehledu zpráv je na pozadí ilustračních záběrů z volebních místností prezentována zpráva 
ohledně voleb: „Češi během dneška a zítřka rozhodují, jak bude vypadat příští sněmovna i vláda. 
Zatím odvolila zhruba pětina oprávněných osob. Podle Financial Times české hlasování směřuje k 
nejistému výsledku, který by mohl oslabit důvěru investorů.“ Doplněno ilustračními záběry z volební 
místnosti.  
 
Sobota 29. května  
V sobotu 29. května nebyl pořad Zprávy součástí programové nabídky televizní stanice Z1. Nicméně 
od 14:39 hodin do půlnoci byly uváděny informace o výsledku voleb v kraulu v horní části obrazovky, 
v dolní části pak stanice odvysílala mimořádné vydání Zpráv (běţně Zprávy nejsou součástí 
víkendového vysílání).  
 

 

 
 
 



Dílčí závěr k pořadu Zprávy: 
 
Televizní stanice Z1 přinášela informace spojené s volbami do Poslanecké sněmovny průběţně, tak 
jak přicházely z politického ţivota. Nelze říci, že by některá z politických stran byla zvýhodňována, 
byť se můţe zdát, ţe se dostávalo více sluchu pravicovým stranám. To ovšem plyne z ideového 
zaměření stanice. Základem programu Z1 jsou ekonomické a finanční informace, popř. s byznysem 
související zprávy. Stanice se od počátku orientuje převáţně na cílovou skupinu diváků, kteří - dle slov 
tiskové mluvčí Z1 – „rozhodují, vydělávají a investují“. Z toho logicky vyplývá i výběr témat pro 
zpravodajské příspěvky, které jsou tradičně více spjaty s pravicovými stranami, pokud lze 
z politologického hlediska toto rozlišení stále uplatňovat. Volební zpravodajství nemělo ţádný 
systematizující charakter, zprávy se týkaly převáţně informací o předvolebních průzkumech mezi 
veřejností a podnikatelskými subjekty, ekonomických témat spojených s volebními programy 
jednotlivých stran, popř. kauz, které postihly konkrétní strany. V průběhu konání voleb (28. – 29. 
května 2010) byly součástí zpravodajských příspěvků o volbách obecné informace o době konání 
voleb, percentuální vyjádření kolik občanů jiţ odvolilo a kdo z významných politiků jiţ odevzdal svůj 
hlas ve volební místnosti, jaké budou celkové náklady na volby etc. Zpravodajství programu Z1 
pokrylo oba volební dny, byť druhý den (sobotu 29. května) pouze v obrazové části vysílání (viz 
informace k danému dni), jelikoţ o víkendu není pořad součástí programové nabídky stanice Z1. 
Monitoring pořadu ve sledovaném období nezaznamenal porušení zákona č. 231/2001 Sb. a 
není tedy důvod k zahájení správního řízení.  
 
 

 
II. Interview Z1 
 
 
Pořad Interview Z1 je vysílán na stanici Z1 v premiérovém čase kaţdý všední den od 21:30 hodin. 
Reprízy jsou uváděny vţdy následující všední den ve 12:35, 18:02 a 24:00, o víkendu ve 12:05, 14:15, 
16:35, 18:40 a 22:40. Pořad byl do monitoringu předvolebního vysílání zařazen z důvodu moţné 
prezentace politiků a příznivců jednotlivých politických stran v některých dílech pořadu.  
 
 
Anotace pořadu na stránkách provozovatele: 
 
„Součástí vysílání Z1 je také pořad Interview Z1 - profilový rozhovor osobnosti s osobností, která má 
vliv na dění v byznysu nebo souvisejících oblastech, která vyvolává zájem veřejnosti a má co říci.  
 
Interview Z1: 21:30 - 22:00 
Moderátoři: Naděţda Fořtová-Hávová, Eugen Korda a Tomáš Cikrt 
Kaţdý všední den, naţivo, od 21:30 hodin. To je „Interview Z1“, ve kterém osobnosti kulturního, 
vědeckého, ekonomického, politického, sportovního i společenského ţivota hovoří o aktuálních 
tématech, ale hlavně o sobě a své práci. Osobnostní rozhovor „jeden na jednoho“ představí během 23 
minut lidi proslulé, o kterých moţná nevíme všechno, i ty veřejnosti méně známé, které bychom však 
znát měli. Hosty do studia zve vţdy jeden ze tří střídajících se moderátorů. Naděţda Hávová má 
obvykle pondělky a kaţdou druhou středu. Tomáš Cikrt úterky a kaţdou druhou středu. Z Bratislavy 
přijíţdí Eugen Korda, aby moderoval vţdy ve čtvrtek a v pátek.“  
 
Pořad je koncipován jako série rozhovorů s významnými osobnostmi, během kterých se moderátor ptá 
na mnohé z osobního a pracovního ţivota dané osoby s cílem poodkrýt soukromí a zajímavosti 
z jejich ţivota. V tomto ohledu nemá pořad ţádnou jasnou a předem danou strukturu, otázky si 
moderátor sice předem připraví, jsou nicméně spojeny vţdy s osobností a ţivotním osudem 
dotazovaného. Jasným koncepčním prvkem pořadu je zřejmá neformálnost rozhovoru a snaha o 
přiblíţení hosta z lidské stránky. Pořad není primárně určen k prezentaci politických stran, jejich 
volebních programů a povolebních preferencí ve smyslu případné vládní, koaliční, popř. opoziční 
politiky. Ve sledovaném období neměl pořad žádnou speciální předvolební úpravu, takže jej 
nelze vnímat jako systematické předvolební vysílání s cílem představit jednotlivé politické 
subjekty usilující o vstup do Poslanecké sněmovny. S formátem pořadu je spojena i prezentace 
jednotlivých politiků, kteří byli do pořadu pozváni. Ti nehovoří čistě o politických tématech, byť i o nich 
(náčrt rozhovorů je uveden v tabulce č. 2). Například interview s Janem Kohoutem je v podstatě celé 
věnováno diplomacii, politická témata byla spíše okrajová. Stěţí lze taktéţ vysledovat klíč, na základě 



kterého si moderátoři své hosty vybírají a zvou do studia. Monitoring pořadu zaznamenal několik dílů, 
ve kterých se buď přímo vyskytovala osoba politika, nebo byla hostem významná osobnost, která 
propagovala určitou politickou stranu či linii. Z toho důvodu byly do analýzy zařazeny i díly, ve kterých 
hovoří o své práci a ţivotě Pavel Šporcl a David Koller – první poměrně otevřeně prezentuje podporu 
občanským demokratům, druhý výrazným způsobem vystupuje proti komunistům.  
 
