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První zpravodajská a.s./Z1 

Monitoring vysílání v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, zahrnující pořady Večerní zprávy od 

1. do 8. června 2009, volební speciál Eurovolby ´09 od 5. do 8. června 2009, To říkáte vy! od 4. května do 5. 

června 2009 a Interview B.T. od 4. května do 5. června 2009. 
 
Program Z1 je televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů, druţice a prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému DVB–T. K analýze byly pouţity interní záznamy. 
 
 
Metodika monitoringu vysílání televizních a rozhlasových programů v období voleb do Evropského 
parlamentu byla Radě předloţena na 10. zasedání (bod č. 75, identifikátor 0574/2009). V souvislosti 
s programem Z1 byla do monitoringu zahrnuta hlavní zpravodajská relace Večerní zprávy od 18.45 a 19.15 
hodin z týdne konání voleb a volební speciál Eurovolby ´09, s cílem ověřit korektnost informování v období 
bezprostředně předcházejícím volbám, z období průběhu samotných voleb a období po uzavření volebních 
místností, dále diskusní pořad To říkáte vy! obsahující předvolební duely kandidátů do Evropského 
parlamentu a diskusní pořad moderátorky Barbory Tachecí Interview B.T. Smyslem monitoringu bylo 
především ověřit dodrţování ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (provozovatel vysílání je 
povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována ţádná politická 
strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím 
k jejich reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě). 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. 
 
Přehled pořadů zahrnutých do monitoringu 

Název pořadu Monitorované období Délka pořadu Počet monitorovaných pořadů 

Večerní zprávy 1.6–8.6.2009 15 minut 16 

 
 
volební speciál 
Eurovolby ´09 

 
 
 
7.6–8.6.2009 

2 hodiny 50 minut + 
vstupy o délce od 3 
do 20-ti minut a 50-
ti minutový pořad* 

1 noční kontinuál + 12 
komentovaných vstupů a 1 
speciální pořad v rámci volebního 
speciálu 

To říkáte vy!** 4.5.–5.6.2009 cca 15 minut 46 

Interview B.T. 4.5.–5.6.2009 cca 20 minut 19 

*Jednalo se o mimořádnou debatu k výsledkům eurovoleb s lídry kandidátek těch politických stran, které se 
do Evropského parlamentu dostaly, která byla odvysílána dne 8. června 2009 od 10.05 hodin. 
**Do monitoringu byly zahrnuty i dva speciální díly pořadu Leaders Club, které byly dne 1. června 2009 
zařazeny do vysílání v obvyklém čase pořadu To říkáte vy! a které se vztahovaly k volbám do Evropského 
parlamentu. 
 
 

Večerní zprávy 
Hlavní zpravodajská relace programu Z1 byla monitorována se zaměřením na zpravodajské příspěvky 
obsahově souvisejících s konáním voleb, s volebními kandidáty a předvolebním bojem stran. 
 

po 1.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ne) 

 

po 1.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ne) 

 

út 2.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Ve vstupu ze studia před reportáţí zaznělo, ţe ode dneška (tzn. 2. června 2009) platí zákaz 
zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů, ţe v České republice finišují mítinky politických stran a ţe 
volební místnosti se otevřou 5. června. V připravené minutové reportáţi bylo informováno o volební kampani 
ODS „Městečko řešení“ (návštěva 300 obcí po celé ČR). Reportáţ obsahovala vyjádření (z tiskové 
konference) kandidáta do Europarlamentu Evţena Tošenovského (ODS) o tom, ţe kampaň je velmi dobře 
připravená, následovalo vyjádření kandidáta ČSSD Jiřího Havla o tom, ţe byl 45x v různých televizích, 15x 
v rozhlase, ţe napsal 40 blogů a 25 dalších článků. Redaktorka (mimo obraz) doplnila, ţe občanští i sociální 
demokraté se snaţili zaujmout především negativní kampaní, Liberálové eurofidorkami, Zelení spotem 
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z vesnického dvorku a ţe lidovci pověsili billboardy na ploty členů strany. V závěru reportáţe zaznělo, ţe 
pozornost médií přesto nejvíce přitahovaly vajíčkové útoky na ČSSD.  
 

út 2.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Reportáţ věnovaná volbám do Evropského parlamentu byla odvysílána ve stejné podobě jako ve zprávách 
od 18.45 hodin (viz výše). 
 

st 3.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Moderátorka z televizního studia informovala o tom, ţe v pátek začnou volby do Evropského 
parlamentu, ţe o hlasy voličů bude usilovat 731 kandidátů z 32 politických uskupení a ţe volební účast by 
podle průzkumů mohla dosáhnout aţ 60 % voličů. Následovala připravená reportáţ, ve které bylo zmíněno, 
ţe podle sociologů a politologů bude volební účast niţší (kolem třiceti procent). Ředitel Factum Invenio J. 
Herzmann uvedl, ţe po výroku prezidenta V. Klause, ţe eurovolby jsou zbytečné, bude účast spíše niţší. 
Politoloţka V. Dvořáková uvedla, ţe tradičně vyšší volební účast pomáhá sociální demokracii a můţe 
pomoci některým novým stranám. Reportérka uvedla, ţe politické strany začaly více sázet na internet (v 
obrazové sloţce ukázka ze spotu Strany zelených). V. Dvořáková doplnila, ţe vajíčková aféra mohla řadu 
lidí nabudit k podpoře ČSSD a J. Herzmann zmínil vysokou míru „našvanosti“ lidí na politické strany. 
V závěru bylo uvedeno, ţe kandidáti si rozdělí 22 křesel. 
 

st 3.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Reportáţ věnovaná volbám do Evropského parlamentu byla odvysílána ve stejné podobě jako ve zprávách 
od 18.45 hodin (viz výše). Informace o eurovolbách byly rozšířeny o sdělení moderátora pořadu, ţe výsledky 
voleb nesmějí být zveřejněny, dokud se neuzavřou volební místnosti v poslední zemi Evropské unie. Za 
doprovodu ilustračních záběrů moderátor uvedl, ţe ODS zřídí tiskové středisko v restauraci v centru Prahy, 
ČSSD v přízemí Lidového domu, KDU–ČSL v Paláci Charitas, Strana zelených v restauraci ve Stromovce a 
KSČM ve svém sídle v ulici Politických vězňů. 
 

čt 4.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Moderátorka pořadu ze studia uvedla připravenou reportáţ slovy, ţe ve Velké Británii a 
Nizozemsku odstartovaly volby do Evropského parlamentu a ţe Nizozemsko se rozhodlo zveřejnit výsledky 
voleb jiţ před nedělní 22. hodinou, coţ je podle nařízení Evropské unie nepřípustné. V reportáţi bylo 
uvedeno, ţe ve V. Británii a Nizozemsku stoupá popularita ultrapravicových stran. Reportáţ obsahovala 
vyjádření G. Widerse (předseda nizozemské Strany za svobodu), který odmítá vstup Turecka do EU a 
kritizuje výdaje Bruselu. Reportérka doplnila, ţe volební kampaň v celé unii stála na domácích tématech a 
točila se kolem hospodářské krize a ţe se v celé unii chystá podle průzkumů k volbám 49 % voličů. Po 
vstupu ze studia, ve kterém moderátoři upozornili na více informací ve zprávách od 19.15 hodin, následoval 
vzkaz astronauta F. de Winneho, vyzývající k účasti ve volbách. Moderátor ze studia poté informoval o 
eurovolbách v ČR (kdy volby začnou a kdy skončí, kdy budou známy výsledky). V následující reportáţi bylo 
informováno o tom, ţe na Českou republiku připadá 22 křesel, grafický přehled s údaji, kdy budou otevřeny 
volební místnosti a způsob volby (moţnost vyuţití preferenčních hlasů atd.). 
 

čt 4.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Příspěvek věnovaný volbám do Evropského parlamentu byl odvysílán ve stejné podobě jako ve zprávách od 
18.45 hodin (viz výše). Navíc byl zařazen telefonický rozhovor s bruselskou zpravodajkou Z1 Johanou 
Grohovou, která vysvětlila, proč chce nizozemská vláda zveřejnit výsledky voleb jiţ dnes (tj. 4. června) – 
zveřejněny neměly být oficiální výsledky (coţ je v průběhu voleb v jiných zemích EU zakázáno), ale 
předběţné výsledky voleb, coţ zákon vysloveně nezakazuje. Voličskou účast ve V. Británii a Nizozemsku 
zhodnotila J. Grohová na základě dosavadních informací jako nízkou. 
 

pá 5.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Moderátorská dvojice informovala o tom, ţe v České republice začaly ve 14.00 hodin volby do 
Evropského parlamentu. Uvedeny byly páteční a sobotní hodiny, ve kterých se bude moci volit. Následovala 
připravená reportáţ, která obsahovala záběry z volebních místností v době, kdy k volebním urnám přišli 
významní političtí představitelé – M. Topolánek (v krátkém vyjádření uvedl, ţe by měli být preferováni ti, kteří 
jsou ochotni nalézat řešení v ekonomické recesi), J. Paroubek (uvedl, ţe volit do Evropského parlamentu je 
skoro tak důleţité, jako volit do poslanecké sněmovny), J. Fischer (připomněl, ţe volby do Evropského 
parlamentu mají tradičně nízkou účast), M. Bursík a C. Svoboda (reportérka uvedla, ţe oba kritizovali dvě 
velké strany, ţe v jejich kampani chyběla evropská témata). Reportérka poté doplnila, ţe v sobotu se chystá 
k volbám téţ V. Klaus. Moderátor ze studia následně uvedl druhou reportáţ k tématu, která se věnovala 
volbám do Evropského parlamentu ve Velké Británii a Nizozemsku. Uvedl, ţe Nizozemsko jiţ uveřejnilo 
výsledky, přičemţ čtyři křesla z pětadvaceti získali nacionalisté ze Strany pro svobodu. Následovala 
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reportáţ, která v grafické podobě představovala, jaké země EU budou volit 4., 5., 6. a 7. června. Uveden byl 
úspěch nacionalistů v Nizozemsku (vyjádření G. Widerse ze Strany pro svobodu), odlišný pohled na Evropu 
vyjádřil nizozemský premiér J. P. Balkenende. Moderátoři ze studia v závěru uvedli, ţe tématu se bude 
podrobněji věnovat druhá část zpráv od 19.15 hodin. Následovala upoutávka na zpravodajství o eurovolbách 
na Z1. 
 

pá 5.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Příspěvek věnovaný volbám do Evropského parlamentu byl odvysílán ve stejné podobě jako ve zprávách od 
18.45 hodin (viz výše). Téma bylo rozšířeno komentářem meteoroloţky D. Honsové, která uvedla, jaké má 
být počasí během volebních dnů, a zpravodajky Johany Grohové, která komentovala úspěch nacionalistů 
v Nizozemsku a výrok prezidenta V. Klause, který uvedl, ţe dělat evropské volby je zbytečné. Bruselská 
zpravodajka Z1 poté odpovídala na to, jak hodnotí práci europoslanců. 
 

so 6.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Moderátorská dvojice uvedla ze studia, ţe Český statistický úřad začne volební lístky sčítat aţ 
poté, co volby skončí v poslední zemi EU (tj. v neděli ve 22.00 hodin). Moderátorka dále uvedla, ţe podle 
prvních průzkumů přišla v České republice volit zhruba čtvrtina voličů. Připravená reportáţ se věnovala 
dopolední volbě V. Klause (v krátkém vyjádření uvedl, ţe by si přál, aby volby skladbou zvolených poslanců 
přispěly k tomu, aby příští volby do Evropského parlamentu byly smysluplnější a měly větší význam). 
Reportérka dále uvedla, ţe v pátek jiţ odvolili M. Topolánek, J. Paroubek, C. Svoboda a M. Bursík. 
Moderátoři ve studiu posléze doplnili, ţe více informací bude ve zprávách od 19.15 hodin. Před druhou 
reportáţí, která se vztahovala k průběhu voleb v dalších členských zemích EU, moderátorka uvedla, ţe 
Nizozemsko uveřejnilo výsledky voleb ihned, načeţ Evropská komise oznámila, ţe toto porušení pravidel 
prošetří. V reportáţi opětovně zaznělo, ţe Evropská komise má podezření, ţe Nizozemsko porušilo 
komunitární právo (výsledky je moţné oznamovat aţ po skončení voleb ve všech členských zemích). 
Uvedeno bylo, ţe Nizozemsko se hájí tím, ţe jejich zákony nařizují podat informace o výsledcích jakýchkoli 
voleb co nejdříve. Následovala upoutávka na zpravodajství o eurovolbách na Z1. 
 

