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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1: Srovnání, kdy se ČTK a ČT věnovaly tématu potraty ve sledovaném 

období (tabulka) 

 ČTK ČT 

23. 9. 2016 ano ne 

24. 9. 2016 ne ne 

25. 9.2016 ne ne 

26. 9.2016 ne ne 

27. 9.2016 ano ne 

28. 9.2016 ne ne 

29. 9.2016 ne ne 

30. 9.2016 ne ano 

1. 10. 2016 ano ano 

2. 10. 2016 ne ne 

3. 10.2016 ano ano 

4. 10. 2016 ano ne 

5. 10. 2016 ano ano 

6. 10. 2016 ano ne 

 

 

Příloha č. 2: Chronologický seznam zpráv na téma potraty v ČTK ve sledovaném 
období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

23.9.2016 12:44:10 

Polský parlament otevřel cestu ke zpřísnění pravidel pro potraty 

-zpráva, priorita 4 

 

27.9.2016 18:26:26 

V Polsku se chystá stávka žen kvůli potratům 

-zpráva, priorita 4 

 

  



 

1.10.2016 16:47:21 

Tisíce Poláků, řada z nich oděna v černém, protestovaly před budovou parlamentu ve 

Varšavě proti chystanému zpřísnění protipotratového zákona. 
-headline, priorita 3 

 

1.10.2016 16:48:14 

Proti zpřísnění potratového zákona demonstrovaly tisíce Poláků 

-zpráva, priorita 3 

 

3.10.2016 3:16:58 

Polsko má zažít "černé pondělí" v podobě protestů žen 

-zpráva, priorita 4 

 

3.10.2016 11:37:54 

Polské aktivistky stávkují, vláda protest bagatelizuje 

-zpráva, priorita 4 

 

3.10.2016 14:11:00 

Le Monde: Polsko se nesmí vyloučit z demokratických společností 
-zpráva, priorita 4 

 

3.10.2016 17:59:02 

Desetitisíce Polek demonstrují ve velkých městech proti zpřísnění protipotratového zákona. 
V centru Varšavy se shromáždilo přes 20.000 lidí. 
-headline, priorita 3 

 

3.10.2016 18:20:24 

Polky stávkují za potraty, desetitisíce jich vyrazily do ulic 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

4.10.2016 17:02:01 

Polská premiérka se distancovala od úplného zákazu potratů 

-zpráva, priorita 4 

 

5.10.2016 21:12:39 

Právní výbor polského parlamentu odmítl úplný zákaz potratů 

-zpráva, priorita 4 

 

6.10.2016 11:22:50 

Polský parlament odmítl kontroverzní návrh zákona prakticky zakazující potraty. Návrh 

totiž povoloval interrupce jen v případě ohrožení života matky. 
-headline, priorita 3 

 

6.10.2016 11:37:53 

Polský parlament odmítl návrh na zpřísnění zákona o potratech 

-zpráva, priorita 3 

 

  



 

6.10.2016 12:43:26 

Polský parlament odmítl návrh na zpřísnění zákona o potratech 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

 

Příloha č. 3: Chronologický seznam zpráv na téma potraty v ČT ve sledovaném období 
s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

 

30. 9. 2016  

Protesty proti zákazu potratů  
Upoutávka na konci relace, priorita 4 

46:36 – 46:41 

 

1. 10. 2016  

Protesty proti potratům v Polsku 

Headline, priorita 1 

0:15 – 0:20  

 

Původní reportáž, priorita 3 

12:04 – 14:36 

 

3. 10. 2016  

Výstražná stávka proti potratům 

Původní reportáž, priorita 3 

42:24 – 44:40 

 

5. 10. 2016  

Polsko nebude zpřísňovat protipotratový zákon  
Čtená zpráva, priorita 2 

40:54 – 41:14 

 

Příloha č. 4: Srovnání, kdy se ČTK a ČT věnovaly tématu reforma médií ve sledovaném 

období (tabulka) 

 ČTK ČT 

30. 12. 2015 ano ano 

31. 12. 2015 ano ne 

1. 1. 2016 ano ne 

2. 1. 2016 ne ano 

3. 1. 2016 ano ano 

4. 1. 2016 ne ano 

5. 1. 2016 ano ne 



 