Přehledové tabulky zachycují počet politiků, kteří byli ve sledovaném období hosty pořadu, taktéţ 
hosty, kteří se k volbám nějakým způsobem vyjadřovali. Tabulka obsahuje rovněţ informaci o počtu 
repríz, coţ je relevantní vzhledem k celkovému času, který televize Z1 konkrétním politickým 
subjektům poskytla. Je však nutné doplnit metodologickou poznámku, dle které je velice obtížné na 
základě kvantitativního zastoupení v pořadu hodnotit přímou úměrou relevanci poskytnutého 
času. Byť bylo jednoznačně poskytnuto více prostoru pravicovým stranám, ne vţdy bylo vyznění pro 
danou stranu pozitivní. To je nutné mít při hodnocení kvantitativních ukazatelů na zřeteli.  
 
 
Přehled relevantních dílů pořadu dle metodiky Rady k předvolebnímu vysílání: 
Tabulka č. 1 

Datum Premiéra Data a čas repríz 
Počet 
repríz 

Moderátor Host 
Politická 

strana 

30. 3. 21:30 
 

31.3. 12:35, 18:02 
03.4. 14:05 
04.4. 22:35 
05.4. 12:40 

5 

T. Cikrt 
 

Alexandr Vondra 
senátor 

ODS 
 

08.4. 21:30 09.4. 12:35, 18:02 
10.4. 19:10 
11.4. 14:15 

4 
E. Korda Roman Onderka  

primátor Brna 
ČSSD 

12.4. 21:30 13.4. 12:35, 18:02 
15.4. 18:02 
17.4. 13:05, 17:00 
18.4. 19:10 

6 
 

N. Hávová Pavel Šporcl - 
houslista 

příznivec ODS 

13.4. 21:30 14.4. 12:35, 18:02 
         24:00 
17.4. 14:30 
18.4. 22:35 

5 

T. Cikrt Jiří Šneberger - 
senátor 

ODS 

15.4. 21:30 16.4. 12:35, 18:02 
17.4. 19:10 
18.4. 14:10 

4 

E. Korda Jan Kohout - 
ministr zahraničí 

ČSSD 
(pozastaveno 
členství v 
květnu 2009) 

06.5. 21:30 07.5. 12:35, 18:02 
         24:00 
08.5. 19:10 
09.5. 14:15 

5 

E. Korda Tomáš Julínek - 
senátor 

ODS 

14.5. 21:30 15.5. 22:50 
16.5. 16:50 
17.5. 12:35, 18:02 
         24:00 

5 

E. Korda Jiří Besser - 
starosta 
Berouna 

TOP 09 

19.5. 21:30 20.5. 12:35, 18:02 
         24:00 
21.5. 19:30 
22.5. 17:00 
23.5. 12:50 

6 

T. Cikrt Tomáš Chalupa  
starosta Prahy 6 
a kandidát ve 
volbách do PS 

ODS 

25.5. 21:30 26.5. 12:35, 18:02 
         24:00 
27.5. 19:30 
29.5. 14:10 (po 
uzavření volebních 
místností) 

5 

T. Cikrt Jiřina Šiklová - 
kandidátka ve 
volbách do PS 

SZ 

26.5. 21:30 27.5. 12:35, 18:02 
         24:00 
28.5. 19:30 

5 
N. Hávová David Koller - 

hudebník, 
zpěvák 

Proti KSČM 



29.5. 16:55 (po 
uzavření volebních 
místností) 

 
 
Přehledové grafy:  
 

 
    Obr. 1: dle počtu pozvaných hostů spojených s danou politickou stranou - doplnění 
                tabulky č. 1 
 

 

 
                Obr. 2: První číslice označuje počet odvysílaných dílů; % ukazují celkové zastoupení v rámci                               
                  odvysílaných premiér a repríz 

 
 
 
Přehled témat jednotlivých dílů pořadu (rámcově): 
 
Tabulka č. 2   

Alexandr Vondra (ODS)  

- na Mars by poslal Jiřího Paroubka 
- první část rozhovoru se týkala odstupujícího předsedy ODS Mirka Topolánka 
- proč by měla zázrakem být poctěna zrovna ODS? 



- diplomatická kariéra 
- rodina 
- pobyt v USA 
- kongres ODS 
- v dobách normalizace topič v kniţním velkoobchodu, troufl byste si na to ještě? 

Roman Onderka (ČSSD) 

- sportovní organizace sociální demokracie Dělnická tělovýchovná jednota 
- sociální demokraté nejsou pouze dělníci z fabrik 
- návštěva prince Charlese 
- Miloš Zeman (podle průzkumů odebírá ČSSD 2 % hlasů) 
- stínová vláda: post ministra dopravy 
- Brno (doprava, fotbalový stadion) 
- co po volbách? vládli byste s komunisty? 
- boj s korupcí (FBI) 
- ODS obviňuje ČSSD, ţe zadluţuje stát 
- Praha vs. Brno 
- máte obavy z Ruska? 
- ČSSD dostala nejméně peněz od podnikatelů, podnikatelé vás nemají rádi? 
- měl by Paroubek odejít, pokud se mu nepodaří sestavit vládu po volbách? 

Pavel Šporcl 

- proč hraje na modré housle 
- péče o housle 
- můţe si někdo objednat Pavla Šporcla domů? 
- zahajoval kongres ODS českou hymnou – to bylo z přesvědčení, ne za peníze 
- charitativní a benefiční akce 
- „já to určitě dělám z přesvědčení, stejně jako z přesvědčení hraju na modré housle a hraju na ně 
ODSce…“ 
- EXPO v Číně 
- rodina 
- co je potřeba ke hře na housle (dlouhé prsty)? 
- studium v USA 
- koncertování 
- nástroj, struny, kvalitní houslař 

Jiří Šneberger (ODS)  

- konotace se jménem „šnek“ 
- je veřejně neznámým politikem ODS 
- podzimní volby do Senátu a jeho kandidatura 
- primátor Plzně 
- Senát - bašta pravice 
- funkce místopředsedy Senátu 
- politická kultura v Poslanecké sněmovně a v Senátu 
- odešel Mirek Topolánek, bude to voličům stačit? 
- odchod Pavla Béma a Ivana Langra 
- co soudíte o debatách politiků z pohledu volebního manaţera? 
- volební kampaň ODS a moţný výsledek voleb 
- lidovci a VV - moţný koaliční partner (středové strany) 
- proč jiţ ODS není tak atraktivní pro lidi jako dříve? 
- rodina 

Jan Kohout (ČSSD) 

- diplomacie a profese diplomata 
- funkce ministra zahraničních věcí 
- Obama a Medveděv v Praze 
- při podpisu chyběl Havel a Schwarzenberg, nevadilo vám to? 
- setkání s Hillary Clinton 
- jste připravený být ministrem zahraničních věcí v případě, ţe vyhraje ČSSD? 
- kandidátka ve volbách do PS (Plzeň) 
- tragédie pádu polského letadla 
- vztah Polska a Ruska 
- cestování ministra zahraničí 
- pozastavení členství v ČSSD - co to je? 