so 6.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Příspěvek věnovaný volbám do Evropského parlamentu byl odvysílán ve stejné podobě jako ve zprávách od 
18.45 hodin (viz výše). Téma bylo rozšířeno o komentář Karla Hvíţďaly, který komentoval nízkou účast 
voličů a její příčiny. 
 

ne 7.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Moderátor pořadu informoval před reportáţí o tom, ţe volby v Evropské unii vrcholí a ţe 
v České republice skončily včera (tj. 6. června) odpoledne. Jeho moderátorská kolegyně doplnila, ţe 
výsledky budou známy v noci na 8. června. V připravené reportáţi byla zmíněna tradičně nízká volební účast 
ve volbách do Evropského parlamentu, informace o zapečetění volebních místností aţ do 22. hodiny dne 7. 
června, kdy začne sčítání hlasů. Reportáţ obsahovala telefonické vyjádření vedoucího oddělení zpracování 
výsledků voleb P. Kuklíka o tom, kdy budou sečteny první okrsky. Moderátor následně informoval, na kterých 
místech budou na výsledky voleb čekat zástupci jednotlivých politických stran (ODS, ČSSD, KDU–ČSL, 
KSČM, Strana zelených). V obrazovém vstupu se poté moderátoři spojili s reportéry z volebních štábů ČSSD 
a ODS. Jan Martínek z volebního studia Z1 informoval o připravovaném kontinuálním celonočním vysílání 
televize Z1 o výsledcích voleb a doplnil údaje o sloţení starého Europarlamentu. Moderátorka následně 
informovala o tom, ţe volby dnes (tj. 7. června) probíhaly rovněţ v Německu, Francii, Itálii a Španělsku, ţe 
nejméně voličů přišlo k urnám na Slovensku (19 %) a ţe vítězem se stal Smer R. Fica. Následovala 
upoutávka na zpravodajství o eurovolbách na Z1. 
 

ne 7.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Příspěvek věnovaný volbám do Evropského parlamentu byl odvysílán ve stejné podobě jako ve zprávách od 
18.45 hodin (viz výše). Navazoval na něj telefonický rozhovor se zpravodajem Z1 na Slovensku V. 
Mišauerem, který uvedl procentuální výsledky jednotlivých slovenských politických stran ve volbách a čím lze 
vysvětlit nejniţší účast Slováků při volbách do Evropského parlamentu. 
 

po 8.6.2009 18.45 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Eurovolby – Moderátor pořadu informoval ze studia, ţe volby do Evropského parlamentu přinesly vítězství 
ODS, která obhájila devět mandátů, a doplnil, ţe křesla v Europarlamentu získaly pouze čtyři politické strany. 
Podrobnější informace byly uvedeny v reportáţi – pohoršení KSČM o jednu příčku (ztráta dvou mandátů), 
propad hnutí NEZÁVISLÍ a SNK–ED, obhájení dvou mandátů KDU–ČSL a zisk pouze 2 % hlasů Stranou 
zelených, coţ vedlo předsedu M. Bursíka k úvahám o konci v čele strany. Moderátorka následně doplnila 
procentuální účast ve volbách a informace o posílení pravicových stran v Europarlamentu. V reportáţi byl 
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zmíněn propad německých sociálních demokratů, socialistů ve Francii, vítězství konzervativní vládní pravice 
v Rakousku, v Itálii vítězství Berlusconiho středopravého bloku a oslabení labouristů ve Velké Británii.   
 

po 8.6.2009 19.15 Večerní zprávy (eurovolby ano) 

Příspěvek věnovaný volbám do Evropského parlamentu byl odvysílán ve stejné podobě jako ve zprávách od 
18.45 hodin (viz výše). Rozšířen byl o vyjádření představitelů politických stran z tiskových konferencí 
(předsedy ODS M. Topalánka a šéfa volební kampaně ČSSD J. Tvrdíka) a komentář Karla Hvíţďaly, který 
hodnotil ztrátu sociálních demokratů napříč Evropou a neprosazení se ultrapravicových stran na evropské 
úrovni. 
 
Zhodnocení 
Večerní zprávy jsou hlavním zpravodajským pořadem televize Z1. Poněkud netradiční je rozdělení pořadu 
do dvou částí (fakticky jedná o dva samostatné pořady), přičemţ zásadní rozdíl mezi první částí (vysílána od 
18.45 hodin) a druhou částí (vysílána od 19.15 hodin) je to, ţe druhá část má charakter komentovaného 
zpravodajství. Nejdůleţitější témata z první části jsou zde detailněji rozebírána komentátory a zpravodaji. 
Tak tomu bylo i v případě sledovaných zpravodajských příspěvků (tvořily blok reportáţí, propojených vstupy 
moderátorské dvojice ze studia), souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu. Tyto příspěvky 
byly jednotně označovány znělkou s nápisem „Eurovolby´09“. V době před začátkem voleb bylo ve 
Večerních zprávách informováno v obecném duchu o volebních přípravách a vrcholících mítincích 
politických stran, informativní charakter měly údaje o době konání voleb, počtu kandidujících 
politických subjektů, odhadech volební účasti (nikoli volebních výsledků) a době zveřejnění 
výsledků. Dne 4. června 2009 bylo informováno rovněţ o zahájení voleb v Nizozemsku a Velké Británii. 
Nebylo zjištěno, že by provozovatel mohl nějakým neobjektivním či nevyváženým přístupem ovlivnit 
rozhodování voličů v době před zahájením voleb. V průběhu konání voleb v ČR (5. a 6. června 2009) 
byly součástí zpravodajských příspěvků o volbách obecné informace o době konání voleb, informace 
o tom, kdo z významných politiků již odvolil, ve kterých dnech se bude volit v jednotlivých 
evropských zemích, komentována byla rovněž obecná informace, že v Nizozemsku získali čtyři křesla 
z pětadvaceti nacionalisté ze Strany pro svobodu G. Widerse. Dne 7. června (od 22. hodiny začalo 
sčítání volebních lístků) bylo v pořadu Večerní zprávy upozorňováno na celonoční kontinuální vysílání o 
výsledcích voleb a dne 8. června jiţ byly uveřejněny definitivní výsledky. Jako zdroje bylo pouţíváno údajů 
Českého statistického úřadu. Diváci byli seznamováni rovněţ s výsledky voleb v dalších zemích Evropské 
unie. Nebylo zjištěno, že by byly uváděny nějaké nepřesné nebo zkreslené údaje. 
 
 
 

volební speciál Eurovolby ´09 
Obecná noticka: „Zpravodajská televize Z1 připravila k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu 
(EP) samostatný volební speciál. Ten se bude prolínat vysíláním stanice od pátku 5. června do pondělí 8. 
června. Od nedělních 22 hodin, kdy se začnou sčítat hlasy, aţ do pondělních večerních hodin je připraven 
kontinuální volební servis.“  
Skutečně kontinuální charakter mělo povolební vysílání od neděle (7. června 2009) od 22.35 hodin, kdy bylo 
zahájeno vysílání z povolebního studia Eurovolby´09. V předchozích dnech, tzn. 5. a 6. června 2009, byla 
volbám do Evropského parlamentu věnována pozornost v rámci pravidelných zpravodajských pořadů, mezi 
něţ byly zařazovány v běţných dobách další pořady. Informace ze zpravodajských pořadů z tohoto období 
jsou pokryty výše uvedeným pořadem Večerní zprávy, který byl de facto reprízou toho, co jiţ bylo v průběhu 
daného dne vysíláno v pravidelných zpravodajských pořadech, začínajících vţdy v půl nebo celou. 
 

ne 7.6.2009 22.35 Eurovolby ´09 

Zhruba půl hodiny po uzavření volebních místností v posledních zemích EU začalo mimořádné kontinuální 
noční vysílání Z1, které aţ do ranních hodin přinášelo průběţné výsledky voleb v České republice i ostatních 
zemích EU. Průběţné výsledky z volebního studia uváděl moderátor Jan Martínek. Vţdy bylo v grafické 
podobě uvedeno procento dosud sečtených hlasů, uveden byl rovněţ zdroj (ČSÚ). Komentovány byly grafy 
volebních výsledků pro celou Českou republiku, později rovněţ pro jednotlivé kraje. Statistické údaje ze 
studia byly prokládány ţivými vstupy z volebních štábů jednotlivých stran (ODS, ČSSD, KSČM, KDU–ČSL, 
ze sídla SZ prostřednictvím telefonického spojení), odkud reportéři přibliţovali povolební atmosféru. Volební 
výsledky z jednotlivých evropských zemí komentovali spolupracovníci Z1 z těchto zemí (Slovensko, Itálie, 
Rakousko, Maďarsko, Španělsko, Německo ad.). Hosty ve studiu byli J. Grohová a K. Hvíţďala, kteří 
průběţné výsledky komentovali. Opakovaně byly v rámci kontinuálního vysílání zařazovány připravené 
reportáţe, např. o chystané změně platů europoslanců a frakcích v Evropském parlamentu. 
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po 8.6.2009 00.00 Eurovolby ´09 – pokračování po půlnoci 

Popůlnoční vysílání mělo stejnou strukturu (viz výše). Volební výsledky byly průběţně zpřesňovány. Zařazen 
byl přímý přenos z tiskové konference vítězné ODS (time code 40:58) a z tiskové konference ČSSD (time 
code 52:55). Kontinuální vysílání bylo přerušeno v 1.25 hodin. Následující struktura povolebního vysílání 
během pondělí 8. června byla následující – téměř vţdy v půl a celou začínalo zhruba patnáctiminutové aţ 
dvacetiminutové povolební zpravodajství. Jeho struktura byla stejná (viz Eurovolby ´09, ne 7.6.2009 od 
22.35 hodin). I nadále docházelo ke zpřesňování volebních výsledků v závislosti na procentu sečtených 
hlasů, po sečtení všech hlasů byla uvedena rovněţ jména nových českých europoslanců. Zbytek času 
vyplňovaly další programové prvky (politické zpravodajství, sportovní zpravodajství, předpověď počasí, 
upoutávky ad.). Tuto strukturu mělo vysílání aţ do 19.00 hodin. Během těchto v zásadě stereotypních vstupů 
(grafické přehledy výsledků a jejich komentování, reprízy komentářů zpravodajů Z1 z jednotlivých 
evropských zemí, reprízy vstupů z volebních štábů, premiérově byly zařazovány komentáře K. Hvíţďaly a J. 
Grohové, kteří zůstali ve studiu aţ do ranních hodin, kdy je nahradil komentátor Jefim Fištejn) nebylo 
zaregistrováno nic, co by mohlo být vyhodnoceno jako porušení zákona o vysílání. Popisovat vývoj změn 
průběţných volebních výsledků by nemělo z hlediska účelu analýzy valného přínosu. Z tohoto zaběhnutého 
scénáře vybočovalo několik komentářů, kterým je věnována pozornost níţe a v nichţ bylo rozebíráno jedno 
či více dílčích témat v souvislosti s volbami. 
 

po 8.6.2009 05.29 Eurovolby ´09 

Komentátor Z1 Jefim Fištejn ve studiu hodnotil výsledky voleb do Evropského parlamentu – nízkou volební 
účast zhodnotil jako vzkaz voličů, ţe účel Evropského parlamentu jim není srozumitelný, ţe neexistuje ţádný 
evropský ethnos. J. Fištejn dále komentoval sníţení počtu stran, které překročily pětiprocentní hranici (ze 
šesti na čtyři) a to, jakým vzkazem je výsledek voleb pro jednotlivé politické strany pro podzimní parlamentní 
volby. 
 

po 8.6.2009 06.42 Eurovolby ´09 

Komentátor Z1 Jefim Fištejn ve studiu hodnotil výsledky voleb do Evropského parlamentu – propad českých 
euroskeptiků, paradoxní posílení konzervativních stran v době hospodářské krize, trvalý pokles volební 
účasti ve volbách do Europarlamentu. 
 