6. 1. 2016 ne ne 

7. 1. 2016 ano ano 

8. 1. 2016 ano ano 

9. 1. 2016 ano ano 

10. 1. 2016 ano ano 

11. 1. 2016 ano ne 

12. 1. 2016 ano ano 

13. 1. 2016 ano ano 

14. 1. 2016 ano ne 

 

 

Příloha č. 5: Chronologický seznam zpráv na téma reforma médií v ČTK ve 
sledovaném období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

30.12.2015 8:58:15 

Polským Sejmem v noci na dnešek prvním čtením prošla novela zákona, který má 
konzervativní vládě umožnit dosadit do televize a rozhlasu své lidi. 
-headline, priorita 3 

 

30.12.2015 9:19:31 

Polský parlament jedná o novele zákona o rozhlasu a televizi 

-zpráva, priorita 3 

 

30.12.2015 11:34:16 

Polský parlament jedná o novele zákona o rozhlasu a televizi 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

30.12.2015 20:51:23 

Chystaný polský mediální zákon vyvolal obavy Evropské komise 

-3. verze zprávy, priorita 3  

 

30.12.2015 21:02:14 

Polský Sejm schválil kontroverzní změnu zákona o veřejnoprávních médiích, která 
usnadňuje vládě možnost dosazovat do televize a do rozhlasu své lidi. 
-headline, priorita 3 

 

30.12.2015 21:24:36 

Polský Sejm schválil spornou novelu zákona o rozhlasu a televizi 

-4. verze zprávy, priorita 3 

 

30.12.2015 22:49:42 

Polský Sejm schválil spornou novelu zákona o rozhlasu a televizi 

-5. verze zprávy, priorita 3 



 

 

31.12.2015 18:13:55 

Spornou novelu polského zákona o veřejnoprávních médiích schválil po Sejmu i Senát. 

Změny umožní vládě dosazovat do čela televize a rozhlasu své lidi. 
-headline, priorita 3 

 

31.12.2015 18:40:08 

Spornou novelu o rozhlasu a televizi schválil i polský Senát 

-zpráva, priorita 3 

 

1.1.2016 22:27:01 

Ředitelé jednotlivých stanic polské veřejnoprávní televize TVP podali demisi. Reagovali na 
schválení sporné novely zákona o veřejnoprávních médiích. 
-headline, priorita 3 

 

1.1.2016 22:34:18 

Ředitelé Polské televize po schválení mediální novely odstoupili 
-zpráva, priorita 3 

 

3.1.2016 7:37:46 

Eurokomisař pohrozil Varšavě, že komise vyvolá proti ní proceduru pro porušení základních 
hodnot EU. Podle tisku se tím komise bude zabývat 13. ledna. 

-headline, priorita 3 

 

3.1.2016 7:45:25 

Eurokomisař hrozí Varšavě kvůli novele polského zákona o médiích 

-zpráva, priorita 3 

 

3.1.2016 14:20:06 

Eurokomisař hrozí Varšavě kvůli novele polského zákona o médiích 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

3.1.2016 16:45:56 

EU hrozí Polsku kvůli novele zákona o médiích, Varšava se diví 
-3. verze zprávy, priorita 3 

 

5.1.2016 12:30:40 

Polská vláda chystá zákon o zestátnění veřejnoprávních médií 
-zpráva, priorita 4 

 

7.1.2016 14:00:21 

Polský prezident podepsal spornou novelu zákona o veřejnoprávních médiích, kterou 
kritizovala opozice. Znepokojení nad ní vyjádřila i Evropská komise. 
-headline, priorita 3 

 

7.1.2016 14:33:14 

Polský prezident podepsal spornou novelu zákona o médiích 

-zpráva, priorita 3 

 



 

7.1.2016 16:59:27 

Polský prezident podepsal spornou novelu zákona o médiích 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

8.1.2016 8:21:34 

Případné sankce Evropské unie vůči Polsku by Maďarsko vetovalo, uvedl premiér Orbán. 
Polsko čelí kritice EU kvůli sporné novele mediálního zákona. 
-headline, priorita 3 

 

8.1.2016 8:57:55 

Orbán: Maďarsko vetuje případné sankce EU vůči Polsku 

-zpráva, priorita 3 

 

8.1.2016 12:36:14 

Polská vláda jmenovala novým šéfem veřejnoprávní televize náměstka ministra kultury 
Kurského. Vybrala i novou ředitelku polského rozhlasu. 
-headline, priorita 3 