Tomáš Julínek (ODS)          

- otec - operní zpěvák 
- nemocnice a nemocniční prostředí 
- jaký je recept na to, stát se nejneoblíbenějším ministrem zdravotnictví? 
- poplatky ve zdravotnictví 
- zdravotní zákon z roku 1966 
- proč lidé nechtějí platit za to nejcennější, za svoje zdraví? 
- co se musí stát, aby lidé pochopili, ţe musí přijít reforma zdravotnictví? 
- Mirek Topolánek 
- dokázal byste se ještě uţivit jako lékař? 
- kuchařské umění (hospodský má být ve své hospodě) 
- předvolební kampaň je velice negativní, vulgární, velká míra populismu 
- co by se muselo stát, abyste nekandidoval do Senátu? 
- proč se bojíte říci lidem pravdu? 
- nebuďte nervózní, pane Julínek, všechno dobře dopadne 

Jiří Besser (BEZP, ale kandiduje za TOP 09) 

- původní povolání - zubař 
- 16 let starostou 
- jak si kupujete voliče? 
- kandidujete do PS, co budete dělat, kdyţ neuspějete? 
- čím Vás Kalousek přesvědčil, abyste za něj kandidoval? 
- jste podporovatel TOP 09 a příznivec Starostů a nezávislých, proč jste do TOP 09 nevstoupil? 
- umíte se pohybovat ve vysoké politice? 
- rodina 
- výstavba za komunismu, asanace starého Berouna 
- boj se záplavami 
- titul Historické město roku 
- kompromisy v politice 

Tomáš Chalupa (ODS) 

- jste padouch, nebo hrdina? (dělení podle nového lídra ODS) 
- situace uvnitř ODS 
- případná koalice s ČSSD – rozhodně ne 
- budete usilovat o post primátora Prahy? 
- čím to, ţe má Praha tak špatnou pověst? 
- byl tiskovým mluvčím tehdejšího premiéra Václava Klause 
- studium, starostování 
- rodina 
- odchod z pozice místopředsedy ODS 
- prý ubývá podpory ODS ze strany podnikatelů, je to pravda? 
- současná volební kampaň 
- ţidovské anekdoty 
- myslíte, ţe lidé volí jinak do PS a jinak by volili starostu? 
- proč jste neudělali Václava Havla čestným občanem Prahy 6? 
- kdy bude metro na letiště? 

Jiřina Šiklová (SZ) 

- stáří a vitalita 
- politika a podbízivá hesla 
- co byste nabídla seniorům (volební program)? 
- video „Přemluv bábu“ 
- video Zelených „Tahle země není pro starý“ 
- na chatu (internetová diskuse) Vám někdo napsal: „Proč kandidujete za Zelené, Vaše brutálně 
pravicové názory a také věk se k této straně nehodí…“ 
- Zelení jsou spíše ve středu 
- kniha Matky po emailu 
- důchodová politika 

David Koller (proti KSČM) 

- kolik jste dnes pozuráţel komunistů? 
- „z principu fašistická a komunistická organizace nesmí bejt, dokonce na to vyšel v 90. letech nějakej 
zákon, ţe to byla zločinecká organizace… oni tvrdí, ţe s tím nemají nic společnýho… ale je tam 60 
mil. nebo kolik mrtvejch tam je, mně připadá, ţe to není košer…“ 



- video na serveru Vyměňte politiky.cz 
- Ivan Langer odpověděl videem „Nelţete“ 
- mafiánská justice a mafie v politice 
- potřeba volit lidi, které známe 
- akce „Převol ves“ (namířeno proti komunistům) 
- kariéra hudebníka 
- kapela Lucie 
- nové projekty 

 
 
Celkový přehled hostů, kteří byli pozváni do pořadu Interview Z1 v období od 23. března do 29. května 
2010 (chronologicky dle premiér): 

 
Pavel Pecháček, bývalý ředitel rádií RFE a Hlas Ameriky 
Prof. Luboš Petruţelka, přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK 
Doc. Luboš Chaloupka, rektor Univerzity Jana Amose Komenského 
Karel Smyczek, reţisér 
Petr Mikšíček, kulturolog 
Jiřina Mládková, kastelánka hradu Landštejn 
Alexandr Vondra, senátor za (ODS) 
Michael W. Pospíšil, generální ředitel Českých center 
Prof. Luboš Sobotka, přednosta Kliniky gerontologické a metabolické FN HK 
Pavel Skalník, malíř 
 
Jaromír Jirsa, místopředseda Městského soudu v Praze 
Šimon Pánek, ředitel o.p.s. Člověk v tísni 
Roman Onderka, primátor města Brna (ČSSD) 
Prof. Lubomír Dobrý, profesor Fakulty tělesné výchovy a sportu 
Pavel Šporcl, houslista (příznivec ODS) 
Jiří Šneberger, senátor za ODS a místopředseda Senátu  
Jan Kohout, ministr zahraničí ČR (ČSSD) 
kapitánka Lada Kovářová, vedoucí týmu CIMIC AČR v misi v Afgánistánu 
František Skála, sochař, malíř, ilustrátor, hudebník a tanečník 
Doc. Tomáš Kára, kardiolog a vedoucí lékař ICRC Brno 
 
Miloš Kvapil, ředitel výcviku posádek letadel ČSA 
Ivan Chadima, hoteliér 
Jan Světlík, předseda představenstva a GŘ Vítkovice Holding 
Libor Pešek, dirigent 
Martin Jarolímek, psychiatr a psychoterapeut 
Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla v Brně 
Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař 
Kateřina Neumannová, olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyţích 
Irena Ţantovská, dramatička, překladatelka a divadelní reţisérka 
Evţen Růţička, přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 
 
Eduard Stehlík, historik Vojenského historického ústavu 
Tomáš Julínek, senátor a předseda senátního klubu ODS 
Luděk Frencl, kastelán hradu Křivoklát 
Otakar Motejl, veřejný ochránce práv (natočeno 11. 9. 2009) 
Hynek Martinec, malíř 
Jan Svoboda, profesor buněčné a molekulární biologie 
David Vršecký, dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů 
Jiří Mazánek, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 
Jiří Besser, starosta Berouna (TOP 09) 
Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě 
 
