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Úvod 

Základním zadáním této bakalářské práce je ukázat, do jaké míry Česká televize využívá 

živých vstupů a přímých přenosů ve svém zpravodajském vysílání. Využívání těchto 

prostředků ve zpravodajství přispívá k naplnění jedné z hlavních funkcí televizního vysílání – 

co nejpohotověji a nejpřesněji informovanost veřejnost o dění ve společnosti a v okolním 

světě. Současné technické možnosti umožňují vstupovat redaktorům do zpravodajských relací 

přímo z místa události a představovat před kamerou hosty v jejich domácím prostředí, což 

zvyšuje autentičnost informace a její přesvědčivost. Jelikož Česká televize je médiem veřejné 

služby, bude mít tato práce ještě jeden rozměr. 

Sekundárním úkolem mého zájmu je na konkrétním zkoumaném vzorku ukázat, zdali a 

jak Česká televize plnila službu veřejnosti. Česká televize (dále též ČT) je veřejnoprávním 

médiem a jako taková má podle zákona 483/1991 Sb. stanovené regule týkající se plnění 

služby veřejnosti, které musí dodržovat.  

Pro ČT by tudíž neměl být motiv zisku základním impulsem jejího konání. Hlavní 

snahou veřejnoprávní televize by měla být snaha o vyváženost zpravodajství a nabídky jejích 

pořadů. Tyto povinnosti dále upřesňují a rozvíjejí také Kodex ČT a Statut ČT. O všech těchto 

dokumentech a propojenosti jejich obsahů s Českou televizí se obšírněji zmíním v kapitole 

4. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. 

Zkoumaným vzorkem bude v tomto případě událost sestavování vlády po volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006. Tento vzorek jsem ohraničil 

dvěma daty, mezi nimiž leží přesně 232 dní, tedy zároveň 232 vysílacích dní České televize.  

Za počáteční bod zkoumání jsem zvolil pátek 2. června 2006, kdy odstartovaly volby do 

Poslanecké sněmovny. Konečnou událostí je pak vyslovení důvěry druhé vládě Mirka 

Topolánka Poslaneckou sněmovnou symbolicky také v pátek 19. ledna 2007. Celý proces 

popíšu v kapitole 1. Vývoj událostí od voleb 2006 do vyslovení důvěry vládě Mirka Topolánka 

Základním materiálem, z nějž budu čerpat, jsou zpravodajské pořady odvysílané Českou 

televizí, konkrétně na programech ČT1 a ČT24.  

Během tohoto období prošlo vysílání všech programů ČT změnou schématu; stalo se tak 

na přelomu roku 2006 a 2007. Tuto změnu, důležitou pro definování podstatné části 

zdrojových materiálů, naznačím v kapitole 2. Vysílací schéma ČT1, ČT2 a ČT24 ve 

zkoumaném období. 

Již na počátku sběru statistických dat se však objevily problémy s dostupností některých 

zdrojů. Ze zkoumaného vzorku jsem musel vyřadit většinu zpravodajských relací programu 

ČT24 stejně jako případné aktuální tiskové konference jako jejich součásti. Kompletní 
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zpravodajství ČT24 totiž není dostupné v rámci webových stránek České televize a ani se 

neukládá v rámci interního archívu České televize. Veškeré archivní materiály jsou tak 

dostupné právě z internetových stránek. Ostatní zpravodajské relace ČT24 zůstávají pouze po 

dobu jednoho dne v interním serveru a poté se automaticky mažou – zpětně jsou 

nedohledatelné. 

Vzhledem k tomu, že všechny zpravodajské relace ČT24  z tohoto období nebylo možné 

dohledat, zaměřil jsem se výhradně na zpravodajství vysílané, které je dostupné na 

internetových stránkách www.ct24.cz. Toto zpravodajství se ve velké míře týká 

zpravodajských relací vysílaných zároveň na programech ČT1 (nebo ČT2) a ČT24.  

Existují zde ale i výjimky, kdy se jednotlivé zprávy objevily pouze na zpravodajském 

kanálu České televize ČT24. V tomto přístupu spočívá jeden z klíčových problémů práce: 

pokud by totiž ČT24 vysílala přímý vstup z  jednání či tiskové konference, jež by mělo pro 

vývoj tak zásadní události, jakým je sestavování vlády, klíčový význam, mohlo by se do 

určité míry jednat o nedostatečné plnění veřejné služby. 

ČT24 totiž v letech 2006 a 2007 fungovala výhradně v rámci digitálního vysílání, které 

nebylo (na rozdíl od analogového vysílání programů ČT1 a ČT2) dostupné na celém území 

České republiky. ČT by tak nezajistila primární rozšíření informace důležité pro poskytování 

všestranných informací po celém území České republiky (všem obyvatelům České republiky). 

Do skupiny pořadů, z nichž mohu čerpat dostupné materiály, tedy patří Zprávy, Zprávy 

ČT24 a Události. Do výběru jsem zahrnul také Události, komentáře, jež jsou pořadem 

zpravodajsko-publicistickým, protože jejich zpravodajská složka je v rámci celku podstatná 

natolik, že ji není možné ignorovat. Vysílací časy těchto pořadů a proměny vysílacího 

schématu vypíšu v kapitole 2. Vysílací schéma ČT1, ČT2 a ČT24 ve zkoumaném období. 

Do výběru jsem naopak nezařadil pořad Otázky Václava Moravce, který se řadí 

k publicistice, a nesplňuje tedy podmínku zadání, která vymezila pouze oblast zpravodajství 

jako zkoumaný vzorek. Do vzorku naopak patří přímé přenosy z jednání Poslanecké 

sněmovny či tiskových konferencí, které figurovaly jako samostatný pořad a nebyly součástí 

zpravodajských relací.  

Pořad Zprávy ve znakové řeči vysílaný ČT2 jsem ve výběru rovněž opomněl, a to z toho 

důvodu, že je pouze souhrnem zpráv odvysílaných již v průběhu dne a zároveň neobsahuje 

přímé vstupy z místa události. 

Do zkoumaného vzorku rovněž nezařadím reportáž či zprávu, jež se týkala povolebních 

vyjednávání a sestavování vlády, která neobsahovala přímý přenos či živé vstupy. Tyto 
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speciální formáty či žánry zpravodajství budu charakterizovat v kapitole 3. Zpravodajské 

útvary ve vysílání ČT. 

Stěžejní pro celou práci bude kapitola 5. Analýza přímých přenosů ve zpravodajských 

pořadech ČT, v níž zpracuji a shrnu statistická data získaná výzkumem výše zmíněných 

pořadů. Kritériem seřazení a srovnání jednotlivých výstupů bude právě pořad, v němž se 

přímý přenos či živý vstup objevil. 
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1. Vývoj událostí od voleb 2006 do vyslovení důvěry vládě Mirka Topolánka 

Ve dnech 2. a 3. června 2006 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Přes značné problémy a krize, které vyvstaly během předchozích čtyř let 

koaliční vlády České strany sociálně demokratické (ČSSD), Křesťanské a demokratické unie 

– Československé strany lidové (KDU-ČSL) a Unie svobody – Demokratické unie (US-

DEU), se opozici nepodařilo prosadit vypsání předčasných voleb, a občanské hlasování tak 

proběhlo v předpokládaném a řádném termínu. 

Volby znovu po deseti letech vyhrála Občanská demokratická strana (ODS) s celkovým 

ziskem 1 892 475 hlasů (35,38 % celkového počtu hlasů), na druhém místě skončila (po dvou 

vítězstvích v letech 1998 a 2002) ČSSD, která obdržela 1 728 827 (32,32 %). 

Do Poslanecké sněmovny se dále dostaly Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 

s 685 328 hlasy (12,81 %), KDU-ČSL s 386 706 hlasy (7,22 %) a nově také Strana zelených 

(SZ) s 336 487 hlasy (6,29 %). Do Sněmovny už naopak neproklouzla Unie svobody – 

Demokratická unie, která získala pouze 16 457 hlasů (0,30 %).  

Z ostatních stran se k pětiprocentní hranici nutné pro postup do skrutinia (přepočtu hlasů 

na mandáty Poslanecké sněmovny) nejvíce přiblížilo Sdružení nezávislých kandidátů Evropští 

demokraté (SNK ED) se ziskem 111 724 hlasů (2,08 %). 

Hlavním tématem předvolební kampaně byl spor o ekonomické reformy týkající se 

zejména daňového systému, zdravotnictví a sociálního zajištění občanů (včetně důchodové 

problematiky). Tento spor v podstatě už před uzavřením volebních uren bipolarizoval 

politickou scénu na dva hlavní tábory – stoupence reforem, kteří se řadí spíše k pravici či 

středu politického spektra (ODS, SZ, KDU-ČSL), a strany, jež měly v úmyslu pokračovat 

v nastoupeném trendu vládnutí posledních dvou vlád a reformy prosazovaly pouze v omezené 

míře (ČSSD) anebo je jako celek odmítaly úplně (KSČM); tyto strany politicky spadají na 

levici. 

Z hlediska tohoto rozdělení v podstatě před volbami soupeřily dvě potenciální vládní 

koalice reprezentované na jedné straně stranami pravicovými a středovými (ODS, SZ,  

KDU-ČSL) a na straně druhé stranami levicovými (ČSSD, KSČM). Vzhledem k posledním 

předvolebním průzkumům, které naznačovaly jak vyrovnanost obou táborů, tak vyrovnanost 

dvou největších favoritů voleb, ODS a ČSSD, panovalo ve společnosti přesvědčení, že každý 

hlas tentokrát může hrát významnou roli. Toto vědomí se podepsalo na relativně vysoké 

volební účasti, která čítala 5 372 449 voličů (64,47 % obyvatel oprávněných volit). 

Přepočet volebních výsledků na mandáty v Poslanecké sněmovně znamenal 81 poslanců 

ODS, 74 poslanců ČSSD, 26 poslanců KSČM, 13 poslanců KDU-ČSL a 6 poslanců SZ. Při 
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očekávaném rozdělení na tábor pravostředový a levicový skončily tedy volby patem – ODS, 

SZ a KDU-ČSL získaly ve dvousetčlenné Sněmovně dohromady 100 mandátů, stejné hodnoty 

dosáhl i součet mandátů ČSSD a KSČM. 

Na tomto přerozdělení je možné dokumentovat několik nesystémovostí přepočtu na 

základě metody tzv. d'Hondtova dělitele. Podle této metody připadá nejvíce mandátů krajům, 

kde přišlo nejvíce voličů; každá strana, jež celostátně překročila pětiprocentní hranici, pak 

v kraji získá tolik hlasů, kolik ji v konkrétním kraji volilo lidí. 

Ačkoli pravostředové strany získaly dohromady 2 615 668 hlasů oproti 2 414 155 

hlasům levicových stran, tedy přibližně o dvě stě tisíc více, podle aktuálně platného přepočtu 

měly ve výsledku stejný počet mandátů. Celkový dojem směřování společnosti mírně doprava 

potvrdil také relativně výrazný výsledek SNK ED, která se rovněž řadí k pravicovým stranám. 

Žádná z malých levicových stran přitom nepřesáhla hranici 1 % hlasů. 

Dalším problematickým bodem byl poměr mandátů získaný stranami KDU-ČSL a SZ. 

Lidovci při 386 tisících hlasů obdrželi 13 mandátů, tedy více než dvojnásobek oproti zeleným, 

kteří získali 336 tisíc hlasů a 6 mandátů. Rozdíl 50 tisíců hlasů tak znamenal těsně nad hranicí 

pětiprocentního kvóra opravdu výrazný zisk. 

Takovéto uspořádání Poslanecké sněmovny dávalo před zahájením vyjednávání o nové 

vládě možnost sestavení několika koalic:  

1. koalice ODS, KDU-ČSL a SZ s tichou podporou některé z levicových stran 

2. koalice ČSSD a SZ nebo ČSSD a KDU-ČSL s tichou podporou KSČM 

3. menšinová vláda ODS s tichou podporou ČSSD a případně dalších stran 

4. široká koalice demokratických stran, tedy ODS, KDU-ČSL, SZ a ČSSD 

5. menšinová vláda ČSSD s tichou podporou KSČM a některého ze středopravých 

poslanců 

Všechny tyto varianty během následujících více než sedmi měsíců sestavování vlády 

jako více či méně pravděpodobné vyvstaly, ani jedna se však nakonec nerealizovala. 

Ještě 3. června večer pronesl předseda ČSSD a premiér Jiří Paroubek projev, ve kterém 

napadl regulérnost voleb kvůli zveřejnění Kubiceho zprávy v době těsně před volbami. 

Paroubek v projevu uvedl, že tato zpráva měla jeho stranu před volbami cíleně zdiskreditovat, 

stejně jako spekulace některých médií pravého středu, která obviňovala Jiřího Paroubka 

z pedofilie. Představitele ODS, KDU-ČSL a SZ stejně jako prezidenta Klause tento projev 

pobouřil, zejména kvůli jeho formální stránce. Jiří Paroubek totiž přirovnal některé praktiky 

ODS ke stejně nedemokratickým, jakými byly ty komunistické během února 1948, a ve svém 

projevu použil některá slovní spojení připomínající nomenklaturu sedmdesátých let, například 
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když hovořil o některých novinářích jako o ‚agentech-přisluhovačích ODS‘. Tento projev měl 

za následek také sérii protestů na Václavském náměstí, kde protestující ve dnech 6., 13. a 

20. června vyzývali Jiřího Paroubka k odstoupení z postu premiéra i z čela ČSSD. 

Mezitím se však už začala odvíjet jednání o nové vládě. V pondělí 5. června pověřil 

prezident Václav Klaus předsedu ODS Mirka Topolánka, aby jako nejvyšší představitel 

vítězné strany začal vyjednávání o nové vládě. Topolánek se okamžitě pustil do rozhovorů s 

KDU-ČSL a SZ, s nimiž chtěl uzavřít koalici. 

Už den poté, 6. června, oznámil nově zvolený poslanec za ČSSD Pavel Ploc, že mu byl 

nabídnut úplatek, aby přestoupil do poslaneckého klubu Strany zelených. Později se zjistilo, 

že nabídku učinil Pavel Šrytr, který pracoval jako řidič a bodyguard podnikatele Tomáše 

Pitra, jenž mimo jiné figuruje v případu vraždy podnikatele Františka Mrázka. Šrytr byl 

policií obviněn z pokusu o úplatek. 

Po třítýdenním vyjednávání, realizovaným pouze těmito třemi stranami, a tedy bez 

přímého jednání o podpoře s ČSSD, podepsaly ODS, KDU-ČSL a SZ koaliční smlouvu. První 

koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ měla mít patnáct ministerstev (mj. nově ministerstvo 

venkova), devět postů měli obsadit představitelé ODS a zbylé dvě strany měly nominovat po 

třech ministrech. 

ČSSD vzápětí oznámila, že tuto vládu nebude tolerovat. Následovala jednání o podpoře, 

která však vzhledem k neústupnosti obou velkých stran k reálnému výsledku nevedla. 

Jakékoli vládní spojení ODS a ČSSD přitom představitelé obou táborů předem vylučovali, 

pravděpodobně z obavy, že by tak ztratili voliče před říjnovými volbami do Senátu. 

Hlavním tématem červencových jednání byla ustavující schůze Poslanecké sněmovny a 

volba jejího vedení. Nová vláda ani premiér doposud nemohli být jmenováni, k tomu totiž 

bylo zapotřebí, aby si nová Sněmovna na svém ustavujícím zasedání zvolila předsedu a stala 

se tím pádem usnášeníschopná. Tím by zároveň bylo umožněno, aby dosluhující vláda mohla 

podat demisi a prezident republiky získal zákonnou pravomoc jmenovat nového premiéra.  

Po neúspěšných úvodních rozhovorech vstoupil do jednání o vládě 13. července 

prezident Václav Klaus. Den nato KSČM navrhla, aby se předsedou Sněmovny stal sociální 

demokrat, 16. července to ODS podpořila, ale požadovala na oplátku sociálnědemokratickou 

důvěru trojkoaliční vládě, což ČSSD odmítla. 

Ve středu 26. července nastal první krach vyjednávání ODS a ČSSD, jedno z mnoha 

„definitivních“ ukončení jednání. Vzápětí však byla vyjednávání opět obnovena, stejně jako 

mnohokrát později. Představitelé politických stran měli problém dohodnout se byť jen na 

alternativních řešeních povolební situace – návrhy na vládu odborníků, nestraníků, širokou 
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(duhovou) koalici demokratických stran, předčasné volby v roce 2007, 2008 nebo 2009 

vznesly v průběhu jednání obě hlavní strany, tyto návrhy však nikdy neprezentovaly ve 

stejném období. 

Od 4. srpna se původní projekt trojkoalice začal rozpadat. Jednání o vládě jako první 

ukončila Strana zelených. Přesto se politické strany 11. srpna shodly na novém předsedovi 

Poslanecké sněmovny – měl se jím stát Miloslav Vlček. Prolomení patové situace umožnil 

Vlčkův slib, že ve funkci bude působit jen dočasně a že odstoupí před tím, než by měl v 

případném třetím pokusu navrhovat premiéra, což je právo a povinnost, které mu po dvou 

neúspěšných pokusech o sestavení vlády ukládá Ústava České republiky. Při prvním i druhém 

pokusu premiéra vybírá prezident. 

Dne 13. srpna byla zveřejněna dohoda, že Vlček v případě neúspěšného druhého pokusu 

o sestavení vlády před pověřením třetího premiéra odstoupí a 14. srpna si Sněmovna na 

sedmý pokus nového předsedu zvolila. Ustavující schůze přitom byla zahájena již 27. června.  

O dva dny později, 16. srpna, jmenoval prezident Klaus Mirka Topolánka premiérem, 

přičemž předtím přijal demisi předchozí vlády Jiřího Paroubka. Jednalo se pouze o formální 

krok ustavení nové vlády namísto té předešlé.  

Na 18. srpna se datuje odchod také druhého spojence občanských demokratů ve vládě, 

KDU-ČSL, do opozice. ODS tak začala vyjednávat o podpoře své menšinové vlády se 

sociální demokracií. 

Dne 24. srpna však ČSSD náhle tato jednání ukončila a sama začala jednat s KDU-ČSL 

o případné společné menšinové vládě. A to i přesto, že sestavením vlády byl pověřen Mirek 

Topolánek. Tehdejší předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek překvapivě přijal návrh Jiřího 

Paroubka ke konzultacím o společné koalici s tichou podporou KSČM.  

Důvodem byla obava ze spojení obou nejsilnějších politických stran, které by mohlo 

vést ke změně volebního systému do Poslanecké sněmovny z poměrného na většinový; 

takovýto systém totiž obvykle vede k politice ustavení dvou nejsilnějších stran, které se ve 

vedení země střídají, a menší politické subjekty odsouvá do izolace. 

Následujícího dne 25. srpna však Kalousek po jednání širšího vedení lidovců oznámil, 

že KDU-ČSL ukončila jednání s ČSSD o takovéto menšinové vládě. Stalo se tak v důsledku 

nesouhlasu krajských organizací KDU-ČSL, které nesouhlasily s konceptem vlády opírající se 

jakoukoli formou o spolupráci s KSČM. Miroslav Kalousek vzápětí rezignoval na funkci 

předsedy strany.  
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ODS ve stejný den oznámila svůj projekt menšinové vlády. V KDU-ČSL se situace 

vyvíjela dál, 28. srpna rezignovali Cyril Svoboda a Milan Šimonovský na funkce 

místopředsedů strany. 

V pátek 1. září předal Topolánek prezidentu Klausovi definitivní seznam ministrů své 

vlády. Tři měsíce po volbách, dne 4. září, jmenoval prezident Klaus první vládu Mirka 

Topolánka, kterou tvořilo devět občanských demokratů a šest nestraníků. Jednalo se o 

menšinovou vládu ODS, nikoli o koaliční subjekt. Její povinností bylo do jednoho měsíce od 

tohoto dne požádat o důvěru. 

Po měsíčních vyjednáváních podpory v Poslanecké sněmovně byla nakonec této vládě 

3. října vyslovena nedůvěra. Pro vládu hlasovalo 96 poslanců, konkrétně všichni občanští 

demokraté, všichni poslanci SZ a většina lidovců; tři křesťanští demokraté se hlasování 

zdrželi. Proti bylo 99 poslanců ČSSD a KSČM.  

Sociální demokracii chyběla během hlasování nemocná poslankyně Lenka Mazuchová, 

na straně ODS scházel premiér Topolánek, který její absenci vyvážil vlastní neúčastí. Pro 

upřesnění je třeba dodat, že vláda získá důvěru ve chvíli, kdy se pro její ustavení vysloví 

alespoň o jednoho poslance více než proti jejímu ustavení.  

Následně 11. října  přijal prezident Klaus demisi Topolánkova kabinetu a pověřil jej 

dočasným výkonem vládních funkcí. Jednání o nové vládě pak během října usnula, neboť se 

čekalo, koho pověří prezident Klaus ve druhém pokusu o sestavení vlády. Prezident však 

s rozhodnutím vyčkával až na výsledek voleb do Senátu, které se odehrávaly 20. a 21. října 

(první kolo) a 27. a 28. října (druhé kolo). 

Mimo hlavní proud sporů ODS a ČSSD o tom, kdo by se měl ve druhém kole pokusit o 

sestavení vlády, se však odehrála událost, která nakonec pro sestavení vlády měla klíčový 

význam. Poslanec Michal Pohanka totiž 25. října nečekaně oznámil, že odchází ze 

sněmovního klubu ČSSD i ze strany. Vzkázal, že jej k tomu donutil nátlak mateřské strany 

kvůli aféře se zneužíváním evropských fondů. Poslanecký mandát si však ponechal a 

nevyloučil podporu případné druhé vládě ODS či stran pravostředové koalice.  

Předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř zopakoval postoj, který zastávaly 

všechny strany trojkoalice a také prezident Klaus, tedy, že „na jednom přeběhlíkovi nelze 

stavět vládu.“ Podobně se vyjádřil i premiér Mirek Topolánek. 

Volební průzkumy mezitím naznačovaly nárůst popularity ODS, zatímco voličská 

základna ČSSD se zmenšovala. Tento trend setrvával po celé období vyjednávání o nové 

vládě a potvrdily jej i senátní volby. ODS v nich získala 14 křesel z 27 možných a dosáhla 

v Senátu nadpoloviční většiny (41 z 81 křesel). ČSSD si ve volbách připsala šest křesel, 
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lidovci čtyři, nezávislí kandidáti, Nezávislí starostové pro kraj a Strana pro otevřenou 

společnost zaznamenaly po jednom mandátu. 

Na základě výsledků těchto voleb pověřil prezident Klaus i druhým pokusem ODS, 

konkrétně opět Mirka Topolánka. Stalo se tak 8. listopadu. Topolánek během října o druhý 

pokus nejevil příliš velký zájem, kvůli nadějným volebním průzkumům preferoval spíše 

předčasné volby. Ale pověření prezidenta nakonec přijal, možná i proto, že po aféře 

s Michalem Pohankou věřil v reálnost svého druhého pokusu.  

A jednání pokračovala. Už na předešlé schůzce s lídry čtyř parlamentních stran 

3. listopadu (přítomný nebyl pouze předseda KSČM Vojtěch Filip) prezident Klaus nastínil 

návrh dohody o stabilní vládě, jež by zemi dovedla k předčasným volbám. Údajně se mluvilo 

o koalici ODS, ČSSD, KDU-ČSL a SZ s termínem voleb mezi podzimem 2007 a jarem 2008. 

ČSSD však tuto koalici odmítla a zopakovala, že trvá na tom, aby sociální demokracie dostala 

příležitost sestavit vládu. 

Od soboty 18. listopadu do neděle 19. listopadu se konal celostátní kongres ODS, který 

uložil vedení strany zabránit vzniku vlády ČSSD s podporou KSČM a odmítl velkou koalici 

či opoziční smlouvu s ČSSD. Za prioritu přitom označil konání předčasných voleb v roce 

2007. Premiér Mirek Topolánek byl opět zvolen do funkce předsedy ODS; kongres mu přitom 

uložil, že pokud se nedospěje k předčasným volbám v roce 2007, má se předseda strany 

pokusit sestavit stabilní vládu, která by prosadila co nejvíce bodů z programu ODS. Prvním 

místopředsedou se nově stal pražský primátor Pavel Bém, který tak naskočil do jednání o 

vládě. 