po 8.6.2009 08.39 Eurovolby ´09 

Komentátor Z1 Jefim Fištejn ve studiu hodnotil výsledky voleb do Evropského parlamentu – vyjadřoval se 
k příčinám úspěchu ODS, k vlivu svrţení vlády na volební výsledek a otázce srozumitelnosti fungování 
Evropského parlamentu občanům. 
 

po 8.6.2009 09.11 Eurovolby ´09 

Hosty v povolebním studiu byli Pavel Telička (bývalý eurokomisař) a Tomáš Lebeda (politolog, FSV 
Univerzity Palackého v Olomouci). Moderátor se dotazoval P. Teličky, proč se podle jeho názoru stále nedaří 
přesvědčit voliče o významu Evropského parlamentu. Politolog T. Lebeda na dotaz moderátora vysvětloval 
důvody sníţení počtu politických subjektů, které překročily pětiprocentní hranici volitelnosti a to, jakým 
způsobem mohou výsledky voleb do Europarlamentu ovlivnit podzimní volby do poslanecké sněmovny. 
 

po 8.6.2009 10.07 Eurovolby ´09 

Podle programu byla od 10.05 (reálný začátek 10.07.50 hod.) zařazena mimořádná debata k výsledkům 
eurovoleb s lídry kandidátek těch politických stran, které se do Evropského parlamentu dostaly (Jan Zahradil 
z ODS, Jiří Havel z ČSSD, Miroslav Ransdorf z KSČM a Jan Březina (dvojka na kandidátce) z KDU–ČSL). 
Z volebního studia byly v úvodu zopakovány konečné výsledky voleb a bezprostřední reakce předsedů 
politických stran z nočních hodin předchozího dne. Hosté byli dotazováni, jak hodnotí výsledky svých 
politických stran ve volbách a nízkou volební účast. V druhé části pořadu hosté hovořili o výsledcích voleb 
v ostatních evropských zemích, o prioritách pro pětileté volební období, změnách platů europoslanců, 
kladech a záporech Lisabonské smlouvy. 
 

po 8.6.2009 11.04 Eurovolby ´09 

Hostem ve studiu byl v tomto vstupu politolog Tomáš Lebeda, který se zaměřil na důvody značného propadu 
volebních hlasů (zhruba 25 % hlasů). 
 

po 8.6.2009 12.10 Eurovolby ´09 

Pavel Telička (bývalý eurokomisař) komentoval, jakým způsobem by se mohl proměnit Evropský parlament 
po volbách a jakým způsobem změní chod této instituce Lisabonská smlouva. 
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po 8.6.2009 13.35 Eurovolby ´09 

Volební výsledky v dalším komentovaném vstupu hodnotil Karel Hvíţďala – na dotaz moderátorky odpovídal 
na to, do jaké míry můţe za úspěch ODS konfrontační předvolební kampaň, dále na příčiny propadu Strany 
zelených (v kontrastu s posílením Zelených v dalších evropských zemích) a na to, co stojí za nízkou volební 
účastí a neúspěchem malých politických stran. 
 

po 8.6.2009 14.01 Eurovolby ´09 

Do vysílání byl zařazen přímý přenos z tiskové konference ODS na Jánském vršku v Praze. Předseda 
vítězné strany M. Topolánek zhodnotil volební kampaň, české předsednictví v době vlády ODS, volební 
účast, rozebral volební výsledky v jednotlivých krajích, vyzdvihl úspěch E. Tošenovského v moravské části 
kandidátky, shrnul náklady volební kampaně, okomentoval neúspěch extrémistických stran a otázku 
vytvoření nové frakce v Evropském parlamentu. Další informace doplnili první místopředseda ODS David 
Vodráţka, lídr kandidátky voleb Jan Zahradil a zvolený europoslanec Evţen Tošenovský. Tiskovou 
konferenci následně komentoval ve studiu Karel Hvíţďala. 
 

po 8.6.2009 14.36 Eurovolby ´09 

Hostem v povolebním studiu byl Adam Černý (komentátor Hospodářských novin). Moderátorka se 
dotazovala, zda je moţné z dlouhodobějšího hlediska změnit postoj voličů k Evropskému parlamentu a zda 
je politici neodrazují tím, ţe zdůrazňují větší význam voleb do poslanecké sněmovny. 
 

po 8.6.2009 15.34 Eurovolby ´09 

Moderátorka se ve vstupu spojila telefonicky s filozofem Václavem Bělohradským, který komentoval vývoj 
levice v Evropě z dlouhodobější perspektivy (formování nové levice). 
 

po 8.6.2009 19.19 Eurovolby ´09 

Hostem v povolebním studiu byl komentátor Karel Hvíţďala, který hodnotil pokles voličů sociální demokracie 
v evropských zemích a neúspěch extrémní pravice. 
 
Zhodnocení 
V době od 5. do 6. června 2009 byla volbám do Evropského parlamentu věnována pozornost v rámci 
pravidelných zpravodajských pořadů vţdy v půl a celou (reportáţe a příspěvky označené znělkou 
s nápisem „Eurovolby ´09“). Jednalo se o tytéž příspěvky, které byly odvysílány v hlavní zpravodajské 
relaci Večerní zprávy téhož dne (viz výše Večerní zprávy). 
Půl hodiny po uzavření volebních místností v posledních zemích EU dne 7. června 2009 ve 22. hodin 
začalo mimořádné kontinuální noční vysílání Z1, které až do ranních hodin přinášelo průběžné 
výsledky voleb v České republice i ostatních zemích EU. Moderátory vysílání byly dvojice Jan Martínek a 
Jana Lejpová, Jan Němec a Aneta Snopová. Při rozboru průběžných volebních výsledků bylo ve 
volebním studiu v grafické podobě vždy uvedeno procento dosud sečtených hlasů a rovněž zdroj 
(ČSÚ). Komentovány byly grafy s průběţnými volebními výsledky pro celou Českou republiku, později 
rovněţ pro jednotlivé kraje. Statistické údaje ze studia byly prokládány ţivými vstupy z volebních štábů 
jednotlivých stran (ODS, ČSSD, KSČM, KDU–ČSL, SZ). Volební výsledky z jednotlivých evropských zemí 
komentovali spolupracovníci Z1 telefonicky přímo z těchto zemí (Slovensko, Itálie, Rakousko, Maďarsko, 
Španělsko, Německo). Opakovaně byly v rámci kontinuálního vysílání zařazovány připravené reportáţe, 
např. o chystané změně platů europoslanců a frakcích v Evropském parlamentu. Od 22.35 hodin 
pokračovalo povolební vysílání až do 19. hodiny dne 8. června. Téměř vždy v půl a celou začínalo 
zhruba patnáctiminutové až dvacetiminutové povolební zpravodajství (grafické přehledy výsledků a 
jejich komentování, reprízy komentářů zpravodajů Z1 z jednotlivých evropských zemí, reprízy vstupů 
z volebních štábů). Volební dění od nedělního večera ve studiu Z1 analyzoval komentátor Z1 Karel 
Hvíţďala a zpravodajka Z1 v Bruselu Johana Grohová, kteří byli 8. června nahrazeni komentátorem Z1 
Jefimem Fištejnem, politologem Tomášem Lebedou, politologem FSV UK Josefem Mlejnkem, komentátorem 
Hospodářských novin Adamem Černým a bývalým eurokomisařem Pavlem Teličkou. V průběhu 
monitoringu volebního speciálu Eurovolby´09 nebylo zjištěno nic, co by mohlo být v rozporu se 
zákonem o vysílání, zvláště s § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
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To říkáte vy! 
Charakteristika pořadu: Diskusní pořad. Aktuální události očima hostů televize Z1. Premiérově byl pořad 
vysílán ve dvou částech či přesněji jako dva pořady – kaţdý s vlastní znělkou a závěrečným copyrightem – 
ve všední dny od 18.10 a od 18.31 hodin. Dvě většinou tematicky různé části pořadu či pořady oddělovaly 
kolem 18.30 hodin zprávy a bloky upoutávek a reklam. 
První část pořadu (od 18.10 hod.) byla ve sledovaném období koncipována jako předvolební duel dvou 
kandidátů z různých politických subjektů. V úvodu byli oba hosté představováni v krátkých medailoncích 
(místo narození, povolání, oblasti zájmu). Diváci měli moţnost hlasovat prostřednictvím SMS, který z hostů 
je svými argumenty více přesvědčil o tom, ţe by se měl stát europoslancem. V průběhu diskuze se na horní 
liště objevovalo procentuální vyjádření úspěšnosti řečníků v diváckém hlasování. Uvedena byla rovněţ cena 
SMS (4 Kč) a technické zajištění hlasování (ATS). Druhá část pořadu (od 18.31 hodin) se ve většině případů 
tématem voleb do Evropského parlamentu nezabývala, v opačném případě byla i tato část monitorována. 
 

po 4.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

V předvolebním duelu se střetli europoslanec Milan Cabrnoch (ODS) a lídr kandidátky Strany zelených Jan 
Dusík. Moderátorka Karolína Dubová se v úvodu dotazovala M. Cabrnocha na jeho názor na statistiku, která 
vyšla v Hospodářských novinách, z níţ vyplývá, ţe host nepatří v interpelacích v Evropské komisi a 
vystoupeních na plénu k nejaktivnějším. M. Cabrnoch odpověděl, ţe mnohem důleţitější je diskuse 
v poslaneckých klubech a ve výborech, kde se rozhoduje. Moderátorka se dále ptala, čím se zabýval 
v poslední době v klubech (návrhem Směrnice o právech pacientů v přeshraniční péči). Poté dostal prostor 
na vyjádření J. Dusík, který kritizoval ne příliš velkou iniciativu českých poslanců (konkrétně v oblasti 
ţivotního prostředí). M. Cabrnoch následně odpovídal na dotaz, zda na půdě Evropského parlamentu 
nastolil téma zdravotnických poplatků (host byl členem výboru pro sociální věci a zaměstnanost). M. 
Cabrnoch uvedl, ţe ano, a to v souvislosti s oblastí veřejné soutěţe a rovných podmínek, nikoli přímo 
v souvislosti s úhradou veřejné péče, která je v kompetenci národních vlád. J. Dusíka se moderátorka 
dotazovala na problematiku umístění radaru v ČR a na profilová témata Strany zelených na půdě 
Evropského parlamentu. Host odpověděl, ţe jednou z priorit je podpora moderní energetiky, jakoţto jedna 
z dlouhodobých vizí řešení ekonomické krize. Na priority, se kterými šla do voleb ODS, se moderátorka 
zeptala i M. Cabrnocha (úprava pracovní doby, hledání nových pracovních míst). Diskuse byla ze strany 
moderátorky vedena věcně podle předem připravených otázek, oba hosté dostali zhruba stejný prostor na 
vyjádření svých stanovisek a volebních priorit. Nebylo shledáno, ţe by odvysíláním pořadu mohlo dojít 
k porušení zákona o vysílání. 
 

po 4.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

út 5.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Po úvodních medailoncích L. Macka (SNK–Evropští demokraté) a J. Schwippela (Libertas.cz) se 
moderátorka ptala kandidáta SNK–ED, jakým způsobem se chce postavit převaţující euroskeptické póze 
České republiky, jak o tom sám jiţ dříve hovořil. Druhý z hostů byl poté dotazován, zda se neobává toho, ţe 
by se pro svůj euroskeptický pohled nemohl plnohodnotně zapojit do jednání na půdě Evropského 
parlamentu. V další části diskuse oba hosté vyjádřili své rozdílné názory na to, zda pád vlády poškodil 
Českou republiku v Evropě. Vzhledem k odlišným programovým cílům obou hostů se rozcházely jejich 
stanoviska rovněţ na otázku přijmutí Lisabonské smlouvy, která byla diskutována v druhé části pořadu. 
Moţné porušení zákona o vysílání nebylo zjištěno. 
 