Květoslava Jakubalová, hlavní kaplanka Vězeňské sluţby ČR 
Tomáš Chalupa, kandidát ve volbách do PS a starosta Prahy 6 (ODS) 
MUDr. Vladimír Koza, primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň 



Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro Unicef 
Jiří Kejval, předseda Českého svazu veslařů a místopředseda ČOV 
Jiřina Šiklová, socioloţka a kandidátka ve volbách do PS za SZ 
David Koller, hudebník, zpěvák, skladatel (proti KSČM) 
Leoš Mareš, moderátor 
Dagmar Damková, fotbalová rozhodčí 
 
 
Dílčí závěr k pořadu Interview Z1: 
 
V období od 23. března do 29. května 2010 bylo do pořadu Interview Z1 pozváno celkem 49 hostů, 
z toho bylo 8 politiků a 2 hosté se vyjadřovali k volbám, popř. prezentovali své volební preference či 
podporu konkrétní politické straně. Z daného vyplývá, ţe pořad v předvolebním období nebyl 
upraven tak, aby ve zvýšené míře poskytoval prostor jednotlivým politickým subjektům 
k prezentaci jejich volebních programů, a nelze ho tedy vnímat jako politicko-publicistický pořad, na 
který se vztahuje § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Fakt, ţe se pravicové strany těšily větší míře 
výskytu (viz přehledové grafy a tabulky), nelze jednoznačně vykládat jako porušení zásad objektivity a 
vyváţenosti. Větší míra výskytu ještě nutně neznamená kladnou publicitu, byť poměrně jasně 
deklaruje podporu konkrétní politické linie. Navíc dané ustanovení zákona hovoří o „celku vysílaného 
programu“, v rámci kterého by neměla být „jednostranně zvýhodňována ţádná politická strana nebo 
hnutí“. Na jeden konkrétní pořad tedy není možné aplikovat zásadu proporcionality politických 
stran. Navíc přičteme-li, ţe pořad je skutečně koncipován jako neformální rozhovor se širokým 
záběrem témat, nelze některé díly, byť to byl rozhovor s politikem, vnímat jako prezentaci dané 
politické strany. Trojice moderátorů si počínala uváţlivě a korektně, nebyl zaznamenán rozdílný 
přístup k hostům z různých politických stran. V ţádném z monitorovaných dílů nebylo zaznamenáno 
porušení zákona č. 231/2001 Sb. 
 
 
 

III. Byznys a politika 
 
 
Pořad Byznys a politika je součástí cyklu aktuální publicistiky s názvem ‚Téma Z1‘; je mu vyhrazen 
pravidelný čas kaţdé pondělí od 21.00 hodin. Pořad byl do monitoringu předvolebního vysílání 
zařazen z důvodu moţné prezentace politiků či volebních programů jednotlivých politických stran. 
Pořad je ve většině případů rozdělen na dvě části, přičemţ kaţdá věnuje pozornost jinému tématu 
s jiným výběrem hostů. Prostor je dán i divákům, kteří mohou via e-mail, telefon či Skype zasílat své 
dotazy k probíranému tématu. Ve výčtu jsou uvedeny všechny premiérové díly, které byly odvysílány 
v období od 23. března do 29. května 2010. Z hlediska analýzy relevantní díly jsou poté popsány 
podrobněji.  
 
Anotace pořadu na stránkách provozovatele: 

 
„Kaţdý všední den, naţivo, od 21:00 hodin. To je ‚Téma Z1‘ - diskusní pořad, který se kaţdý den 
zaměří na dvě ekonomická témata. Hosty jsou zajímaví lidé, kteří hýbou českým i světovým 
byznysem. Patří mezi ně zástupci nejrůznějších firem, ekonomové, analytici i politici. Kaţdý den se 
pořad zaměřuje na specifický obor. V pondělí si Aneta Snopová zve do studia lidi, jejichţ názory 
rozhodují ve vztazích byznysu s politikou.“  
 
 
Přehled jednotlivých dílů: 
 

Datum 
premiéry 

Čas repríz Témata Hosté 
Politická 
strana 

22. 3.  23. 3. 09:30, 15:00 
27. 3. 10:00 
28. 3. 13:50 

1. výše výţivného 
 
2. Prunéřov II. 

Daniela Kovářová (MS) 

Ladislav Kříţ (ČEZ) 
Jan Šrytr (EPS) 

NE 

29. 3.  30. 3. 09:30, 15:00 
03. 4. 09:50 
04. 4. 13:40 

Práci cizinců dáme 
Čechům 

Štefan Duháň (MPSV) 
Luboš Rejchrt (APPS) NE 



12.4. 13. 4. 09:30, 15:00 
17. 4. 10:00 
18. 4. 13:45 

1. Jak chtějí strany po 
volbách řešit rostoucí 
dluh veřejných financí 
2. Politická reklama 

Jiří Havel (europoslanec) 
Martin Kocourek 
(ekonomický expert ODS) 
Jakub Horák (TBWA) 

ČSSD 
ODS 

19. 4. 20. 4. 09:30, 15:00 
24. 4. 10:00 
25. 4. 13:50 

1. Ekonomické recepty 
nových politických stran  
2. Novinky na ţeleznici 

Jaromír Drábek 
Vít Bárta 
Miroslav Ševčík (LI) 

TOP 09 
VV 

26. 4.  27. 4. 09:30, 15.00 
01. 5. 10:00 
02. 5. 14:00 
 

1. Ztráty českého 
cestovního ruchu (erupce 
islandské sopky) 
2. Nový parkovací dům v 
Plzni 

Jitka Fatková (MMR) 
Jan Koláčný (Exim Tours) 
Jan Papeţ (ACK ČR) 
Petr Rund  

NE 

03. 5.  04. 5. 09:30, 15:00 
08. 5. 09:40 
09. 5. 13:50 

Ekonomická spolupráce 
příhraničních regionů 
Česka, Slovenska a 
Polska 

Rostislav Vondruška 
(ministr MMR) NE 

10. 5. 11. 5. 09:30, 19:05 
15. 5. 09:40 
16. 5. 13:45 

Volby ve Velké Británii Michael Ţantovský 
Richard Robinson NE 

17. 5. 18. 5. 09:30, 15:00 
          19:05 
20. 5. 19:08 
22. 5. 09:45 
23. 5. 13:40 