V sobotu 25. listopadu přinesl deník Mladá fronta Dnes informaci, že tajemník premiéra 

a předsedy ODS Topolánka Marek Dalík off record v rozhovoru označil vyjednávání ODS 

s ČSSD jen za divadlo a mluvil i o možnosti „přetahování“ poslanců ČSSD. Dalík chtěl, aby 

tito poslanci podpořili vládu bez sociální demokracie, jen s lidovci a zelenými.  

Dalík podle deníku také tvrdil, že už má na své straně Michala Pohanku a že získá i další 

sociálnědemokratické poslance. Dalíkovy výroky byly kritizovány i uvnitř ODS, premiér 

Topolánek se však svého poradce zastal. 

ČSSD 26. listopadu nejprve avizovala zastavení jednání s ODS kvůli zveřejněným 

výrokům Marka Dalíka, o dva dny později byla jednání obnovena. Mimochodem, za KDU-

ČSL se jich poprvé zúčastnil i tehdejší kandidát na předsedu strany Jiří Čunek. ČSSD na 

tomto jednání nabídla ODS a KDU-ČSL dohodu o koalici, která by vládla nejméně tři roky, 

případně, že by si mohly v tomto projektu strany vyzkoušet rok vládnutí na zkoušku. 

Topolánek s Paroubkem se zároveň dohodli, že budou jednat o programu případné společné 
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koaliční vlády s lidovci, na druhou stranu ODS se nezříkala ani projektu duhové koalice, v níž 

by byly zastoupeny všechny parlamentní strany s výjimkou KSČM. 

ODS sepsala návrh programu nové vlády a 6. prosince jej předala sociálním 

demokratům, lidovcům a zeleným. Den nato, 7. prosince, se pak odehrála další klíčová 

událost, která měla změnit běh vyjednávání – poslanec Miloš Melčák oznámil, že odchází z 

poslaneckého klubu ČSSD, a to kvůli atmosféře ve straně a zastrašování. Jako jeden z důvodů 

uvedl také, že se domnívá, že současnou politickou krizi je nutné ukončit spíše cestou 

netolerance činů vlády vítěze voleb než netolerováním jejího vzniku. Rozhodl se, že 

poslanecký mandát si ponechá, a nevyloučil ani toleranci případné vlády sestavené ODS. 

Přesto 8. prosince zelení odstoupili z jednání o možné čtyřkoalici. 

Novým předsedou KDU-ČSL se 9. prosince stal senátor Jiří Čunek. Mimořádný sjezd v 

Brně potvrdil, že si lidovci po letních peripetiích kolem vlády s ČSSD opřené o komunisty 

přejí radikální obměnu svého vedení.  

Čunek byl už před volbou považován za kontroverzního politika. Už 2. listopadu média 

přinesla zprávu o jeho postupu proti romským neplatičům nájemného ve Vsetíně. Čunek je 

přemístil do obytných kontejnerů. Vsetínské Romy navíc označil za „vřed společnosti, který 

je třeba vyřezat“. Proti jeho zvolení přímo pak před dějištěm sjezdu demonstrovala skupina 

aktivistů, většinu delegátů ale jejich argumenty nepřesvědčily.  

Lidovecký lídr se ihned vyslovil pro dohodu o reformní vládě s ODS a ČSSD, 

nevyloučil ani návrat zelených do čtyřkoalice.  

V úterý 12. prosince uplynulo sto dní od jmenování první vlády Mirka Topolánka. 

Kritici jí vyčítali především personální výměny na některých strategických postech (například 

odvolání Karla Randáka z funkce ředitele civilní rozvědky), k čemuž podle nich jako vláda 

bez důvěry Poslanecké sněmovny neměla dostatečný mandát. 

Den poté, 13. prosince, občanští demokraté ukončili jednání s ČSSD o přípravě vlády. 

Výkonná rada ODS totiž odhlasovala ukončení návrat k vyjednávání o koalici s lidovci a 

zelenými. Podle neoficiálních informací z tisku Topolánek podporoval už téměř dojednaný 

projekt s ČSSD, ale byl výkonnou radou přehlasován. I díky úspěšným vyjednáváním 

s novým předsedou lidovců tak 14. prosince ODS obnovila projekt trojkoalice s KDU-ČSL a 

SZ, ovšem bez účasti sociální demokracie.  

ČSSD posléze vyhlásila, že takovou vládu nepodpoří. Mirek Topolánek sestavil jmenný 

seznam své nové, tentokráte trojkoaliční vlády, prezident Klaus ji však překvapivě 

21. prosince odmítl jmenovat, protože se mu nelíbilo obsazení některých ministerských postů. 

Prezident zejména nesouhlasil s nominováním Karla Schwarzenberga (bez politické 
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příslušnosti, nominován Stranou zelených) na post ministra zahraničí a také se mu 

nepozdávala skutečnost, že kabinet dosud nemá vyjednanou širší podporu. Klaus však tento 

svůj postoj do budoucna nemohl dlouhodobě obhájit, protože ústava mu k tomu nedává 

pravomoc. 

Jednání se nezastavila ani během vánočních svátků. Politici pod tlakem hrozící ostudy a 

také nespokojené veřejnosti si tentokrát odpustili tradiční prázdniny.  

Ve středu 27. prosince vyjádřila nespokojenost s personálním obsazením vlády i část 

ODS. Její poslanci hrozili odmítnutím koaličního projektu při hlasování o důvěře, nesouhlasili 

s tím, že nejsilnější vládní strana neobsadí ve vládě tři klíčové posty – post ministra financí, 

zahraničí a pro místní rozvoj. I přesto 28. prosince podepsaly ODS, KDU-ČSL a SZ koaliční 

smlouvu. 

Jednání pokročila do nového roku, 4. ledna 2007 Jiří Paroubek představil prezidentu 

Klausovi plán, podle něhož by v případném třetím pokusu o sestavení vlády předseda 

Sněmovny za ČSSD Miloslav Vlček nominoval premiéra podle představ ODS. Poté by 

následovalo obnovení jednání mezi ČSSD, ODS a KDU-ČSL. Premiér Topolánek v tentýž 

den oznámil, že pokud jeho vláda nezíská důvěru, dá k dispozici funkci předsedy ODS. 

Až v úterý 9. ledna prezident Václav Klaus jmenoval druhou vládu Mirka Topolánka. 

Ve středu 10. ledna od 14:00 se odehrála jedna politická kuriozita spojená přímo s Českou 

televizí – vyjednávání podpoře Topolánkově vládě v přímém přenosu ČT24 inicioval Jiří 

Paroubek. Jednalo se ale spíše o inscenované postoje, nikoli o relevantní dokument 

dokládající pravý průběh dosavadních jednání. Přestože ne všichni přítomnost kamer 

registrovali a někteří sáhli i po tykání, chovali se k sobě politici spíše jako v televizní debatě 

než jako na reálné schůzce. ČSSD ani po tomto jednání nehodlala vládu podpořit.  

Ještě 11. ledna oba stovkové tábory proklamovaly jednotnost při hlasování o důvěře, 

zvláště když už 2. ledna Michal Pohanka oznámil návrat do klubu ČSSD. Ale 13. ledna Miloš 

Melčák v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes připustil, že koaliční vládu podpoří. 

V sobotu 16. ledna už tak učinil a přidal se k němu i Michal Pohanka. Záměr podpořit 

trojkoalici oficiálně prezentovali na společné tiskové konferenci s premiérem Mirkem 

Topolánkem. Pohanka a Melčák přitom řekli, že jejich hlavní motivací bylo ukončit 

dlouhotrvající politickou agonii, která v zemi trvá od červnových voleb. ČSSD tuto dohodu 

označila za ukázku politické korupce. 

V pátek 19. ledna 2007, na konci desetihodinového jednání v Poslanecké sněmovně, 

nakonec vláda získává důvěru. Kabinet podle očekávání podpořili dva bývalí členové klubu 

ČSSD Michal Pohanka a Miloš Melčák, kteří se zdrželi hlasování. Hlasování ještě ráno 
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předcházel podpis dohody o podmínkách tolerance mezi vládními stranami a poslanci 

Pohankou a Melčákem; dohoda mimo jiné obsahovala prohlášení, že tito poslanci nedostanou 

během svého funkčního období žádnou vládní funkci ani jinou výhodu. 

K získání důvěry tak Topolánkovu kabinetu stačilo 100 společných hlasů ODS, lidovců 

a zelených. Sociální demokraté a komunisté hlasovali proti, měli však k dispozici pouze 

98 hlasů. Proti vyslovení vlády se jich však vyslovilo pouze 97, protože poslanec sociální 

demokracie Petr Wolf nepřesně vyslovil hlasovací formuli, a do zápisu tak bylo uvedeno, že 

se hlasování zdržel. 

Nejdelší povolební vyjednávání o nové vládě skončilo po sedmi a půl měsících od 

červnových voleb. 
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2. Vysílací schéma ČT1, ČT2 a ČT24 ve zkoumaném období 

Cílem této kapitoly je vyznačit časy vysílání zpravodajských pořadů České televize, 

z nichž byly čerpány materiály potřebné k analýze. Vzhledem k tomu, že na přelomu let 2006 

a 2007 došlo k výrazné změně ve vysílacím schématu stanic ČT1, ČT2 i ČT24, je třeba 

konkretizovat jednotlivé pořady, respektive dobu jejich vysílání a jejich stopáž vždy pro 

příslušné období (tedy pro rok 2006 nebo 2007). 

Nejprve je třeba vyznačit analyzovanou skupinu pořadů. Do této skupiny patří Zprávy, 

Události, Zprávy ČT24 a Události, komentáře.  

Prvním klíčovým pořadem jsou krátkodobé a střednědobé zpravodajské relace vysílané 

zároveň na ČT24 a ČT1 a pojmenované Zprávy. Do konce roku 2006 byly vysílací časy 

těchto relací v pracovní dny v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00. Vysílané relace v 10:00 a 16:00 

trvaly vždy po pěti minutách, Zprávy začínající ve 14:00 měly délku patnácti minut. Polední 

relace trvala obvykle 25 až 30 minut. 

V sobotu z tohoto výčtu zbyla pouze pětiminutová relace v poledne a přibyla stejně 

dlouhá v 18:00. V neděli se objevovaly Zprávy ve 13:00 a v 18:00, v obou případech se 

stopáží kolem pěti minut.  

V roce 2007 se pak doba vysílání i délka trvání tohoto formátu v určitých případech 

proměnily. Zprávy vysílané oběma kanály se objevovaly vždy v 10:00, 12:00 a v 15:00. 

Zprávy od 10:00 si zachovaly pětiminutovou délku a objevovaly se po celý týden, tedy i 

během víkendů. Zachován zůstal rovněž formát relací ve 12:00, které běžely v pracovní dny 

ve standardní délce 25 až 30 minut, v sobotu zůstala pětiminutová relace a v neděli zprávy 

opět absentovaly zcela. Zprávy od 15:00 se vysílaly pravidelně výhradně v pracovních dnech. 

Ve víkendovém vysílání zůstaly zachovány pětiminutové zprávy v 18:00, v neděli pak také 

tradiční zprávy ve 13:00. 

Nepravidelný začátek vysílání pak měla večerní relace Zprávy vysílaná na ČT1. Večerní 

Zprávy se v roce 2006 ve vysílání objevovaly mezi 21:00 a půlnocí, ale pouze o víkendu nebo 

ve státní svátek. Trvaly obvykle do pěti minut. V roce 2007 se pak večerní Zprávy začaly 

objevovat každý den, vysílací čas zůstal nepravidelný, doba trvání byla opět kolem pěti minut. 

Tyto zprávy ale nelze považovat za klasické živé vysílání, v praxi se jedná o zprávy z ČT24 

ve 22:30 vysílané na ČT1 ze záznamu, živě se vysílají pouze v případě, že dojde k nějaké 

události mimořádného významu. 

Hlavní zpravodajská relace Události však prošla v rámci nového schématu výraznou 

přestavbou. V roce 2006 začínaly v 19:15 a obvykle trvaly kolem 22 minut. Výjimkou byla 

neděle, kdy se vysílala kratší relace, obvykle kolem dvaceti minut. Bezprostředně po hlavní 
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zpravodajské relaci následovaly Události v kultuře, na něž navázaly pořady Počasí a Branky, 

body, vteřiny. 

Od roku 2007 je začátek hlavní relace přesunut na 19:00. Události zpravidla trvají ve 

všední den 25 minut, v sobotu 24 minut a v neděli 20 minut. Bezprostředně po nich 

(nepočítáme-li upoutávky ČT a reklamy) následují Události v regionech, Předpověď počasí a 

Branky, body, vteřiny. 

Zprávy ČT24, které jsou rovněž dostupné na webových stránkách České televize, se 

vysílaly každý všední den, ale pouze do 3. září 2006. Začínaly v 18:30, trvaly 30 minut a 

nabízela je pouze zpravodajská stanice ČT24. 

Události, komentáře se vyznačovaly v roce 2006 pravidelným začátkem 22:30, kdy je 

diváci mohli naladit na ČT1 a ČT24. Vysílaly se pouze ve všední dny (tedy mimo pracovní 

dny a státem uznané svátky) a trvaly 25 minut. Od roku 2007 Události, komentáře začínají ve 

21:00, přičemž se přesunuly z programu ČT1 na ČT2. Délka jejich trvání je stále 25 minut a 

vysílají se stále pouze každý všední den.  
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3. Zpravodajské útvary ve vysílání ČT 

Než se pustíme do samotného mapování zpravodajského vysílání České televize, je 

třeba naznačit, jaké zpravodajské formáty se v těchto pořadech objevují. Budu se zabývat 

konkrétně žánry a útvary všech sledovaných pořadů – sem tedy náleží Zprávy, Zprávy ČT24, 

Události a Události, komentáře. 

Zpráva, ať už v jakémkoli formátu, ve většině případů sestává ze dvou částí. První část 

tvoří text čtený ve studiu, tzv. Studio. Tento text odpovídá na základní žurnalistické otázky 

kdo?, co?, kdy? a kde?, výjimečně také na otázky jak? a proč?; měl by být nanejvýš stručný, 

jasný a samozřejmě přesný. Maximální délka Studia se obvykle pohybuje kolem dvaceti 

sekund. 

Druhá část zprávy je pak obrazový příspěvek doprovázený mluveným komentářem (tzv. 

asynchron) a případně (v rámci jednotlivých žánrů) také autentickými promluvami lidí 

spjatých s událostí, o níž se referuje (tzv. synchron). 

Kombinace obrazového materiálu s namluveným komentářem může mít několik podob. 

Tou základní je tzv. CART (CRT), což je v podstatě ekvivalent televizní reportáže. CART je 

předem připravený útvar, který shrnuje informace o události, která se v poslední době 

odehrála. Jeho délka je různá, ve Zprávách obvykle kolem jedné minuty, v Událostech a 

Událostech, komentářích bývá zpravidla delší než jedna minuta. Součástí CARTu jsou 

obvykle záběry z místa události, synchrony účastníků události a stand-up (přímá promluva na 

kameru) redaktorů České televize. 

Klasickými žánry Zpráv a Události jsou pak nejmenší zpravodajské útvary – čtená 

zpráva a krátká zpráva (tzv. kraťas). Od CARTu se liší tím, že mluvenou složku v obrazových 

částech obou těchto útvarů obstarává vždy naživo moderátor ve studiu. 

Čtená zpráva trvá maximálně 20 sekund, v nichž je zapotřebí odpovědět na základní 

otázky. První větu čte moderátor na kameru, poté následují záběry připravené ve střižně, 

během kterých moderátor přečte zbylou část zprávy. 

Alternativou potom je čtená zpráva s jedním či více synchrony nebo mrtvým 

telefonátem, které bezprostředně navazují na text i záběry. 

Krátká zpráva se od čtené zprávy liší v tom, že moderátor nečte ani první větu na 

kameru, ale hned od začátku se objevují obrazové podkresy. Krátká zpráva či jejich série 

obvykle následují po úvodní čtené zprávě. Délka nepřesahuje 30 sekund. 

Dalším důležitým formátem je živý vstup redaktora z terénu, tedy z místa nějakého 

důležitého jednání či jiné právě probíhající události.  
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Živý vstup může mít několik podob. Moderátor obvykle přečte ve studiu základní 

informace o události a předá slovo redaktorovi v terénu. Ten pak může mít buď jednolitý 

příspěvek, nebo jsou jednotlivé informace rozděleny předem připravenými otázkami, které 

pokládá moderátor ve studiu. Stejně tak může být živý vstup také jen krátkým přímým 

přenosem z tiskové konference, kde je prezentována nějaká aktuální skutečnost – tento model 

je však spíše výjimečný. Zcela ojediněle se mohou živé záběry objevit v krátkých zprávách, 

tzv. headlinech. V případě ČT24 jde ale spíše o vysílání na úrovni experimentu. 

Za živý vstup můžeme rovněž považovat telemost či telekonferenci, v níž moderátor 

zpravodajského pořadu hovoří s osobou, která se nachází v jiném studiu České televize. Tento 

případ se dá také označit jako rozhovor (vedený) ze studia. 

V praxi se může vyskytovat také kombinace s jiným útvarem – živý vstup ve své 

prostřední části často obsahuje CART nebo synchron natočený a připravený do vysílání už 

v předchozí části dne. Pokud jde o jednoznačnou klasifikaci, živým vstupem je v podstatě 

každý přímý přenos, jež je součástí zpravodajského vysílání. 

Další součástí zpravodajského vysílání jsou telefonické rozhovory či příspěvky. Ty se 

dělí na tzv. živý telefonát a mrtvý telefonát. 

Mrtvý telefonát je jednolitý telefonický příspěvek, který byl připraven a nahrán ještě 

před odvysíláním. Živý telefonát je naopak příspěvek či rozhovor, který se objevuje ve 

vysílání v reálném čase, tedy naživo.  

Součástí obou těchto útvarů nebývá jen průvodní hlavička s informacemi o dotazované 

osobě, případně s fotografií této osoby, ale také vizuální podkresy týkající se situace, o níž 

telefonující informuje. Živý telefonát je jedna z nejčastějších forem živého vstupu ve 

zpravodajském vysílání ČT, v Událostech se však téměř nevyskytuje. Pokud ano, jde v drtivé 

většině o zálohu v případě, že se živý vstup nepodaří do režie propojit. 

Z živých vstupů ve zpravodajství se do dalších zpravodajských relací ještě připravují 

jejich sestřihy, tzv. střiháky. Sestřih se většinou týká živého vstupu redaktora, živého 

telefonátu a výjimečně také tiskové konference. 

 

Tato bakalářská práce má za cíl zmonitorovat přímé přenosy ve zpravodajském vysílání 

ČT v předem stanoveném období. Z výše jmenovaných žánrů budou tedy sumou dat všechny 

živé vstupy, a tedy i živé telefonáty, jež byly součástí výše jmenovaných pořadů a přímo se 

dotýkaly tématu povolebních jednání o sestavení nové vlády. 
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Podstatnou část pořadu Události, komentáře tvoří také rozhovor moderátora s osobností 

přímo ve studiu ČT na Kavčích horách. Tyto rozhovory nebudou součástí sběru dat. Nejedná 

se totiž o přímý přenos z místa události. 
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4. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání 

Podle zákona 483/1991 Sb. o České televizi patří mezi hlavní úkoly veřejné služby v 

oblasti televizního vysílání také „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 

vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a vytváření a šíření 

programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem 

na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, 

národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely 

rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s 

cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní 

společnosti.“1  

Primární úkolem v rozšiřování politických sdělení tak zůstávají vyváženost, všestrannost 

a rozmanitost názorů. Tento cíl předpokládá zajištění přibližně stejně velkého prostoru ve 

vysílání všem politickým směrům, které nevedou k potlačování lidských práv či nenabádají 

k porušování zákonů platných v České republice. 

Vyváženosti, všestrannosti a rozmanitosti politických názorů se ve zpravodajství 

dosahuje zejména tím, že představitelé všech klíčových politických sil2 dostávají 

k prezentování svých politických názorů ve zpravodajství přibližně stejně velký prostor. 

Tento údaj samozřejmě není nejvhodnější určovat se stopkami v ruce. V případě této 

práce půjde o koncepci, kdy se autor pokusí zjistit, jestli některá z klíčových stran či její 

představitelé neměli ve vysílání ČT dominantní či výrazně silnější pozici než ostatní nebo 

naopak zdali některá strana a její představitelé neměli marginální prostor ve srovnání se 

zbylými uskupeními. 

Jak už je naznačeno v Úvodu, tato práce se také bude zabývat problémem, zdali některý 

klíčový přímý přenos nebyl prvotně odvysílán pouze v rámci programu ČT24 a tím pádem se 

neobjevil v celoplošném vysílání. Jako celoplošné vysílání zákon o České televizi popisuje 

„vysílání, v jehož rámci může určitý televizní program a s tímto programem související 

povinné doplňkové služby přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle 

údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.“3  

Do této kategorie ČT24 jakožto digitálním signálem šířený program v letech 2006 a 

2007 nespadal; podle Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2006 byla stanice 

                                                 
1 § 2, odstavec 2 písmeno a) a c) zákona 483/1991 Sb. 
2 V případě této práce tedy parlamentních stran zvolených ve volbách 2006 do poslanecké sněmovny – ODS, 
ČSSD, KSČM, SZ a KDU-ČSL. 
3 § 3, odstavec 3 zákona 483/1991 Sb. 
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dostupná pouze na 15,9 % české území, tedy přibližně 587 tisícům domácností v České 

republice.4 

Počet diváků stanice v průběhu roku neustále rostl. Zatímco v červnu 2006 měla ČT24 

průměrný denní reach (tj. počet dospělých diváků, kteří sledovali ČT24 alespoň tři minuty 

nepřetržitě) 121 tisíc diváků, v prosinci 2006 takto vyhledalo zpravodajský kanál každý den 

na čtvrt milionu a v prvních lednových týdnech dokonce přes 300 tisíc dospělých diváků. 

Přímý přenos ČT24 ze závěrečného jednání o důvěře vlády 19. ledna 2007 pak vyhledalo 

443 tisíc dospělých diváků, což tehdy, počítáno-li od začátku měření sledovanosti kanálu, byl 

rekordní výsledek této zpravodajské stanice. 

Zákon o České televizi rovněž stanovuje jako jednu z oblastí působnosti Rady ČT 

povinnost předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který určuje 

zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Dalším úkolem Rady ČT je 

dohlížení na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a na naplňování zásad 

vyplývajících z Kodexu České televize.  

Porušení Kodexu České televize jejím zaměstnancem je kvalifikováno jako porušení 

pracovní kázně podle zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce. Záměrem kodexu je takto 

přispívat k rozvoji veřejné služby, kterou poskytuje Česká televize. Kodex tak obsahuje 

zejména profesní zásady, které by zaměstnanec televize zabývající se žurnalistickou činností 

neměl překročit.  

Odvysílaná zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích, zdroj zprávy 

musí být uveden, není-li to znemožněno případným ohrožením života této osoby. Česká 

televize smí odvysílat zprávu ověřenou alespoň ze dvou důvěryhodných a na sobě nezávislých 

zdrojů, pouze v případě informací, které oficiálně zpřístupnily veřejné úřady a instituce, 

postačí jeden oficiální zdroj. Dalším velkým profesním pochybením je zamlčení důležité 

informace, případně potlačení některého z jejích podstatných aspektů. Zpravodajství České 

televize musí být oproštěno od jakékoli formy diskriminace a musí ctít presumpci neviny, 

podle které je osoba trestně stíhaná pokládaná za nevinnou do doby, než o její případné vině 

pravomocně rozhodne soud. 

Kodex rovněž obsahuje ustanovení o svobodném šíření a prezentaci názorů jakož i 

povinnost opravit podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých se televize ve vysílání dopustila. 

Pomoc při posuzování etických otázek a kontrolu jejich dodržování garantuje Etický panel 

                                                 
4 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006, strana 55. 
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České televize. Rada České televize je přitom oprávněna žádat Etický panel o stanoviska 

k otázkám, které souvisejí s uplatňováním kodexu. 

K tématu zpravodajské objektivity, vyváženosti a všestrannosti poskytování informací 

pro svobodné vytváření názorů se Rada ČT vyjádřila ve Výroční zprávě o činnosti České 

televize v roce 2006, když ocitovala závěr vyplývající z kvalitativního výzkumu společnosti 

InnoVatio/Media Tenor. 