 

8.1.2016 13:07:06 

Orbán: Maďarsko vetuje případné sankce EU vůči Polsku 

2. verze zprávy, priorita 3 

 

8.1.2016 13:13:34 

Polská vláda jmenovala šéfem televize náměstka ministra kultury 

-zpráva, priorita 3 

 

8.1.2016 16:12:09 

Polská vláda jmenovala šéfem televize náměstka ministra kultury 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

9.1.2016 3:13:34 

V polských městech se čekají protivládní demonstrace 

-zpráva, priorita 4 

 

9.1.2016 15:06:30 

Tisíce Poláků demonstrují proti ovládnutí veřejnoprávních médií konzervativní vládou. Dav 
ve Varšavě skandoval: Televize je vaše, ovladače jsou naše! 
-headline, priorita 3 

 

9.1.2016 15:22:25 

Tisíce Poláků protestovaly proti ovládnutí médií vládou 

-zpráva, priorita 3 

 

10.1.2016 11:59:43 

Polský ministr vyčetl německému komisaři EU Oettingerovi, jenž kritizoval polskou vládu, 

okupaci Polska za války, jakož i cenzuru v německých médiích. 
-headline, priorita 3 

 

  



 

10.1.2016 12:10:22 

Polský ministr vyčetl německému eurokomisaři okupaci a cenzuru 

-zpráva, priorita 3 

 

10.1.2016 14:18:59 

Polský ministr zahraničí si předvolal na pondělí německého velvyslance kvůli výrokům 
německých politiků, kteří kritizovali kroky nové polské vlády. 
-headline, priorita 1 

 

10.1.2016 14:24:33 

Varšava předvolává velvyslance Německa po kritice polské vlády 

-fleš, priorita 2 

 

10.1.2016 14:51:42 

Varšava předvolává velvyslance SRN, nelíbí se jí německá kritika 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

10.1.2016 15:51:55 

Varšavě se nelíbí německá kritika, žádá o vysvětlení 
-3. verze zprávy, priorita 3 

 

11.1.2016 3:09:33 

Polský ministr zahraničí promluví s německým velvyslancem 

-zpráva, priorita 4 

 

11.1.2016 10:51:57 

Vztahy s Německem nejsou napjaté, komunikační problémy by prý vyřešily návštěvy 
německých politiků v Polsku, řekl polský ministr zahraničí. 
-headline, priorita 3 

 

11.1.2016 11:18:34 

Mezi Polskem a Německem žádné napětí není, tvrdí polský ministr 
-zpráva, priorita 3 

 

11.1.2016 13:23:34 

Německá vláda uvedla, že neuvažuje o zavedení sankcí proti Polsku za jeho kroky vůči 
médiím a justici. To žádali o víkendu někteří němečtí politici. 
-headline, priorita 3 

 

11.1.2016 13:53:25 

Berlín neuvažuje o sankcích vůči Polsku 

-zpráva, priorita 3 

 

11.1.2016 16:14:52 

Mezi Polskem a Německem žádné napětí není, tvrdí polský ministr 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

  



 

11.1.2016 17:39:06 

Mezi Polskem a Německem žádné napětí není, tvrdí polský ministr 
-3. verze zprávy, priorita 3 

 

12.1.2016 13:30:46 

EK má druhou odpověď Varšavy, situaci v Polsku probere ve středu 

-zpráva, priorita 3 

 

12.1.2016 14:23:26 

EK má druhou odpověď Varšavy, situaci v Polsku probere ve středu 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

12.1.2016 16:44:19 

EK má druhou odpověď Varšavy, situaci v Polsku probere ve středu 

-3. verze zprávy, priorita 3 

 

13.1.2016 3:15:32 

Evropská komise bude debatovat o stavu právního státu v Polsku 

-zpráva, priorita 4 

 

13.1.2016 10:25:00 

Předseda zahraničního výboru německého parlamentu Röttgen varoval před zhoršením 
vztahů s Polskem, které v EU čelí kritice kvůli změnám zákonů. 
-headline, priorita 3 

 

13.1.2016 10:44:02 

Vlivný německý poslanec varuje před zhoršením vztahů s Polskem 

-zpráva, priorita 3 

 