Sestřih z Fóra Zlatá 
koruna „Ekonomika 
versus politika aneb 
Volby 2010“ 

Miloslav Kalousek  
Martin Kocourek 
Miloš Zeman 
Cyril Svoboda 

TOP 09 
ODS 
SPOZ 

KDU-ČSL 

24. 5. 25. 5. 15:00, 19:05 
29. 5. 09:45 

1. Jak se na volební 
program dívají 
podnikatelé 
2. Regulace finančních 
trhů vládami  

Petr Kuţel (HK) 
Břetislav Ošťádal (AMSP) 
Rostislav Plíva (PatriaDirect) 

Pavel Sobotka (Z1) 

NE 

 
 
12. dubna 
 
Téma: A Jak chtějí politické strany po volbách bojovat s nebezpečně rostoucím státním dluhem? 
 B Negativní předvolební kampaň politických stran 
Hosté: Jiří Havel, europoslanec za ČSSD 
 Martin Kocourek, ekonomický expert ODS 
 Jakub Horák, marketingový specialista TBWA 
 
A V úvodu pořadu moderátorka Aneta Snopová uvádí téma daného dílu: rostoucí dluh veřejných 
financí, významné téma v právě probíhající volební kampani, kdy jednotlivé strany „neustále deklarují 
ochotu šetřit“. Jak to ale bude reálně vypadat? Druhým avizovaným tématem je negativní předvolební 
kampaň, jelikoţ reklamní slogany politiků a billboardy se nebývalou měrou zaměřují na zesměšnění 
protivníka. Proč je pro strany tak důleţité útočit na konkurenci formou negativní kampaně a vyplatí se 
politikům sta milionové částky, které utrácejí za reklamu?  
 
Samotná diskuse je uvedena krátkým shrnutím současné situace v oblasti veřejných financí: státní 
dluh České republiky roste stále rychleji, na konci března dosáhl hodnoty 1 bilion 200 miliard korun, 
mezikvartálně tak narostl o víc neţ 3 %. Na konci minulého roku byl však růst pouhé 1 %. Následuje 
zpravodajský příspěvek, který rekapituluje volební kampaň 2010 (boj proti zadluţování státu) 
z pohledu největších politických stran: „Tématem, které má sociální demokracii vyhrát volby je zrušení 
poplatků ve zdravotnictví, vyplácení mimořádných důchodů ve výši 2 400 Kč, nebo progresivní 
zdanění. Přesto strana tvrdí, ţe její plány nejsou rozmařilé a nepovedou k dalšímu zadluţování státu.“ 
České republice má pomoct zlepšování ekonomické situace v USA a Německu a také investiční 
pobídky. Reportáţ pokračuje úryvkem z vyjádření Milana Urbana z TK ČSSD: „Cesta z krize nevede 
přes škrty, cesta z krize vede přes investice a růst. Jen 27 % investic v ČR by se realizovalo, kdyby 
tady nebyl systém investičních pobídek.“ Stav veřejných financí je tématem také pro ODS, ta chce 
daně udrţet na současné úrovni, nebo zavést sankce na neodpovědnou rozpočtovou politiku pro 
členy vlády i poslance, také chce zaloţit národní rozpočtovou radu, která by ověřovala výdajové rámce 
rozpočtu a návrhy ovlivňující rozpočet. Následuje vyjádření Petra Nečase: „Návrhy by podávala vláda, 
případně v kombinaci vláda a poslanecká sněmovna, nebo klidně i bez návrhu, přímo by to jmenoval 



prezident, jako jmenuje členy bankovní rady.“ Z menších stran, které mají šanci se dostat do 
sněmovny, má nejrazantnější plány TOP 09 – ta chce sníţit o 10 % objem mezd vyplácených 
z rozpočtu i sociální dávky.  
 
V rámci diskuse se hosté vyjádří k následujícím tématům: kdy bude Česká republika plnit 
Maastrichtská kriteria a kdy bude mít vyrovnaný rozpočet; jak zpomalit tempo zadluţování (penzijní a 
zdravotní systém); proč nezvyšovat daně; progresivní zdanění; plány v otázce nepřímých daní (otázka 
diváka); kde chcete po volbách ušetřit nejvíce; návrh finanční ústavy a národní rozpočtové rady; sleva 
na daních pro úspěšné podniky (otázka diváka); jak můţe podle vás vypadat katastrofální scénář 
vývoje české ekonomiky, pokud vyhraje ten druhý? Během rozhovoru je obraz ze studia několikrát 
přerušen prezentací grafů a přehledových tabulek, které stanice Z1 přejala ze servisu ČTK (*):  
téma grafu 1*: jak roste státní dluh Česka (v mld. Kč) 2000-2009 
téma grafu 2*: jak se vyvíjí česká ekonomika (změna DPH v %) roky 2000-2009 
tabulka: recepty ODS na schodek veřejných financů 
tabulka: recepty ČSSD na schodek veřejných financů 
téma grafu 3*: jaké je celkové zadluţení Česka (% k HDP) 2000-2009 
téma grafu 4*: s jakým výsledkem skončil státní rozpočet (v mld. Kč) 2000-2009.  
 
 
Druhá část pořadu je oddělena přehledem událostí z byznysu se společenským rozměrem (týdenní). 
 
B Moderátorka uvede další téma: nemalé náklady na právě probíhající předvolební kampaň. 
Největší částku si na svou kampaň vyhradili sociální demokraté, pravděpodobně utratí 160 ml. korun, 
strana si vzala kontokorentní úvěr ve výši 180 ml. Kč. Za kampaň tedy můţe utratit aţ 340 ml. Kč. 
ODS má na předvolební agitaci 150-160 milionů, které jsou kombinací vlastních zdrojů, sponzorských 
příspěvků a úvěru. Ostatní politické strany mají na kampaň „vyčleněno o poznání niţší částky“.  
 
Tentokráte ve studiu moderátorka přivítá Jakuba Horáka, marketingového specialistu komunikační 
agentury TBWA. V rozhovoru jsou diskutována tato témata: letos utratily politické strany na volební 
kampaň rekordní částky – efektivita vynaloţených prostředků; změna strategie jednotlivých stran; 
slogany; výhody a záludnosti negativní kampaně; moderní sociální sítě (Facebook); postava lídra – 
charisma, fotogeničnost. Během rozhovoru je obraz ze studia přerušen prezentací grafu, který stanice 
Z1 opět přejala ze servisu ČTK: 
 
téma grafu: Plánované výdaje na letošní volby (ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, KDU-ČSL, VV, SZ) 
 
Moderátorka si počínala profesionálně, kladla dotazy střídavě oběma hostům (část A), takţe se 
dostalo stejného času a prostoru jak zástupci ODS, tak reprezentantovi ČSSD. Hosté se během 
rozhovoru nedopustili ţádného excesu, na který by musela moderátorka reagovat. Pouze ve chvíli, 
kdy Jiří Havel kritizoval kroky Petra Nečase (ODS), zástupce ČSSD zkorigovala s tím, ţe Petr Nečas 
není hostem pořadu a nemůţe tedy reagovat.  
 