Analýza ukázala, že Česká televize, konkrétně její hlavní zpravodajská relace Události 

nabízí větší množství živých vstupů (přímých přenosů) než hlavní zpravodajské pořady TV 

Nova a TV Prima. „I přes výrazný nárůst počtu živých vstupů v rámci zpravodajských relací 

privátních stanic jsou reportéři Událostí přímo na „místě dění“ častěji než jejich kolegové z 

Televizních novin a 1. zpráv.“5 

Dominantním tématem zpravodajství těchto médií přitom v roce 2006 byly volby a 

následná povolební jednání, jímž věnovaly nejvíce pozornosti relace ČT. „Z porovnání 

tematické struktury Událostí a Televizních novin vyplývá, že relace TV Nova se častěji 

zabývala oblastmi bezpečnosti a nehod, oproti tomu pořad ČT silněji akcentoval záležitosti z 

kategorie státní správa (volby do PSP ČR, Senátu, povolební jednání) a mezinárodní události 

(dění v Iráku, izraelsko-libanonský konflikt).“6 

Události byly podle analýzy původcem největšího množství živých vstupů do vysílání. 

Nárůst jejich podílu na zpravodajském vysílání se pak formoval především ve spojitosti 

s dlouhotrvajícími jednáními o sestavení nové vlády. „V listopadu mělo 13 % reportáží (v 

rámci Událostí – poznámka autora) charakter živého vstupu, v říjnu šlo o 12 %, v červenci o 

11, v červnu o 10 %,“7 uvádí zpráva. 

Objektem této analýzy byly pouze celoplošné české televizní stanice a jejich hlavní 

zpravodajské relace, vysílání ČT24 tedy výzkumu nepodléhalo. Celé hodnocení společnosti 

InnoVatio/Media Tenor je zařazeno do příloh této bakalářské práce. 

Kodex ČT také, konkrétně v článku 18, upravuje principy živého vysílání České 

televize. Podle bodu 18.1 „Česká televize musí věnovat náležitou pozornost přípravě živého 

vysílání, neboť při něm může dojít k událostem, které nelze předem naplánovat. Průvodce 

(moderátor) živého vysílání si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na 

neplánované skutečnosti. Česká televize věnuje zvýšenou pozornost účastníkům živého 

vysílání neprofesionálům, pro které může být účast na tomto vysílání spojena se zvýšenou 

                                                 
5 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006, strana 56. 
6 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006, strana 56. 
7 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006, strana 57. 
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nervozitou.“ 8 Bod 18.2 stanovuje, že „Česká televize, pokud je to proveditelné, nepřipustí k 

účasti na živém vysílání takovou osobu, u které bude důvodný předpoklad, že by se mohla 

chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“9 

A konečně závěrečné ustanovení týkající se přímých přenosů, bod 18.3, proklamuje, že 

„pokud by se v živém vysílání určitá osoba projevovala tak, že by Česká televize nemohla 

dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého 

vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, respektive jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo 

projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či 

výroků takové osoby jménem České televize distancovat.“10 

Česká televize má navíc být – podle článku 5 Kodexu ČT (Péče o informace ve 

zpravodajství a aktuální publicistice), odstavce 5.2 – „v případě naléhavé potřeby připravena 

přerušit plánovaný program mimořádným zpravodajstvím“.11 

Další relevantní dokument, Statut České televize, vychází z velké části ze zákona o 

České televizi a mnoho jeho pasáží také přebírá či přímo cituje. V některých bodech jej však 

rozšiřuje a konkretizuje: například v článku II, bodě 2, písmena l. se konstatuje, že Česká 

televize své úkoly plní také tím, že poskytuje rozšiřující služby k vysílaným pořadům 

prostřednictvím dostupných technických prostředků, mj. prostřednictvím svých internetových 

stránek.12 Precizní plnění tohoto úkolu bylo jedním z předpokladů úspěšného dokončení této 

práce, neboť zkoumané materiály byly dostupné na internetových stránkách České televize.  

Jinak ovšem Statut České televize a jeho obsah není pro konečné zpracování úkolu této 

práce nikterak klíčový. 

Jednou z povinností Rady ČT je rovněž předložení výroční zprávy o činnosti České 

televize Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která se k ní má vyjádřit. Rada tak musí učinit 

vždy nejpozději do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku.  

Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2006, z níž je v této práci citováno, 

Poslanecká sněmovna na svém jednání 13. června 2007 neschválila. Sněmovna přitom může 

Radu ČT odvolat v případě, že dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti nebo 

zprávu o hospodaření (která se podává odděleně a později než zpráva o činnosti). V době 

odevzdání této bakalářské práce nebyl výsledek druhého projednávání výroční zprávy stále 

znám.  

                                                 
8 Kodex České televize, strany 34-35. 
9 Kodex České televize, strany 35. 
10 Kodex České televize, strany 35. 
11 Kodex České televize, strana 14. 
12 Statut České televize, strana 3. 
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5. Analýza přímých přenosů ve zpravodajských pořadech ČT 

Nejprve je třeba vyznačit základní atributy analýzy. Zkoumaný vzorek sestává z pořadů 

ČT1 a ČT24 Zprávy, Zprávy ČT24, Události, Události, komentáře. Kromě těchto pořadů se 

povolebního vysílání týkaly také tzv. volební speciály, tedy pořady týkající se výsledků voleb 

a přinášející první ohlasy ze sídel politických stran.  

Od soboty 3. června 2006 do neděle 4. června 2006 vysílala Česká televize také 

pravidelné zpravodajské relace Volby 2006, kde občany průběžně informovala o aktuálním 

povolebním dění a upřesňovala výsledky voleb. Úvodní se objevil v sobotu ve 13:55, 

závěrečný začínal v neděli v 7:25. Tyto pořady a v nich obsažené přímé přenosy budou také 

součástí výzkumu (viz kapitola 6.1 Volby 2006 – volební a povolební vysílání České televize). 

Základní jednotkou analýzy bude přímý přenos (nikoli celá vysílaná relace) související 

s volbami do Poslanecké sněmovny a povolebním vyjednáváním. Součástí nebyly příspěvky, 

které s vyjednáváním přímo nesouvisely, tedy ani vstupy z jednání o rozpočtu na rok 2007 a 

ani z podzimních voleb do Senátu v říjnu 2006.  

Jako základní proměnné jsem stanovil Pořad, Datum, Čas vysílání, Místo, Redaktor, 

Typ přenosu, Formát, Strana, Osoba, Pořadí v relaci a Téma. Proměnnou Pořad jsem kódoval 

jednotkami nazvanými podle výše uvedených pořadů. Typ přenosu jsem rozlišoval na živý 

vstup a živý telefonát, jako Formát jsem uváděl stand-up, rozhovor, rozhovor ze studia a 

v případě živého telefonátu také redaktor, což značilo informování redaktora ČT o aktuálním 

vývoji telefonicky. Strana a Osoba se týkaly politiků a jejich politické příslušnosti – 

proměnné jsem kódoval názvy stran a jmény politiků v případě zmínky či souvislosti 

příspěvku s danou stranou či politikem. Pořadí v relaci určovalo, na kterém místě v pořadu se 

příspěvek objevil, do rubriky Téma jsem popsal, čeho se příspěvek konkrétně týkal. 

Přímý přenos předpokládá zejména událost, z níž bude přenos vytvářen. Tento zdánlivě 

jasný fakt byl klíčovým předpokladem pro vznik vzorku, jejž měla tato práce analyzovat.  

Většina důležitých politických jednání probíhala dopoledne a odpoledne, tedy přes den, 

a nikoli v podvečerních a večerních hodinách, kdy měly své pevné místo v programu České 

televize hlavní zpravodajské pořady Události a Události, komentáře. Četnost výskytu přímých 

přenosů v těchto pořadech byla tedy méně frekventovaná než v odpoledních Zprávách a 

Zprávách ČT24, ale více frekventovaná než v pozdně večerních Zprávách na ČT1.  

Kupříkladu 16. června se konala celostátní konference KDU-ČSL. Její výsledky byly 

známy v 18:00, kdy oficiálně skončila. Proto byl součástí Zpráv ČT24 které měly začátek 

v 18:30,  živý vstup k této události, ale v Událostech už na tuto akci lidovců odkazoval pouze 

CART. 
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Nejobvyklejší formou přímého přenosu byl tzv. stand-up, tedy sumarizace nejnovějších 

událostí redaktorem v terénu z místa události přímo na kameru. V případě obtížného 

obrazového spojení shrnul redaktor situaci alespoň prostřednictvím živého telefonátu, k této 

variantě však docházelo jen výjimečně.  

Druhým typem přímého přenosu byl rozhovor či komentář k události, který 

neposkytoval redaktor ČT, ale osobnost veřejného života (nejčastěji politik, politolog, 

odborník na právo, komentátor novin). Takovéto přímé přenosy lze klasifikovat na: 

1. telefonický rozhovor vedený ze studia;  

2. živý vstup respondenta, s nímž byl ze studia veden rozhovor;  

3. rozhovor redaktora v terénu s osobností v rámci živého vstupu. 

Celkovou analýzu nyní rozdělím na základě konkrétních zpravodajských pořadů.  

A nakonec jedna poznámka ke zpravodajství, jež se sice nevztahovalo k povolebním 

vyjednávání, ale k události, která směr povolebních rozhovorů do jisté míry ovlivnila – 

senátní volby. Po prvním kole senátních voleb, v období od pondělí 23. října do čtvrtka 26. 

října se mohly v rámci zpravodajských pořadů České televize představit ve vzájemných 

konfrontacích všechny dvojice, jež ve 27 obvodech postoupily do druhého kola, které bylo 

naplánováno na 27. a 28. října. Většina z nich však dostala prostor pouze ve vysílání ČT24, 

tedy digitálního kanálu, jehož pokrytí nedosahuje celého území České republiky. Čtyři 

dvojice se však utkaly v diskusi právě v Událostech, komentářích, což lze považovat za 

značné zvýhodnění. 

V pořadu se objevily tyto dvojice za tyto volební obvody: Jana Fišarová (ODS) a Petr 

Pithart (KDU-ČSL), volební obvod Chrudim; Tomáš Grupách (ODS) a Pavel Klener (bez 

stranické příslušnosti, kandidát SZ), volební obvod Praha 12; Vítězslav Jonáš (ODS) a Josef 

Zahradníček (KSČM), volební obvod Třebíč; Eliška Hašková-Coolidge (ODS) a Jiřina 

Rippelová (ČSSD), volební obvod Domažlice. Česká televize sice vybrala kandidáty podle 

politického klíče tak, aby nediskvalifikovala žádnou politickou stranu zastoupenou 

v Poslanecké sněmovně, ale handicapovala například kandidáty neparlamentních sdružení či 

nezávislé kandidáty nebo například moravské volební obvody. 

A ještě jedna připomínka: Když už se Česká televize k podobnému kroku odhodlala, 

mohla alespoň na svém prvním programu zajistit diskuse kandidátů v obvodech, v nichž není 

dostupný signál programu ČT24, tedy rozhodně ne Prahu 12 a Domažlice. 
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6. Celkové výsledky analýzy13 

Česká televize během 232 dní mezi volbami do Poslanecké sněmovny a vyslovením 

důvěry vládě Mirka Topolánka Poslaneckou sněmovnou odvysílala celkem 446 přímých 

přenosů. Další dva se přitom z technických důvodů nepodařilo uskutečnit – tyto přenosy 

nejsou do konečného výsledku započítány, neboť k selhání trasy došlo ještě před jejich 

začátkem. Nejvíce přenosů, konkrétně 285, obsahoval pořad Zprávy, který však figuroval ve 

vysílacím schématu každý den minimálně dvakrát a obvykle čtyřikrát či pětkrát.  

V červnu bylo odvysíláno 110 přímých přenosů, jednalo se o měsíc s největší frekvencí 

živých příspěvků. Značně tomu napomohlo velké množství živých vstupů během série relací 

Volby 2006. Červenec přinesl 60 přímých přenosů, v srpnu jich bylo 69, v září pouze 28, 

nejméně za celé období, v říjnu 51, v listopadu 52, v prosinci 46 a konečně v lednu 2007 jich 

bylo 30. 

Poměrně nízký počet lednových příspěvků je vyvážen dvěma skutečnostmi. Jednak 

součástí analýzy bylo pouze prvních devatenáct lednových dní, tedy období do 19. ledna 

2007, kdy byla vyslovena důvěra Topolánkově vládě, jednak přímý přenos z místa dění byl 

poměrně často nahrazován rozhovorem ve studiu, kdy redaktor České televize v úloze 

respondenta shrnul celodenní vývoj událostí. 

Co se týče lokálního zařazení, naprostá většina přenosů se vysílala z Prahy. Jejich počet 

vyšplhal na 407 z 446 možných. Přímé přenosy obsahovaly 394 živých vstupů z místa 

události a 52 živých telefonátů. V rámci živých vstupů naprosto převažovaly stand-upy 

redaktorů z místa události – bylo jich 339; zbytek tvořily rozhovory na místě události, jichž 

bylo zejména zásluhou pořadu Volby 2006 celkově 40, a patnáct rozhovorů ze studia.  

V případě živých telefonátů se jedenatřicetkrát jednalo o rozhovor s politikem či 

politickým odborníkem vedený ze studia, 21 telefonátů obstarali sami redaktoři ČT, kteří 

volali z terénu. Ve druhém případě byl živý telefonát obvykle alternativou pro spojení 

s redaktorem ve chvíli, kdy se nepodařilo navázat spojení pomocí telemostu a nemohl se 

uskutečnit živý vstup. 

Rozhovor ze studia vedlo celkem 18 moderátorů, nejčastěji Jan Němec, který kladl 

otázky jedenáctkrát. V terénu se v živých vstupech z voleb a jednání o vládě představilo 

29 redaktorů. Nejvíce vstupů měl na svém kontě Daniel Takáč, který obstaral 112 přenosů, za 

ním následovaly Jana Čermáková s 53 přenosy, Kateřina Eliášová s 45 přenosy a Alice 

Machálková s 38 přenosy. 

                                                 
13 Celkové výsledky se opírají o analýzu pořadů Události, Události, komentáře, Zprávy ČT24, Zprávy a Volby 
2006. 
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Celkově se na volebním zpravodajství a zprávách z povolebního vyjednávání podílelo 

46 žurnalistů České televize, Jan Němec totiž figuroval jak jako moderátor, tak v jednom 

případě také jako redaktor v terénu. 

Přímý přenos z jednání o vládě nejčastěji figuroval na první pozici zpravodajské relace, 

celkem ve 210 případech. Významnou měrou se na tom podílely Zprávy, neboť u 

pětiminutové relace během dne byl živý vstup nejefektivnější verzí příspěvku.  

U ostatních pořadů převažovala jako nejčastější druhá pozice, neboť v hlavních 

zpravodajských relacích byl živý vstup většinou až dodatečným komplementem k prvnímu 

CARTu, který formou reportáže informoval o všech podstatných událostech dne. Celkově se 

na druhém místě v pořadí objevilo 117 přenosů. Nejpozději byl přenos odvysílán na desáté 

pozici. 

Nejdůležitějším prvkem této analýzy byla přítomnost parlamentních stran a jejich 

představitelů v přímých přenosech. Tyto dvě proměnné jsem kódoval při výslovné zmínce o 

politikovi či politickém subjektu. Nekódoval jsem tedy například KSČM, pokud se objevila 

pouze ve spojení „všechny parlamentní strany kromě KSČM“. V takovém případě jsem 

naopak kódoval ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ. Jednotlivé strany jsem také nekódoval, pokud 

se o jejím čelném představiteli hovořilo výhradně v souvislosti s ústavní funkcí, tedy bez 

odkazu na příslušný politický subjekt. 

ODS se objevila celkem ve 330 příspěvcích, z toho 35 příspěvků bylo výlučně o této 

straně. ČSSD zaznamenala 301 účastí, ale hned 40 jich bylo výhradně o sociálních 

demokratech. Výskyt dvou největších stran ve většině z 446 příspěvků a větší míra jejich 

zastoupení je pochopitelná vzhledem k tomu, že se jednalo o hlavní politické subjekty, bez 

nichž nebylo možné dohodnout jakoukoli většinovou vládu. 

U zbylých tří stran už výsledky výskytu ve vysílání neodpovídají výsledkům voleb. 

Třetí nejzmiňovanější stranou byla KDU-ČSL, jíž připadlo 259 přenosů, z nich bylo 18 

výhradně o lidovcích. Strana zelených figurovala ve 218 příspěvcích, osm bylo pouze o ní. 

Rozdíl mezi těmito dvěma subjekty je dán především značnou mírou změn, které proběhly 

v daném období uvnitř KDU-ČSL (rezignace předsedy Kalouska, vnitřní rozpory, mimořádný 

sjezd apod.). Na posledním místě skončila KSČM, která se objevila pouze v rámci 90 vstupů, 

ale deset jich bylo jen o ní samotné. Dvacet dva živých příspěvků se obešlo bez konkrétního 

politického subjektu. 

Bez odkazu na konkrétní osobnost bylo celkově 37 příspěvků. Hovořilo se v nich 

zpravidla o postojích politických stran jako celků. 
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Nejčastěji zmiňovanými politiky byli předsedové obou nejsilnějších stran. Mirek 

Topolánek nebo zmínka o něm byli součástí 198 přenosů, Jiří Paroubek figuroval ve 

176 příspěvcích. Jako třetí nejfrekventovanější osobnost povolebního vyjednávání se jevil 

prezident Václav Klaus se 115 účastmi. 

Předsedové ostatních politických stran se přitom nedostali do více než šedesáti živých 

příspěvků. Šéf lidovců Miroslav Kalousek se objevil v 59 přenosech, předseda Strany 

zelených Martin Bursík v 55 přenosech a komunista Vojtěch Filip jenom v 28 přenosech. 

Filipa tak předstihl úřadující předseda lidovců (v době mezi Kalouskovou rezignací a 

zvolením Jiřího Čunka) Jan Kasal, který figuroval ve 32 příspěvcích. Jiří Čunek se, vzhledem 

k pozdnímu vstupu do jednání, objevil pouze ve 22 přenosech. 

Z místopředsedů obou největších stran byli nejčastěji zmiňováni či dotazováni Petr 

Nečas (ODS, 26 příspěvků), Miroslava Němcová (ODS, 18 příspěvků), Lubomír Zaorálek 

(ČSSD, 26 příspěvků) a Bohuslav Sobotka (ČSSD, 13 příspěvků). Nový předseda Poslanecké 

sněmovny Miloslav Vlček figuroval v 17 přenosech.  

Podobné zastoupení měli poslanci ČSSD Michal Pohanka a Miloš Melčák, kteří 

nakonec umožnili vládě získat důvěru. Pohanka byl součástí 26 vstupů nebo telefonátů, 

Melčák se objevil v 21 příspěvcích. 

Rozhovorů ze studia (v rámci živých vstupů i telefonátů) se v úloze respondentů 

neúčastnili jen politici, ale také politologové, komentátor deníku, představitelé Českého 

statistického úřadu, odborníci na ústavní právo a představitelka výzkumné agentury. 

Povolebního vyjednávání se týkalo také sedm samostatných přímých přenosů, mj. obě 

hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě a tiskové konference vztahující se 

k rozhodnutí poslanců Michala Pohanky a Miloše Melčáka podpořit vládu ODS, KDU-ČSL a 

SZ. Některé tyto přenosy byly živě vysílány pouze na programu ČT24. 

V souvislosti s těmito přímými přenosy jsem nepoužil standardní kódování jako 

v případě zpravodajských pořadů, neboť celkový soubor těchto přenosů netvořil 

reprezentativní celek. Konkrétní informace viz kapitola 6.6 Ostatní přímé přenosy ve vysílání 

ČT. 

 

6.1 Volby 2006 – volební a povolební vysílání České televize 

Česká televize se začala povolební situaci intenzivně věnovat ihned po uzavření 

volebních místností, k čemuž došlo v sobotu 3. června ve 14:00. Na programu ČT1 a ČT24 
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Česká televize odvysílala prostřednictvím 24 zpravodajských nebo publicistických pořadů a 

jednoho dokumentu celkem 14 a půl hodiny čistého vysílacího času.14 

Od soboty 13:55 hodin do neděle 7:25 hodin vysílala Česká televize na svém prvním 

programu pravidelné zpravodajské relace Volby 2006, které byly první relací informující o 

povolebním vývoji, na programu ČT24 pak běželo volební zpravodajství kontinuálně. Celý 

svět navíc mohl sledovat volební vysílání ČT24 přes internet. Tato skutečnost ovšem 

neznamená plnohodnotné naplnění veřejné služby, vzhledem k tomu, že pokrytí internetu se 

nerovná pokrytí ČT1 a ČT2, a proto absence přímých přenosů některých důležitých událostí 

na celoplošných veřejnoprávních kanálech může být jedna z výtek volebnímu a povolebnímu 

vysílání České televize. 

Jedná se zejména o tři tiskové konference, jež se v pořadech ČT1 Volby 2006 objevily 

sice v autentické podobě, ale ze záznamu. V prvním případě se jednalo o tiskovou konferenci 

prezidenta Václava Klause v 19:45, tedy téměř šest hodin po uzavření volebních místností a 

ve chvíli, kdy již bylo zřejmé, že ODS se stane vítězem voleb, na níž oznámil své rozhodnutí 

pověřit sestavením vlády předsedu vítězné strany Mirka Topolánka. 

Druhá se týkala povolebního vystoupení předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, v němž 

napadl legitimitu voleb a naznačil možnost odvolání se proti jejich výsledku k soudu. Tato 

konference probíhala od 20:00. Třetí konferencí byla ve 22:00 reakce prezidenta Klause na 

Paroubkovo předchozí vystoupení. 

První program ČT se navíc v poslední relaci ve 23:30 spokojil s oznámením stále 

průběžných výsledků voleb (byť k uzavření součtu chybělo malé procento volebních okresů) 

a konečné výsledky byly prezentovány až v neděli 4. června v relaci od 7:25. Tyto příklady 

mohou být námětem k úvaze, zdali Česká televize opravdu bezezbytku naplnila svou 

povinnost veřejné služby. 

Vzhledem k tomu, že přímé přenosy všech konferencí i konečný výsledek voleb se 

aktuálně objevily na zpravodajském kanálu ČT24, který byl v té době dostupný jen zhruba 

16 % domácností, je na místě položit otázku, zdali by souběžné vysílání povolebního dění 

nebylo logické umístit do programové struktury ČT2, jak tomu bývalo v případě předešlých 

voleb, kdy zpravodajský kanál ČT ještě neexistoval. 

Co se týče samotných přímých přenosů ve vysílání ČT během volebního víkendu 2. až 

4. června 2006, většinou se jednalo o živé vstupy z Prahy. Výjimku tvořily pouze vstupy a 

telefonáty v pořadu Zprávy ČT24. V pátek 2. června se po živém vstupu Daniela Takáče 

                                                 
14 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006, strana 25 
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z volební místnosti v Praze přihlásili také Karel Vovesný, který popisoval volby 

v Rokycanech, a Petr Malý, jenž přiblížil průběh voleb v Dolních Bojanovicích na 

Hodonínsku. Tyto živé vstupy nebyly součástí následných Událostí. 

V neděli 4. června dostaly ve Zprávách ČT24 prostor tři živé telefonáty redaktorů ČT ze 

zahraničí – konkrétně z Bratislavy, Berlína a Bruselu, které odkrývaly tamní pohled na 

výsledky voleb. Všechny živé vstupy na ČT1 tedy neopustily hlavní město České republiky. 

Lokalizace přímých přenosů byla jednoduchá. V době konání voleb se objevily živé 

vstupy z volebních místností, po jejich uzavření mohli diváci sledovat vstupy z volebních 

štábů politických stran, které se podle povolebních průzkumů dokázaly dostat do Poslanecké 

sněmovny. Zpestřením byly rozhovory vedené ze studia s předsedou Českého statistického 

úřadu Janem Fišarem, který odpovídal ze sídla ČSÚ. 

Ve většině relací Volby 2006 i v sobotních událostech se objevilo kolečko pěti vstupů, 

které začínalo ve volebním štábu ODS a končilo u Strany zelených. Pořadí stran bylo 

evidentně voleno podle pořadí stran v odhadech a aktualizovaných výsledcích voleb. Tento 

problém by mohl být považován za problematický vzhledem k tomu, že rozdíl mezi KDU-

ČSL a SZ byl po celou dobu vyhlašování odhadů i výsledků velice těsný. 