13.1.2016 13:16:08 

Evropská komise spustí proces sledování stavu právního státu v Polsku, řekl místopředseda 
Timmermans. Důvodem je vývoj kolem ústavního soudu. 
-headline, priorita 1 

 

13.1.2016 13:21:18 

Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 

-fleš, priorita 2 

 

13.1.2016 13:42:50 

Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 

-zpráva, priorita 3 

 

13.1.2016 14:10:42 

Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

13.1.2016 14:56:25 

Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 

-3. verze zprávy, priorita 3 



 

13.1.2016 16:35:04 

EK kvůli krokům polské vlády poprvé použije kontrolní mechanismus 

-shrnutí, priorita 4 

 

13.1.2016 16:48:02 

Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 

-4. verze zprávy, priorita 3 

 

14.1.2016 16:45:52 

Polská premiérka je přesvědčená, že její zemi sankce od EU nehrozí. Kontrola právního státu 
zahájená EK je podle ní běžná a komise ani nemůže trestat. 
-headline, priorita 3 

 

14.1.2016 16:52:20 

Polsku podle premiérky Szydlové unijní sankce vůbec nehrozí 
-zpráva, priorita 3 

 

Příloha č. 6: Chronologický seznam zpráv na téma reforma médií v ČT ve sledovaném 
období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

30. 12. 2015  

Polská vláda a média 

Čtená zpráva, priorita 2 

8:34 – 8:50 

 

2. 1. 2016  

Rezignace kvůli spornému zákonu  
Reportáž z výměn/agentur v 2/3 relace, priorita 4 

17:28 – 19:32  

 

3. 1. 2016  

Napětí mezi Varšavou a Bruselem  
Čtená zpráva, priorita 2 

18:14 – 18:36 

 

4. 1. 2016  

Evropská komise ke sporným polským zákonům  
Čtená zpráva, priorita 2 

43:56 – 44:34 

 

7. 1. 2016  

Spor o polská veřejnoprávní média  
Headline, priorita 1 

0:08 – 0:13 

 

Původní reportáž, priorita 3 

7:48 – 9:48 

 



 

Živý vstup z místa dění, priorita 2 

9:48 – 12:12 

 

8. 1. 2016  

Maďarská podpora Polsku  
Čtená zpráva, priorita 2 

11:54 – 12:14  

 

Upoutávka na konci relace, priorita 4  

46:26 – 46:36 

 

9. 1. 2016  

Protesty proti ovládnutí médií vládou  

Čtená zpráva, priorita 2 

34:16 – 34:40  

 

10. 1. 2016  

Polsko-německé spory  
Čtená zpráva, priorita 2 

9:36 – 10:00 

 

12. 1. 2016  

Přijetí kontroverzní novely o médiích 

Upoutávka na konci relace, priorita 4  

47:00 – 47:10 

 

13. 1. 2016 

Polsko pod dohledem komise 

Headline, priorita 1  

0:09 – 0:14 

 

Původní reportáž, priorita 3 

7:26 – 9:58 

 

Příloha č. 7: Srovnání, kdy se ČTK a ČT věnovaly tématu reforma soudnictví ve 
sledovaném období (tabulka) 

 ČTK ČT 

12. 7. 2017 ano ne 

13. 7. 2017 ano ne 

14. 7. 2017 ne ne 

15. 7. 2017 ne ano 

16. 7. 2017 ano ano 

17. 7. 2017 ne ne 



 

18. 7. 2017 ano ne 

19. 7. 2017 ano ano 

20. 7. 2017 ano ano 

21. 7. 2017 ano ano 

22. 7. 2017 ano ano 

23. 7. 2017 ano ano 

24. 7. 2017 ano ano 

25. 7. 2017 ano ano 

26. 7. 2017 ano ano 

27. 7. 2017 ano ne 

28. 7. 2017 ano ne 

29. 7. 2017 ne ne 

30. 7. 2017 ne ne 

31. 7. 2017 ano ne 

 

Příloha č. 8: Chronologický seznam zpráv na téma reforma soudnictví v ČTK ve 

sledovaném období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

12.7.2017 19:13:01 

Polští poslanci schválili další kontroverzní změny v justici 
-zpráva, priorita 4 

 

13.7.2017 18:29:41 

Polští konzervativci chtějí podřídit nejvyšší soud ministerstvu 

-zpráva, priorita 4 

 

16.7.2017 19:03:33 

Tisíce Poláků protestovaly proti soudní reformě navržené vládní stranou, která by podle 
opozice skoncovala s nezávislou justicí a oslabila demokracii. 