 
19. dubna 
 
Téma: A Politické recepty nových politických stran 
 B Vstup Regiojetu na českou ţeleznici 
Hosté: Vít Bárta, volební manaţer VV 
 Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09 (po telefonu) 
 Miroslav Ševčík, ředitel Liberálního institutu 
 Jan Paroubek, předseda představenstva a ředitel RegioJetu 
 
A V úvodu první části diskusního pořadu moderátorka uvádí čísla spojená se státním dluhem 
České republiky (dluh na obyvatele, procentní růst). Strana Věci veřejné proto plánuje omezit výdaje 
státu např. sníţením počtu státních úředníků o 10 %. Strana TOP 09 chce také omezovat státní 
výdaje např. sníţením sociálních dávek o 10 %. 
 
Ve studiu Aneta Snopová přivítá Víta Bártu (VV) a Miroslava Ševčíka (LI), Jaromír Drábek se diskuze 
účastní přes telefon. Moderátorka krátce shrne návrhy strany VV na sníţení státního dluhu, tak jak 
jsou uvedeny v jejím volebním programu (desatero). Vít Bárta dostane prostor k tomu, aby vysvětlil, 



jak chtějí daných cílů dosáhnout. Poté dostane slovo Jaromír Drábek, aby nastínil recept TOP 09 na 
sníţení výdajů z veřejných rozpočtů. Během hovoru zástupců politických stran se na obrazovce 
zobrazuje grafika s přehledem úsporných opatření dané strany. Otázka na Miroslava Ševčíka: mají 
vůbec nové strany šanci přesvědčit voliče, ţe to myslí váţně? Budou mít po volbách sílu na prosazení 
svých návrhů? M. Ševčík si myslí, ţe nové strany mají ve svém programu mnohé, co můţe „léčit“ 
státní rozpočet, nicméně je potřeba je ještě dopracovat. V této části rozhovoru je vloţeno vyjádření 
Petra Kuţela, prezidenta Hospodářské komory ČR, a Petra Míleho, prezidenta Svazu průmyslu a 
dopravy, kteří reprodukují názory podnikatelů a jejich očekávání od nové politické reprezentace. Další 
otázka míří na Víta Bártu (VV): sníţení nezaměstnanosti díky snazšímu čerpání peněz z EU, podpora 
malých a středních podnikatelů (daňová amnestie). Jaromír Drábek reaguje na otázku moderátorky 
týkající se prohlášení strany, ţe nevstoupí do vlády, která nebude kultivovat podnikatelské prostředí. 
Dále se ptá, co podle něj trápí české podnikatele nejvíce (právní prostředí, daňový systém, nový 
zákon o dani z příjmu). Další dotaz směruje k M. Ševčíkovi: jaké největší chyby udělal stát ve vztahu 
k podnikatelům v uplynulých letech? Poslední otázka, tentokráte na dva zástupce politických stran, 
byla zaslána divákem: jak rychle zastavíte rostoucí státní dluh? V samotném závěru moderátorka 
reaguje na komentář, který měl Vít Bárta během vyjádření Jaromíra Drábka a poţádá ho o 
povysvětlení (podle Jaromíra Drábka korupční balíček nepomůţe). Vít Bárta konstatuje, ţe pokud se 
podíváme na přístup TOP 09 k akciím na doručitele nebo agenta provokatéra, tak je podle něj jasné, 
ţe problém „je hlubší neţ filosofický“. Závěrečné slovo má M. Ševčík, který se vyjádří v tom smyslu, ţe 
rozhodně není dobré zavádět akcie na doručitele povinně pro všechny. Taktéţ je vybídnut, aby se 
vyjádřil k poslední poloţené otázce (dotaz od diváka). Podle M. Ševčíka by se dané strany musely 
spojit dohromady s ODS „a třeba ještě kdyby se dostala Strana svobodných Petra Macha do 
Parlamentu“, pak by měly tyto strany šanci zastavit zadluţování a vytvořit vyrovnaný rozpočet tak za 
tři roky.  
 
tabulka 1: úsporná opatření strany VV 
tabulka 2: úsporná opatření strany TOP 09 
 
I v tomto případě moderátorka oslovovala jednotlivé hosty debaty a kladla jim předem připravené 
otázky, přičemţ velice úzkostlivě dbala na to, aby se všem hostům dostalo stejného času k vyjádření a 
prezentaci jejich politických programů. 
 
 
17. května 
 
Téma: To nejlepší z VII. Fóra Zlaté koruny – Ekonomika versus politika aneb volby 2010 
Hosté: Martin Kocourek, ekonomický expert ODS 
 Miroslav Kalousek, 1. místopředseda TOP 09 
 Miloš Zeman, předseda SPOZ 
 Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL 
 
V úvodu moderátorka před hotelem Top hotel Praha sděluje divákům, ţe dnešní vydání pořadu nabízí 
sestřih toho nejzajímavějšího z Fóra Zlatá koruna věnovaného ekonomice a politice s podtitulem Volby 
2010. „A hned na úvod ty nejdůleţitější teze českých politických lídrů.“ Následuje sestřih vyjádření a 
podstatných bodů programu (ve vztahu k ekonomice) Miroslava Kalouska (TOP 09), Ondřeje Lišky 
(SZ), Petra Nečase (ODS), Cyrila Svobody (KDU-ČSL), Miloše Zemana (SPOZ) - (délka příspěvku 
5:11 min.). Sestřihy z fóra jsou prokládány vstupy moderátorky, která jednotlivé části sestřihu uvádí a 
dává tak danému dílu jednotnou, plynulou formu. Problémy důchodového systému a deficit veřejných 
financí byly klíčovými tématy diskuze na fóru. K danému se opět vyjádřili všichni jmenovaní účastníci 
fóra (mimo O. Lišky), místo Petra Nečase za ODS vystoupil Martin Kocourek, ekonomický expert 
strany. Po zbytek pořadu se jiţ Ondřej Liška v debatě nevyskytoval, místo zástupce ODS v debatě 
natrvalo zaujal Martin Kocourek. Následovala témata: neexistuje bezpečná úroveň zadluţení země, 
bezpečná úroveň zadluţení, osobní dluhy politiků a pohled českých politiků na bruselskou kontrolu 
rozpočtů zemí EU. Všichni účastníci debaty se pravidelně střídali v odpovědích na poloţené dotazy, 
všem byl poskytnut přiměřený čas. Nutno podotknout, ţe šlo o sestřih z diskusního fóra, ne o ţivý, či 
předtočený pořad stanice Z1. Nedostatkem daného dílu je absence zástupce sociální demokracie, 
coţ ovšem není vinou provozovatele. Na webových stránkách Fóra Zlatá koruna se uvádí, ţe 
zástupce ČSSD nepotvrdil účast, lze tedy předpokládat, ţe sociální demokracie dostala pozvánku s 
moţností poslat na fórum svého ekonomického experta, to však neučinila. Z toho důvodu ani nebylo 



moţné, aby v konkrétním díle pořadu Byznys a politika byla zachována vyváţenost z hlediska 
zastoupení stran. (Zdroj: http://www.zlatakoruna.info/forum)  
 
Poznámka: Ze zákona o vysílání nevyplývá provozovateli povinnost poskytnout prostor všem kandidujícím 
politickým subjektům, v tomto ohledu je situace poněkud jiná neţ v případě veřejnoprávní České televize.  