Model vstupu byl vždy stejný – redaktor na místě informoval o aktuální atmosféře ve 

volebním štábu konkrétní strany, shrnul, co pro tuto stranu současný stav výsledků znamená a 

nakonec vyzpovídal reprezentanta strany. Představitelé všech stran dostávali přibližně stejný 

prostor, nedošlo tedy k upřednostňování dvou nejsilnějších stran. 

Určité problémy nastaly pouze ve štábu ČSSD v Lidovém domě. Během prvního 

rozhovoru po 14:00 došlo k výpadku spojení a vstup tedy zůstal nedokončen, v následujícím 

po 15:30 reportér Petr Mrzena pouze shrnul obsah přibližně hodinu starého rozhovoru 

s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem (tento rozhovor byl součástí vysílání ČT24) a jiného 

respondenta ve vstupu nevyzpovídal. Během monotematických Událostí zaměřených 

výhradně na volby v ČR vystoupili v živých vstupech předsedové všech úspěšných 

politických stran s výjimkou právě Jiřího Paroubka, který novináře odkázal k tiskovému 

prohlášení naplánovanému na 20:00, přestože rozhovor pro ČT přislíbil. Obdobná situace byla 

také v relaci Volby 2006 se začátkem ve 21:00 – na povolební vystoupení Jiřího Paroubka 

reagovali představitelé všech ostatních stran, jen v případě ČSSD se nikdo nevyjádřil a Petr 

Mrzena pouze ocitoval poslední slova Jiřího Paroubka před odjezdem z Lidového domu. Ani 

jedna z těchto komplikací však nebyla zapříčiněna zpravodajským štábem České televize, 

která tedy v tomto případě jako nositel veřejnoprávního poslání nepochybila. 
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Pokud jde o konkrétní politiky, nejčastěji, konkrétně třikrát, se v živém vstupu objevili 

předseda ODS Mirek Topolánek, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, 

předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek a předseda Strany zelených Martin Bursík. 

S výjimkou Jiřího Paroubka se každý z předsedů pěti politických stran ve vstupu objevil 

alespoň jednou. Překvapivě pestřejší zastoupení respondentů měly menší parlamentní strany – 

tedy KSČM, KDU-ČSL a SZ, za něž se v živých vstupech vystřídali čtyři představitelé. 

V případě ODS a ČSSD to byli pouze tři představitelé. 

Jen pro zajímavost, nejvytíženějším (a tedy nejvyužívanějším) redaktorem České 

televize během volebního víkendu byl Daniel Takáč s devíti živými vstupy během dvou dnů. 

 

6.2 Události 

Pokud pomineme volební a bezprostředně povolební Události ve dnech 2. až 4. června, 

v centru našeho zájmu budou relace z období mezi 5. červnem 2006 a 19. lednem 2007. 

V tomto období se Události vysílaly každý den kromě 24. a 31. prosince.  

V tomto období Události nabídly celkem 57 přímých přenosů, které souvisely 

s vyjednáváním o nové vládě České republiky. Ve všech případech se jednalo o živé vstupy, 

redaktoři tedy v hlavní zpravodajské relaci dne nevyužívali k ilustrování tohoto dění živé 

telefonáty. 

V pondělí 5. června byl předchozí průvodní jingle Volby 2006 vystřídán jinglem novým 

– Jednání o nové vládě. Vzhledem k výsledku voleb to byl odvážný koncepční tah. Během 

června tento prvek ze zpravodajství z pochopitelných důvodů vymizel. Už 8. června  nebyla 

úvodní zpráva Událostí zasvěcena jednáním o nové vládě a totéž se dá říct i o celém období – 

na titulní pozici se vyjednávání o nové vládě dostalo jen v případě nečekaného zvratu či 

významných souvisejících událostí. Přednost v pořadí dostávaly jiné významné (a často i 

významnější) aktuality – například mistrovství světa ve fotbale v Německu, napadení 

Libanonu izraelskými vojsky, živelné katastrofy či nestandardní počasí v České republice 

(zvýšené hladiny řek, extrémní vedra, ničivé vichřice) apod.  

Pro ilustraci, když ve středu 26. července nastal první krach vyjednávání ODS a ČSSD, 

byla to zpráva uprostřed Událostí (sedmá pozice); předtím běžela například zpráva o 

úplatkové aféře v České konsolidační agentuře, vývoj situace v Libanonu nebo dozvuky 

energetického kolapsu v ČR z předchozího dne. Když 7. prosince vystoupil Miloš Melčák 

z poslaneckého klubu ČSSD, zařadila Česká televize tuto událost až doprostřed Událostí 

(sedmá pozice). Přednost mimo jiné dostaly zprávy o soudním přelíčení bývalého sbormistra 

Bambini di Praga Bohumila Kulínského stíhaného za pohlavní zneužívání nezletilých 
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sboristek, o přístupových rozhovorech Turecka k Evropské unii, o pohřbu bývalého ruského 

agenta Alexandra Litviněnka, o sexuálním skandálu v polské vládní straně Sebeobrana nebo o 

nehodě autobusu v Bulharsku, při níž zahynulo sedmnáct lidí. 

V případě přímých přenosů byly tyto preference jiné. Už proto, že přímý přenos se týká 

většinou významné události, ve více než polovině případů  (34 z 57) se živý vstup objevil na 

pozici první nebo druhé zprávy Událostí. Druhá pozice přitom byla vůbec nejčastější (třicet 

případů), což značí, že živý vstup fungoval především jako komplement ke CARTu o 

aktuálním průběhu jednání, takto tedy první zprávy Událostí. Na první pozici se přímý přenos 

objevil čtyřikrát – 27. června zpráva o tom, že prezident Klaus obdrží od premiéra Topolánka 

koaliční smlouvu podepsanou představiteli ODS, KDU-ČSL a SZ; 22. listopadu aktuálně 

probíhající jednání ODS a ČSSD o nové vládě; 9. prosince zvolení Jiřího Čunka předsedou 

KDU-ČSL; 16. ledna informace z Poslanecké sněmovny, že poslanci Pohanka a Melčák 

oznámili, že podpoří vládu trojkoalice v hlasování 19. ledna. 

Samotné hlasování, které znamenalo udělení důvěry vládě Mirka Topolánka, nebylo 

v Událostech z 19. ledna hlavní zprávou, ale objevilo se až na osmé pozici. Přednost dostala 

informace o orkánu Kyrill, který se noc předtím přehnal nad Českem a zabil čtyři lidi. 

Důvodem ale také bylo to, že samotné hlasování probíhalo právě v době vysílání Událostí a 

konečný výsledek nemohl být v této relaci s jistotou potvrzen. Zpráva o tom, co se 

v Poslanecké sněmovně celý den dělo, byla až na osmém místě v relaci a objevila se ve chvíli, 

kdy poslanci začínali o důvěře hlasovat. 

Přímé přenosy v pořadu Události nebyly rozděleny rovnoměrně po celém 

sedmiměsíčním období vyjednávání. Například mezi 27. červnem a 31. červencem nebyl 

odvysílán ani jeden živý vstup, ačkoli se o nové vládě intenzivně jednalo. Hlavním důvodem 

byly časy jednání, které spadaly zejména do dopoledních a odpoledních hodin. Hluchým 

obdobím byly také podstatné části září, kdy se rovněž jednalo hlavně přes den, a poté i října, 

tedy mezidobí po vyslovení nedůvěry menšinové vládě ODS 4. října a senátními volbami, 

které skončily 28. října a na jejichž základě pověřil prezident Klaus sestavením vlády opět 

předsedu ODS Mirka Topolánka. 

V této době se sice objevovaly živé vstupy související s novou vládou, ale ne se 

samotným vyjednáváním. Příkladem mohou být jednání vlády o rozpočtu na rok 2007 

v pondělí 25. září 2006 nebo senátní volby ve dnech 20. a 21. října (1. kolo) a 27. a 28. října 

(2. kolo). 

Zesílený zájem televize o vyjednávání, a tudíž narůst počtu přímých přenosů, přinesl 

konec srpna, kdy KDU-ČSL překvapivě vstoupila do jednání s ČSSD o vládě 
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s předpokládanou tolerancí KSČM, což mělo za následek změnu vedení lidovců. Velké 

množství vstupů přinesl také téměř celý listopad v souvislosti s druhým pověřením Mirka 

Topolánka sestavením vlády a novými koly rozhovorů o vládě. Významným zdrojem přenosů 

byla také četná vnitrostranická jednání na konci prosince 2006 a samozřejmě hektické 

poslední dny před druhým hlasováním o důvěře vládě v lednu 2007, kdy se koalice snažila 

zajistit si podporu. 

Asi nejdůležitějším kritériem přímých přenosů byla jejich souvislost s jednotlivými 

politickými strana. Dva příspěvky se nevztahovaly k žádné straně – jednalo se o shrnutí 

projevu Václava Klause v Českém rozhlase (8. července) a o rozhovor s odborníkem na 

ústavní právo Vojtěchem Ceplem (21. prosince).  

Vítězná strana voleb ODS figurovala celkem ve 30 přenosech, z toho v devíti případech 

byl příspěvek výlučně o ní nebo jejích představitelích. ČSSD se objevila celkem v 31 živých 

vstupech, ve čtrnácti případech se přenos týkal pouze této strany. Vyšší počet výlučných 

vstupů je způsoben především faktem, že přenosy ODS se často týkaly vyjednávání o 

trojkoalici, případně čtyřkoalici. 

Třetí nejfrekventovanější stranou byli lidovci s 20 vstupy, šest se týkalo pouze jich. Za 

nimi následuje Strana zelených s 12 vstupy, z nichž jeden byl výlučně o této straně. Vysoká 

míra přenosů o lidovcích je dána zejména vnitřní proměnou strany během povolebních 

vyjednávání – vyjednávání s ODS, pak s ČSSD a pak znovu s ODS, rezignace předsedy 

Miroslava Kalouska a místopředsedů Milana Šimonovského a Cyrila Svobody, mimořádný 

sjezd strany v Brně, zvolení nového předsedy Jiřího Čunka atd. 

Komunistické strany se přenosy netýkaly téměř vůbec. KSČM nebo její představitelé 

byli relevantně zmíněni pouze ve třech příspěvcích, ani jeden živý vstup se netýkal výhradně 

této strany. 

Dvacet dva přímých přenosů se týkalo předsedy ODS a pozdějšího premiéra Mirka 

Topolánka, šestnáct souviselo s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Dále překvapivě následují 

řadoví poslanci Michal Pohanka (8 vstupů) a Miloš Melčák (7 vstupů) společně s prezidentem 

Václavem Klausem (7 vstupů). Až na dalších místech jsou předsedové ostatních 

parlamentních stran – Martin Bursík (6 vstupů), Jiří Čunek a Miroslav Kalousek z KDU-ČSL 

(oba po pěti vstupech) a Vojtěch Filip (1 vstup). 

V rámci 57 přenosů Události nabídly celkem 16 rozhovorů a 41 stand-upů. Nejčastějším 

respondentem byl předseda ODS Mirek Topolánek, aktér šesti rozhovorů. Za ním následovali 

předseda ČSSD Jiří Paroubek (3 rozhovory), místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka (2 

rozhovory) a dalších pět respondentů s jedním rozhovorem – předsedové KDU-ČSL Miroslav 
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Kalousek a Jiří Čunek, tehdejší místopředseda KDU-ČSL Cyril Svoboda, politolog Jan 

Kubáček a odborník na ústavní právo Vojtěch Cepl. 

Všechny přímé přenosy s výjimkou dvou byly z Prahy, pouze vstupy z mimořádného 

sjezdu KDU-ČSL 9. prosince, na němž se předsedou strany stal Jiří Čunek, měly v domicilu 

Brno. 

Ne vždy se jednalo pouze o stand-up reportéra z místa události. Celkem šestkrát 

obstarali reportéři rozhovor na místě události, v deseti případech vedli rozhovor ze studia 

moderátor či moderátorka Událostí. V tomto ohledu je zajímavé, že ze studia pokládaly 

otázku v sedmi případech ženy a jen ve třech případech muži. Tři rozhovory vedla Iveta 

Toušlová, po dvou Marcela Augustová, Jolana Voldánová a Bohuslav Klepetko, jeden měl na 

starosti Roman Pistorius. Poslední z moderátorů působících v tomto roce v pořadu Události 

Josef Maršál nedělal ani jeden rozhovor týkající se povolební situace. 

Nejčastěji využívaným redaktorem byl Daniel Takáč, který obstaral celkem dvanáct 

vstupů. Celkem se v živých vstupech Událostí o povolebních vyjednáváních objevilo 15 

redaktorů působících v terénu. 

 
Nejčastěji 
zmiňované    

 Strana Osoba Redaktor Pořadí v relaci 
1. ČSSD (31) Topolánek (22) Takáč (12) 2. (30) 
2. ODS (30) Paroubek (16) Kozumplík (9) 3. (10) 

 

6.3 Události, komentáře 

Na počátku naznačím podobu pořadu Události, komentáře. V jeho úvodu se obvykle 

rozebíralo téma dne, které obsahovalo příspěvek o události, kterou redaktoři považovali 

v daném kontextu za nejdůležitější, a poté se k této události vyjadřovali účastníci (tedy i 

politici) a/nebo odborníci. Téma dne mohlo obsadit až patnáct minut, tedy polovinu relace. 

Poté následoval přehled zpráv zahájený čtenou zprávou a následovaný několika krátkými 

zprávami.  

Ve druhé části Události se obvykle rozebíraly další důležité události, přičemž se pořad 

mohl věnovat i problematice z jiných oblastí – regiony, kultura, sport apod. K tomuto tématu 

se rovněž mohli vyjádřit aktéři události či odborníci. V novém roce 2007, kdy se měnilo 

vysílací schéma České televize i struktura některých pořadů, se Události, komentáře sice 

přesunuly na ČT2 a dostaly nový vysílací čas od 21:00, jejich vnitřní podoba se však žádných 

zásadních změn nedočkala. 

Forma komentáře obou skupin osobností byla několikerá. Nejfrekventovanější byl 

případ hosta ve studiu, kterému moderátor pořadu kladl otázky. Druhým nejčastějším 
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případem byl živý telefonát, dalším potom živý vstup s osobností, kdy respondenta zpovídal 

buď redaktor ze studia nebo reportér v terénu.  

Pořad Události, komentáře ve své internetové podobě na stránkách www.ct24.cz rovněž 

obsahuje záložky s jednotlivými zprávami podobně jako pořad Události. Tyto záložky jsou 

však v některých případech zavádějící. Například rozhovor s tehdejším ministrem dopravy a 

místopředsedou KDU-ČSL z 8. června 2006 je označen jako živý vstup, ačkoli se jedná o 

hosta ve studiu. Takových případů je ještě několik, většinou je však záložka označena 

správným termínem Host ve studiu. 

Hosty ve studiu mohli být kromě odborníků a účastníků také samotní redaktoři České 

televize, kteří celý den získávali informace o aktuálním průběhu povolebních vyjednávání 

v terénu a ve studiu pak jen shrnuli celodenní vývoj na politické scéně. 

V rámci komentářů docházelo také ke kombinaci těchto formátů, a sice v té podobě, že 

jeden host seděl ve studiu, zatímco druhý odpovídal telefonicky. To se týkalo zejména 

představitelů opačných politických táborů – živý telefonát byl v takovém případě tedy 

rovnocenným komplementem ke komentáři respondenta přímo ve studiu. 

Pro živé vstupy v pořadu Události, komentáře jsou typické podkresy, které jsou také 

nezbytnou součástí živých vstupů ve zprávách na ČT24 (viz část o pořadu Zprávy ČT24). Na 

počátku přenosu se tak objeví redaktor v terénu ve stand-upu na kameru (v živém vstupu) 

nebo fotografie respondenta (v živém telefonátu) a po zhruba deseti vteřinách naskočí 

ilustrující kamerové záběry, které většinou obsahují sestříhané materiály natočené v průběhu 

dne.  

Podkresy nebyly typickou součástí hlavní zpravodajské relace Události, zejména proto, 

že v tomto pořadu měly živé vstupy kratší trvání než v pořadech Události, komentáře nebo 

Zprávy ČT24. Zatímco v Událostech redaktor během živého vstupu obvykle odpovídal na 

jednu, maximálně dvě otázky, ve Zprávách ČT24 to byly obvykle tři otázky a v Událostech, 

komentářích tři až čtyři a ve výjimečných případech i více. Důvodem je částečná publicistická 

povaha těchto pořadů, jejímž důsledkem byl větší prostor pro hlubší analýzu aktuálního dění 

či konkrétní události. 

Nepočítáme-li přímé přenosy z tiskových konferencí, pak byly živé vstupy a živé 

telefonáty v Událostech, komentářích nejdelšími přímými přenosy ve zpravodajství České 

televize, které se týkalo povolebního vyjednávání. 

Redaktoři ČT ve studiu Událostí, komentářů se snažili dávat stejný prostor oběma 

stranám diskuse, ať už ve formě diskuse host ve studiu versus respondent v živém telefonátu, 

nebo ve formě respondent v živém telefonátu versus respondent v živém telefonátu. Jako 
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první dostával možnost mluvit host ve studiu, v případě, že oba respondenti odpovídali 

telefonicky, přednost měl představitel strany, která ve volbách získala více mandátů. 

Pokud jde o rozhovory v rámci samotných přímých přenosů, někteří politici se 

objevovali poměrně často, zatímco představitelé KSČM se do Událostí, komentářů nedostali 

ani jednou (a to ani v roli hostů ve studiu). Nejčastějšími respondenty nebyli překvapivě 

předsedové obou nejsilnějších politických stran Mirek Topolánek ani Jiří Paroubek (kteří se 

objevovali častěji jako hosté ve studiu), ale dva místopředsedové. Dvakrát se v živém 

telefonátu objevil místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, ale absolutním vítězem v četnosti 

rozhovorů přes telefon se stal místopředseda ODS Petr Nečas. S nadsázkou lze říct, že Česká 

televize měla v jeho případě nejvýhodnější tarif, protože Petr Nečas v živém telefonátu 

odpovídal celkem čtyřikrát, z toho třikrát pouze jako stranický představitel (nikoli tedy jako 

ministr práce a sociálních věcí) v období od 29. června do 25. července. 

Specifický přímý přenos byl v případě živého telefonátu s předsedou Senátu Přemyslem 

Sobotkou (ODS). Rozhovor ze studia už byl avizován, ale těsně před jeho začátkem spojení 

vypadlo. V dalším průběhu pořadu už se redaktoři k tomuto rozhovoru nevrátili. U většiny 

proměnných tohoto rozhovoru jsem tak kódoval 0. 

Odborníky, kteří se vyjadřovali k nastalé politické situaci byli ve třech případech 

politologové (Petr Just, Milan Znoj, Tomáš Lebeda) a ve dvou odborníci na Ústavu České 

republiky a ústavní právo (Vladimír Balaš, Aleš Gerloch).  

Události, komentáře obsahovaly ve sledovaném období celkem 30 přenosů, z toho 

20 živých telefonátů a 10 živých vstupů. Osm živých vstupů byly stand-upy redaktorů, ve 

dvou případech měl redaktor v terénu s sebou respondenta. V případě živých telefonátů se 

jednalo výhradně o rozhovor ze studia s osobností, ani jednou nebyl telefonát použit jako 

náhradní trasa pro redaktora České televize v terénu. 

Devětkrát byl přímý přenos druhým příspěvkem relace, devětkrát byl také třetím. Ve 

většině případů se jednalo o komplementy k předchozí zprávě či zprávám, které se vztahovaly 

k tématu dne. Na první pozici se objevil pouze vstup Miloše Kozumplíka z Poslanecké 

sněmovny 19. ledna 2007, tedy v den, kdy druhá Topolánkova vláda dostala důvěru. 

Přímé přenosy se neobjevovaly příliš často (podobně jako v případě pořadu Události) 

v září, kdy se nejednalo ve večerních hodinách, a v říjnu, tedy v době, kdy měla první 

Topolánka vláda za sebou neúspěšné hlasování o důvěře a čekalo se, koho prezident pověří 

druhým pokusem. Přenosy chyběly ale také v měsíci listopadu, kdy naopak Události byly 

využívány poměrně často k živým vstupům. 

 37



Z Prahy se uskutečnilo deset přenosů, jeden živý telefonát byl z Jihlavy; v ostatních 

19 případech nebylo možné určit, z kterého místa se přenos odehrával. Slovy nelze určit byly 

kódovány živé telefonáty, u nichž nebylo výslovně ani graficky uvedeno, z kterého místa 

respondent hovoří. 

Z terénu se s živým vstupem nejčastěji hlásil Miloš Kozumplík, celkem třikrát. Nejvíc 

rozhovorů ze studia dělal moderátor Jan Němec, celkově jedenáct, za ním následovala 

Daniela Drtinová se sedmi rozhovory. Z terénu se přihlásilo celkem šest redaktorů, rozhovor 

ze studia provádělo pět moderátorů. 

Vstupy o ODS převažovaly ve všech ohledech. Šest příspěvků bylo vyhrazeno pouze 

této straně, dalších 18 v souvislosti s jiným politickým uskupením. Výhradně o ČSSD byl 

jeden vstup, sociální demokracie figurovala i v dalších čtrnácti přenosech. KDU-ČSL se 

objevila v jedenácti přenosech, z nichž jeden byl výlučně o ní, Strana zelených v osmi, 

pokaždé však v souvislosti s jinou stranou. 

KSČM se netýkal vůbec žádný živý vstup, což například v rámci živých telefonátů, jež 

byly součástí debaty představitelů protichůdných táborů, může být spjato s tím, že jednání se 

vedla mezi trojkoalicí na jedné straně a ČSSD na druhé. Jelikož komunisté byli už z tohoto 

procesu vyloučeni, nebylo funkční je zapojovat také do debat, jež se většině týkaly právě 

vyjednávání. 

Z osobností měl jasnou převahu v přímých přenosech předseda ODS a pozdější premiér 

Topolánek – ačkoli se nestal ani jednou respondentem redaktorů ČT, ve 13 souvislostech se 

hovořilo o něm. Jiří Paroubek na druhém místě se čtyřmi příspěvky značně zaostával.  

Čtyři účasti měl také Petr Nečas, což je ale zapříčiněno tím, že s ním byl čtyřikrát veden 

rozhovor ze studia. Dalšími politiky, kteří se objevili nebo o nichž byla zmínka víc než jednou 

v rámci přímého přenosu, byli Václav Klaus (3), Bohuslav Sobotka (2), Michal Pohanka (2). 

O tom, nakolik bylo spektrum osobností v pořadu Události, komentáře poměrně široké, svědčí 

i skutečnost, že například ve vstupu z konference KDU-ČSL ze 4. září bylo jmenováno sedm 

lidoveckých představitelů. Přímé přenosy se obešly bez účasti politiků reprezentujících 

KSČM. 

 
Nejčastěji 
zmiňované    

 Strana Osoba Redaktor Pořadí v relaci 
1. ODS (24) Topolánek (13) Němec (11) 2. (9) 
2. ČSSD (15) Paroubek, Nečas (4) Drtinová (7) 3. (9) 
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6.4 Zprávy ČT24 

Zprávy ČT24 se po formální stránce nepodobaly klasickým zpravodajským relacím. 

Půlhodinová délka umožňovala zařadit také publicistické prvky, tedy názory politiků či 

odborníků na proběhnuvší události. Takto se Zprávy ČT24 do jisté míry blížily formě 

zpravodajsko-publicistického pořadu Události, komentáře.  

Redaktoři České televize, kteří celý den působili v terénu, se objevovali nejen v živých 

vstupech, ale i v roli hostů ve studiu, a na rozdíl od Událostí a Událostí, komentářů byli 

účastníky živých telefonátů. Většinou šlo o náhradní trasu v případě, kdy nebylo technicky 

schůdné zajistit živý vstup. Jednalo se o telefonát Jakuba Knězů z demonstrace proti Jiřímu 

Paroubkovi (20. června 2006) a telefonát Nory Fridrichové po tiskové konferenci ČSSD 

k jednáním o vládě (5. června 2006). Z demonstrací proti Jiřímu Paroubkovi byly přitom 

v rámci Zpráv ČT24 zajištěny tři přímé přenosy ze tří různých dnů, 6. a 13. června se však 

jednalo o živé vstupy. 