-headline, priorita 3 

 

16.7.2017 19:21:50 

Tisíce Poláků protestovaly proti podřízení soudů vládní straně 

-zpráva, priorita 3 

 

  



 

18.7.2017 12:25:36 

Evropská komise se bude ve středu zabývat situací v Polsku, kde poslanci vládní strany PiS 
navrhli zákon, který by podřídil nejvyšší soud politikům. 
-headline, priorita 3 

 

18.7.2017 12:56:23 

EK se ve středu bude zabývat stavem právního státu v Polsku 

-zpráva, priorita 3 

 

18.7.2017 19:45:09 

Polský prezident Andrzej Duda překvapivě pohrozil, že bude vetovat projednávaný zákon o 
nejvyšším soudu, pokud nedojde ke změnám soudní reformy. 
-headline, priorita 1 

 

18.7.2017 19:52:06 

Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 

-fleš, priorita 2 

 

18.7.2017 20:06:50 

Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 

-zpráva, priorita 3 

 

18.7.2017 20:40:51 

Polští poslanci v prvním čtení schválili kontroverzní návrh zákona o nejvyšším soudu a 
rozhodli se okamžitě pokračovat ve čtením druhém. 
-headline, priorita 3 

 

18.7.2017 20:57:29 

Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

18.7.2017 23:36:30 

Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 

-3. verze zprávy, priorita 3 

 

19.7.2017 2:50:35 

Kaczyński vyčetl opozici "vraždu" svého bratra 

-zpráva, priorita 4 

 

19.7.2017 8:08:26 

Eurokomisařka Jourová pohrozila Polsku odebráním dotací EU 

-zpráva, priorita 4 

 

19.7.2017 12:56:05 

Poslední návrhy Varšavy měnící soudní systém v zemi výrazně zvyšují ohrožení vlády práva 
v Polsku, řekl místopředseda Evropské komise Timmermans. 
-headline, priorita 3 

 

  



 

19.7.2017 13:01:06 

Evropská komise se ke stavu právního státu v Polsku vrátí za týden, do té doby připraví další 
kroky. Timmermans vyzval Varšavu k návratu k dialogu. 
-headline, priorita 3 

 

19.7.2017 13:37:46 

EK ostře varovala Polsko v souvislosti s jeho reformami soudů 

-zpráva, priorita 3 

 

19.7.2017 14:06:54 

EK ostře varovala Polsko v souvislosti s jeho reformami soudů 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

19.7.2017 22:23:58 

EK ostře varovala Polsko v souvislosti s jeho reformami soudů 

-3. verze zprávy, priorita 3 

 

20.7.2017 15:08:56 

Polský parlament schválil sporný zákon o reorganizaci nejvyššího soudu. Justiční reforma 
podle kritiků, k nimž patří Evropská komise, ruší dělbu moci. 
-headline, priorita 1 

 

20.7.2017 15:17:07 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 

-fleš, priorita 2 

 

20.7.2017 15:46:08 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 

-zpráva, priorita 3 

 

20.7.2017 15:56:55 

Šéf summitů EU Tusk požádal kvůli polské reformě soudnictví o setkání prezidenta Dudu. 
Je třeba zabránit marginalizaci země v Evropě, míní Tusk. 
-headline, priorita 3 

 

20.7.2017 17:11:30 

Maďarsko stojí ohledně soudní reformy za Polskem, EU by se neměla vměšovat do vnitřních 
záležitostí Polska, řekl maďarský ministr zahraničí Szijjártó. 
-headline, priorita 3 

 

20.7.2017 18:01:57 

Maďarsko stojí ve věci reformy soudnictví za Polskem 

-zpráva, priorita 3 

 

20.7.2017 18:32:00 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

  



 

20.7.2017 19:33:19 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 

-shrnutí, priorita 4 

 

20.7.2017 19:35:28 

Tusk: Vládní reforma soudů v Polsku ohrozí mezinárodní obraz země 

-zpráva, priorita 3 

 

20.7.2017 20:20:15 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 

-3. verze zprávy, priorita 3 

 