út 5.5.2009 18.35 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Petr Holub (komentátor Autuálně.cz) a Jaroslav Plesl (zástupce šéfredaktora Lidových novin) diskutovali 
v první polovině pořadu rozhodnutí o jmenování E. Janoty ministrem financí a dále problematiku udrţitelnosti 
státního rozpočtu. Diskuse se netýkala předvolební kampaně do Evropského parlamentu. 
 

st 6.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

V duelu se střetli kandidáti do Evropského parlamentu Jiří Šedivý (nestraník kandidující za EDS) a Jiří Payne 
(SSO). V úvodu oba hosté reagovali na aktuální schválení Lisabonské smlouvy Senátem ČR. Zatímco J. 
Šedivý schválení Lisabonské smlouvy kvitoval, J. Payne vyjádřil názor, ţe by se o Lisabonské smlouvě mělo 
rozhodovat v referendu a ţe jiţ byla zahájena petice za vyhlášení referenda. Obecněji byly diskutovány 
moţnosti vývoje Evropy – federalizace nebo Evropa jako společenství nezávislých států. Moţné porušení 
zákona o vysílání nebylo shledáno. 
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st 6.5.2009 18.35 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

čt 7.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty ve studiu byli kandidáti do Evropského parlamentu Marie Jílková (KDU–ČSL) a Edvard Koţušník 
(ODS). E. Koţušník uvedl jako svou volební prioritu sniţování byrokracie (moderátorka se dotazovala, jak 
konkrétně chce bojovat proti evropské byrokracii). Poté se moderátorka ptala M. Jílkové, jakým způsobem 
chce splnit jeden ze svých cílů, a to zlepšení informovanosti české veřejnosti o práci europoslanců. V závěru 
se oba hosté vyjadřovali k problematice nízkého zastoupení ţen na kandidátkách jednotlivých politických 
stran (M. Jílková se vyslovila pro zavedení kvót, E. Koţušník naopak proti regulačním mechanismům v této 
oblasti). Pořad byl odvysílán v souladu se zákonem o vysílání. 
 

čt 7.5.2009 18.35 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

po 11.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty ve studiu byli kandidáti (oba zároveň současní europoslanci) do Evropského parlamentu Hynek 
Fajmon (ODS) a Vladimír Remek (nestraník kandidující za KSČM). Moderátorka K. Dubová se v úvodu 
dotazovala, co konkrétně na půdě Evropského parlamentu vykonali v uplynulém volebním období – V. 
Remek uvedl účast na projektu Galileo a další projekty v oblasti energetiky, Hynek Fajmon popularizaci 
Evropského parlamentu mezi českými občany (besedy na středních školách ad.). V. Remek se v následné 
diskusi o ekonomické krizi vyslovil pro zastavení privatizace velkých podniků a klíčové infrastruktury, H. 
Fajmon naopak vyjádřil názor, ţe silný stát v ekonomice nikdy nefunguje. V závěru byla rozebírána 
problematika referenda, budoucí vojenská spolupráce v NATO nebo evropských vojenských strukturách. 
Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
 

po 11.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

út 12.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

V duelu se střetli Petr Cibulka (Pravý Blok) a Ivan Šterzl (nezávislý kandidát České strany národně 
socialistické). Moderátorka K. Dubová se v úvodu tázala P. Cibulky, proč si myslí, ţe jeho strana nyní 
překročí pětiprocentní hranici, ačkoli se jí to v minulosti nikdy nepodařilo. P. Cibulka argumentoval 
postupující krizí ve společnosti a potřebou prosazení práva na odvolatelnost politiků, soudců a dalších 
veřejných činitelů. I. Šterzla moderátorka poţádala o vysvětlení toho, v čem spočívá nová platforma ČSNS 
(strana byla zaloţena jiţ koncem 19. století). I. Šterzl odpověděl, ţe cílem strany je zdravý národ 
v ekonomicky silném státě se sociálními jistotami. Na půdě Evropského parlamentu by podle vlastních slov 
usiloval především o zajištění finančního toku z EU do českého zdravotnictví. Následně dostal prostor na 
vyjádření politických zásad Pravého Bloku P. Cibulka, který odmítl to, ţe se jedná o program nekonstruktivní, 
zdůraznil význam zásad přímé demokracie a odvolatelnosti politiků. Poté se oba na dotaz moderátorky 
vyjádřili k otázkám přímé volby prezidenta, přijmutí Lisabonské smlouvu a budoucímu uspořádání Evropy. 
V závěru se P. Cibulka rozloučil slovy: „Nashle, volte číslo šest, ano.“ I. Šterzl reagoval: „Děkuji a volte číslo 
osm.“ (P. Cibulka reagoval na pohotovou odpověď smíchem.). Moderátorka rozloučení korigovala slovy: 
„Čili, máte moţnost volit číslo šest či číslo osm, pro dnešek tedy zvítězilo číslo šest a Petr Cibulka, tedy 
alespoň vašimi esemeskami. Dali jste mu pětasedmdesát procent hlasů, Ivanu Šterzlovi dvacet pět procent.“ 
(time code 16:24). Spontánní a neočekávané výzvy hostů ve studiu při závěrečném rozloučení, které 
moderátorka korigovala, nelze povaţovat za pochybení ze strany provozovatele. 
 

út 12.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

st 13.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

V duelu se střetli kandidáti do Evropského parlamentu Richard Falbr (ČSSD) a Vlastimil Tlustý (nezávislý 
kandidát za Libertas.cz). Stěţejním tématem, které zabralo zhruba dvě třetiny duelu, byla Lisabonská 
smlouva, na níţ měli oba hosté odlišné názory. Následoval dotaz na V. Tlustého, jaká jsou předvolební 
témata strany Libertas.cz (boj s regulacemi, co nejniţší daně, volný pohyb zboţí a sluţeb), dále se 
moderátorka ptala na to, jaký je poměr mezi stranami Libertas.cz a Libertas.eu. R. Falbr na euroskeptické 
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vyjádření V. Tlustého reagoval tvrzením, ţe váha Evropského parlamentu se zvyšuje, a není proto v zájmu 
ČR se z rozhodování na půdě této instituce vyčleňovat. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo zjištěno. 
 

st 13.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

čt 14.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Další duel kandidátů do Evropského parlamentu, tentokrát Zuzany Brzobohaté (ČSSD) a Ondřeje Benešíka 
(KDU–ČSL). O. Benešíka se moderátorka v úvodu dotazovala na to, jakým oblastem se lidovečtí poslanci na 
půdě parlamentu věnovali v uplynulém volebním období. Host odpověděl, ţe především oblasti ochrany 
spotřebitele, ochrany dětí a registraci ochranných značek. Moderátorka se následně ptala Z. Brzobohaté, jak 
těmto aktivitám na půdě Evropského parlamentu konkurují sociální demokraté. Z. Brzobohatá odpověděla, 
ţe jeden ze dvou europoslanců ČSSD (R. Falbr) se věnuje ochraně zaměstnanců. Hosté následně 
odpovídali na dotazy, proč není o aktivitách českých europoslanců v České republice tolik slyšet, a dále na 
příčiny poklesu zájmu veřejnosti o eurovolby. K. Dubová se kandidátky za ČSSD následně tázala na to, 
s jakými prioritami jde do voleb (odpověď „svoboda v bezpečné Evropě“, energetická nezávislost Evropy). 
Priority KDU–ČSL vyjmenoval na druhé straně rovněţ O. Benešík (politika soudrţnosti, vzdělávání). Dále 
byla diskutována témata čerpání strukturálních fondů a vstup Turecka do EU. Moţné porušení zákona o 
vysílání nebylo shledáno. 
 

čt 14.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

pá 15.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano – ve druhé polovině) 

Tématem první poloviny pořadu byla předvolební situace v Íránu. V druhé části (od času 13:00 od začátku 
záznamu) následoval duel kandidátů do Evropského parlamentu Miloslava Bednáře (SSO) a Daniela Solise 
(DSZ). Obdobně jako v několika předchozích případech byla prvním tématem diskuse Lisabonská smlouva, 
následně byly rozebírány politické priority obou kandidátů. Duel pokračoval po zpravodajském předělu (viz 
níţe). 
 

pá 15.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Pokračování duelu D. Solise a M. Bednáře. Daniel Solis komentoval programové priority Demokratické 
Strany Zelených. M. Bednáře se moderátorka tázala na to, proč se v předvolební kampani Strana 
svobodných občanů nespojila se stranou Libertas.cz. D. Solis následně na moderátorčin dotaz odpovídal, 
v čem se liší agenda Demokratické Strany Zelených od Strany zelených (radar, přímá demokracie). 
Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

po 18.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty v předvolebním duelu byli Jiří Havel (ČSSD) a Jana Volfová (SDŢ). Moderátorka Naděţda Hávová 
v úvodu kladla několik krátkých otázek na téma Lisabonské smlouvy (zda jsou pro nebo proti, zda je 
smlouva srozumitelná pro občany), vstupu Turecka do EU a zavedení eura. Následně se ptala J. Havla, zda 
svrţení vlády nepoškodilo obraz České republiky v Evropě a zda se s tím nemělo počkat aţ po ukončení 
předsednictví. Dalším tématem byly programové priority Strany důstojného ţivota, kterou reprezentovala J. 
Volfová. N. Hávová se následně ptala na programové body ČSSD a na to, zda nejsou příliš neevropské, 
tedy ţe se zaměřují na domácí problémy. Oba hosté se vyjádřili k otázce výše platů europoslanců. Moţné 
porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. Pozn.: závěr pořadu (od času záznamu 17:24) byl věnován 
aktuální politické situaci na Srí Lance. 
 

po 18.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

út 19.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Do předvolebního duelu byli pozváni lídr kandidátky ODS Jan Zahradil a Zuzana Roithová (KDU–ČSL), která 
však v úvodu nebyla ve studiu přítomna, protoţe podle slov moderátorky uvízla v dopravní zácpě. V průběhu 
pořadu se moderátorka pokusila se Z. Roithovou spojit alespoň telefonicky, coţ se však rovněţ nepodařilo. 
Ve studiu byl tedy pouze jeden host. První dotaz moderátorky se týkal klesající účasti při volbách do 
Evropského parlamentu. Následoval dotaz, na co se voliči J. Zahradila na předvolebních mítincích nejvíce 
dotazují. J. Zahradil poté komentoval parlamentní statistiky, podle kterých vyšel jako jeden z nejméně 
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aktivních na půdě Evropského parlamentu. Komentována byla rovněţ výše platů europoslanců (moderátorka 
se ptala rovněţ na výši finančních prostředků na asistenty a nájem kanceláří). V závěru zjišťovala 
moderátorka, co se J. Zahradilovi podařilo na půdě Evropského parlamentu v minulém volebním období 
prosadit (funkce místopředsedy Evropského parlamentu pro ODS, funkce předsedy výboru pro ţivotní 
prostředí, zateplování panelových domů). Pořad byl ovlivněn tím, ţe do studia nedorazil jeden z pozvaných 
hostů. Provozovatel na této skutečnosti neměl ţádnou vinu, moderátorka se v průběhu pokusila s druhým 
hostem spojit alespoň telefonicky, coţ se však rovněţ nepodařilo. Diskuse s přítomným hostem nebyla 
ţádným způsobem konfrontační vůči druhému hostu, který do studia nedorazil. Nebyl shledán důvod pro 
zahájení správního řízení. 
 

út 19.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

st 20.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Předvolebního duelu se účastnili Věra Jourová (Evropská demokratická strana) a Jan Skácel (Národní 
strana). V úvodu moderátorka kladla telegrafické otázky: Lisabonská smlouva ano či ne, je Lisabonská 
smlouva srozumitelná občanům, Turecko do EU ano či ne, euro ano či ne). Následně hosté uváděli důvody 
své kandidatury, názory na výši europoslaneckých platů, pravidla imigrační politiky a vyuţívání peněz 
z evropských fondů. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. Duel byl ukončen v čase 14:59 od začátku 
záznamu. Následovalo téma, které se nevztahovalo k předvolební kampani do evropského parlamentu. 
 

st 20.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

čt 21.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Účastníky duelu byli Jiřina Šiklová (SZ) a Bedřich Danda (Strana soukromníků ČR). Moderátorka kladla 
v úvodu krátké otázky: ano či ne Lisabonské smlouvě, je pro občany Lisabonská smlouva srozumitelná, ano 
či ne vstupu Turecka do EU, euro ano či ne. Následně se dotazovala, jaké jsou důvody hostů pro 
kandidaturu do Evropského parlamentu. Moderátorka se poté ptala B. Dandy, zda roztříštěnost politických 
stran, které zastupují drobné ţivnostníky, není na škodu. B. Danda odpověděl, ţe nějaké sjednocení v tomto 
ohledu je nedosaţitelné. Obou hostů se moderátorka dotazovala, jakou váhu přikládají evropskému 
spojenectví s Ruskem a jakou spojenectví s Čínou. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
Duel byl ukončen v čase 14:55 od začátku záznamu, následovalo téma, které se nevztahovalo k předvolební 
kampani do evropského parlamentu. 
 