Dvakrát ve zjišťovaném období dostal před pravidelným vysílání Zpráv ČT24 přednost 

aktuální přímý přenos z tiskové konference. Ve čtvrtek 20. července byla relace zkrácena o 

čtrnáct minut kvůli tiskové konferenci předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, na níž se vyjádřil 

k aktuálním sporům tykajících se volby vedení Poslanecké sněmovny. 

V pátek 25. srpna svolal předseda lidovců Miroslav Kalousek tiskovou konferenci, na 

níž oznámil svou rezignaci na funkci v čele strany. Tato konference skončila  v 18:34 a ihned 

po ní následovaly Zprávy ČT24. Živý vstup, v němž Daniel Takáč shrnul Kalouskovu 

konferenci, byl pátou zprávou relace a začal přibližně v 18:42. Tisková konference probíhala 

v přímém přenosu pouze na ČT24, v tomto případě je však třeba se České televize zastat. 

Rezignace šéfa jedné z pěti parlamentních stran je pochopitelně klíčovým politickým aktem, 

televize však nemůže předpokládat každý takový prvek v politice a přerušit kvůli tomu 

pravidelné vysílání například programu ČT2. Zvláště když tato událost byla reakcí na dění 

v posledních 24 hodinách. Více se těmito i dalšími tiskovými konferencemi budu zabývat 

níže. 

Zprávy ČT24 nabídly v období od 5. června do 3. září 2006, odkdy z vysílacího 

schématu zpravodajského programu České televize definitivně zmizely, celkem 34 přímých 

přenosů. Vysokou frekvenci poněkud snížilo červencové vysílání, kdy pořad nabídl pouze 

čtyři přenosy. 

Třináct přenosů se uskutečnilo telefonicky, 21 byly živé vstupy. Pouhý jeden vstup byl 

využit k rozhovoru, konkrétně s novým předsedou Sněmovny Miloslavem Vlčkem (14. 
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srpna), v ostatních se jednalo o shrnující stand-up. Dvakrát redaktoři využili namísto vstupu 

živý telefonát, zbylých 11 telefonátů se řadí k rozhovorům ze studia. 

V těchto rozhovorech se objevovali výhradně odborníci na politiku, nikoli samotní 

politici. Aktuální dění komentovali v živých telefonátech politologové a jedna politoložka 

(celkem v deseti případech – třikrát Jan Bureš, dvakrát Vladimíra Dvořáková a Petr Just, 

jednou Roman Joch, Tomáš Vilímek a Ladislav Mrkla) a také v jednom případě komentátor 

deníku (Jan Macháček z Hospodářských novin). Deníkoví komentátoři jinak dostávali prostor 

spíše jako hosté ve studiu, a to také v pořadu Události, komentáře. 

Nejvíce, tři rozhovory ze studia, vedla Kateřina Blechová, celkově se na rozhovorech ze 

studia podílelo sedm moderátorů Zpráv ČT24. Složení redaktorů ČT v terénu bylo pestřejší, s 

živým vstupem se jich přihlásilo jedenáct. Jasně nejvytěžovanějším z nich byl Daniel Takáč s 

devíti vstupy, Jana Čermáková a Nora Fridrichová měly na druhém místě po třech vstupech. 

Všechny živé vstupy se odehrály z území Prahy, v případě většiny telefonátů (všech 

jedenácti rozhovorů ze studia) místo nešlo zjistit, pouze u dvou telefonických vstupů 

redaktorů České televize byl domicil místa graficky uveden. 

Sedmnáct přenosů se objevilo na druhé pozici, jednalo se o komplementy k první zprávě 

relace, která se týkala právě vyjednávání o nové vládě. V šesti případech Zprávy ČT24 

přímým přenosem dokonce začínaly. 

Ve Zprávách ČT24, které reprezentují obvyklé vysílání zpravodajské stanice České 

televize, jsou rozdíly mezi čtyřmi demokratickými stranami v přítomnosti v přímých 

přenosech minimální, stranou opět stojí jen komunisté. 

ODS tentokrát nestála v žádném přenos samostatně, ale v souvislosti s jinou stranou 

(většinou v rámci trojkoaličního spojení s KDU-ČSL a SZ) se objevila dvaadvacetkrát. 

Nejčastěji probíranou stranou tak byla ČSSD, která měla pětkrát výlučné postavení a v 

jednadvaceti případech se objevila v příspěvku spolu s dalším politickým subjektem. Tento 

nepoměr je dán především tím, že Zprávy ČT24 se vysílaly pouze do 3. září, tedy v době, kdy 

většina jednání ODS byla spjata s projektem trojkoalice, nikoli samostatné menšinové vlády. 

KDU-ČSL se objevila v celkem dvaceti přenosech, dvakrát byl příspěvek výhradně o 

této straně. Zelení byli součástí sedmnácti přenosů, z toho jeden byl pouze o nich. KSČM byla 

součástí čtyř přenosů, třikrát ve spojení s jednáním sociálních demokratů a lidovců o společné 

vládě (právě s možnou podporou KSČM) a jednou v souvislosti s volbou vedení Poslanecké 

sněmovny, do jejíhož čela byl jako místopředseda zvolen předseda strany Vojtěch Filip. 

Pouze komentář politologa Romana Jocha o možnostech aktuální situace na politické 

scéně se obešel bez spojení s politickými stranami či konkrétními politiky. 
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Pokud jde o osobnosti, ve Zprávách ČT24 reprezentovali své strany hlavně jejich 

předsedové. Jméno Jiřího Paroubka se objevilo v 19 případech, jméno Mirka Topolánka 

v patnácti. Často se hovořilo také o Miroslavu Kalouskovi (10), který předstihl (zejména 

zásluhou srpnových jednání s ČSSD a následné rezignaci) i prezidenta Klause (8). S 

Martinem Bursíkem souvisely čtyři přenosy, s Vojtěchem Filipem jeden. Mezi osobnostmi se 

vzhledem k období vysílání nemohli v relevantní souvislosti objevit Jiří Čunek, Michal 

Pohanka ani Miloš Melčák. 

 
Nejčastěji 
zmiňované    

 Strana Osoba Redaktor Pořadí v relaci
1. ČSSD (26) Paroubek (19) Takáč (9) 2. (17) 
2. ODS (22) Topolánek (15) Blechová, Čermáková, Fridrichová (3) 1. (6) 

 

6.5 Zprávy  

Pravidelné Zprávy nejlépe naznačovaly systém přímých přenosů, který je nastaven 

v rámci zpravodajství stanice ČT24. Během dne se obvykle vysílá série přenosů z jednoho 

místa (či o jedné události) každou hodinu, a to po dobu, kdy akce probíhá, či ještě hodinu 

nebo dvě po ní, kdy redaktor v terénu shrnuje celé dění. Zprávy tento přístup v mnohých 

dnech potvrdily – živý vstup či telefonát byl součástí relace, dokud měl relevantní vztah 

k dané akci a dokud jej nenahradí CART. 

Zprávy byly největším zdrojem přímých přenosů z vyjednávání o vládě, během 229 dní 

jednání (tedy v období po samotných volbách, od 5. června 2006 do 19. ledna 2007) jich 

odvysílaly 282, jeden přenos se navíc ještě z technických důvodů neuskutečnil.  

Tematicky se v těchto přenosech jednalo o shrnutí události s pravidelným vývojem, 

obvykle tedy jednání. Z vyjednávání totiž redaktoři neinformovali jen o konečném výstupu, 

ale také o jeho průběhu a případně i o informacích, které se jim aktuálně podařilo získat. 

Dalšími tématy bylo shrnutí tiskové konference či vyjádření představitelů některých 

politických stran stejně jako výstup schůze vlády či Poslanecké sněmovny. 

V časných ranních Zprávách v 10:00, které se vysílaly v obou sledovaných rocích, tedy 

2006 i 2007, byl překvapivě vysoký počet živých příspěvků – šedesát jedna. Půlhodinové či 

pětiminutové sobotní Zprávy ve 12:00 nabídly 112 přenosů, nedělní Zprávy ve 13:00 oproti 

tomu pouhé dva přenosy. Zprávy ve 14:00 nabídly 58 přímých přenosů, Zprávy v 16:00 

čtyřicet – obě tyto relace se však vysílaly pouze do konce roku 2006. V novém vysílacím 

schématu je nahradily Zprávy v 15:00, které během lednového vývoje obsahovaly pět 

přímých přenosů. A nakonec víkendové či sváteční Zprávy v 18:00 – jejich součástí bylo pět 

živých vstupů. 
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Večerní Zprávy se obešly bez přímých přenosů. Na jedné straně je to dáno tím, že takto 

pozdě už se většinou nejednalo, druhým důvodem je pak skutečnost, že tato relace byla často 

předtáčena a živý vstup byl tak zcela vyloučen. 

Místem přenosu byla v naprosté většině Praha, výjimku tvořil pouze vstup z výjezdního 

zasedání KDU-ČSL v Lipnici nad Sázavou a dva vstupy z jednání Ústředního výboru KSČM 

v Nymburku (jednalo se o dvě různá jednání ve dvou různých dnech). 

Redaktorský tým zpravodajů v terénu byl relativně úzký, celé sedmiměsíční období 

zmapovalo v živých vstupech devatenáct lidí, z nichž pět nemělo více než dva vstupy 

(Přemysl Čech, Jakub Knězů, Blanka Poulová, Eva Souhradová a Michala Tučková) a dalších 

šest se nepřihlásilo z terénu více než pětkrát (Jan Šenkýř, Daniela Písařovicová, Petr Mrzena, 

Ivan Lukáš, Zuzana Kuncová, Silvie Bínová).  

Drtivou většinu přenosů tak obstaralo osm redaktorů – Jana Čermáková (40 přenosů), 

Kateřina Eliášová (40 přenosů), Nora Fridrichová (28 přenosů), Miloš Kozumplík (15 

přenosů), Alice Machálková (28 přenosů, navíc jeden se nezdařil), Luboš Rosí (8 přenosů), 

Barbora Sudová (7 přenosů) a nakonec reportérský matador Daniel Takáč (80 přenosů). Jen 

pro srovnání, v 57 živých vstupech pořadu Události se objevilo 15 redaktorů působících v 

terénu. 

Pouze osmnáct přenosů byly živé telefonáty, položka vstup tak čítá 264 přenosů. 

Telefonát přitom většinou obstarávali redaktoři ČT, pouze v jednom se jednalo o rozhovor ze 

studia. Rozhovor ze studia při živém vstupu se uskutečnil také pouze jednou, rozhovor 

redaktora v terénu v rámci živého vstupu dvakrát – s Vlastou Parkanovou a Miloslavem 

Vlčkem. Ve zbylých 262 vstupech se jednalo o stand-up. 

U obou rozhovorů ze studia se zastavím. V rámci pořadu Zprávy se totiž jedná o zcela 

výjimečný formát. Tyto rozhovory se uskutečnily v poledních Zprávách 25. srpna a týkaly se 

aktuální situace v KDU-ČSL. Den předtím začal šéf lidovců Miroslav Kalousek vyjednávat o 

menšinové vládě ČSSD s podporou KSČM, proti tomu se však vzbouřily krajské organizace 

lidovců. Aktuální situaci ve straně tak mapovaly dva rozhovory Jorgy Hruškové ze studia – 

nejprve telemost s místopředsedkyní brněnské KDU-ČSL Barborou Javorovou a poté 

telefonát s předsedou pražské organizace KDU-ČSL Mariánem Hoškem. Oba dva přitom byli 

v opozici k postupu Miroslava Kalouska, který své jednání zdůvodňoval v rámci předchozího 

CARTu. 

Pokud jde o pořadí v relaci, ve Zprávách oproti ostatním pořadům převažovaly přenosy 

zařazené na první místo (celkem 188 případů). Důvodů je několik: aktuální přímý přenos byl 

obvykle nejdůležitější událostí pro Zprávy, které neměly za cíl přinášet informace obšírné, ale 
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co možná nejnovější. V tomto případě proto živý vstup nebyl tolikrát komplementem 

předchozího CARTu. Uvážíme-li, že většina relací trvala kolem pěti minut, pak na CART 

mnohdy ani nebylo místo, protože většinu pořadu zabral jen živý vstup. Na druhé pozici se 

objevilo 54 přenosů, na dalších pozicích zbylých 40 přenosů. 

Jaká byla přítomnost politických stran v přímých přenosech? ODS se objevila ve 248 

přenosech z celkových 282, ČSSD ve 223 přenosech, KSČM v 76 přenosech, KDU-ČSL ve 

202 přenosech a SZ ve 175 přenosech. Výlučné místo bez informací o jakékoli další straně 

měla ODS ve 14 případech, ČSSD rovněž ve 14 případech, KSČM ve čtyřech, KDU-ČSL ve 

třech, zelení pak ani jednou. Převaha levicových stran v tomto ohledu lze vysvětlit jejich 

jistou vyhraněností – například ČSSD pořádala během jednání oddělené tiskové konference, a 

to například i po jednání se všemi ostatními parlamentními stranami. Komunisté získali svoje 

výsadní přenosy hlavně díky jednání vedení strany na Hradě s prezidentem Klausem 24. října 

2006. Tři přenosy se netýkaly žádné politické strany, bylo to v souvislosti s prezidentem 

Klause, ústavními možnostmi či snahou Senátu zasáhnout do jednání. 

Ve Zprávách se objevilo pochopitelně největší množství osob, v ojedinělých případech 

byli zmiňováni i řadoví poslanci nebo reprezentanti krajských organizací politických stran. 

Dominovali samozřejmě předsedové parlamentních uskupení. Mirek Topolánek figuroval ve 

145 přenosech, Jiří Paroubek ve 138 příspěvcích. Předsedové KDU-ČSL měli vzhledem 

k nerovnoměrné době působení na politické scéně také nerovnoměrnou účast – Miroslav 

Kalousek se objevil v 41 přenosech, zatímco Jiří Čunek pouze v šestnácti. Předstihl ho tak i 

dočasný předseda strany Jan Kasal s 27 účastmi. 

Předseda Strany zelených Martin Bursík byl zmíněn v 41 příspěvcích, předseda 

komunistů Vojtěch Filip v pětadvaceti. Relativně významné pozice měli i někteří 

představitelé ODS, například o Petru Nečasovi se mluvilo hned dvacetkrát.  

Předseda sněmovny Miloslav Vlček se objevil čtrnáctkrát, jeho předchůdce Lubomír 

Zaorálek měl 25 účastí. Prezidenta Klause se týkalo 97 vstupů. 

Řadoví poslanci Michal Pohanka a Miloš Melčák, kteří nakonec podpořili vládu, 

nasbírali během krátké doby šestnáct (Pohanka), respektive třináct účastí (Melčák). Měli tak 

více než třeba místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, o němž se hovořilo pouze sedmkrát. 

 
Nejčastěji 
zmiňované    

 Strana Osoba Redaktor Pořadí v relaci
1. ODS (248) Topolánek (145) Takáč (80) 1. (188) 
2. ČSSD (223) Paroubek (138) Čermáková, Eliášová (40) 2. (54) 
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6.6 Ostatní přímé přenosy ve vysílání ČT 

Tiskové konference a obdobné dlouhotrvající přímé přenosy se v průběhu povolebního 

vyjednávání objevovaly výhradně na ČT24. Na www.ct24.cz je dostupný výběr tiskových 

konferencí (lépe řečeno přímých přenosů), za rok 2006 však tiskové konference politiků 

chybějí. Z ledna 2007 je jich dostupných pět.  

1. Topolánkova vláda získala důvěru (19.1. 2007, přímý přenos 19:10-19:40) – 

hlasování o důvěře vládě druhé vláda Mirka Topolánka. 

2. TK ČSSD k Melčákovi a Pohankovi (16.1. 2007, nevysíláno přímým přenosem, pouze 

ze záznamu) – tisková konference ČSSD k rozhodnutí poslanců Michala Pohanky a 

Miloše Melčáka podpořit trojkoaliční vládu Mirka Topolánka. 

3. TK J. Paroubka – ČSSD reaguje na rozhodnutí poslanců Melčáka a Pohanky 

podpořit vládu (16.1. 2007, přímý přenos 18:35-18:39) – tisková konference předsedy 

ČSSD k rozhodnutí poslanců Michala Pohanky a Miloše Melčáka podpořit trojkoaliční 

vládu Mirka Topolánka. 

4. TK M. Topolánka, M. Melčáka a M. Pohanky (16.1. 2007, přímý přenos 18:15-18:20) 

– poslanci Pohanka a Melčák oznamují, že podpoří trojkoaliční vládu Mirka Topolánka. 

5. Jednání trojkoalice s ČSSD o podpoře vlády v přímém přenosu (10.1. 2007, přímý 

přenos 14:00-15:05).  

Tyto přímé přenosy jsou k dispozici v hrubé podobě, tedy bez loga a ostatních 

grafických prvků, dohledáním jsem zjistil, že všechny tyto přímé přenosy byly vysílány na 

ČT24. 

Na internetových stránkách České televize jsou dostupné ještě další přímé přenosy. 

Chronologicky nejstarším přenosem je tisková konference Jiřího Paroubka k jednání o volbě 

předsedy Poslanecké sněmovny z 20.7. 2006, která běžela namísto Zpráv ČT24 v době od 

18:31 do 18:45. 

Následuje tisková konference Miroslav Kalouska z 25.8. 2006, na níž oznámil rezignaci 

na post předsedy KDU-ČSL. Přímý přenos z této akce, který probíhal v době od 18:25 do 

18:34, oddálil začátek pravidelných Zpráv ČT24 o čtyři minuty. Obě tyto konference byly 

svolány náhle v reakci na poslední vývoj událostí, a ačkoli zejména ve druhém případě se 

jedná o událost celospolečenského významu, nekritizoval bych Českou televizi za zařazení 

přímých přenosů na méně dostupný zpravodajský kanál ČT24. Je jasné, že není 

v programových silách televize zajistit přenos takovéto akce narušením pevné programové 

struktury programu ČT1 nebo ČT2. To se přitom nijak nevylučuje s usnesením Kodexu ČT, 
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kde se v článku 5, odstavec 5.2 uvádí, že „v případě naléhavé potřeby připravena přerušit 

plánovaný program mimořádným zpravodajstvím“.15 

Zcela jiný případ je však hlasování o důvěře vládě České republiky. První proběhlo 

3. října 2006, přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny začal na ČT24 ve 14:00 a celkově 

trval čtyři hodiny. Jeho část převzala i denní režie programu ČT2. V této souvislosti bych rád 

připomenul, že ještě hlasování o nedůvěře vládě Stanislava Grosse 1. dubna 2005 přenášela 

přímým přenosem ČT1.  

Hlasování o důvěře probíhalo 19. ledna od 19:10 do 19:40 se vysílalo rovněž v přímém 

přenosu na ČT24. 

                                                 
15 Kodex České televize, strana 14. 
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Závěr 

Základním zadáním této bakalářské práce bylo ukázat, do jaké míry Česká televize 

využívá živých vstupů a přímých přenosů ve svém zpravodajském vysílání. Sekundárním 

úkolem pak bylo na konkrétním zkoumaném vzorku ukázat, zdali a jak Česká televize plnila 

službu veřejnosti, kterou jí ukládá zákon.  

Celkové výsledky se opírají o analýzu pořadů Události, Události, komentáře, Zprávy 

ČT24, Zprávy a Volby 2006 v období mezi 2. červnem 2006 a 19. lednem 2007. Česká 

televize během těchto 232 dní odvysílala celkem 446 přímých přenosů. Výsledky analýzy 

jednotlivých relací odděleně přitom až na malé výjimky téměř zrcadlově odrážely celkové 

výsledky. 

Analýza prokázala, že naprostá většina přímých přenosů proběhla z hlavního města 

Prahy, kde se o povolebním uspořádání vyjednávalo. Česká televize nasadila na pokrytí této 

události celkem 29 zpravodajů z terénu. Živé vstupy převažovaly nad živými telefonáty, 

stand-up byl častější formou přenosu než rozhovor. Frekvence přímých přenosů byla 

pochopitelně závislá na aktuální frekvenci událostí. Nejvíce přenosů bylo odvysíláno v měsíci 

červnu, nejméně v září. Nejčastějším pořadím přenosu v rámci zpravodajské relace byla první 

pozice, přímý přenos obvykle fungoval jako komplement k úvodní reportáži o průběhu 

jednání. 

Česká televize přinášela především přenosy týkající ODS a ČSSD. V menší míře 

sledovala KDU-ČSL, ještě méně se zajímala o SZ a nejméně informovala o KSČM. 

Vzhledem k výsledkům voleb je zvýšený zájem o obě čelní strany pochopitelný, vyšší 

zacílení na lidovce mělo základ ve změnách ve vedení strany během sledovaného období. 

KSČM na jednu stranu nebyla součástí jednání o vládě (až na výjimky), na druhou stranu při 

volbě vedení Poslanecké sněmovny byla jednou z klíčových sil, a přesto byli komunisté 

v přímých přenosech značně opomíjeni. Což u strany, která ve volbách skončila na třetím 

místě a reprezentuje 12,8 % voličů, je svým způsobem zarážející.  

V tomto případě je asi potřeba zohlednit kontext, že KSČM je stále považována za 

stranu když ne extrémistickou, pak periferní, s níž ostatní parlamentní strany obvykle nechtějí 

spolupracovat. Na druhé straně, byť se tato strana nehlásí ve svém názvu k demokracii, byla 

zvolena v demokratických volbách a navenek vystupuje jako demokratická, a z tohoto 

hlediska by ve veřejnoprávní televizi měla dostávat patřičný prostor. Ale tento spor patří spíše 

do roviny politologické nežli mediální. S touto malou výjimkou bylo tedy plnění veřejné 

služby Českou televizí uspokojivé. 
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Nejčastěji zmiňovanými osobami v rámci přímých přenosů byli předsedové obou 

politických stran Mirek Topolánek a Jiří Paroubek a prezident Václav Klaus. 
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Summary 

 

The main point of this Bachelor Thesis is the efficiency of live coverage in News 

broadcasts of Czech Television. The secondary task was to show on a certain example if the 

Czech television serves the public as it is legally supposed to. 

As a showcase I have picked live coverage of dragging post-election negations within 

the assembly of government after the Parliamentary Election in the Czech Republic in 2006. I 

have determined my project with two dates. The beginning is Friday June 2nd of 2006, when 

the election took place. The end is the vote of confidence of the Mirek Topolanek’s 

government on Friday January 19th of 2007. The main substance of my project was collection 

of data and its analysis.  

The inspected sample contained live coverage and phone calls broadcasted in 

programmes Události, Události, komentáře, Zprávy, Zprávy ČT24,  Volby 2006 (Main News, 

Events, Commentaries, News, CT24 news, Election 2006) and other live coverage regarding 

the topic (press conferences, the Vote of Confidence, etc). I have set the main variables as the 

name, date, time of broadcast, place, editor, type of broadcast, format, party, person, 

sequence and topic. 

One of the main goals of a public television is to provide objective, verified, balanced 

and versatile information. Public media programmes and shows should reflect diversity of 

political, religious, philosophical and artistic movements with the sole purpose of mutual 

understanding, toleration and support of cohesiveness of pluralistic society.  

In this matter, my main concern was to find out whether or not a certain political party or its 

members had a more dominant position in the broadcast of Czech television than others. The 

key variables in this regard were the party and person which reflect how particular politicians 

or parties were mentioned on Czech Television.  

My project also included a potential problem if a certain live coverage was 

broadcasted initially only on the channel CT24, which would mean that the broadcast would 

not be received by at least 95% citizens of the Czech Republic. Two main channels of Czech 

Television CT1 and CT2 televisions certainly do not suffer from this problem. However, 

some of the programmes listed above were only broadcasted digitally on CT24, which had 

only 15.9% coverage of domain of the Czech Republic in the years of 2006 and 2007. 

According to the main results of analysis, the Czech television mainly broadcasted 

programmes relating to ODS (Civil Democratic Party) and CSSD (Czech Social Democratic 

Party). The Czech Television then informed slightly less about KDU-CSL, and even less of 
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SZ (The Green Party). Nearly no programmes were broadcasted regarding KSCM 

(Communistic Party). Considering the results of the elections higher interest in these two 

main parties is understandable. The changes in the leadership of KDU-CSL (Christian 

Democrats Party) resulted in higher interest then was expected (the presentation of SZ 

compared to KDU-CSL was rather stable). 