20.7.2017 21:59:24 

Ve Varšavě podle opoziční radnice protestuje proti změnám v polské justici na 50.000 
demonstrantů, policie odhadla jejich počet na 14.000. 
-headline, priorita 3 

 

20.7.2017 22:08:24 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 

-2. verze shrnutí, priorita 3 

 

21.7.2017 16:56:29 

Předsedkyně slovenského nejvyššího soudu varuje, že zákony schválené v Polsku mohou 
ohrozit nezávislost justice a dělbu moci. Ústavní soud SR mlčí. 
-headline, priorita 3 

 

21.7.2017 17:18:17 

Reforma polské justice znepokojuje slovenský nejvyšší soud 

-zpráva, priorita 3 

 

21.7.2017 20:57:33 

O kontroverzním zákonu o nejvyšším soudu jednají polští senátoři 
-zpráva, priorita 4 

 

22.7.2017 2:09:58 

Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o reorganizaci nejvyššího soudu. Ve varšavských 
ulicích skandují davy: Zrádci, zrádci, zrádci! 

-headline, priorita 1 

 

22.7.2017 2:33:33 

Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 

-fleš, priorita 2 

 

22.7.2017 2:46:11 

Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 

-zpráva, priorita 3 

 

  



 

22.7.2017 7:50:02 

Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

22.7.2017 12:48:03 

Orbán: Maďarsko použije všechny prostředky na podporu Polska v EU 

-zpráva, priorita 3 

 

22.7.2017 15:24:46 

Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 

-3. verze zprávy, priorita 3 

 

23.7.2017 0:46:08 

V Polsku v sobotu večer pokračovaly protesty proti reorganizaci nejvyššího soudu. Do 
protestů se zapojil i bývalý polský prezident Lech Walesa. 
-headline, priorita 3 

 

23.7.2017 1:12:34 

V Polsku pokračovaly protesty proti reformě justice 

-zpráva, priorita 3 

 

23.7.2017 22:30:38 

Tisíce Poláků již osmým dnem v Polsku i v zahraničí protestovaly proti zákonům, kterými 
chce vládní strana Právo a spravedlnost zreformovat justici. 

-headline, priorita 3 

 

23.7.2017 22:50:00 

Proti reformě justice osmým dnem protestovaly tisíce Poláků 

-zpráva, priorita 3 

 

24.7.2017 3:09:39 

Prezident Duda se kvůli sporným zákonům sejde se zástupci justice 

-zpráva, priorita 4 

 

24.7.2017 10:18:08 

Polský prezident Duda řekl, že hodlá využít veta vůči kontroverzním zákonům o nejvyšším 
soudu a o soudní radě, které prosadila vládní strana PiS. 
-headline, priorita 1 

 

24.7.2017 10:30:50 

Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech 

-fleš, priorita 2 

 

24.7.2017 10:55:06 

Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech 

-zpráva, priorita 3 

 

  



 

24.7.2017 12:06:14 

Zákon o nejvyšším soudu v Polsku vyvolal kontroverze 

-profil, priorita 3 

 

24.7.2017 12:22:03 

Evropská komise vývoj v Polsku sleduje, řekl její mluvčí k záměru prezidenta Dudy vetovat 
dva sporné zákony. O dění v zemi bude EK jednat ve středu. 
-headline, priorita 3 

 

24.7.2017 12:55:56 

EK vývoj v Polsku teď nekomentuje, věc bude řešit ve středu 

-zpráva, priorita 3 

 

24.7.2017 19:33:08 

Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

24.7.2017 21:07:05 

Polský prezident bude vetovat kontroverzní zákony o soudech 

-3. verze zprávy, priorita 3 

 

25.7.2017 9:19:14 

Prezident Duda podepsal zákon měnící fungování obecných soudů v Polsku. Dva další 
zákony kontroverzní soudní reformy se už v pondělí rozhodl vetovat. 
-headline, priorita 3 

 

25.7.2017 9:32:36 

Prezident Duda podepsal třetí ze zákonů polské soudní reformy 

-zpráva, priorita 3 

 

25.7.2017 16:44:38 

Prezident Duda podepsal jeden ze zákonů polské soudní reformy 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

26.7.2017 3:13:37 

Komise se bude opět zabývat stavem právního státu v Polsku 

-zpráva, priorita 3 

 

26.7.2017 12:18:37 

Mezi prezidentským palácem a vládní stranou padají ostrá slova 

-zpráva, priorita 4 

 