čt 21.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

pá 22.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty duelu byly Jana Hybášková (EDS) a Jana Bobošíková (Suverenita). Obdobně jako v předchozích 
dnech kladla moderátorka v úvodu telegrafické otázky: ano či ne Lisabonské smlouvě, je pro občany 
Lisabonská smlouva srozumitelná, ano či ne vstupu Turecka do EU, euro ano či ne. Vzhledem k tomu, ţe J. 
Hybášková i J. Bobošíková jiţ byly zvoleny do Evropského parlamentu v roce 2004, ptala se moderátorka na 
to, co se jim podařilo za dobu jejich působení prosadit. Horkým tématem se stala problematika dekretů 
prezidenta E. Beneše ve vztahu k Lisabonské smlouvě, na kterou byly vysloveny zásadně odlišné názory. 
Diskuse byla v této souvislosti poněkud konfrontační, moderátorka však diskusi korigovala. Moderátorka se 
dále dotazovala na to, zda obě europoslankyně souhlasí s plánovaným zvýšením platů, na coţ obě 
odpověděly, ţe po případném zvolení zůstanou ve starém platovém reţimu. Následující dotaz směřoval 
k tomu, čím by se obě europoslankyně zabývaly v případě nezvolení. V závěru podala J. Hybášková i J. 
Bobošíková odhad volebního výsledku svých stran. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
 

pá 22.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

po 25.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty ve studiu byli kandidáti do Evropského parlamentu Libor Rouček (ČSSD) a Olga Zubová (DSZ). 
V úvodu kladla moderátorka telegrafické otázky: ano či ne Lisabonské smlouvě, je pro občany Lisabonská 
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smlouva srozumitelná, ano či ne vstupu Turecka do EU, euro ano či ne. Následně oba hosté odpovídali, jaké 
byly jejich důvody pro kandidaturu do Evropského parlamentu. Moderátorka se dále dotazovala, zda pád 
Topolánkovy vlády neuškodil českému předsednictví, zda negativně pojímané předvolební kampaně 
neodpuzují voliče a nesniţují sekundárně volební účast a na podprůměrné zastoupení ţen na kandidátkách. 
V závěru podali oba hosté odhad volebních výsledků svých stran a informace o tom, čemu by se věnovali 
v případě nezvolení. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. Od času 16:47 se pořad nevěnoval předvolební 
kampani do Evropského parlamentu. 
 

út 26.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

st 27.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty ve studiu byli kandidáti do Evropského parlamentu Milan Hamerský (Liberálové.CZ) a Jaromír 
Kohlíček (KSČM). Obdobně jako v předchozích dnech kladla moderátorka v úvodu krátké otázky: ano či ne 
Lisabonské smlouvě, je pro občany Lisabonská smlouva srozumitelná, ano či ne vstupu Turecka do EU, 
euro ano či ne. Následně oba hosté odpovídali, jaké byly jejich důvody pro kandidaturu do Evropského 
parlamentu. Na dotaz moderátorky vysvětlit M. Hamerský, jaké je jeho pojetí Spojených států evropských. J. 
Kohlíček byl dotazován na názor na systém zemědělských dotací a na to, co by dělal v případě nezvolení. 
M. Hamerský potvrdil, ţe v případě výsledku ve volbách, který by nedosáhl tří procent, je odhodlán z politiky 
odejít a projekt Liberálové.CZ ukončit. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. V čase 14:17 od 
začátku záznamu byl duel ukončen, následovalo však téma, které s předvolební kampaní rovněţ souviselo – 
mítink ČSSD na praţském Andělu, který byl poznamenán vajíčkovými útoky. Po krátké reportáţi z místa 
rozebíral situaci ve studiu komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov a komentátor Lidových novin Martin 
Zvěřina. Oba označili čin za hulvátství a agresivitu a uvedli své názory na to, jaký tato situace můţe mít vliv 
na výsledek voleb pro sociální demokracii. 
 

st 27.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne – komentátoři o situaci v KDU-ČSL) 

Ve studiu po zpravodajském předělu zůstali v počátku komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov a 
komentátor Lidových novin Martin Zvěřina, kteří se snaţili odhadnout výsledky víkendového sjezdu KDU–
ČSL ve Vsetíně. Moderátorka se následně dotazovala, jaké šance na úspěch dávají vznikající straně 
TOP09. Od času 3:53 se pořad nevěnoval politickým tématům. 
 

čt 28.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

V předvolebním duelu se střetli Kateřina Klasnová (Věci veřejné) a Miroslav Ouzký (ODS). Pořad měl 
obdobnou strukturu jako v předcházejících dnech – úvodní krátké otázky: ano či ne Lisabonské smlouvě, je 
pro občany Lisabonská smlouva srozumitelná, ano či ne vstupu Turecka do EU, euro ano či ne. Následně 
oba hosté odpovídali, jaké byly jejich důvody pro kandidaturu do Evropského parlamentu. K. Klasnová byla 
poté dotazována na to, čím se strana Věci veřejné profiluje, co nabízí nového (přímá demokracie – 
referenda). M. Ouzký odpověděl na otázku, zda by byl pro referendum o Lisabonské smlouvě (ano). V 
závěru byla diskutována otázka morálnosti výše platů europoslanců. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
V čase 14:18 byl duel ukončen, pořad se následně věnoval schválení návrhu ústavního zákona o zkrácení 
volebního období poslanecké sněmovny Senátem, tedy téma, které se nedotýkalo předvolební kampaně do 
Evropského parlamentu. 
 

čt 28.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

pá 29.5.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

V duelu se střetli Benjamin Kuras (SSO) a Miloslav Ransdorf (KSČM). V úvodu se moderátorka dotazovala 
na stanovisko obou hostů k zavedení eura a k případnému vstupu Turecka do EU. M. Ransdorf byl 
dotazován, jakými kroky by docílil udrţení zaměstnanosti v současné ekonomické krizi. Europoslanec 
odpověděl, ţe podporou českého průmyslu a inovací. B. Kuras následně odpověděl, ţe úlevami na daních a 
podporou drobných podnikatelů. Moderátorka se poté ptala B. Kurase, z jakého důvodu kandiduje do 
Evropského parlamentu. V závěru se oba hosté vyjádřili k Lisabonské smlouvě a jejímu moţnému ovlivnění 
principu parlamentní demokracie. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. Od času 12:35 se pořad věnoval 
vsetínskému sjezdu KDU–ČSL. 
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pá 29.5.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

po 1.6.2009 18.00 Leaders Club (eurovolby ano) 

Pozn.: Dne 1. června 2009 bylo v čase vysílání pořadu To říkáte vy! zařazeno zvláštní předvolební vysílání 
pořadu Leaders Club. Pořad byl zařazen do monitoringu, neboť se přímo vztahoval k volbám do Evropského 
parlamentu. Hostem byl předseda ODS Mirek Topolánek. 
V úvodu se moderátor Jan Němec dotazoval na předvolební kampaň ODS – zda není příliš negativní, 
stavějící jen na vymezování se vůči soupeři. Předseda ODS hovořil o obsahu, který stojí za jednotlivými 
hesly a o němţ je veřejnost informována nejen prostřednictvím médií, ale především na mítincích. Další 
otázky směřovaly na náklady kampaně (40 milionů korun), vznik nové liberálně–konzervativní frakce 
v Evropském parlamentu, odchod Lucie Talmanové z politiky a na výsledky českého předsednictví. V závěru 
se moderátor dotazoval, jaké má ODS kandidáty na případný post eurokomisaře a na to, jaká bude podle M. 
Topolánka volební účast. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
 

po 1.6.2009 18.23 Leaders Club (eurovolby ano) 

Pozn.: Dne 1. června 2009 bylo v čase vysílání pořadu To říkáte vy! zařazeno zvláštní předvolební vysílání 
pořadu Leaders Club. Pořad byl zařazen do monitoringu, neboť se přímo vztahoval k volbám do Evropského 
parlamentu. Hostem byl předseda ČSSD Jiří Paroubek. 
Moderátor Jan Němec se obdobně jako předsedy ODS dotazoval J. Paroubka na to, zda předvolební 
kampaň není příliš negativní. Další otázkou bylo, proč se do předvolební kampaně do Evropského 
parlamentu dostává tolik témat domácích, právě na úkor témat evropských. Jiří Paroubek odpověděl, ţe 
sociální témata a téma krize je nutné řešit nejen na domácí, ale téţ na evropské půdě. Moderátor se 
následně ptal na volební strategii ČSSD v souvislosti s kandidaturou Kateřiny Broţové. Na dotaz moderátora 
odpověděl J. Paroubek, jak je spokojen s činností dosavadních europoslanců z řad ČSSD a zda má sociální 
demokracie připraveného kandidáta na eurokomisaře. Předseda ČSSD následně hodnotil české 
předsednictví EU a důvody odvolání vlády. Další otázka směřovala k tomu, jakým způsobem hodnotí J. 
Paroubek vystupování prezidenta V. Klause na evropské scéně. V závěru byla otevřena témata překlenovací 
úřednické vlády Jana Fischera a podmínek ČSSD pro vyslovení důvěry vládě, protikrizových opatření a 
šrotovného. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
 

út 2.6.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hosty v předvolebním duelu byli Václav Srb (Koruna Česká) a Roman Škrabánek (nezávislý kandidát za 
hnutí NEZÁVISLÍ). Úvod tvořily krátké otázky: ano či ne Lisabonské smlouvě, ano či ne vstupu Turecka do 
EU, euro ano či ne. Následně oba hosté odpovídali, jaké byly jejich důvody pro kandidaturu do Evropského 
parlamentu. V. Srb objasnil programové zásady Koruny České v oblasti menšin, R. Škrabánek odpovídal na 
to, proč v minulosti odešli z hnutí NEZÁVISLÍ J. Bobošíková a V. Ţelezný. Oba hosté následně komentovali 
vyjádření prezidenta V. Klause, ţe volby do Evropského parlamentu jsou zbytečné a ţe by postačovalo, 
kdyby své zástupce vysílaly národní parlamenty. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. V čase 
12:50 od začátku záznamu byl duel ukončen, pořad se následně nevěnoval tématu předvolební kampaně do 
Evropského parlamentu. 
 

út 2.6.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

st 3.6.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

První část pořadu neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského parlamentu. 
 

st 3.6.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 

čt 4.6.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

První část pořadu neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského parlamentu. 
 

čt 4.6.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ano) 

Hlasování o důvěře vládě a aktuální politické dění den před volbami do Evropského parlamentu komentovali 
ve studiu Alexandr Mitrofanov (Právo) a Jaroslav Plesl (Lidové noviny). Oba hosté odpovídali na dotaz, jak 
hodnotí vyjádření J. Paroubka, ţe M. Topolánek a J. Langer plánují provokace na mítinku ČSSD, dále 
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vyjádření V. Filipa o dokumentárním cyklu Proces H, který vysílala Česká televize, a jímţ se KSČM cítí být 
poškozována v předvolebním boji. Komentována byla aktuální témata, a to v obdobném duchu jako v jiných 
médiích. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. Od času 4:27 se pořad nevěnoval 
předvolebnímu tématu. 
 

pá 5.6.2009 18.10 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

První část pořadu neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského parlamentu. 
 

pá 5.6.2009 18.31 To říkáte vy! (eurovolby ne) 

Druhá část pořadu po Zprávách neobsahovala témata spojená s předvolební kampaní do Evropského 
parlamentu. 
 