 
 
24. května 
 
Téma: A Jak se na volební programy největších politických stran dívají podnikatelé 
 B Snahy vlád o větší regulace finančních trhů 
Hosté: Petr Kuţel, prezident Hospodářské komory ČR 
 Břetislav Ošťádal, předseda Asociace malých a středních podniků 
 Rostislav Plíva, analytik Patria Direct 
 Pavel Sobotka, hlavní analytik Z1 
 
Moderátorka Aneta Snopová ze studia stručně uvede téma dne. Následuje reportáţ mapující hlavní 
problémy podnikatelů ve vztahu ke státu (daňový systém a jeho přehlednost, jednotná inkasní místa, 
hospodářská politika státu etc.). Oba hosté se postupně vyjadřují k tomu, co podnikatele nejvíce pálí a 
co chybí v ekonomických částech volebních programů jednotlivých stran. Petr Kuţel se vyjadřuje 
k dané otázce v obecné rovině, nezmiňuje ţádnou konkrétní politickou stranu, taktéţ Břetislav 
Ošťádal. Petr Kuţel je dotázán na podnikatelská vysvědčení, která vystavovala HK politickým 
subjektům. Podle P. Kuţela v soutěţi vyšly úplně nejlépe pravicové strany, nicméně i sociální 
demokracie se dle jeho slov snaţí poskytnout to, po čem podnikatelé volají. Malé strany neměly 
ekonomickou část programu příliš dobře vypracovanou (do detailů). Důvodem, proč HK sáhla 
k takovému prostředku (vysvědčení), byl dle P. Kuţela fakt, ţe i podnikatel je volič a potřebuje si pro 
sebe a svou rodinu udělat jasno v tom koho volit. Debata pokračovala tématem zavedení eura 
v České republice. Poslední dotaz pořadu: „našli jste v ekonomických programech stran vyloţeně 
nějaký nesmysl?“ Petr Kuţel na dotaz odpověděl, ţe ano, ovšem nechtěl označit politickou stranu, 
která se prohřešku dopustila (matení pojmů právnická a fyzická osoba). Podle Břetislava Ošťádala si 
zase nejmenovaná politická strana představuje, ţe její daně z příjmu právnických osob můţou být 
progresivní, coţ povaţuje za podivné. Rozhovor obou protagonistů byl dokreslen grafikou, která 
divákovi přehlednou formou představila programové body dvou nejsilnějších politických stran.  
 
graf 1: ODS (přehled ekonomické části programu v 6. bodech) 
graf 2: ČSSD (přehled ekonomické části programu v 6. bodech) 
 
V tomto dílu pořadu, jehoţ vysílání (premiérové i reprízované) bezprostředně předcházelo konání 
voleb, se provozovatel nedopustil ţádného prohřešku proti zákonu. Debata byla vedena seriozním 
způsobem. Ani prezident Hospodářské komory, ani předseda Asociace malých a středních podniků 
nenapadali konkrétní politické strany, byť se to dá z titulu jejich zájmu očekávat minimálně ve směru 
k levicovým stranám.  
 
 
Dílčí závěr k pořadu Téma Z1 - Byznys a politika: 
 
Pořad Byznys a politika je vzhledem k zaměření televize Z1 orientován čistě na ekonomická témata, 
kterým je jednou týdně dáván politický rozměr, divácky je pak pořad cílen spíše na podnikatelskou 
veřejnost. Dramaturgie pořadu se snaţí o zprostředkování debaty mezi podnikatelskými subjekty a 
reprezentanty politické scény a o přiblíţení pohledu podnikatelů na systém státních zásahů do jejich 
činnosti, přičemţ je kladen důraz na ekonomický/hospodářský aspekt diskutovaných témat. I 
v případě tohoto pořadu je nutno konstatovat, že uchopení témat, výběr a rétorika diskutujících 
více méně preferuje pravicové pojetí politiky – jsou zdůrazňována řešení, která se vyskytují 
v převážné většině ve volebních programech stran obecně zařazovaných do pravé či 
středopravé části politického spektra. Otázkou je, zda jisté „modré“ zabarvení programu Z1 
možno chápat jako neobjektivní a nevyvážené. Stanice je jednoznačně programově profilována a 
těţko od ní očekávat pokrytí témat, která budou vnímána více levicově vzhledem k cílové skupině, na 
kterou program míří. Oddělení televizních analýz můţe konstatovat, ţe ve sledovaném období nebylo 
v pořadu Byznys a politika prokázáno porušení zákona o vysílání.  
 
 



 

IV. Byznys a společnost 
 
 
Pořad Byznys a společnost je součástí cyklu aktuální publicistiky s názvem ‚Téma Z1‘; je mu vyhrazen 
pravidelný čas kaţdý pátek od 21.00 hodin. Pořad byl do monitoringu předvolebního vysílání zařazen 
z důvodu moţné prezentace politiků či volebních programů jednotlivých politických stran. Pořad je ve 
většině případů rozdělen na dvě části, přičemţ kaţdá věnuje pozornost jinému tématu s jiným 
výběrem hostů. Prostor je dán i divákům, kteří mohou via e-mail, telefon či Skype zasílat své dotazy 
k probíranému tématu. Ve výčtu jsou uvedeny všechny premiérové díly, které byly odvysílány v období 
od 23. března do 29. května 2010.  
 