KSCM on one hand wasn’t part of negotiations (apart from some exceptions), on the 

other hand it was one of the key powers during electing the leader of Chamber of Deputies, 

though communists were in live broadcasting considerably missing out. Which is in a way 

elusive for a party, who ended 3rd in elections and represents 12,8 % of voters. 

In this case is need to say KSCM is still regarded as party if not extremist, than marginal 

which other parliamentary parties don’t want to cooperate with. 

On the other hand, although this party’s name doesn’t contain a democracy, it has 

been elected in democratic election and shows itself as a democratic, and for this reason 

public broadcasting should give it enough space.  

This controversy is rather politological issue than medial. Despite this imperceptible 

exception the public service brought by Czech television was satisfactory. 

Also according to analysis majority of live transmissions were broadcasted from Prague, 

where the negotiations took place. The event was covered in Czech television by 29 reporters.  

Real-time entries outweighthed live calls, stand-up was more frequented than 

interview. Frequency of live transmissions was of course dependent at actual frequency of 

events. Most frequent sequence in news was the first position. 
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Příloha 1 – Závěry výzkumu společnosti InnoVatio/Media Tenor 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006, strany 56-57 

 
o Tematická struktura zpravodajských relací České televize a privátních stanic TV 

NOVA a TV Prima zůstává výrazně odlišná a z hlediska časového vývoje 

nedochází ke sbližování tematické struktury pořadů veřejnoprávní ČT a 

komerčních televizí. Zpravodajství ČT pružněji reaguje na dění v zahraničí, 

kterému zároveň věnuje více pozornosti než relace TV NOVA a TV Prima. I přes 

výrazný nárůst počtu živých vstupů v rámci zpravodajských relací privátních 

stanic jsou reportéři Událostí přímo na „místě dění“ častěji než jejich kolegové z 

Televizních novin a 1. zpráv. To jsou hlavní závěry analýzy společnosti 

InnoVatio/Media Tenor, která detailně zkoumala zpravodajství českých 

celoplošných televizí a ČRo1 v roce 2006. 

o Dominantním tématem pro zpravodajství elektronických médií v roce 2006 byla 

povolební jednání, jimž věnovaly více pozornosti relace ČT, před zprávami o 

kriminálních činech, na něž se naopak intenzivněji zaměřily privátní stanice. 

o Z porovnání tematické struktury Událostí a Televizních novin vyplývá, že relace TV 

NOVA se častěji zabývala oblastmi BEZPEČNOSTI a NEHOD, oproti tomu pořad 

ČT silněji akcentoval záležitosti z kategorie STÁTNÍ SPRÁVA (volby do PSP ČR, 

Senátu, povolební jednání) a MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI (dění v Iráku, izraelsko-

libanonský konflikt). Při pohledu na detailní tematické aspekty byla největší převaha 

na straně Televizních novin u kuriozit a rekordů, kriminálních činů individuálního 

charakteru, fauny a dopravních nehod. Události naopak častěji informovaly o 

mezinárodních ozbrojených konfliktech či oslavách svátků a výročí (konec 2. sv. 

války, sovětská okupace v roce 1968). 

o Obdobné výsledky ukazuje porovnání Událostí a 1. zpráv, v jejichž zpravodajství se 

ale častěji než v relaci TV NOVA objevovaly zprávy týkající se kriminálních činů na 

úkor příspěvků o kuriozitách a rekordech, které i přesto zůstaly významným tématem 

zpravodajství TV Prima. 

o Události ČT byly před Ozvěnami dne ČRo13 v 18:00 z hlediska tematické pestrosti 

nejvariabilnější relací, když 10 nejčastěji prezentovaných aspektů představovalo 22, 

resp. 26 % z celkového počtu odvysílaných příspěvků. V případě 1. zpráv šlo o 27 %, 

u Televizních novin o 31 % ze všech reportáží. 



o Z hlediska prezentace zahraničních zemí byly nejčastěji prezentovanou zemí ve všech 

třech televizních relacích USA, Ozvěny dne v 18:00 oproti tomu nejčastěji referovaly 

o Iráku. Z porovnání tematické struktury zahraničního zpravodajství Událostí a 

Televizních novin vyplývá, že relace TV NOVA byla výrazně orientovaná na 

prezentaci kuriozit, pořad ČT se naopak věnoval ozbrojeným konfliktům a politické 

situaci v zahraničí (volby na Slovensku, v Maďarsku). 1. zprávy se oproti Událostem v 

zahraničním zpravodajství častěji věnovaly kriminálním činům a násilí při 

demonstracích (Maďarsko). 

o Rok 2006 potvrdil dlouhodobý fakt, že zpravodajství ČT a ČRo1 je výrazněji než 

relace TV NOVA a TV Prima orientováno na mezinárodní dění. Specifickým jevem 

privátních stanic je skutečnost, že podíl příspěvků o zahraničí zůstává z hlediska 

meziměsíčního srovnání stabilní a výrazněji nereaguje na dynamické zahraniční 

události. Oproti tomu v případě Událostí podíl příspěvků věnovaný zahraničí v 

jednotlivých měsících silněji kolísal v souvislosti s politickou situací v konkrétní zemi 

(volby v Maďarsku, na Slovensku) či napětím v krizových oblastech. Proto podíl 

příspěvků o zahraničí v Událostech kulminoval v souvislosti s izraelsko-libanonským 

konfliktem na hranici 38 %. 

o Od června 2006 se privátní stanice zaměřily na častější zařazování živých vstupů, 

které se předtím v rámci jejich zpravodajských relacích objevovaly spíše výjimečně. 

V případě Televizních novin šlo mezi květnem a říjnem o vzestup z 0,5 na 8 % 

reportáží, které byly přenášeny přímo z místa dění. V případě 1. zpráv byl nárůst 

mírnější a relativně nejvíce živých vstupů relace odvysílala v prosinci (5 % z 

odvysílaných reportáží). I přes tento fakt byly v roce 2006 Události lídrem v 

zařazování živých vstupů do vysílání. I v jejich případě bylo možné z dlouhodobého 

hlediska pozorovat nárůst podílu živých vstupů na vysílání především ve spojitosti s 

dlouhotrvajícími jednáními o sestavení nové vlády s důvěrou v PSP. V listopadu mělo 

13 % reportáží charakter živého vstupu, v říjnu šlo o 12 %, v červenci o 11, v červnu o 

10 %. ČT jako jediná z televizních stanic zařazovala s vyšší frekvencí živé vstupy ze 

zahraničních oblastí (Libanon, demonstrace v Maďarsku). 



Pořad Datum 
Čas 
vysílání Místo Redaktor Typ přenosu Formát Strana Osoba 

Zprávy 2.6.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up 0 0 
Zprávy 2.6.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up 0 0 
Zprávy ČT24 2.6.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up 0 0 
Zprávy ČT24 2.6.2006 18:30 Rokycany Karel Vovesný vstup stand-up 0 0 
Zprávy ČT24 2.6.2006 18:30 Dolní Bojanovice  Petr Malý vstup stand-up 0 0 
Události 2.6.2006 19:15 Praha Takáč vstup rozhovor 0 Václav Henych 
Zprávy 3.6.2006 12:00 Praha Hynek vstup stand-up 0 0 
Volby 2006 3.6.2006 15:30 Praha Mrzena vstup stand-up ČSSD 0 
Události 3.6.2006 19:15 Praha Mrzena vstup stand-up ČSSD 0 
Volby 2006 3.6.2006 21:00 Praha Mrzena vstup stand-up ČSSD 0 
Volby 2006 3.6.2006 16:00 Praha Šenkýř vstup rozhovor SZ Bursík 
Události 3.6.2006 19:15 Praha Šenkýř vstup rozhovor SZ Bursík 
Volby 2006 3.6.2006 21:00 Praha Šenkýř vstup rozhovor SZ Bursík 
Volby 2006 3.6.2006 15:30 Praha Šenkýř vstup rozhovor SZ Dědeček 
Volby 2006 3.6.2006 17:25 Praha Čermáková vstup rozhovor KSČM  Dolejš 
Události 3.6.2006 19:15 Praha Čermáková vstup rozhovor KSČM  Filip 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Drtinová (studio) vstup rozhovor 0 Fišar (ČSÚ) 
Volby 2006 3.6.2006 17:25 Praha Němec (studio) vstup rozhovor 0 Fišar (ČSÚ) 
Události 3.6.2006 19:15 Praha Voldánová (studio) vstup rozhovor 0 Fišar (ČSÚ) 
Volby 2006 3.6.2006 17:25 Praha Šenkýř vstup rozhovor SZ Jacques 
Volby 2006 3.6.2006 17:25 Praha Mrzena vstup rozhovor ČSSD Jandák 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL Kalousek 
Události 3.6.2006 19:15 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL Kalousek 
Volby 2006 3.6.2006 21:00 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL Kalousek 
Volby 2006 3.6.2006 17:25 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL Kasal 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Čermáková vstup rozhovor KSČM  Kováčik 
Volby 2006 3.6.2006 16:00 Praha Čermáková vstup rozhovor KSČM  Kováčik 
Volby 2006 3.6.2006 21:00 Praha Čermáková vstup rozhovor KSČM  Kováčik 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Šenkýř vstup rozhovor SZ Kuchtová 
Volby 2006 3.6.2006 17:25 Praha Machálková vstup rozhovor ODS Nečas 
Volby 2006 3.6.2006 21:00 Praha Machálková vstup rozhovor ODS Nečas 
Volby 2006 3.6.2006 15:30 Praha Čermáková vstup rozhovor KSČM  Ransdorf 



Volby 2006 3.6.2006 16:00 Praha Mrzena vstup rozhovor ČSSD Rath 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Němec vstup rozhovor 0 SC & C 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Mrzena vstup rozhovor ČSSD Sobotka B. 
Volby 2006 3.6.2006 16:00 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL Svoboda 
Volby 2006 3.6.2006 15:30 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL Šimonovský 
Volby 2006 3.6.2006 13:55 Praha Machálková vstup rozhovor ODS Tlustý 
Volby 2006 3.6.2006 15:30 Praha Machálková vstup rozhovor ODS Topolánek 
Volby 2006 3.6.2006 16:00 Praha Machálková vstup rozhovor ODS Topolánek 
Události 3.6.2006 19:15 Praha Machálková vstup rozhovor ODS Topolánek 
Zprávy ČT24 4.6.2006 18:30 Bratislava Petrovičová telefonát redaktor 0 0 
Zprávy ČT24 4.6.2006 18:30 Berlín Scharffová telefonát redaktor 0 0 
Zprávy ČT24 4.6.2006 18:30 Brusel Šámalová telefonát redaktor 0 0 
 



Pořad Datum 
Čas 
vysílání Místo Redaktor 

Typ 
přenosu Formát Strana* 

Události 6.6.2006 19:15 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Události 10.6.2006 19:15 Praha Kuncová vstup stand-up SZ 
Události 13.6.2006 19:15 Praha Rožánek vstup stand-up ČSSD 
Události 13.6.2006 19:15 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Události 19.6.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Události 23.6.2006 19:15 Praha Fridrichová vstup stand-up ČSSD 
Události 27.6.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Události 31.7.2006 19:15 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD, KDU-ČSL 
Události 8.8.2006 19:15 Praha Eliášová vstup stand-up 0 
Události 11.8.2006 19:15 Praha Eliášová vstup stand-up ČSSD 
Události 21.8.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Události 23.8.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Události 24.8.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL 
Události 25.8.2006 19:15 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL, ČSSD 
Události 28.8.2006 19:15 Praha Takáč vstup rozhovor KDU-ČSL 
Události 4.9.2006 19:15 Praha Knězů vstup stand-up KDU-ČSL 
Události 29.9.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KSČM 
Události 1.10.2006 19:15 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Události 1.10.2006 19:15 Praha Machálková vstup stand-up ODS 
Události 3.10.2006 19:15 Praha Voldánová (S) vstup rozhovor ze studia ODS 
Události 15.10.2006 19:15 Praha Samko vstup stand-up ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Události 25.10.2006 19:15 Praha Přemysl Čech vstup rozhovor ODS, ČSSD 
Události 26.10.2006 19:15 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Události 28.10.2006 19:15 Praha Toušlová (S) vstup rozhovor ze studia ČSSD 
Události 28.10.2006 19:15 Praha Toušlová (S) vstup rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Události 31.10.2006 19:15 Praha Rosí vstup stand-up ODS, ČSSD, KSČM 
Události 1.11.2006 19:15 Praha Rosí vstup stand-up KDU-ČSL, ČSSD 
Události 3.11.2006 19:15 Praha Rosí vstup stand-up ČSSD 
Události 6.11.2006 19:15 Praha Takáč vstup rozhovor ČSSD 
Události 7.11.2006 19:15 Praha Rosí vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM1

 

 

                                                 
* Pokračování na další straně 



 

Pořad Datum 
Čas 
vysílání Osoba 

Pořadí 
v relaci Téma 

Události 6.6.2006 19:15 Paroubek 6 demonstrace proti Paroubkovi 
Události 10.6.2006 19:15 Bursík 2 jednání republikové rady SZ 
Události 13.6.2006 19:15 Paroubek 8 demonstrace proti Paroubkovi 
Události 13.6.2006 19:15 Topolánek, Kalousek, Bursík 2 jednání o vládě 
Události 19.6.2006 19:15 Topolánek, Bursík 2 jednání o vládě 
Události 23.6.2006 19:15 0 2 jednání ČSSD k volbě vedení PS 
Události 27.6.2006 19:15 Klaus, Topolánek 1 prezident obdrží od Topolánka koaliční smlouvu; spojení vypadlo 
Události 31.7.2006 19:15 Paroubek, Klaus, Kalousek, Topolánek 10 Paroubek půjde na Hrad 
Události 8.8.2006 19:15 Klaus 2 Klausův projev na Českém rozhlase 
Události 11.8.2006 19:15 Vlček, Paroubek 3 jednání ČSSD 
Události 21.8.2006 19:15 Paroubek 2 jednání ODS a ČSSD zkrachovalo 
Události 23.8.2006 19:15 Paroubek 3 jednání ODS a ČSSD budou pokračovat 
Události 24.8.2006 19:15 Kalousek 2 předsednictvo KDU-ČSL debatuje o jednání s ČSSD 
Události 25.8.2006 19:15 Kalousek ® 2 Kalousek rezignoval na funkci předsedy KDU-ČSL 
Události 28.8.2006 19:15 Cyril Svoboda ® + Kasal 4 celostátní jednání KDU-ČSL 
Události 4.9.2006 19:15 0 3 konference KDU-ČSL 
Události 29.9.2006 19:15 Topolánek 2 TK vlády a opozice k hlasování o důvěře 
Události 1.10.2006 19:15 0 6 jednání ČSSD 
Události 1.10.2006 19:15 Vidím, Langer 5 jednání výkonné rady ODS 
Události 3.10.2006 19:15 Topolánek ®  4 vláda ODS nezískala důvěru 
Události 15.10.2006 19:15 Paroubek 2 jednání předsednictva ČSSD 
Události 25.10.2006 19:15 Topolánek ® + Pohanka 2 rozhovor s Topolánkem o vystoupení Pohanky z klubu ČSSD 
Události 26.10.2006 19:15 Pohanka, Paroubek 2 poslanci o vystoupení Pohanky 
Události 28.10.2006 19:15 Paroubek ® 3 rozhovor o výsledku senátních voleb 
Události 28.10.2006 19:15 Topolánek ® 2 rozhovor o výsledku senátních voleb 
Události 31.10.2006 19:15 Tvrdík, Filip, Škromach 2 ČSSD a KSČM jednaly na Hradě 
Události 1.11.2006 19:15 Kasal, Paroubek 2 jednání Paroubka s Kasalem 
Události 3.11.2006 19:15 Škromach, Paroubek, Klaus 2 jednání ČSSD 
Události 6.11.2006 19:15 Jan Kubáček ® + Paroubek, Klaus, Topolánek 2 rozhodnutí Klause pověřit sestavením vlády opět Topolánka 
Události 7.11.2006 19:15 0 2 poslanci debatují o změně ústavy 
 



Pořad Datum 
Čas 
vysílání Místo Redaktor 

Typ 
přenosu Formát Strana *

Události 9.11.2006 19:15 Praha Augustová (S) vstup rozhovor ze studia ODS 
Události 10.11.2006 19:15 Praha Augustová (S) vstup rozhovor ze studia ČSSD 
Události 17.11.2006 19:15 Praha Kuncová vstup stand-up ODS 
Události 18.11.2006 19:15 Praha Machálková vstup rozhovor ODS 
Události 19.11.2006 19:15 Praha Takáč vstup rozhovor ODS 
Události 22.11.2006 19:15 Praha Sudová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Události 26.11.2006 19:15 Praha Bínová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Události 28.11.2006 19:15 Praha Čermáková vstup stand-up SZ, KDU-ČSL, ODS 
Události 9.12.2006 19:15 Brno Takáč vstup stand-up KDU-ČSL 
Události 9.12.2006 19:15 Brno Klepetko (S) vstup rozhovor ze studia KDU-ČSL 
Události 13.12.2006 19:15 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD 
Události 15.12.2006 19:15 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, SZ, KDU-ČSL 
Události 15.12.2006 19:15 Praha Sudová vstup stand-up ČSSD 
Události 18.12.2006 19:15 Praha Kozumplík vstup stand-up SZ, KDU-ČSL, ODS 
Události 20.12.2006 19:15 Praha Šenkýř vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL 
Události 20.12.2006 19:15 Praha Kozumplík vstup stand-up KDU-ČSL, ODS, SZ 
Události 21.12.2006 19:15 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS 
Události 21.12.2006 19:15 Praha Pistorius (S) vstup rozhovor ze studia 0 
Události 2.1.2007 19:00 Praha Kozumplík vstup stand-up KDU-ČSL 
Události 2.1.2007 19:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS 
Události 4.1.2007 19:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS 
Události 9.1.2007 19:00 Praha Toušlová (S) vstup rozhovor ze studia ČSSD 
Události 16.1.2007 19:00 Praha Voldánová (S) vstup rozhovor ze studia ČSSD 
Události 16.1.2007 19:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD
Události 17.1.2007 19:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD 
Události 18.1.2007 19:00 Praha Klepetko (S) vstup rozhovor ze studia ČSSD 
Události 19.1.2007 19:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ČSSD 
 
 
 
                                                 
* Pokračování na další straně 



 

Pořad Datum 
Čas 
vysílání Osoba 

Pořadí v 
relaci Téma 

Události 9.11.2006 19:15 Topolánek ®  2 Topolánek nechce jednat s ČSSD 
Události 10.11.2006 19:15 Paroubek ® 2 rozhovor o jednáních s ODS 
Události 17.11.2006 19:15 0 6 jednání grémia a výkonné rady ODS 
Události 18.11.2006 19:15 Topolánek ®  2 kongres ODS 
Události 19.11.2006 19:15 Topolánek ®  2 výsledky kongresu ODS 
Události 22.11.2006 19:15 Topolánek 1 jednání ODS a ČSSD 
Události 26.11.2006 19:15 Paroubek, Topolánek 2 ČSSD zřejmě kvůli aféře Dalík zastaví jednání 
Události 28.11.2006 19:15 Topolánek, Bursík, Kalousek 9 jednání trojkoalice 
Události 9.12.2006 19:15 Čunek 1 zvolení Jiřího Čunka předsedou KDU-ČSL 
Události 9.12.2006 19:15 Čunek ®  4 rozhovor s Čunkem 
Události 13.12.2006 19:15 Paroubek, Topolánek, Pohanka, Melčák 2 jednání ODS - s kým do vlády 
Události 15.12.2006 19:15 Bém, Topolánek 2 jednání výkonné rady ODS 
Události 15.12.2006 19:15 Paroubek 3 jednání vedení ČSSD 
Události 18.12.2006 19:15 Čunek 6 jednání vlády 
Události 20.12.2006 19:15 Bursík 3 jednání SZ, schválení dohody o vládě 
Události 20.12.2006 19:15 Čunek, Bursík, Topolánek 2 jednání KDU-ČSL, schválení dohody o vládě 
Události 21.12.2006 19:15 Klaus, Topolánek 3 Topolánek na Hradě - neshody s Klausem 
Události 21.12.2006 19:15 Vojtěch Cepl ® + Klaus 2 odborník na ústavní právo o ústavních právech a povinnostech prezidenta Klause 
Události 2.1.2007 19:00 Čunek, Svoboda 3 jednání ODS o vládě 
Události 2.1.2007 19:00 Topolánek, Bém 2 jednání grémia ODS 
Události 4.1.2007 19:00 Topolánek 3 jednání ODS o podpoře vlády 
Události 9.1.2007 19:00 Paroubek ® + Melčák 2 rozhovor s Paroubkem o jmenování vlády trojkoalice 
Události 16.1.2007 19:00 B. Sobotka ® + Pohanka, Melčák 3 rozhovor s B. Sobotkou o Pohankovi a Melčákovi 
Události 16.1.2007 19:00 Pohanka, Melčák, Topolánek 1 Pohanka a Melčák podpoří vládu trojkoalice 
Události 17.1.2007 19:00 Pohanka, Melčák 2 reakce regionálních politiků ODS na vládu trojkoalice 
Události 18.1.2007 19:00 B. Sobotka ® + Pohanka, Melčák 4 jednání předsednictva ČSSD 
Události 19.1.2007 19:00 Pohanka, Melčák 8 den v PS 
 



Pořad Datum Čas vysílání Místo Redaktor Typ přenosu Formát Strana*

Události, komentáře 13.6.2006 22:30 nelze určit Borek (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ 
Události, komentáře 19.6.2006 22:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Události, komentáře 26.6.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Události, komentáře 29.6.2006 22:30 nelze určit Zárubová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS 
Události, komentáře 10.7.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS 
Události, komentáře 11.7.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ODS 
Události, komentáře 11.7.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS 
Události, komentáře 25.7.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ 
Události, komentáře 25.7.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Události, komentáře 8.8.2006 22:30 0 0 telefonát 0 0 
Události, komentáře 24.8.2006 22:30 Praha Opletalová (S) vstup rozhovor ze studia ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Události, komentáře 4.9.2006 22:30 Praha Knězů vstup stand-up KDU-ČSL 
Události, komentáře 25.9.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia KDU-ČSL, ODS 
Události, komentáře 2.10.2006 22:30 Praha Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS 
Události, komentáře 3.10.2006 22:30 Praha Němec (S) vstup rozhovor 0 
Události, komentáře 3.10.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS, KDU-ČSL 
Události, komentáře 4.10.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Události, komentáře 5.10.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ODS 
Události, komentáře 25.10.2006 22:30 Praha Přemysl Čech vstup stand-up ODS, ČSSD 
Události, komentáře 7.11.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS 
Události, komentáře 16.11.2006 22:30 Jihlava Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Události, komentáře 8.12.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
Události, komentáře 14.12.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Události, komentáře 15.12.2006 22:30 nelze určit Němec (S) telefonát rozhovor ze studia SZ, KDU-ČSL 
Události, komentáře 20.12.2006 22:30 Praha Šenkýř vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL 
Události, komentáře 20.12.2006 22:30 Praha Kozumplík vstup stand-up KDU-ČSL, ODS, SZ 
Události, komentáře 21.12.2006 22:30 nelze určit Drtinová (S) telefonát rozhovor ze studia 0 
Události, komentáře 2.1.2007 21:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS 
Události, komentáře 4.1.2007 21:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS 
Události, komentáře 19.1.2007 21:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ČSSD 

 

                                                 
* Pokračování na další straně 



 
 
 
 