ZHODNOCENÍ: 
V rámci pořadu To říkáte vy!, konkrétně v jeho první části vysílané od 18.10 hodin, byl v období od 4. 
května do 2. června 2009 vysílán předvolební duel vždy dvou kandidátů do Evropského parlamentu. 
V úvodu byli oba hosté představováni v krátkých medailoncích (místo narození, povolání, oblasti zájmu). 
Diváci měli v průběhu pořadu moţnost hlasovat prostřednictvím SMS, který z hostů je svými argumenty více 
přesvědčil o tom, ţe by se měl stát europoslancem. V průběhu diskuze se na horní liště objevovalo 
procentuální vyjádření úspěšnosti řečníků v diváckém hlasování. V moderování pořadu se střídaly Karolína 
Dubová a Naděţda Hávová, jejichţ přístup byl poněkud odlišný (druhá z uvedených moderátorek se více 
drţela předem připravených otázek), coţ však nelze vyhodnocovat jako nějaké porušení zákona o vysílání. 
V duelech byly kladeny jednak obecnější otázky pro oba hosty (názor na Lisabonskou smlouvu, 
zavedení eura, vstup Turecka do EU, problematiku nízkého zastoupení ţen na kandidátkách jednotlivých 
politických stran, důvody pro kandidaturu atp.), a dále otázky strukturované pro jednotlivé hosty. Jestliţe 
byl hostem kandidát, který byl europoslancem jiţ v minulém volebním období, ptala se moderátorka na jeho 
dosavadní činnost v Europarlamentu, naopak kandidátů, kteří dosud nebyli členy Europarlamentu, co 
nového by chtěli přinést a jaké jsou jejich volební priority. Kandidátů z méně známých stran (Věci veřejné, 
Strana důstojného ţivota ad.) se moderátorka dotazovala na profilující témata dané strany. Schéma 
předvolebních duelů bylo poměrně jednoduché, ve svém obsahu však logické a úměrné délce 
pořadu, která se pohybovala mezi 18. až 22. minutami. V některých případech bylo po povolebním duelu 
zařazeno ještě další téma bez vztahu k volbám do Evropského parlamentu. V žádném případě nebylo 
zaregistrováno, že by moderátorka nějakým způsobem (zásahy do komentářů, volbou otázek, 
poskytnutým časem na vyjádření) stranila některému z kandidátů. Zastoupení jednotlivých politických 
subjektů je uvedeno v tabulce níţe.  
 

 
 
 
Kandidující strany, koalice a hnutí 
v eurovolbách s vylosovanými čísly 
kandidátek 

Počet vystoupení 
kandidátů do 
Evropského 
parlamentu 
v pořadu To říkáte 
vy! 

(1) Libertas.cz 2 

(2) Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová 

4 

(3) Věci veřejné 1 

(4) Občanská demokratická strana 5 

(5) Suverenita 1 

(6) Volte Pravý Blok… 1 

(7) Sdruţení pro republiku – Republikánská 
strana Československa 

0 

(8) Česká strana národně socialistická 1 

(9) Evropská demokratická strana 3 

(10) Strana svobodných demokratů 0 

(11) Demokratická Strana Zelených 2 

(12) Česká strana národně sociální 0 

(13) Národní strana 0 

(14) SDŢ – Strana důstojného ţivota 1 

(15) Humanistická strana 0 

(16) Moravané 0 
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(17) Spojení demokraté – Sdruţení nezávislých 
(odstoupili z voleb) 

0 (odstoupili z voleb) 

(18) Liberálové.CZ 1 

(19) Strana demokracie a svobody 0 

(20) Nejen hasiči a ţivnostníci s učiteli do Evropy 
– www.hnpd.cz,www.sdzp.cz 

0 

(21) Komunistická strana Čech a Moravy 3 

(22) „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE 
ALTERNATIVA“ 

0 

(23) Strana svobodných občanů 3 

(24) SNK Evropští demokraté 1 

(25) Balbínova poetická strana 0 

(26) Strana zelených 2 

(27) Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska) 

1 

(28) Lidé a Politika 0 

(29) „Strana soukromníků České republiky“ 1 

(30) Zelení 0 

(31) Dělnická strana 0 

(32) NEZÁVISLÍ 1 

(33) Česká strana sociálně demokratická 4 

 
Zastoupení politických subjektů v duelech rámcově odpovídalo jejich reálnému postavení 
v politickém životě a dlouhodobým předvolebním preferencím. Moţné odchylky lze shledávat ve vyšším 
zastoupení kandidátů EDS (Evropská demokratická strana) – celkem 3x a kandidátů SSO (Strana 
svobodných občanů) – rovněţ celkem 3x, zatímco NEZÁVISLÍ a SNK–ED, obhajující 2, resp. 3 mandáty, 
měli v duelech jen po jednom zástupci. V případě hnutí NEZÁVISLÍ tato skutečnost vycházela z odchodu J. 
Bobošíkové od tohoto uskupení a vzniku koalice Suverenita a z odchodu V. Ţelezného a jeho kandidaturou 
za Libertas.cz; v druhém případě reagovala tato změna na kandidaturu J. Hybáškové (v uplynulém volebním 
období europoslankyně za SNK–ED) za EDS. Výběr hostů tedy reagoval i na aktuální změny 
v předvolebním rozloţení sil, coţ lze hodnotit ve smyslu zásad objektivity a vyváţenosti kladně. 
Za objektivizující prvek lze považovat zastoupení široké škály politických subjektů v předvolebních 
duelech (celkem 20), ačkoli ani tento počet neodpovídal celkovému počtu kandidujících politických 
subjektů (nakonec celkem 32). Ze zákona o vysílání však provozovateli nevyplývá povinnost 
poskytnout prostor všem kandidujícím politickým subjektům. V tomto ohledu je situace částečně jiná u 
veřejnoprávních médií (viz § 59 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb. (o volbách do Evropského parlamentu)), 
kterým v souvislosti s volbami vyplývají zvláštní zákonem stanovené povinnosti. Ty se nicméně vztahují 
k vysílání volebních spotů, nikoli k diskusním a zpravodajským pořadům. Podstatné je, že provozovatel 
různorodostí pozvaných hostů do předvolebních duelů umožnil divákovi učinit si vlastní svobodný 
názor a seznámit se s různými názory kandidátů politických subjektů, a to s přihlédnutím k jejich 
reálnému postavení v politickém životě. Pro srovnání je moţné uvést, ţe procentuální zisk politických 
subjektů, jejichţ kandidáti se v pořadu To říkáte vy! neobjevili, se pohyboval v naprosté většině hluboko pod 
1 % hlasů. 
 
Ze sledovaných pořadů v jistých ohledech vybočovaly dva předvolební duely. Prvním byl duel Petra Cibulky 
(Pravý Blok) a Ivana Šterzla (nezávislý kandidát České strany národně socialistické), odvysílaný dne 12. 
května 2009 od 18.10 hodin. Při závěrečném rozloučení se oběma hostům podařilo přímo vyslovit, aby 
diváci volili jejich stranu. P. Cibulka se rozloučil slovy: „Nashle, volte číslo šest, ano.“ I. Šterzl spontánně 
zareagoval slovy: „Děkuji a volte číslo osm.“ (P. Cibulka reagoval na pohotovou odpověď smíchem.). 
Moderátorka rozloučení korigovala slovy: „Čili, máte moţnost volit číslo šest či číslo osm, pro dnešek tedy 
zvítězilo (myšleno v diváckém hlasování – pozn. analytika) číslo šest a Petr Cibulka, tedy alespoň vašimi 
esemeskami. Dali jste mu pětasedmdesát procent hlasů, Ivanu Šterzlovi dvacet pět procent.“ Tomu, ţe se 
spontánnímu, a poněkud nezvladatelnému, P. Cibulkovi podařilo v závěru přímo vyzvat voliče k volbě jeho 
strany, nemohla moderátorka dopředu ţádným způsobem zabránit. Podstatné je, ţe zareagovala a výrok 
korigovala. Nelze se domnívat, ţe by se provozovatel v tomto případě dopustil porušení zásad objektivity a 
vyváţenosti. Ze strany hostů se jednalo o snahu zviditelnit v celkovém kontextu okrajové politické subjekty 
(pozn. Pravý Blok získal 1 % a ČSNS 0,14 % hlasů). Druhým případem byl pořad To říkáte vy!, který byl 
odvysílán dne 19. května 2009 od 18.10 hodin, v němţ se měli střetnout lídr kandidátky ODS Jan Zahradil a 
Zuzana Roithová (KDU–ČSL), která se však nedostavila. Moderátorka v úvodu informovala, ţe Z. Roithová 
je v dopravní zácpě a ţe by měla dorazit, coţ se však nestalo. V průběhu pořadu se pokusila spojit se Z. 
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Roithovou alespoň telefonicky, coţ se rovněţ nepodařilo. Rozhovor tedy probíhal pouze s jedním 
kandidátem do Evropského parlamentu. To, ţe se pozvaný host nemohl z nějakých důvodů dostavit do 
studia, nelze pochopitelně povaţovat za pochybení provozovatele ve smyslu zákona o vysílání. 
Pokud se jedná o druhou část pořadu To říkáte vy!, která byla vysílána po krátkých zprávách od 18.31 hodin 
(fakticky se tedy jednalo o samostatný pořad), lze konstatovat, ţe téměř ve všech případech neobsahoval 
politické téma nebo téma přímo spojené s volbami do Evropského parlamentu. Kde tomu bylo jinak, byla 
také druhá část pořadu To říkáte vy! monitorována. Tento monitoring však nepřinesl takové poznatky, které 
by nasvědčovaly tomu, ţe by se provozovatel mohl dopustit porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Do monitoringu byly zahrnuty rovněž dva speciální díly pořadu Leaders Club (vysílané mimořádně 
v době vysílání pořadu To říkáte vy!), které se vztahovaly k volbám do Evropského parlamentu, a to ze dne 
1. června 2009 od 18.00 hodin (hostem byl předseda ODS Mirek Topolánek) a od 18.23 hodin (hostem byl 
předseda ČSSD Jiří Paroubek). Ani v těchto případech nebylo zaregistrováno možné porušení zákona 
o vysílání, speciálně § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
 
 

Interview B.T. 
Obecná noticka pořadu: „Jeden na jednoho. Politici, šéfové významných firem, osobnosti společenského či 
vědeckého ţivota jako hosté Barbory Tachecí.“ 
Premiéry byly vysílány ve všední dny kromě středy od 21.35 hodin, délka pořadu byla zhruba dvacet minut. 
 

po 4.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Gustáv Slamečka, kandidát na ministra 
dopravy. 

Rozhovor s bývalým ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury a později náměstkem ministra dopravy, 
nominovaným ODS do úřednické vlády J. Fischera na post ministra dopravy. B. Tachecí se ptala na osobní 
důvody přijmutí nabídky na post ministra dopravy, na hospodaření Českých drah, nedostatek finančních 
prostředků ve Státním fondu dopravní infrastruktury a slevy na mýtném. Rozhovor souvisel s aktuální 
problematikou sestavování úřednické vlády Jana Fischera a ministerskou kandidaturou G. Slamečky. Voleb 
do Evropského parlamentu se diskuse netýkala. 
 

út 5.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Martin Pecina, předseda Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěţe a kandidát na ministra vnitra. 

Rozhovor s kandidátem na post ministra vnitra v úřednické vládě J. Fischera Martinem Pecinou. Diskutována 
byla otázka souběhu funkce předsedy ÚOHS a ministra vnitra, vyhlídky M. Peciny po ukončení půlročního 
ministrování (zpět do své původní funkce se nebude moci vrátit, protoţe bude muset být jmenován nový 
předseda se šestiletým funkčním obdobím), otázka personálních změn na ministerstvu vnitra, reforma 
policie, evropské předsednictví a čerpání financí z evropských fondů. Voleb nebo předvolební kampaně do 
Evropského parlamentu se diskuse nedotkla. 
 

čt 7.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byla zpěvačka Hana Hegerová. 