26.7.2017 12:23:43 

EK dala Polsku měsíc na uvedení justiční reformy do souladu s unijním právem. Varovala 
například před propuštěním soudců nejvyššího soudu. 
-headline, priorita 1 

 

  



 

26.7.2017 12:39:07 

EK přitvrdila: Polsko má měsíc na nápravu justiční reformy 

-fleš, priorita 2 

 

26.7.2017 13:05:47 

EK přitvrdila vůči Polsku, má měsíc na nápravu justiční reformy 

-zpráva, priorita 3 

 

26.7.2017 13:44:38 

Varšava odmítá ultimáta z Bruselu. Vládní mluvčí v reakci na postup EK prohlásil, že 
všechny zákony jsou v shodě s polskou ústavou a demokracií. 

-headline, priorita 3 

 

26.7.2017 14:07:11 

EK přitvrdila vůči Polsku, má měsíc na nápravu justiční reformy 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

26.7.2017 14:19:13 

Varšava odmítá "vydírání" z Bruselu i kritiku EK 

-zpráva, priorita 3 

 

26.7.2017 15:46:07 

Varšava odmítá "vydírání" z Bruselu i kritiku EK 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

26.7.2017 21:15:37 

Před sídlem vládní strany volal dav po právu a spravedlnosti 
-zpráva, priorita 4 

 

27.7.2017 13:04:42 

The Guardian: Polsko a Maďarsko se vydaly špatnou cestou 

-zpráva, priorita 4 

 

27.7.2017 18:40:28 

Polská vláda prosadí opozicí kritizovanou soudní reformu bez ohledu na veto prezidenta 

Dudy. Řekl to předseda vládní strany Kaczyński. 
-headline, priorita 3 

 

27.7.2017 19:01:18 

Kaczyński: Soudní reforma projde přes Dudovo veto 

-zpráva, priorita 3 

 

27.7.2017 19:54:20 

Kaczyński: Soudní reformu přijmeme bez ohledu na Dudovo veto 

-2. verze zprávy, priorita 3 

 

28.7.2017 9:24:04 

Kurski: Polsko prožívá revoluci v podání strany jediného vůdce 

-zpráva, priorita 4 



 

31.7.2017 20:32:44 

Polský prezident vetoval sporné zákony 

-zpráva, priorita 4 

 

Příloha č. 9: Chronologický seznam zpráv na téma reforma soudnictví v ČT ve 
sledovaném období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

15. 7. 2017  

Kontroverzní zákon v Polsku  

Čtená zpráva, priorita 2 

38:22 – 38:40 

 

16. 7. 2017  

Protesty v Polsku  

Čtená zpráva, priorita 2 

6:16 – 6:38 

 

19. 7. 2017  

Sporná reforma polské vlády 

Headline, priorita 1 

0:10 – 0:15 

 

Reportáž z výměn/agentur v 1/3 relace, priorita 3 

7:22 – 10:20  

 

20. 7. 2017  

Polský Sejm schválil kontroverzní justiční reformu  
Čtená zpráva, priorita 2 

9:32 – 9:56 

Upoutávka na konci relace, priorita 4 

47:15 – 47:25 

 

21. 7. 2017  

Spory kvůli polské justiční reformě  
Reportáž z výměn v 2/3 relace, priorita 4 

20:44 – 23:08 

 

22. 7. 2017 

Spory kvůli polské soudní reformě  
Reportáž z výměn/agentur v 1/3 relace, priorita 3 

12:40 – 15:00 

 

23. 7. 2017  

Masové protesty v Polsku proti soudní reformě  
Čtená zpráva, priorita 2 

6:40 – 7:02 

 

 



 

Upoutávka na konci relace, priorita 4 

43:48 – 43:58 

 

24. 7. 2017  

Polský prezident proti soudní reformě  
Headline, priorita 1 

0:10 – 0:15 

 

Reportáže z výměn/agentur v 1/3 relace, priorita 3 

8:04 – 10:16 

 

25. 7. 2017  

Stav právního stavu v Polsku  

Upoutávka na konci relace, priorita 4 

47:40 – 47:50 

 

26. 7. 2017 

Kontroverzní reforma justice v Polsku  

Čtená zpráva, priorita 2 

36:36 – 37:38 

 

 