Pořad Datum Čas vysílání Pořadí v relaci Téma 
Události, komentáře 13.6.2006 22:30 3 jednání o vládě 
Události, komentáře 19.6.2006 22:30 3 jednání koaličních partnerů 
Události, komentáře 26.6.2006 22:30 4 komentář - politolog, aktuální vývoj 
Události, komentáře 29.6.2006 22:30 2 aktuální dění; spojeno s hostem ve studiu - Michal Hašek 
Události, komentáře 10.7.2006 22:30 6 Topolánek přizval ČSSD do vlády 
Události, komentáře 11.7.2006 22:30 3 aktuální dění 
Události, komentáře 11.7.2006 22:30 2 aktuální dění 
Události, komentáře 25.7.2006 22:30 9 aktuální dění 
Události, komentáře 25.7.2006 22:30 8 aktuální dění 
Události, komentáře 8.8.2006 22:30 0 telefonát se neuskutečnil - přerušené spojení 
Události, komentáře 24.8.2006 22:30 3 jednání grémia ODS 
Události, komentáře 4.9.2006 22:30 5 konference KDU-ČSL 
Události, komentáře 25.9.2006 22:30 8 podpoří KDU-ČSL programové prohlášení vlády ODS? 
Události, komentáře 2.10.2006 22:30 2 podpora ČSSD vládě; spojeno s hostem ve studiu - Petr Tluchoř 
Události, komentáře 3.10.2006 22:30 3 tajemník prezdinta vysvětluje postoj Klause k výsledku hlasování o důvěře 
Události, komentáře 3.10.2006 22:30 4 komentář - politolog, nejbližší vývoj 
Události, komentáře 4.10.2006 22:30 3 komentář - politolog, nejbližší vývoj 
Události, komentáře 5.10.2006 22:30 4 budoucí postup ODS 
Události, komentáře 25.10.2006 22:30 2 vystoupení Pohanky z klubu ČSSD, postoj ODS 
Události, komentáře 7.11.2006 22:30 3 komentář - odborník na Ústavu ČR, může být Topolánek zároveň dosluhující i designovaný premiér? 
Události, komentáře 16.11.2006 22:30 2 předseda oblastního sdružení ODS v Jihlavě o podpoře Mirku Topolánkovi před kongresem strany 
Události, komentáře 8.12.2006 22:30 2 SZ nehodlá dál vyjednávat o čtyřkoalici 
Události, komentáře 14.12.2006 22:30 3 ODS nevěří ČSSD ve vyjednávání 
Události, komentáře 15.12.2006 22:30 2 vývoj projektu trojkoalice 
Události, komentáře 20.12.2006 22:30 3 jednání SZ, schválení dohody o vládě 
Události, komentáře 20.12.2006 22:30 2 jednání KDU-ČSL, schválení dohody o vládě 
Události, komentáře 21.12.2006 22:30 4 komentář - odborník na Ústavu ČR, ústavní možnosti prezidenta, pokud se mu nelíbí navržená vláda 
Události, komentáře 2.1.2007 21:00 2 jednání grémia ODS 
Události, komentáře 4.1.2007 21:00 5 jednání ODS o podpoře vlády 
Události, komentáře 19.1.2007 21:00 1 den v PS 



 



Pořad Datum Čas vysílání Místo Redaktor Typ přenosu Formát Strana*

Zprávy ČT24 5.6.2006 18:30 Praha Fridrichová telefonát redaktor ČSSD 
Zprávy ČT24 6.6.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 6.6.2006 18:30 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy ČT24 7.6.2006 18:30 nelze určit Blechová (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS 
Zprávy ČT24 9.6.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy ČT24 10.6.2006 18:30 Praha Kuncová vstup stand-up SZ 
Zprávy ČT24 13.6.2006 18:30 Praha Rožánek vstup stand-up ČSSD 
Zprávy ČT24 13.6.2006 18:30 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy ČT24 16.6.2006 18:30 Praha Bínová vstup stand-up KDU-ČSL 
Zprávy ČT24 19.6.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 20.6.2006 18:30 Praha Knězů telefonát redaktor ČSSD 
Zprávy ČT24 21.6.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy ČT24 25.6.2006 18:30 Praha František Kramář vstup stand-up KDU-ČSL 
Zprávy ČT24 26.6.2006 18:30 nelze určit Petrovič (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy ČT24 7.7.2006 18:30 nelze určit Blechová (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, ODS 
Zprávy ČT24 11.7.2006 18:30 nelze určit Schuster (S) telefonát rozhovor ze studia 0 
Zprávy ČT24 26.7.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 27.7.2006 18:30 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy ČT24 1.8.2006 18:30 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 2.8.2006 18:30 nelze určit Blechová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 4.8.2006 18:30 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy ČT24 5.8.2006 18:30 nelze určit Markéta Daňhelová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 7.8.2006 18:30 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM
Zprávy ČT24 11.8.2006 18:30 Praha Eliášová vstup stand-up ČSSD 
Zprávy ČT24 14.8.2006 18:30 nelze určit Zuzana Burešová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, KSČM, SZ, KDU-ČSL 
Zprávy ČT24 14.8.2006 18:30 Praha Sudová vstup rozhovor ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 15.8.2006 18:30 nelze určit Zuzana Burešová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Zprávy ČT24 21.8.2006 18:30 nelze určit Vendula Krejčová (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, ČSSD 
Zprávy ČT24 23.8.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy ČT24 24.8.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM
Zprávy ČT24 24.8.2006 18:30 nelze určit Roman Miler (S) telefonát rozhovor ze studia ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy ČT24 25.8.2006 18:34 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy ČT24 27.8.2006 18:30 nelze určit Petrovič (S) telefonát rozhovor ze studia ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy ČT24 28.8.2006 18:30 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 

                                                 
* Pokračování na další straně 



 
 

Pořad Datum Čas vysílání Osoba Pořadí v relaci Téma 
Zprávy ČT24 5.6.2006 18:30 Paroubek, B. Sobotka, Škromach 2 TK ČSSD 
Zprávy ČT24 6.6.2006 18:30 Kalousek, Topolánek, Paroubek 1 jednání o vládě 
Zprávy ČT24 6.6.2006 18:30 Paroubek 4 demonstrace proti Paroubkovi 
Zprávy ČT24 7.6.2006 18:30 Jan Macháček ® + Topolánek, Paroubek, Ploc 2 komentář - komentátor HN, povolební situace 
Zprávy ČT24 9.6.2006 18:30 Paroubek 4 jednání o vládě 
Zprávy ČT24 10.6.2006 18:30 Bursík 2 jednání republikové rady SZ 
Zprávy ČT24 13.6.2006 18:30 Paroubek 2 demonstrace proti Paroubkovi 
Zprávy ČT24 13.6.2006 18:30 Topolánek, Kalousek, Bursík, Klaus, Paroubek, Zaorálek 1 jednání předsedů ODS, KDU-ČSL a SZ o nové vládě 
Zprávy ČT24 16.6.2006 18:30 Kalousek 3 celostátní konference KDU-ČSL 
Zprávy ČT24 19.6.2006 18:30 Topolánek, Paroubek 2 jednání o vládě 
Zprávy ČT24 20.6.2006 18:30 Paroubek 3 demonstrace proti Paroubkovi 
Zprávy ČT24 21.6.2006 18:30 Kalousek 4 koaliční smlouva 
Zprávy ČT24 25.6.2006 18:30 Kalousek 2 jednání předsednictva KDU-ČSL 
Zprávy ČT24 26.6.2006 18:30 Jan Bureš ® 2 komentář - politolog, uzavření koaliční smlouvy 
Zprávy ČT24 7.7.2006 18:30 Ladislav Mrklas ® + Klaus, Topolánek 2 komentář - politolog, případná velká koalice  
Zprávy ČT24 11.7.2006 18:30 Roman Joch ® 2 komentář - politolog, aktuální dění 
Zprávy ČT24 26.7.2006 18:30 Paroubek 2 jednání v PS 
Zprávy ČT24 27.7.2006 18:30 Paroubek, Hašek 8 TK ČSSD - krach jednání ODS a ČSSD 
Zprávy ČT24 1.8.2006 18:30 Paroubek, Klaus, Topolánek 2 sestavování vlády 
Zprávy ČT24 2.8.2006 18:30 Petr Just ® 2 komentář - politolog, aktuální dění 
Zprávy ČT24 4.8.2006 18:30 Paroubek 2 jednání ČSSD 
Zprávy ČT24 5.8.2006 18:30 Jan Bureš ® + Klaus, Topolánek 2 komentář - politolog, aktuální dění 
Zprávy ČT24 7.8.2006 18:30 Topolánek, Kalousek, Bursík, Paroubek 4 jednání PS 
Zprávy ČT24 11.8.2006 18:30 Paroubek, Vlček 1 jednání ČSSD 
Zprávy ČT24 14.8.2006 18:30 Vladimíra Dvořáková ® + Němcová, Filip 2 komentář - politoložka, volba vedení PS 
Zprávy ČT24 14.8.2006 18:30 Vlček ® + Němcová, Klaus, Topolánek, Bursík 1 zvolení Vlčka do čela PS 
Zprávy ČT24 15.8.2006 18:30 Tomáš Vilímek ® + Topolánek, Klaus 2 komentář - politolog, aktuální dění 
Zprávy ČT24 21.8.2006 18:30 Vladimíra Dvořáková ® + Klaus, Topolánek, Paroubek 2 komentář - politoložka, krach jednání ODS-ČSSD 
Zprávy ČT24 23.8.2006 18:30 Paroubek, Topolánek 1 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy ČT24 24.8.2006 18:30 Paroubek, Topolánek, Kalousek 1 ukončení jednání ODS a ČSSD 
Zprávy ČT24 24.8.2006 18:30 Petr Just ® + Paroubek, Klaus, Kalousek 3 komentář - politolog, ukončení jednání ODS a ČSSD 
Zprávy ČT24 25.8.2006 18:34 Kalousek, Topolánek 5 odstoupení Kalouska z čela KDU-ČSL 
Zprávy ČT24 27.8.2006 18:30 Jan Bureš ® + Topolánek 3 komentář - politolog, aktuální dění 
Zprávy ČT24 28.8.2006 18:30 Šimonovský, Svoboda, Kalousek, Línek 3 konference KDU-ČSL 
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Zprávy 5.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS 
Zprávy 5.6.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 5.6.2006 14:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 6.6.2006 12:00 Praha Lukáš vstup stand-up 0 
Zprávy 6.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
Zprávy 6.6.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 7.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 7.6.2006 14:00 Praha Lukáš vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 7.6.2006 16:00 Praha Lukáš vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 8.6.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up KDU-ČSL, SZ, ČSSD, ODS 
Zprávy 8.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 8.6.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 9.6.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 9.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 9.6.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 10.6.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 13.6.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 13.6.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 13.6.2006 16:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 14.6.2006 10:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 14.6.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 16.6.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 16.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 16.6.2006 16:00 Praha Bínová vstup stand-up KDU-ČSL, ODS, SZ 
Zprávy 19.6.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 20.6.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 20.6.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 20.6.2006 16:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 24.6.2006 12:00 Nymburk Lukáš vstup stand-up KSČM, ODS 
Zprávy 25.6.2006 13:00 Praha Bínová vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
Zprávy 26.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 26.6.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
 
                                                 
* Pokračování na další straně 
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Zprávy 5.6.2006 12:00 Klaus, Topolánek 1 pověření Topolánka sestavením vlády 
Zprávy 5.6.2006 12:00 Topolánek, Nečas 2 výkonná rada ODS 
Zprávy 5.6.2006 14:00 Topolánek, Nečas, Bém 2 výkonná rada ODS 
Zprávy 6.6.2006 12:00 Klaus, P. Sobotka, Paroubek 2 jednání o povolební situaci, úloha senátu 
Zprávy 6.6.2006 12:00 Topolánek, Kalousek, Paroubek 1 jednání ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 6.6.2006 14:00 Topolánek, Kalousek, Zaorálek 1 jednání ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 7.6.2006 12:00 Topolánek, Paroubek 2 vývoj jednání 
Zprávy 7.6.2006 14:00 Klaus, Zaorálek, Paroubek, P. Sobotka 2 schůzka Klause se Zaorálkem 
Zprávy 7.6.2006 16:00 Klaus, Zaorálek, Paroubek 2 schůzka Klause se Zaorálkem 
Zprávy 8.6.2006 12:00 Kalousek, Bursík 7 jednání KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 8.6.2006 12:00 Klaus, Paroubek 8 schůzka Klause s Paroubkem 
Zprávy 8.6.2006 14:00 Topolánek 5 jednání ODS, KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 9.6.2006 10:00 Topolánek, Paroubek, Zaorálek 2 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy 9.6.2006 12:00 Topolánek, Paroubek 1 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy 9.6.2006 14:00 Topolánek, Paroubek 1 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy 10.6.2006 12:00 Paroubek 1 jednání Ústředního výkonného výboru ČSSD 
Zprávy 13.6.2006 12:00 Topolánek, Paroubek 1 jednání ODS, KDU-ČSL a SZ, jednání o vedení PS 
Zprávy 13.6.2006 14:00 Topolánek, Klaus 1 jednání ODS, KDU-ČSL a SZ, jednání o vedení PS 
Zprávy 13.6.2006 16:00 0 1 jednání o vedení poslanecké sněmovny 
Zprávy 14.6.2006 10:00 Topolánek, Kalousek, Bursík 1 jednání ODS, KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 14.6.2006 12:00 Klaus, Topolánek, Paroubek 1 jednání Klause a Topolánka 
Zprávy 16.6.2006 10:00 Topolánek, Kalousek, Bursík, Paroubek 1 jednání ODS, KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 16.6.2006 12:00 Topolánek, Kalousek, Bursík, Nečas, Tlustý, Langer, Paroubek 1 jednání ODS, KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 16.6.2006 16:00 Kalousek 2 celostátní konference KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 19.6.2006 16:00 Topolánek, Paroubek 1 jednání Topolánka a Paroubka 
Zprávy 20.6.2006 12:00 Topolánek 2 zasedání poslaneckých klubů ODS a ČSSD 
Zprávy 20.6.2006 14:00 Topolánek 1 zasedání poslaneckých klubů ODS a ČSSD 
Zprávy 20.6.2006 16:00 Topolánek 1 zasedání poslaneckých klubů ODS a ČSSD 
Zprávy 24.6.2006 12:00 Filip, Patera, Kováčik 3 zasedání Ústředního výboru KSČM 
Zprávy 25.6.2006 13:00 0 1 jednání republikové rady SZ 
Zprávy 26.6.2006 12:00 0 1 podpis koaliční dohody 
Zprávy 26.6.2006 14:00 0 1 podpis koaliční dohody 
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Zprávy 27.6.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 27.6.2006 14:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 27.6.2006 16:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, ČSSD, SZ 
Zprávy 28.6.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 28.6.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 29.6.2006 10:00 Praha Mrzena vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 29.6.2006 12:00 Praha Mrzena vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 29.6.2006 14:00 Praha Mrzena vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 29.6.2006 16:00 Praha Mrzena vstup stand-up ODS 
Zprávy 3.7.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 4.7.2006 10:00 Praha Machálková vstup stand-up 0 
Zprávy 4.7.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up 0 
Zprávy 4.7.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 4.7.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 7.7.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 7.7.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 7.7.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 10.7.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 10.7.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 10.7.2006 16:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 11.7.2006 12:00 Praha Fridrichová telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 12.7.2006 10:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 12.7.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 12.7.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 12.7.2006 16:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 13.7.2006 10:00 Praha Machálková vstup stand-up KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 13.7.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 13.7.2006 14:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 13.7.2006 16:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 14.7.2006 10:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 14.7.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ČSSD, KSČM 
Zprávy 14.7.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 14.7.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ČSSD, ODS 
                                                 
* Pokračování na další straně 
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Zprávy 27.6.2006 12:00 Zaorálek 1 první schůze nové PS 
Zprávy 27.6.2006 14:00 Tluchoř, Kala, Zaorálek 1 první schůze nové PS 
Zprávy 27.6.2006 16:00 Zaorálek, Tluchoř, Kala 1 první schůze nové PS 
Zprávy 28.6.2006 10:00 Paroubek 1 Paroubek chce podat demisi vlády 
Zprávy 28.6.2006 12:00 Paroubek, Nečas 1 Paroubek chce podat demisi vlády 
Zprávy 29.6.2006 10:00 Paroubek, Němcová 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 29.6.2006 12:00 Němcová, Paroubek 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 29.6.2006 14:00 Němcová 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 29.6.2006 16:00 Němcová, Topolánek 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 3.7.2006 12:00 Klaus, Paroubek 1 mimořádné jednání vlády 
Zprávy 4.7.2006 10:00 Klaus, Paroubek 1 jednání Klause a Paroubka 
Zprávy 4.7.2006 12:00 Klaus, Paroubek 1 jednání Klause a Paroubka 
Zprávy 4.7.2006 12:00 Topolánek, Paroubek 2 jednání pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 4.7.2006 14:00 Topolánek, Paroubek 1 jednání pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 7.7.2006 10:00 Kasal, Němcová 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 7.7.2006 12:00 Kasal, Němcová, Topolánek, Klaus 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 7.7.2006 14:00 Paroubek, Klaus 1 ustavující schůze PS 
Zprávy 10.7.2006 12:00 Paroubek, Kasal, Němcová 1 jednání pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 10.7.2006 14:00 Topolánek, Paroubek, Němcová, Kasal, Zaorálek 1 jednání pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 10.7.2006 16:00 Paroubek, Jičínský 4 jednání pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 11.7.2006 12:00 Topolánek 2 nabídka ČSSD na menšinovou vládu ODS 
Zprávy 12.7.2006 10:00 Klaus 2 jednání lídrů pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 12.7.2006 12:00 Paroubek 2 jednání lídrů pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 12.7.2006 14:00 Bursík, Paroubek 1 jednání lídrů pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 12.7.2006 16:00 Tluchoř 2 jednání lídrů pěti parlamentních stran kvůli volbě vedení PS 
Zprávy 13.7.2006 10:00 Klaus, Bursík, Kalousek, Filip 2 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 13.7.2006 12:00 Klaus, Bursík, Kalousek 3 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 13.7.2006 14:00 Klaus, Bursík, Kalousek, Filip 2 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 13.7.2006 16:00 Klaus, Bursík, Kalousek, Filip, Paroubek, Topolánek 3 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 14.7.2006 10:00 Klaus, Paroubek, Topolánek 1 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 14.7.2006 10:00 Paroubek, Filip 2 schůze PS 
Zprávy 14.7.2006 12:00 Filip, Klaus 2 schůze PS 
Zprávy 14.7.2006 12:00 Klaus, Paroubek, Topolánek 1 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
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Zprávy 14.7.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 14.7.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 14.7.2006 16:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 18.7.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 18.7.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 20.7.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 20.7.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 20.7.2006 16:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 21.7.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 21.7.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 21.7.2006 16:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 22.7.2006 12:00 Praha Souhradová vstup stand-up ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 24.7.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 24.7.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 24.7.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 16:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 26.7.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 26.7.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 26.7.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 27.7.2006 16:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 28.7.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 28.7.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 28.7.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 1.8.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 1.8.2006 12:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS 
Zprávy 2.8.2006 10:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 4.8.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 4.8.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 4.8.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 4.8.2006 16:00 Praha Čermáková vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
                                                 
* Pokračování na další straně  



Pořad Datum Čas Osoba 
Pořadí 
v relaci Téma 

Zprávy 14.7.2006 14:00 Filip, Klaus 2 schůze PS 
Zprávy 14.7.2006 14:00 Klaus, Topolánek, Paroubek 1 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 14.7.2006 16:00 Klaus, Topolánek, Paroubek 1 jednání prezidenta s předsedy parlamentních stran 
Zprávy 18.7.2006 10:00 Paroubek, Filip 2 jednání grémia ČSSD o předsedovi PS 
Zprávy 18.7.2006 12:00 Paroubek, B. Sobotka, Zaorálek, Filip 1 jednání grémia ČSSD o předsedovi PS 
Zprávy 20.7.2006 12:00 B. Sobotka, Zaorálek, Paroubek, Hašek, Topolánek 1 jednání o novém předsedovi PS 
Zprávy 20.7.2006 14:00 Topolánek, Zaorálek 1 jednání o uspořádání PS 
Zprávy 20.7.2006 16:00 Paroubek 1 jednání o podpoře vládě 
Zprávy 21.7.2006 10:00 Zaorálek 1 volba předsedy PS 
Zprávy 21.7.2006 12:00 Zaorálek, Paroubek 1 volba předsedy PS 
Zprávy 21.7.2006 16:00 Topolánek, Zaorálek 1 volba předsedy PS 
Zprávy 22.7.2006 12:00 Paroubek 3 jednání ÚVV ČSSD o podpoře vládě 
Zprávy 24.7.2006 10:00 Zaorálek, Paroubek, B. Sobotka, J. Havel, Škromach 2 jednání trojkoalice a ČSSD; 2. místo vinou selhání přenosu 
Zprávy 24.7.2006 12:00 Topolánek, Kalousek, Bursík, Paroubek 1 jednání trojkoalice a ČSSD 
Zprávy 24.7.2006 14:00 Topolánek, Kalousek, Bursík, Paroubek 1 jednání trojkoalice a ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 10:00 Zaorálek 1 jednání trojkoalice a ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 12:00 Paroubek 1 jednání trojkoalice a ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 14:00 0 1 jednání trojkoalice a ČSSD 
Zprávy 25.7.2006 16:00 Kalousek, Paroubek 1 jednání trojkoalice a ČSSD 
Zprávy 26.7.2006 12:00 Zaorálek 6 jednání v poslanecké sněmovně 
Zprávy 26.7.2006 14:00 Zaorálek 1 jednání v poslanecké sněmovně 
Zprávy 26.7.2006 16:00 Paroubek 3 jednání v poslanecké sněmovně 
Zprávy 27.7.2006 16:00 Tlustý, Kasal, Zaorálek 1 jednání grémia ODS 
Zprávy 28.7.2006 10:00 Zaorálek, Paroubek, Topolánek, Kasal 1 schůze PS 
Zprávy 28.7.2006 12:00 Kasal, Paroubek 1 schůze PS 
Zprávy 28.7.2006 14:00 Kasal, Paroubek, Topolánek 1 schůze PS 
Zprávy 1.8.2006 10:00 Klaus, Paroubek 2 jednání Klause a Paroubka 
Zprávy 1.8.2006 12:00 Topolánek, Tlustý, Langer, Nečas, Němcová 4 jednání grémia ODS 
Zprávy 2.8.2006 10:00 Topolánek, Paroubek 1 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy 4.8.2006 10:00 Topolánek, Bursík, Kalousek, Klaus 1 jednání o novém předsedovi PS 
Zprávy 4.8.2006 12:00 Topolánek, Bursík, Kalousek, Klaus, Paroubek 1 jednání o novém předsedovi PS 
Zprávy 4.8.2006 14:00 Topolánek, Bursík, Kalousek, Klaus 1 KDU-ČSL nevypověděla koaliční smlouvu 
Zprávy 4.8.2006 16:00 Bursík 1 řešení povolebního patu podle SZ 
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Zprávy 28.8.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 29.8.2006 10:00 Praha Takáč telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 29.8.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 29.8.2006 14:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, SZ 
Zprávy 29.8.2006 16:00 Praha Fridrichová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.9.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, SZ, ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 1.9.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 1.9.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS 
Zprávy 4.9.2006 16:00 Praha Knězů vstup stand-up KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 5.9.2006 10:00 Praha Šenkýř vstup stand-up ODS 
Zprávy 5.9.2006 12:00 Praha Šenkýř vstup stand-up ODS 
Zprávy 5.9.2006 14:00 Praha Šenkýř vstup stand-up ODS 
Zprávy 5.9.2006 16:00 Praha Šenkýř vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 8.9.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 9.9.2006 12:00 Praha Knězů vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 11.9.2006 12:00 Lipnice nad Sázavou Poulová vstup rozhovor KDU-ČSL 
Zprávy 12.9.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 13.9.2006 10:00 Praha Tučková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 13.9.2006 12:00 Praha Tučková vstup stand-up ODS 
Zprávy 15.9.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 15.9.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 25.9.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 25.9.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 25.9.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 25.9.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 27.9.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 27.9.2006 12:00 Praha Čermáková telefonát redaktor ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 30.9.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 30.9.2006 18:00 Praha Eliášová vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 3.10.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 3.10.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
        