Anotace pořadu na stránkách provozovatele: 
 
„Kaţdý všední den, naţivo, od 21:00 hodin. To je ‚Téma Z1‘ - diskusní pořad, který se kaţdý den 
zaměří na dvě ekonomická témata. Hosty jsou zajímaví lidé, kteří hýbou českým i světovým 
byznysem. Patří mezi ně zástupci nejrůznějších firem, ekonomové, analytici i politici. Kaţdý den se 
pořad zaměřuje na specifický obor. V pátek patří Téma Z1 Danielu Častvajovi nebo Ivaně Šalomonové 
a nejrůznějším aspektům ekonomiky, které ovlivňují celou společnost.“  
 
Přehled jednotlivých dílů: 
 

Datum 
premiéry 

Čas repríz Témata Hosté 
Politická 
strana 

26. 3.  27. 3. 16:30 
28. 3. 12:30 
28. 3. 13:50 

1. Knihkupci a 
nakladatelé 
2. Global management 
challenge 

Jan Kanzelsberger 
Pavel Nýč 
Lubomír Kříţ 
Martin Procházka 

NE 

02. 4.  03. 4. 15:30 
04. 4. 12:20 
06. 4. 09:30, 15:00 
10. 4. 10:00 
11. 4. 13:45 

1. Svatební byznys 
 
 
2. Ochrana osobních 
údajů (Google) 

Eva Keilwerth 
Irena Kochová 
 
Alma Whitten (Google) 

NE 

09. 4. 10. 4. 15:35 
11. 4. 12:30 
12. 4. 09:30, 15:00 

1. Ţivot na dluh v ČR  
 
2. Český trh tištěných 
médií 

Jan Stuchlík (peníze.cz) 
David Šmejkal (poradna) 
Petr Babický (Economia) 

NE 

16. 4. 17. 4. 15:45 
18. 4. 12:30 
19. 4. 15:00 

1. Časopis Royal Report 
 
2. Papírky „Post it“ 

Miroslav Oplt 
 
Jan Kočárek 

NE 

23. 4.  24. 4. 15.45 
25. 4. 12:30 
26. 4. 09:30, 15:00 
 

1. Recyklace elektro-
odpadu 
 
2. Jazykové školy (výuka 
po internetu) 

Roman Tvrzník 
Aleš Šrámek 
Pavel Sláma 
Ondřej Brach 
Karla Bauerová 

NE 

30. 4.  01. 5. 15:40 
02. 5. 12:40 
03. 5. 09:30, 15:00 

1. Krize v PR agenturách 
 
 
2. Novinky kosmického 
výzkumu 

Jan Kučmáš 
Dita Stejskalová 
Jitka Němečková 
Antonín Vítek 

NE 

07. 5. 08. 5. 15:30 
09. 5. 12:30 
10. 5. 09:30, 15:00, 
          19:05 

1. CK nabízejí izikové 
destinace 
2. Soukromé ZOO 

Michal Čepek 
Tomáš Hyka 
Vlastimil Zásměta 
Alena Houšková 

NE 

14. 5. 15. 5. 15:50 
16. 5. 12:40 
17. 5. 15:00, 19:05 

1. Blueinfo – památky 
 
2. Rozhovor s ředitelkou 
české pobočky Microsoft 

Petr Mazánek 
David Doubrava 
Jane Gilson 

NE 

21. 5. 22. 5. 15:40 
23. 5. 12:25 
24. 5. 09:30, 15:00, 
          19:05 

1. City boy – Geraint 
Anderson 
2. YouTubu po 5 letech 

Geraint Anderson 
 
Suveer Kothari NE 



25. 5. 09:30 

Dílčí závěr k pořadu Téma Z1 - Byznys a společnost: 
 
Z hlediska monitoringu předvolebního vysílání se v daném období nevyskytl v pořadu ţádný díl 
s relevantním obsahem vztahujícím se k volbám do Poslanecké sněmovny. Taktéţ nebylo 
zaznamenáno porušení zákona č. 231/2001 Sb. 
 
 
 

Závěr: 
 
Předmětem monitoringu vysílání programu Z1 v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR byly pořady Zprávy v 7:00, 12:30, 18:00, 18:30 a 21:00 hodin od 23. března do 29. 
května 2010, Interview Z1 od 23. března do 29. května 2010, Byznys a politika od 23. března do 29. 
května 2010 a pořad Byznys a společnost od 23. března do 29. května 2010. Nebylo zjištěno, ţe by ze 
strany provozovatele docházelo v předvolebním období k prokazatelnému zvýhodňování některé 
politické strany v celku vysílaného programu nebo k porušení zásad objektivity a vyváţenosti. Nebyl 
shledán důvod pro zahájení správního řízení.  
 
Dodatek k závěru: Z monitoringu zpravodajských pořadů programu Z1 vyplynulo, ţe stanice se 
orientuje převáţně na ekonomické zprávy. Program Z1 je na základě své licence udělené Radou 
programově specifikován jako „zpravodajsko-publicistická stanice“. V části II. (Další programové 
podmínky), v dobu 3 (Programová skladba) licenčních podmínek se uvádí: 

 
Jiţ z formulace licenčních podmínek je patrné, ţe ekonomické zpravodajství by mělo být pouze částí 
zpravodajských relací, byť není přesně stanoveno jak velkou. Vzhledem k cílové skupině je inklinace 
k ekonomickým zprávám pochopitelná, nicméně vezmeme-li v úvahu programovou specifikaci 
uvedenou v licenci, je nutné konstatovat, ţe ve zpravodajství Z1 poměrně citelně absentuje 
zpravodajství obecného charakteru, coţ se projevilo právě v předvolebním vysílání. Standardně jsou 
na soukromou televizní stanici kladeny niţší nároky v oblasti proporcionality, vyváţenosti a pensu 
poskytnutých informací, týkajících se politického ţivota společnosti, neţ je tomu v případě 
veřejnoprávní České televize (§ 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách po Parlamentu ČR). Je 
však tristní, pokud stanice rezignuje na dostatečné informování o dění v rámci veřejného prostoru 
(politika, věda, kultura etc.), zvláště pokud jde o zpravodajsko-publicistický kanál. Sledováním 
zpravodajství/publicistiky programu Z1 divák stěţí získá přehled o aktuálním dění ve společnosti; s tím 
souvisí i selhání stanice poskytnout divákovi moţnost, aby si vytvořil vlastní svobodný názor tím, ţe se 
seznámí s různými názory kandidátů jednotlivých politických stran v rámci speciálně upravených 
předvolebních formátů (diskuse, duely etc.). Dle průzkumu společnosti Factum Invenio aţ 57 % 
oslovených respondentů připouští „částečný či zásadní vliv debat (vedených v médiích)“ na jejich 
rozhodování (Zdroj: http://www.factum.cz/403_rozhodovani-ceskych-volicu). Je proto s podivem, ţe 
televizní stanice Z1 upustila od předchozí praxe vysílání volebních speciálů, jak tomu bylo v době 
konání voleb do Evropského parlamentu.  
 