Interview bylo zaměřeno především do umělecké sféry hosta. Politice byla věnována krátká, zhruba 
dvouminutová část v druhé polovině pořadu (14:50–17:37). Moderátorka odcitovala výrok z rozhovoru H. 
Hegerové z roku 2004, ţe je vlastenec a ţe by chtěla, aby se republika měla dobře, a zeptala se, jestli si po 
pěti letech od tohoto výroku myslí, ţe republika se má dobře. H. Hegerová odpovídala obecně, ţe 
v současnosti je celosvětová krize, coţ ovlivňuje i stav u nás. Následovalo expresivní vyjádření: „Fakt je to, 
ţe v té politice to je, ţe… Já o tom nemůţu mluvit, protoţe tam je… Můţu říct sprosté slovo, částečně 
sprosté slovo? (moderátorka: „Já myslím, ţe ano.“) Je to bordel trošičku. Je tam prostě… Nerozumím tomu.“ 
Moderátorka se následně ptala, co H. Hegerové na politice vadí. H. Hegerová uvedla, ţe byla ráda, kdyţ 
v politice byl „kníţe“ (měla na mysli Karla Schwarzenberga), protoţe o něm nikdo nepochyboval, ţe to 
nedělá pro peníze. Moderátorka se ptala, zda to byl její nejoblíbenější politik, na coţ odpověděla, ţe ano. 
Moderátorka dále uvedla, ţe H. Hegerová měla v roce 2006 zpívat (nakonec kvůli zdravotním problémům 
nezpívala) na koncertu proti komunistům, a zeptala se, zda to znamená, ţe H. Hegerová je tak trochu člověk 
politický, zda se zajímá o věci veřejné. H. Hegerová odpověděla, ţe se zajímá o věci veřejné, protoţe se jí 
dotýkají. Moderátorka se následně dotázala: „Jaký je tedy Váš vztah ke komunistům?“ H. Hegerová 
odpověděla: „No, nemám je ráda, nemám je ráda. Já se divím, ţe nejsou zakázaný, abych řekla pravdu.“ 
Moderátorka se ptala dále: „No, a kdybych Vám třeba předloţila petici za zákaz komunistické strany, tak 
byste jí bez reptání podepsala?“ Hana Hegerová odpověděla: „Teď, ano, jste mě zaskočila, protoţe, co je 
demokracie, jo, teď budeme, jakoţe maj právo, nemaj právo, být vůbec, existovat nebo to. Já bych to 
povaţovala za nedemokratické, ale nemám je ráda, nemám je ráda.“ Interview pokračovalo na téma 
šansonů a jazzové hudby. Z vyjádření hosta, kterým byla zpěvačka H. Hegerová, byly zřetelně patrné její 
politické sympatie (k osobě K. Schwarzenberga) a antipatie (ke komunistům). Jednalo se o vyjádření 
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osobního stanoviska člověka zajímajícího se o věci veřejné. Vyjádření zůstalo v obecné rovině, nebylo 
ţádným způsobem rozvíjeno a v rámci interview tvořilo pouze okrajovou část. K odvysílání pořadu došlo 
téměř měsíc před volbami a lze těţko předpokládat, ţe by mohl reálně poškodit jeden z politických subjektů 
v předvolebním boji. Nebyl shledán důvod pro zahájení správního řízení. 
 

pá 8.5.2009 21.35 Interview B.T. Sestřih rozhovorů s hosty uplynulého týdne.  

Sestřih z rozhovorů s Gustávem Slamečkou (pondělí), Martinem Pecinou (úterý) a Hanou Hegerovou 
(čtvrtek). 
 

po 11.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl ombudsman Otakar Motejl. 

Moderátorka se v úvodu ptala, zda je pro hosta dobrou zprávou to, ţe primátorka Chomutova Ivana 
Řápková, jíţ O. Motejl rozporoval postup při vymáhání pohledávek, oznámila, ţe bude kandidovat do 
poslanecké sněmovny za ODS. O. Motejl uvedl, ţe tohoto rozhodnutí lituje, pokud by mělo být inspirováno 
politikou nulové tolerance a ţe mu vadí koncepce tzv. slušných a neslušných lidí (obecné rozdělování 
společnosti na slušné a neslušné). Následná diskuse se věnovala problematice exekucí sociálních dávek a 
společnému postup ombudsmana s ministrem pro menšiny a lidské práva proti chomutovské radnici. Kritiku 
na systém vymáhání pohledávek v Chomutově korigovala moderátorka argumentací primátorky Řápkové 
k dané věci. Dalším diskutovaným tématem byl tzv. náhubkový zákon (souhlas O. Motejla moderátorka 
problematizovala uvedením příkladů, kdy můţe být zákon z hlediska novinářů překáţkou při snaze 
informovat veřejnost o podezřelých aktivitách ve veřejném sektoru atp.). Nebylo zaregistrováno, ţe by 
odvysíláním pořadu mohlo dojít k porušení zákona o vysílání. 
 

út 12.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byla architektka Eva Jiřičná. 

Se světoznámou architektkou byla probírána kauza Národní knihovny v Praze, moţnosti vystavění knihovny 
podle Kaplického návrhu i po jeho smrti. Politické konotace měla pouze otázka moderátorky, zda si myslí, ţe 
bylo dobře, ţe se J. Kaplický při sporu o knihovnu dal dohromady s J. Paroubkem. E. Jiřičná odpověděla, ţe 
s tím osobně nesouhlasila a ţe to také J. Kaplickému řekla a ţe ona osobně by se se ţádným politikem 
nespojovala. B. Tachecí dodala: „No, ono to znělo asi velmi lákavě ze strany sociální demokracie, speciálně 
Jiřího Paroubka, kdyţ slíbil, ţe blob bude podporovat. Ostatně, na tom se shodují v podstatě i ony občanské 
iniciativy, ţe v momentě, kdy by se dostala sociální demokracie k moci, tak pak by blob zjevně měl mnohem 
větší šanci, neţ za současné situace.“ Moderátorka se dále ptala, jaký by byl podle E. Jiřičné průběh po 
vypsání nové soutěţe na knihovnu a zda si myslí, ţe při vypisování soutěţe udělal nějaké chyby ředitel 
Národní knihovny V. Jeţek. Dalšími tématy byl zánik londýnského ateliéru J. Kaplického, práce pro 
Univerzitu T. Bati ve Zlíně, plán revitalizace Václavského náměstí a otázka výškových budov na Pankráci. 
Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno.  
 

čt 14.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl David Vodráţka, první místopředseda ODS. 

David Vodráţka byl představen jako potenciální lídr praţské kandidátky ODS v podzimních volbách. 
Rozebírán byl vztah D. Vodráţky s Pavlem Bémem, uzavření dohody o předvolebním paktu o neútočení (v 
souvislosti s předčasnými volbami do poslanecké sněmovny na podzim 2009) a pozice P. Béma v ODS 
dnes. Moderátorka se dále ptala, v čem si D. Vodráţka myslí, ţe by byl lepší neţ Pavel Bém, dále na to, 
v jakém kraji by měl kandidovat předseda ODS M. Topolánek, diskutována byla kandidatura I. Řápkové 
v Ústeckém kraji. B. Tachecí se následně ptala, proč na vrcholových místech v ODS absentují ţeny, dále na 
volbu nového ředitele České televize (pozastavila se nad tím, zda je správné, ţe politici se nechávají slyšet, 
kdo z kandidátů má jejich podporu, coţ můţe vzbuzovat podezření, ţe se jedná o volbu politicky 
manipulovanou). Závěrečnými tématy byla nová vláda (D. Vodráţka se vyjádřil, ţe není příznivcem 
úřednických vlád) a problematika zdravotnických poplatků (D. Vodráţka odpověděl, ţe ODS bude i nadále 
podporovou celou reformu tak, jak byla nastavena). Interview se tématu voleb do Evropského parlamentu 
nedotklo, zaměřilo pozornost k podzimním volbám do poslanecké sněmovny, zejména na pozici D. Vodráţky 
na praţské kandidátce ODS. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

pá 15.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byla primátorka Chomutova Ivana Řápková (ODS). 

Otázky B. Tachecí nesměřovaly k tématu voleb do Evropského parlamentu, ale kandidatuře I. Řápkové do 
poslanecké sněmovny za ODS v podzimních volbách. Rozebírána byla její činnost v dozorčí radě ČSA a 
dozorčí radě Středočeských vodáren. Následujícími tématy bylo postavení ţen v ODS, otázka sedmadvaceti 
bodů ČSSD pro úřednickou vládu J. Fischera a Lisabonská smlouva. Další otázky směřovaly k tomu, zda by 
měl být lídrem ODS v podzimních parlamentních volbách M. Topolánek nebo někdo jiný. Závěr pořadu byl 
věnován situaci v Chomutově – boj s neplatiči, dluhy města, domovské právo a povolování demonstrací 
v Chomutově do budoucna. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
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po 18.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem Báry byl Jan Fischer, předseda vlády ČR. 

Moderátorka se ptala, jak se J. Fischer cítí ve funkci premiéra, zda do budoucnosti neuvaţuje o zakotvení 
v politice (host odpovídá, ţe nikoli). Další otázky směřovaly na personální změny na Úřadu vlády, vyslovení 
důvěry vládě, názor na sedmadvacet poţadavků ČSSD. Předseda vlády odpověděl, ţe s poţadavky jako 
celkem nemá problém, o některých bodech však bude třeba jednat. Vzhledem k tomu, ţe interview se 
uskutečnilo ještě před vyslovení důvěry vládě, ptala se moderátorka také na to, jak by J. Fischer postupoval, 
kdyby jeho vláda důvěru v poslanecké sněmovně nezískala. Druhá část pořadu byla věnována 
programovému prohlášení vlády – jaké jsou základní programové cíle (dokončení předsednictví, příprava 
státního rozpočtu, zabezpečení efektivního chodu státní správy), dále změnám v rozpočtu a tzv. 
náhubkovému zákonu. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

út 19.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byla Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše 
dítě a kandidátka do Evropského parlamentu za SNK–ED. 

V celém sledovaném období se jednalo o jediné interview s kandidátem do Evropského parlamentu. B. 
Tachecí se v úvodu dotazovala: „Co Vás dohnalo k tomu druhému pokusu (pozn.: Z. Baudyšová 
v předchozím roce neúspěšně kandidovala do Senátu), který přijde letos v červnu, totiţ volbám do 
Evropského parlamentu?“ Z. Baudyšová odpověděla: „Tak dohnalo mě k tomu oslovení strany SNK–
Evropští demokraté, neboli Strana nezávislých kandidátů–Evropští demokraté, a poţádali mě, zda bych 
s nimi vstoupila o pokus evropských voleb a vzhledem k tomu, ţe ţádali velmi slušně a dlouho, tak jsem 
nakonec podlehla a řekla ano.“ Moderátorka korigovala slovy, ţe to dělá dojem, jakoby kaţdá strana, která 
bude se Z. Baudyšovou zacházet slušně a dlouho, ji měla dostat na kandidátku, takţe zřejmě muselo dojít 
k nějaké shodě alespoň v globálním cíli. Z. Baudyšová odpověděla, ţe je bezpartijní člověk, ţe je pravicově 
orientovaná a ţe program Evropských demokratů jí není proti mysli. Moderátorka ţádala dále vysvětlení 
volebního sloganu: „Za vaše práva se budu v EU zasazovat se stejnou vervou, jako bojuji za dodrţování 
práv dětí.“ – konkrétně jestli by hájila jen práva dětí. Z. Baudyšová odpověděla, ţe s právy dětí souvisí 
rovněţ práva rodičů, takţe by se nesoustředila jen na problematiku dětí. Dalšími tématy byla Lisabonská 
smlouva, případná souběţnost činnosti v Evropském parlamentu a Nadaci Naše dítě. B. Tachecí se dále 
ptala, jestli je pravdou, ţe na předvolební kampaň přispívala vlastními penězi, coţ Z. Baudyšová odmítla. 
Moderátorka následně kritizovala, ţe na osobních internetových stránkách Z. Baudyšové je nejaktuálnější 
zpráva z října 2008, tedy ještě v souvislosti s volbami do Senátu, coţ se jí jeví jako podivné. Z. Baudyšová 
odpověděla, ţe aktuální kampaň je týmová, nikoli její osobní. B. Tachecí se následně ptala, jaký je rozdíl 
mezi stranou SNK–ED a stranou paní Hybáškové a na kampaň „Stop násilí na dětech“ ministra M. Kocába. 
Ačkoli hostem byl kandidát do Evropského parlamentu, coţ bylo u pořadu Interview B.T. ojedinělým 
případem v celém sledovaném období, nebylo zaznamenáno, ţe by rozhovor měl nějaký agitační 
předvolební účel. Pořad Interview B.T. nebyl koncipován předvolebně, pozvaní hosté se vyjadřovali 
k politické situaci a dalším tématům. Předmětný pořad byl odvysílán téměř tři týdny před volbami, takţe se 
nelze domnívat, ţe by v celkovém kontextu mohlo dojít k nějakému ovlivnění voleb. Moţné porušení zákona 
o vysílání nebylo shledáno. 
 