                                                 
* Pokračování na další straně 



Pořad Datum Čas Osoba 
Pořadí v 
relaci Téma 

Zprávy 28.8.2006 16:00 Šimonovský, Kalousek 1 jednání celostátního výboru KDU-ČSL 
Zprávy 29.8.2006 10:00 Paroubek 1 jednání grémia ODS 
Zprávy 29.8.2006 12:00 Paroubek 1 jednání grémia ODS 
Zprávy 29.8.2006 14:00 Bursík 3 volba parlamentních výborů 
Zprávy 29.8.2006 16:00 Kasal 1 vyjednávání ODS a KDU-ČSL 
Zprávy 1.9.2006 10:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 1 Topolánek přinese Klausovi seznam ministrů 
Zprávy 1.9.2006 12:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 1 Topolánek přinesl Klausovi seznam ministrů 
Zprávy 1.9.2006 14:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 2 Topolánek přinesl Klausovi seznam ministrů 
Zprávy 4.9.2006 16:00 Parkanová, Kvapil, Severa, Kalousek 5 celostátní konference KDU-ČSL 

Zprávy 5.9.2006 10:00 
Topolánek, Říman, Tlustý, Řebíček, Gandalovič, Julínek, Kopicová, 
Vicenová, Pospíšil, Kalaš 1 Topolánek uvede do úřadu nové ministry 

Zprávy 5.9.2006 12:00 
Topolánek, Říman, Tlustý, Řebíček, Gandalovič, Julínek, Kopicová, 
Vicenová, Pospíšil, Kalaš, Vondra 2 Topolánek uvede do úřadu nové ministry 

Zprávy 5.9.2006 14:00 Topolánek, Říman, Tlustý, Řebíček, Vicenová, Julínek 1 Topolánek uvede do úřadu nové ministry 

Zprávy 5.9.2006 16:00 
Topolánek, Gandalovič, Kopicová, Vondra, Langer, Bublan, P. 
Sobotka, Tlustý 1 Topolánek uvede do úřadu nové ministry 

Zprávy 8.9.2006 12:00 
B. Sobotka, Bublan, Škromach, Rath, Hamáček, Ambrozek, Liška, 
Vojíř, Vidím, Topolánek 7 rozdělení sněmovních výborů 

Zprávy 9.9.2006 12:00 Paroubek, Topolánek 1 zasedání Ústředního výkonného výboru ČSSD 
Zprávy 11.9.2006 12:00 Parkanová ® + Carbol, Juránek 4 výjezdní zasedání KDU-ČSL 
Zprávy 12.9.2006 12:00 Vlček 5 rozdělení výborů v poslanecké sněmovně 
Zprávy 13.9.2006 10:00 Paroubek 4 ministři projednávají nové zákony 
Zprávy 13.9.2006 12:00 Nečas, Topolánek, Julínek 3 ministři projednávají nové zákony 
Zprávy 15.9.2006 10:00 Rath, Tlustý 1 jednání PS 
Zprávy 15.9.2006 12:00 Pospíšil, Nečas, Tlustý 3 jednání PS 
Zprávy 25.9.2006 10:00 0 2 jednání ODS o programovém prohlášení vlády 
Zprávy 25.9.2006 12:00 Nečas 2 jednání ODS o programovém prohlášení vlády 
Zprávy 25.9.2006 14:00 0 2 jednání ODS o programovém prohlášení vlády 
Zprávy 25.9.2006 16:00 0 2 jednání ODS o programovém prohlášení vlády 
Zprávy 27.9.2006 10:00 Nečas, Říman, Paroubek 1 jednání o programovém prohlášení vlády 
Zprávy 27.9.2006 12:00 Nečas, Říman, Paroubek 2 jednání o programovém prohlášení vlády 
Zprávy 30.9.2006 12:00 Topolánek 3 jednání republikové rady SZ 
Zprávy 30.9.2006 18:00 Bursík, Topolánek 1 jednání republikové rady SZ 
Zprávy 3.10.2006 10:00 Topolánek, Škromach 1 Topolánek v poslaneckém klubu ČSSD 
Zprávy 3.10.2006 12:00 Topolánek, Škromach, Hašek, Parkanová 1 Topolánek v poslaneckém klubu ČSSD, hlasování o důvěře vládě 
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Zprávy 3.10.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 3.10.2006 16:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 5.10.2006 12:00 Praha Čermáková telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 5.10.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 5.10.2006 16:00 Praha Čermáková vstup stand-up KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 6.10.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 7.10.2006 12:00 Nymburk Bínová telefonát redaktor KSČM 
Zprávy 11.10.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 11.10.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 11.10.2006 14:00 Praha Bínová telefonát redaktor ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 13.10.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL, ODS 
Zprávy 16.10.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 16.10.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 16.10.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 17.10.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS 
Zprávy 18.10.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ČSSD, KDU-ČSL, SZ, ODS, KSČM 
Zprávy 18.10.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ČSSD, KDU-ČSL, SZ, ODS, KSČM 
Zprávy 19.10.2006 10:00 Praha Machálková vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
Zprávy 19.10.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
Zprávy 24.10.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up KSČM 
Zprávy 24.10.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up KSČM 
Zprávy 24.10.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up KSČM 
Zprávy 25.10.2006 10:00 Praha Machálková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 25.10.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up ČSSD, KDU-ČSL, SZ, ODS, KSČM 
Zprávy 25.10.2006 12:00 Praha Písařovicová vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 25.10.2006 14:00 Praha Machálková vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 25.10.2006 16:00 Praha Machálková vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 26.10.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 26.10.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 27.10.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 27.10.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 31.10.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 

                                                 
* Pokračování na další straně 



 

Pořad Datum Čas Osoba 
Pořadí 
v relaci Téma 

Zprávy 3.10.2006 14:00 Topolánek, Paroubek 1 hlasování o důvěře vládě M.Topolánka 

Zprávy 3.10.2006 16:00 Kalousek, Šustr, Ambrozek, Paroubek, Topolánek 1 
hlasování o důvěře vládě M.Topolánka, 3 lidovci vládu 
nepodpoří 

Zprávy 5.10.2006 12:00 Topolánek, C. Svoboda, Paroubek, Kasal, Klaus 1 Topolánek žádá senát o rozpuštění PS 
Zprávy 5.10.2006 14:00 Topolánek, C. Svoboda 1 Topolánek žádá senát o rozpuštění PS 
Zprávy 5.10.2006 16:00 C. Svoboda, Parkanová 1 jednání poslanců KDU-ČSL o výrocích C. Svobody 
Zprávy 6.10.2006 12:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 1 Klaus přijal na Hradě Topolánka 
Zprávy 7.10.2006 12:00 Filip, Klaus 1 jednání KSČM o aktuálním dění 
Zprávy 11.10.2006 10:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 1 Topolánek podá demisi 
Zprávy 11.10.2006 12:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 3 Topolánek podá demisi 
Zprávy 11.10.2006 14:00 Topolánek, Klaus 4 Topolánek podal demisi 
Zprávy 13.10.2006 12:00 Klaus, Kasal 3 jednání Klause s lidovci 
Zprávy 16.10.2006 12:00 Klaus, Topolánek 1 jednání Klause s ODS 
Zprávy 16.10.2006 14:00 Klaus, Nečas, Paroubek 1 jednání Klause s ODS 
Zprávy 16.10.2006 16:00 Klaus 1 jednání Klause s ODS 
Zprávy 17.10.2006 12:00 0 3 jednání grémia ODS 
Zprávy 18.10.2006 10:00 Klaus, Paroubek 1 jednání Klause s ČSSD 
Zprávy 18.10.2006 12:00 Klaus, Paroubek 1 jednání Klause s ČSSD 
Zprávy 19.10.2006 10:00 Klaus, Bursík, Kuchtová, Štěpánek, Jacques 2 jednání Klause s SZ 
Zprávy 19.10.2006 12:00 Klaus, Bursík, Kuchtová, Štěpánek, Jacques, Stehlíková 1 jednání Klause s SZ 
Zprávy 24.10.2006 10:00 Klaus, Filip, Kováčik, Dolejš 1 jednání Klause s KSČM 
Zprávy 24.10.2006 12:00 Klaus, Filip, Kováčik, Dolejš, Vlček 1 jednání Klause s KSČM 
Zprávy 24.10.2006 14:00 Klaus 2 jednání Klause s KSČM 
Zprávy 25.10.2006 10:00 Klaus, Vlček, Paroubek 1 jednání Klause s Vlčkem 
Zprávy 25.10.2006 12:00 Klaus, Vlček, Paroubek 2 jednání Klause s Vlčkem 
Zprávy 25.10.2006 12:00 Pohanka, Hašek 1 vystoupení Pohanky z klubu ČSSD 
Zprávy 25.10.2006 14:00 Pohanka, Hašek, Rath, Tluchoř 1 vystoupení Pohanky z klubu ČSSD 
Zprávy 25.10.2006 16:00 Pohanka, Hašek, Rath, Tluchoř 1 vystoupení Pohanky z klubu ČSSD 
Zprávy 26.10.2006 12:00 Paroubek, Pohanka, Langer 1 Paroubkovo vyjádření k vystoupení Pohanky 
Zprávy 26.10.2006 14:00 Paroubek, Pohanka, Nečas 1 Paroubkovo vyjádření k vystoupení Pohanky 
Zprávy 27.10.2006 10:00 Pohanka, B. Sobotka, Hašek 1 Pohanka ve sněmovně 
Zprávy 27.10.2006 12:00 Paroubek, Pohanka 1 Pohanka ve sněmovně 
Zprávy 31.10.2006 10:00 Kasal, Topolánek 1 jednání ODS a KDU-ČSL, představa vlády duhové koalice 



 



Pořad Datum Čas Místo Redaktor 
Typ 
přenosu Formát Strana *

 

Zprávy 31.10.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 31.10.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS. KSČM, KDU-ČSL 
Zprávy 1.11.2006 10:00 Praha Rosí vstup stand-up ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 1.11.2006 12:00 Praha Rosí vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM 
Zprávy 1.11.2006 14:00 Praha Rosí vstup stand-up ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 2.11.2006 12:00 Praha Rosí telefonát redaktor ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 2.11.2006 14:00 Praha Rosí vstup stand-up ČSSD, KSČM, ODS 
Zprávy 2.11.2006 16:00 Praha Rosí vstup stand-up KSČM, ČSSD, SZ, KDU-ČSL, ODS 
Zprávy 3.11.2006 10:00 Praha Rosí vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 3.11.2006 12:00 Praha Rosí telefonát redaktor ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 7.11.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 7.11.2006 12:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 7.11.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 8.11.2006 14:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 10.11.2006 10:00 Praha Takáč telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 11.11.2006 12:00 Praha Sudová vstup stand-up ČSSD, ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 13.11.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 13.11.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 13.11.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 15.11.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 15.11.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 15.11.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 17.11.2006 18:00 Praha Kuncová vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 18.11.2006 12:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 18.11.2006 18:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, ČSSD, KSČM 
Zprávy 19.11.2006 13:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS 
Zprávy 19.11.2006 18:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS 
Zprávy 20.11.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, KSČM 
Zprávy 20.11.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS 
Zprávy 21.11.2006 10:00 Praha Eliášová vstup stand-up ČSSD, ODS 
Zprávy 23.11.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up SZ, ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
                                                 
* Pokračování na další straně 



 
 

Pořad Datum Čas Osoba 
Pořadí v 
relaci Téma 

Zprávy 31.10.2006 12:00 Topolánek, Němcová, Kasal 1 jednání ODS a KDU-ČSL, představa vlády duhové koalice 
Zprávy 31.10.2006 14:00 Topolánek, Němcová, Kasal 1 jednání ODS a KSČM 
Zprávy 1.11.2006 10:00 Klaus, Kasal, Topolánek 1 jednání Klause s Kasalem 
Zprávy 1.11.2006 12:00 Klaus, Kasal 1 jednání Klause s Kasalem 
Zprávy 1.11.2006 14:00 Klaus, Kasal, Topolánek 1 jednání Klause s Topolánkem 
Zprávy 2.11.2006 12:00 Klaus, Paroubek, Filip 1 jednání Klause s Paroubkem a Filipem 
Zprávy 2.11.2006 14:00 Klaus, Paroubek, Filip, Topolánek 1 jednání Klause s Paroubkem a Filipem 
Zprávy 2.11.2006 16:00 Klaus, Filip, Paroubek 1 jednání Klause s Filipem 
Zprávy 3.11.2006 10:00 Klaus, Topolánek, Paroubek, Kasal, Bursík, Filip 1 jednání Klause s lídry parlamentních stran 
Zprávy 3.11.2006 12:00 Klaus, Topolánek, Paroubek, Kasal, Bursík, Filip 1 jednání Klause s lídry parlamentních stran 
Zprávy 7.11.2006 10:00 Klaus, Topolánek 1 jednání výkonné rady ODS ke jmenování Topolánka Klausem 
Zprávy 7.11.2006 12:00 Klaus, Topolánek 1 jednání výkonné rady ODS ke jmenování Topolánka Klausem 
Zprávy 7.11.2006 14:00 Klaus, Topolánek 1 jednání Klause s Topolánkem 
Zprávy 8.11.2006 14:00 Klaus, Topolánek, Paroubek 1 druhé jmenování Topolánka premiérem 
Zprávy 10.11.2006 10:00 Nečas 1 jednání ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 11.11.2006 12:00 Paroubek 1 zasedání vedení ČSSD 
Zprávy 13.11.2006 10:00 Paroubek, Topolánek 1 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy 13.11.2006 12:00 Paroubek, Topolánek 1 jednání ODS a ČSSD 
Zprávy 13.11.2006 14:00 Topolánek, Bursík, Paroubek 1 jednání ODS a SZ 
Zprávy 15.11.2006 12:00 Klaus, Topolánek, Rath 4 Topolánek na Hradě 
Zprávy 15.11.2006 14:00 Klaus, Topolánek, Zaorálek, Říman 4 Topolánek na Hradě 
Zprávy 15.11.2006 16:00 Klaus, Topolánek 1 Topolánek na Hradě 
Zprávy 17.11.2006 18:00 Topolánek 2 jednání grémia ODS 
Zprávy 18.11.2006 12:00 Topolánek 1 kongres ODS 
Zprávy 18.11.2006 18:00 Topolánek, Němcová, Paroubek, Bém 1 kongres ODS 
Zprávy 19.11.2006 13:00 Topolánek, Bém, Tlustý, Nečas 1 kongres ODS 
Zprávy 19.11.2006 18:00 Topolánek, Bém, Nečas, Gandalovič 1 kongres ODS 
Zprávy 20.11.2006 10:00 Topolánek, Bendl, Tluchoř 1 jednání vedení ODS 
Zprávy 20.11.2006 12:00 Bém, Topolánek, Bendl 1 jednání vedení ODS 
Zprávy 21.11.2006 10:00 Topolánek, Škromach 1 jednání vedení ČSSD 
Zprávy 23.11.2006 10:00 0 1 jednání ODS a SZ 



 



Pořad Datum Čas Místo Redaktor Typ přenosu Formát Strana* 
Zprávy 23.11.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up SZ, ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 23.11.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 28.11.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 28.11.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 28.11.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 28.11.2006 16:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 29.11.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 29.11.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 29.11.2006 16:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.12.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.12.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.12.2006 14:00 Praha Takáč telefonát redaktor ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 5.12.2006 10:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 5.12.2006 12:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 5.12.2006 14:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 8.12.2006 12:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 8.12.2006 14:00 Praha Kozumplík vstup stand-up SZ, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
Zprávy 9.12.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL 
Zprávy 9.12.2006 18:00 Praha Takáč vstup stand-up KDU-ČSL 
Zprávy 12.12.2006 12:00 Praha Takáč telefonát redaktor ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 13.12.2006 12:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 13.12.2006 14:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 13.12.2006 16:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 14.12.2006 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 14.12.2006 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 15.12.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 15.12.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 15.12.2006 14:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 15.12.2006 16:00 Praha Sudová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 16.12.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD, ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 19.12.2006 10:00 Praha Machálková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 20.12.2006 12:00 Praha Čech vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 20.12.2006 14:00 Praha Čech vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 21.12.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
 
* Pokračování na další straně     



Pořad Datum Čas Osoba Pořadí v relaci Téma 
Zprávy 23.11.2006 12:00 Topolánek, Bursík, Kasal, Klaus 1 jednání ODS a SZ, ODS a KDU-ČSL 
Zprávy 23.11.2006 14:00 Topolánek, Paroubek, Klaus 1 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 28.11.2006 10:00 Gandalovič, Nečas 1 jednání grémia ODS 
Zprávy 28.11.2006 12:00 Paroubek, Klaus, Topolánek 4 Klaus přijal Paroubka 
Zprávy 28.11.2006 14:00 Paroubek, Kasal, Klaus 1 jednání ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 28.11.2006 16:00 Paroubek, Kasal, Topolánek 2 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 29.11.2006 10:00 0 1 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 29.11.2006 12:00 0 2 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 29.11.2006 16:00 Parkanová, Kalousek 1 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.12.2006 10:00 0 1 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.12.2006 12:00 Nečas 1 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 1.12.2006 14:00 0 1 jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 5.12.2006 10:00 0 1 grémium ODS představilo návrh vládního programu 
Zprávy 5.12.2006 12:00 Tluchoř, Škromach 1 grémium ODS představilo návrh vládního programu 
Zprávy 5.12.2006 14:00 0 1 grémium ODS představilo návrh vládního programu 
Zprávy 8.12.2006 12:00 Melčák 2 vystoupení Melčáka z klubu ČSSD 
Zprávy 8.12.2006 14:00 0 1 SZ opouští projekt čtyřkoalice 
Zprávy 9.12.2006 12:00 Kasal, Kalousek, Čunek 1 mimořádný sjezd KDU-ČSL 
Zprávy 9.12.2006 18:00 Juránek, Čunek, Parkanová, Šustr, Kasal 1 mimořádný sjezd KDU-ČSL 
Zprávy 12.12.2006 12:00 Topolánek, Říman, Melčák, Pohanka, Paroubek 4 jednání grémia ODS 
Zprávy 13.12.2006 12:00 Melčák, Rath 2 Melčákovo vyzvání k toleranci vlády ODS 
Zprávy 13.12.2006 14:00 Topolánek, Paroubek, Čunek 2 podoba nového kabinetu 
Zprávy 13.12.2006 16:00 Topolánek, Paroubek, Čunek, Melčák 2 podoba nového kabinetu 
Zprávy 14.12.2006 10:00 Paroubek, Klaus 1 jednání grémia ODS o ukončení jednání s ČSSD 
Zprávy 14.12.2006 12:00 Paroubek, Klaus 1 jednání stran trojkoalice 
Zprávy 15.12.2006 10:00 Topolánek, Klaus, Paroubek 1 jednání ODS a KDU-ČSL 
Zprávy 15.12.2006 12:00 Topolánek, Klaus, Čunek, Paroubek 1 Topolánek půjde na Hrad za Klausem 
Zprávy 15.12.2006 14:00 Čunek, Paroubek 1 jednání stran trojkoalice nové vládě 
Zprávy 15.12.2006 16:00 Topolánek, Paroubek 1 TK Mirka Topolánka, jednání předsednictva ČSSD 
Zprávy 16.12.2006 12:00 Paroubek, Melčák, Pohanka, Čunek 1 jednání předsednictva ČSSD + celostátních výborů KDU-ČSL a SZ 
Zprávy 19.12.2006 10:00 Topolánek, Čunek, Bursík 1 jednání grémia ODS 
Zprávy 20.12.2006 12:00 Topolánek, Čunek, Bursík, Nečas 4 jednání o nové vládě 
Zprávy 20.12.2006 14:00 Topolánek, Čunek, Bursík, Nečas 2 jednání o nové vládě 

Zprávy 21.12.2006 10:00 
Kalousek, Schwarzenberg, Topolánek, Klaus, 
Čunek, Bursík 2 jednání grémia ODS 



 



Pořad Datum Čas Místo Redaktor Typ přenosu Formát Strana* 
Zprávy 21.12.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 21.12.2006 16:00 Praha Kozumplík telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 22.12.2006 10:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KD1U-ČSL, SZ 
Zprávy 22.12.2006 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 28.12.2006 14:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 2.1.2007 12:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
Zprávy 2.1.2007 15:00 Praha Kozumplík telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL 
Zprávy 3.1.2007 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, ČSSD 
Zprávy 4.1.2007 12:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 9.1.2007 10:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 9.1.2007 12:00 Praha Lukáš vstup stand-up ODS, ČSSD, KSČM 
Zprávy 9.1.2007 12:00 Praha Písařovicová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 9.1.2007 12:00 Praha Takáč vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ 
Zprávy 10.1.2007 15:00 Praha Eliášová telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 11.1.2007 15:00 Praha Takáč vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 17.1.2007 10:00 Praha Písařovicová telefonát redaktor ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 17.1.2007 12:00 Praha Písařovicová vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 17.1.2007 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 17.1.2007 15:00 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 18.1.2007 12:00 Praha Čermáková vstup stand-up ČSSD 
Zprávy 19.1.2007 10:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
Zprávy 19.1.2007 12:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD 
Zprávy 19.1.2007 15:00 Praha Kozumplík vstup stand-up ODS, KDU-ČSL, SZ, ČSSD, KSČM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Pokračování na další straně 



 
 
 

Pořad Datum Čas Osoba 
Pořadí 
v relaci Téma 

Zprávy 21.12.2006 12:00 
Topolánek, Čunek, Bursík, Schwarzenberg, 
Kalousek, Tluchoř, Klaus 1 jednání o nové vládě 

Zprávy 21.12.2006 16:00 Topolánek, Klaus 1 jednání Klause a Topolánka 
Zprávy 22.12.2006 10:00 Topolánek, Klaus, Kalousek, Čunek, Bursík, Langer 1 jednání grémia ODS 

Zprávy 22.12.2006 12:00 
Topolánek, Čunek, Bursík, Schwarzenberg, 
Kalousek, Paroubek, Klaus 2 jednání o nové vládě 

Zprávy 28.12.2006 14:00 Topolánek, Klaus, Schwarzenberg, Zikmundová 2 podepsání koaliční smlouvy 

Zprávy 2.1.2007 12:00 
Topolánek, Klaus, Paroubek, Zikmundová, 
Třeštíková 1 oběd prezidenta s premiérem 

Zprávy 2.1.2007 15:00 Topolánek, Klaus, Schwarzenberg 1 kroky prezidenta ohledně vlády 
Zprávy 3.1.2007 12:00 Klaus, Vlček, P. Sobotka 1 setkání prezidenta s předsedou sněmovny a senátu 
Zprávy 4.1.2007 12:00 Klaus, Paroubek 2 jednání prezidenta Klause s Paroubkem 
Zprávy 9.1.2007 10:00 Klaus, Topolánek, Paroubek 1 jmenování druhé Topolánkovy vlády prezidentem 
Zprávy 9.1.2007 12:00 Paroubek, Kuchtová 2 TK ČSSD kritika Topolánkovy vlády 

Zprávy 9.1.2007 12:00 
Stehlíková, Topolánek, Čunek, Bursík, Gandalovič, 
Kalousek 3 jmenování ministrů a první zasedání vlády 

Zprávy 9.1.2007 12:00 Topolánek, Klaus 1 jmenování druhé Topolánkovy vlády prezidentem 
Zprávy 10.1.2007 15:00 Paroubek, Topolánek 1 jednání o vládě v přímém přenosu 
Zprávy 11.1.2007 15:00 Vlček, Topolánek 1 změna předsedy sněmovny 
Zprávy 17.1.2007 10:00 Topolánek, Nečas, Čunek, Bursík, Pohanka, Melčák 3 programové prohlášení vlády 
Zprávy 17.1.2007 12:00 Topolánek, Pohanka, Melčák 1 programové prohlášení vlády 

Zprávy 17.1.2007 12:00 
Vlček, Kotouč, Vnouček, Pohanka, Melčák, Hašek, 
Paroubek 2 schůze PS 

Zprávy 17.1.2007 15:00 Pohanka, Melčák, Vlček, Kotouč, Vnouček 1 ČSSD vyzvala Pohanku a Melčáka, aby složili mandát 
Zprávy 18.1.2007 12:00 Paroubek, Melčák, Pohanka, Hašek, Tejc 5 TK ČSSD k hlasování o důvěře vládě 

Zprávy 19.1.2007 10:00 Topolánek, Paroubek, Pohanka, Melčák 1 
jednání o důvěře vládě + dohoda o podpoře vlády 
Pohankou a Melčákem 

Zprávy 19.1.2007 12:00 Topolánek, Pohanka, Melčák 10 
jednání o důvěře vládě + dohoda o podpoře vlády 
Pohankou a Melčákem 

Zprávy 19.1.2007 15:00 Paroubek, Kuchtová, Bursík, Melčák 4 jednání o důvěře vládě 
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