čt 21.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byla Alena Gajdůšková, první místopředsedkyně 
Senátu PČR (ČSSD). 

Rozebíráno bylo vyjádření A. Gajdůškové, ţe Václav Klaus by se mohl nepodepsáním Lisabonské smlouvy 
dopustit velezrady – podle ústavy můţe prezident ústavní zákony buď přijmout, nebo se obrátit na Ústavní 
soud. Dalším tématem byly náhrady poslanců a senátorů. B. Tachecí se dotazovala na moţnosti čerpání 
náhrad, zda existují moţnosti zneuţití ze strany poslanců a senátorů a zda by nebylo vhodné provést 
hloubkový audit, který by A. Gajdůšková jako první místopředsedkyně Senátu iniciovala. 
 

pá 22.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Jaroslav Tvrdík, volební manaţer ČSSD. 

B. Tachecí se v interview dotazovala, zda to není riziková pozice, být volebním manaţerem a zda volební 
manaţer není prvním, kdo to schytá při neúspěchu ve volbách. Host odpověděl, ţe výsledek voleb je 
odrazem kvality programu, kvality kandidátů a kvality celého volebního štábu. Rozhovor se týkal především 
manaţerské činnosti J. Tvrdíka, jaké si dal cíle (host odpovídá, ţe cílem je „jednoznačně vyhrát“). 
Moderátorka se ptala, jakým způsobem J. Tvrdík jako volební manaţer spolupracuje s ČSSD – zda jako 
zaměstnanec nebo jako externista. Následovaly otázky na kandidaturu K. Broţové za ČSSD, na cenu 
eurokampaně, na předvolební televizní spot ČSSD (host odpověděl, ţe ho neviděl a ţe nespadá do jeho 
kompetence), dále na předvolební billboardy (zda nejsou prvoplánově útočné vůči ODS, coţ J. Tvrdík 
odmítl). Interview se drţelo v informativní rovině, host neodpovídal nějakým způsobem agitačně nebo 
vyzývavě ve vztahu k volbám. Nebyl shledán důvod pro zahájení správního řízení. 
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po 25.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl herec Bohumil Klepl. 

Kromě filmové a divadelní kariéry se interview zaměřilo na problematiku současného Ruska (B. Klepl se 
narodil v Moskvě), osobnost premiéra Putina, ţivot za totality, kult Stalina v Rusku a Gruzii. Diskuse byla bez 
předvolebních konotací. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

út 26.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu 
ČR. 

Moderátorka se zaměřila na nedávnou slovní přestřelku s prezidentem V. Klausem, který kritizoval senátory 
ODS, kteří se vyslovili pro Lisabonskou smlouvu, dále na otázku přímé volby prezidenta, zkrácení volebního 
období poslanecké sněmovny z důvodu předčasných voleb na podzim 2009 a návštěvu šéfa britských 
konzervativců D. Camerona v Praze (konzultace volební kampaň ODS pro podzimní volby). Z hlediska 
zákona o vysílání v pořádku. 
 

čt 28.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD 

L. Zaorálek dorazil do studia přímo z předvolebního mítinku ČSSD, na kterém došlo k dalšímu vajíčkovému 
útoku. Moderátorka se ptala, zda si stále myslí, ţe útoky organizuje ODS, na coţ L. Zaorálek odpověděl ve 
smyslu, ţe nemá ţádné důkazy, ale ţe indicie vedou k tomu, ţe se na akcích v určitých fázích podíleli lidé 
z ODS. Moderátorka oponovala, ţe všechny politické strany tento způsob demonstrací odsoudily. L. 
Zaorálek zdůraznil atmosféru násilí, demolování zařízení a organizovanost těchto akcí. Moderátorka se 
ptala, zda za negativismus, který se dostal na scénu, nemohou obě velké strany. Tématem interview byly 
aktuální vajíčkové útoky, o problematice bylo hovořeno v obdobných intencích jako v dalších médiích. 
Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

pá 29.5.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Martin Bursík, předseda Strany zelených. 

Moderátorka se v úvodu ptala, zda M. Bursík cítí pokles zájmu médií v souvislosti s tím, ţe jiţ není ministrem 
a ani nekandiduje do Evropského parlamentu, dále na to, jak vnímá jeden z nejhorších výsledků v průzkumu 
veřejného mínění v souvislosti s jeho působením ve vládě. Diskutována byla problematika překročení 
hranice volitelnosti Strany zelených pro podzimní volby, dále vystoupení O. Zubové a V. Jakubkové ze 
strany a dopad tohoto činu na stranu. Dalším tématem byla konkurenční Demokratická Strana Zelených. B. 
Tachecí se v závěru dotazovala, jak by M. Bursík reagoval, kdyby Strana zelených v podzimních volbách 
neuspěla, na coţ host odpověděl, ţe by to znamenalo jeho odchod z postu předsedy strany. Moţné 
porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
 

po 1.6.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byla Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti. 

Ministryně v úvodu podala aktuální informace z jednání vlády o státním rozpočtu, následně se rozhovor 
zaměřil na ministerstvo spravedlnosti, konkrétně na to, ve kterých oblastech bude muset dojít ke škrtům a 
koncepčním změnám. Diskutována byla problematika neobsazených míst v justici a projednávání návrhu 
sníţení platů ministrů ve vládě. Dalším tématem byla kauza Čunek a moţnost návrhu vládě na odvolání 
nejvyšší státní zástupkyně R. Vesecké. K volbám do Evropského parlamentu se interview nevztahovalo. 
Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

út 2.6.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Cyril Svoboda, předseda KDU–ČSL. 

První dotaz směřoval na návrh C. Svobody na přejmenování strany KDU–ČSL a na dlouhodobější 
směřování KDU–ČSL. Dalším tématem byla analýza klíčových lidí v KDU–ČSL, kterou si C. Svoboda 
zpracoval před volbou předsedy strany. Následně byla diskutována ekonomické krize, za kterou C. Svoboda 
shledává krizi mravní (selhávání lidského faktoru ve státním aparátu – neúměrně nákladné státní zakázky, 
taktéţ v bankovním sektoru – rizikové hypotéky atd.). B. Tachecí se následně ptala, jaké jsou rozdíly mezi 
ekonomickou částí programu KDU–ČSL a ČSSD, které prosazují progresivní zdanění, společné zdanění 
manţelů, boj proti hazardu a lichvě. Host uvedl, ve kterých prvcích se volební programy odlišují. V souvislosti 
se zvolením M. Šojdrové do vedení KDU–ČSL bylo diskutováno téma postavení ţen ve straně. Interview se 
přímo nevztahovalo k volbám do Evropského parlamentu. Z hlediska zákona o vysílání v pořádku. 
 

čt 4.6.2009 21.35 Interview B.T. Hostem byl Eduard Janota, ministr financí. 

B. Tachecí se v úvodu dotazovala, jak si host zvyká na post ministra a jak proţívá tlaky v souvislosti 
s přípravou státního rozpočtu na příští rok. Dalším tématem byla reforma sociálních výdajů, kde se E. Janota 
vyjádřil pro potřebu změny legislativního rámce. Následně byla diskutována problematika neobsazených 
tabulkových míst. V závěru se moderátorka dotazovala na kariérní směřování hosta po ukončení jeho 
působení v ministerském postu. Moţné porušení zákona o vysílání nebylo shledáno. 
 
Pozn.: Dne 5. června 2009, který časově spadá do monitoringu, nebyl pořad Interview B.T. v obvyklém čase 
od 21.35 hodin vysílán. V tomto čase bylo zařazeno vysílání pořadu Biograf. 
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ZHODNOCENÍ: 
Interview B.T. je nejsledovanějším publicistickým pořadem televize Z1. Pořad je koncipován jako interview 
Barbory Tachecí s jedním hostem, převáţně z politické scény. Pořad neměl ve sledovaném období 
zvláštní předvolební úpravu, která by se koncepčně promítla do výběru hostů. Nejednalo se tedy o 
systematické předvolební rozhovory. Do studia však přijímali pozvání ve značné míře politikové, 
s nimiž B. Tachecí rozebírala různá politická témata, což mohlo mít význam vzhledem k blížícím se 
volbám. Přístup B. Tachecí k vedení interview lze hodnotit jako velice osobitý, vyznačující se neotřelostí, 
neformálností, zvýšenou novinářskou dravostí a kladením otázek „na tělo“, a v tomto ohledu obtíţně 
srovnatelný s kolegy z jiných televizí. Takovýto přístup umoţnil divákům dozvědět se více neţ z formálněji 
vedených rozhovorů, kde mají politici tendenci vyhýbat se odpovědím na nepříjemné otázky. Přístup B. 
Tachecí byl profesionální, nebylo zaregistrováno, že by k hostům z různých politických stran 
přistupovala jiným způsobem, čímž by mohlo dojít k porušení zásad objektivity. 
Pokud se jedná o výběr hostů, není zcela zřejmé, na jakém základě byli do pořadu vybíráni. Lze se 
domnívat, ţe výběr neměl nějakou předem stanovenou koncepci a ţe závisel na aktuálních moţnostech a 
tématech. Diskutována byla aktuální témata, mezi něţ patřilo v první řadě sestavování úřednické vlády J. 
Fischera, dále konkrétní témata, která souvisela s interviewovanou osobou. Červnové volby do Evropského 
parlamentu byly (pokud vůbec) jen jedním dílčím tématem v rámci celého interview, přičemţ je moţné 
poznamenat, ţe větší pozornost byla věnována podzimním volbám do poslanecké sněmovny. 
Mezi většinou interviewovaných, kterou tvořily politici, byli rovněţ hosté z kulturní oblasti společenského 
ţivota atp. Pro moţnost obecnější představy je moţné uvést, ţe ve sledovaném období od 4. května do 5. 
června 2009 byli do pořadu pozváni tři členové ODS, tři členové ČSSD, jeden člen KDU–ČSL, jeden člen 
Strany zelených a jeden člen SNK–ED, dále dva hosté nominovaní do vlády J. Fischera ODS a jeden host, 
kterého nominovala ČSSD. Hostem ţádného interview nebyl člen třetí největší strany (a téţ třetí 
nejúspěšnější strany ve volbách do Evropského parlamentu), KSČM. Na jeden konkrétní pořad, který nebyl 
speciálně předvolebně upravován, však není moţné aplikovat zásadu proporcionality politických stran 
(ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání uvádí „v celku vysílaného programu“). Vyvozovat nějaké závěry 
ve smyslu porušení zákona o vysílání zde tedy není na místě. Rovněţ u hostů, kteří nebyli politiky (např. 
zpěvačka H. Hegerová, herec B. Klepl, architektka E. Jiřičná), se Barbora Tachecí dotazovala na jejich 
názory na politickou situaci. Jejich odpovědi je však nutné brát jako svobodné vyjádření názorů, se kterými 
mohl někdo souhlasit, někdo nesouhlasit. 
Jediným kandidátem do Evropského parlamentu, který v pořadu vystoupil, byla nezávislá kandidátka za 
SNK–ED Zuzana Baudyšová. Hostem byl rovněţ Jaroslav Tvrdík, volební manaţer ČSSD.   
V žádném ze sledovaných dílů pořadu Interview B.T. nebyla zjištěna agitační předvolební vyjádření 
hostů nebo nedostatečná korekce výroků ze strany moderátorky B. Tachecí. Témata určovala 
moderátorka, hosté museli reagovat a neměli prostor pro nějaká agitačně–předvolební vyjádření. 
Nebylo zjištěno, že by se provozovatel odvysíláním některého ze sledovaných pořadů Interview B.T. 
mohl dopustit porušení zákona č. 231/2001 Sb. 
 
 
 

ZÁVĚRY: 
Předmětem monitoringu vysílání programu Z1 v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 
byly pořady Večerní zprávy od 1. do 8. června 2009, volební speciál Eurovolby ´09 od 5. do 8. června 
2009, To říkáte vy! od 4. května do 5. června 2009 a Interview B.T. od 4. května do 5. června 2009. 
Přístup moderátorů byl profesionální, nebylo zjištěno, že by ze strany provozovatele docházelo 
v předvolebním období ke zvýhodňování některé politické strany v celku vysílaného programu nebo 
k porušení zásad objektivity a vyváženosti. Nebyl shledán důvod pro zahájení správního řízení z moci 
úřední. 
 
 


