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ÚVOD 
 
Český rozhlas připravil i před podzimními volbami rozsáhlý projekt předvolebního vysílání, ve kterém 
dá prostor kandidátům, přinese základní informace o volbách i praktické rady pro voliče a chybět 
nebudou ani předvolební debaty. Celkem předvolební vysílání zahrne přes 125 hodin speciálních 
pořadů, a to na regionálních stanicích, na Radiožurnálu i na ČRo Plus. I tentokrát sehraje významnou 
roli také zpravodajský web, který na jednom místě soustředí záznamy předvolebních pořadů i 
předvolební „vysvětlovnu“. 
 
Koncept předvolebního vysílání Českého rozhlasu zohledňuje, že jde de facto o 3 typy voleb ve 
stejném termínu. Věnovat se tak budeme jak volbám do Senátu, tak volbám do zastupitelstev měst a 
obcí a také s velkým akcentem volbám do zastupitelstva hl. m. Prahy, které jsou sice formálně také 
volbami komunálními, ale fakticky volbami krajskými. 
 
Velkým problémem pro rozhlas jako médium je pokrytí komunálních voleb – samozřejmě není fyzicky 
možné představit kandidáty nebo hlavní volební témata ve všech městech a obcích v ČR. Po diskusích 
jsme nakonec zvolili variantu, kdy Český rozhlas dá prostor lídrům všech kandidátek ve všech 
krajských a okresních městech v České republice.  
 
Vzhledem ke specifičnosti tohoto typu voleb nebude Český rozhlas uplatňovat žádné filtry – do všech 
předvolebních debat tak budou mít přístup zástupci všech subjektů, které do příslušného 
zastupitelstva kandidují. V případě, že těchto subjektů bude víc, budou účastníci rozděleni na 
základě losu do několika debat po cca 8 - 10 kandidátech (stejný model Český rozhlas použil při 
debatách před volbami do Evropského parlamentu na jaře 2014).  
 
V případě senátních voleb dá Český rozhlas ve vysílání prostor všem kandidátům ve všech senátních 
obvodech. Před druhým kolem voleb nabídne duely postupujících kandidátů ve všech volebních 
obvodech, kde se druhé kolo voleb bude konat.   
 
V průběhu předvolební kampaně se uskuteční doplňovací volby do Senátu v senátním obvodu Praha 
10 (v termínu 19. - 20. 9. a 26. -27. 9. 2014). Vysílání před těmito volbami bude analogické – ve 
vysílání ČRo Regina nabídneme předvolební vizitky všech kandidátů, mezi prvním a druhým kolem 
nabídne ČRo Regina debatu postupujících kandidátů (pokud volby nerozhodne už 1. kolo), ve vysílání 
ČRo Regina i celoplošných stanic přineseme základní informace a praktické rady pro voliče. 
 
Stejně jako v případě minulých voleb, i tentokrát bude Český rozhlas maximálně transparentní. 
Pořadí, v jakém se v jednotlivých programových řadách představí zástupci jednotlivých kandidujících 
subjektů, určí los (za účasti veřejnosti a s  videopřenosem na webových stránkách). Na internetových 
stránkách Českého rozhlasu budou zveřejňována pravidla vztahující se k jednotlivým pořadům i 
k předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu jako celku. 
 
I tentokrát bude předvolební vysílání vedeno heslem „Nikomu nepomáhat, nikomu neškodit.“ 
Stejně jako v minulých předvolebních obdobích budou platit speciální Předvolební pravidla pro 
zaměstnance a spolupracovníky Českého rozhlasu, která s účinností od srpna 2014 vydá svým 
rozhodnutím generální ředitel ČRo.  
 
Lídrem v jednotlivých pořadech rozumíme kandidáta, který je uveden na prvním místě kandidátky 
příslušného subjektu do konkrétního zastupitelstva. Lídr má možnost delegovat účast v jednotlivých 
pořadech Českého rozhlasu na jiného kandidáta, který ale musí také kandidovat do příslušného 
zastupitelstva na stejné kandidátce.  V případě voleb do Senátu má právo účasti v jednotlivých 
předvolebních pořadech pouze kandidát, žádný jeho zástup není možný. 
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Termín voleb  
Termín voleb do zastupitelstev měst a obcí a prvního kola voleb do Senátu  je stanoven na 10. -11. 10. 
2014. Termín druhého kola voleb do Senátu je stanoven na 17. - 18. 10. 2014. 
Ve dnech 19. - 20. 9. a 26. - 27. 9. 2014 se uskuteční doplňovací volby do Senátu v obvodu Praha 10. 
 
Kde se volí  
V celé republice se volí do více než 6200 zastupitelstev měst a obcí – od malých obcí až po 
zastupitelstvo hl. m. Prahy. 
Zároveň proběhnou volby v 27 senátních obvodech, a to v senátních obvodech č. 3 – Cheb,  č. 6 – 
Louny, č. 9 – Plzeň-město, č. 12 – Strakonice, č. 15 – Pelhřimov, č. 18 – Příbram, č. 21 – Praha 5, č. 24 
– Praha 9, č. 27 – Praha 1, č. 30 – Kladno, č. 33 – Děčín, č. 36 – Česká Lípa, č. 39 – Trutnov, č. 42 – 
Kolín, č. 45 – Hradec Králové, č. 48 – Rychnov nad Kněžnou, č. 51 – Žďár nad Sázavou, č. 54 – Znojmo, 
č. 57 – Vyškov, č. 60 – Brno-město, č. 63 – Přerov, č. 66 – Olomouc, č. 69 – Frýdek-Místek, č. 72 – 
Ostrava-město, č. 75 – Karviná, č. 78 – Zlín, č. 81 – Uherské Hradiště. 
Už o 3 týdny dříve se konají doplňovací volby v senátním obvodu č. 22 – Praha 10. 
 
 
 
 
 
 
 
OBSAH 
 
Senátní volby                            str. 4 
 
Volby do zastupitelstev měst a obcí (s výjimkou zastupitelstva hl. m. Prahy)              str. 5 
 
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy             str. 7 
 
Zpravodajský web            str. 9 
 
Volební vysílání          str. 9 
 
Harmonogram předvolebního vysílání ČRo           str. 10 

 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._3_%E2%80%93_Cheb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._6_-_Louny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._6_-_Louny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._9_-_Plze%C5%88-m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._12_-_Strakonice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._15_-_Pelh%C5%99imov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._18_-_P%C5%99%C3%ADbram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._21_-_Praha_5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._24_-_Praha_9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._24_-_Praha_9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._27_-_Praha_1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._30_-_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._33_-_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._36_-_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._39_-_Trutnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._42_-_Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._42_-_Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._45_-_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._48_-_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._51_-_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._54_-_Znojmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._57_-_Vy%C5%A1kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._60_-_Brno-m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._63_-_P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._66_-_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._69_-_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._72_-_Ostrava-m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._72_-_Ostrava-m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._75_-_Karvin%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._78_-_Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._81_-_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B


Projekt předvolebního vysílání Českého rozhlasu – podzimní volby 2014 – strana 4 
 

 
1. SENÁTNÍ VOLBY  
 
1.1. Volební „vysvětlovna“  
 
- tradiční série příspěvků s praktickými informacemi a návody, jak volit (doručení hlasovacích 
lístků, způsob volby, informace o volebních místnostech atp.), připraví domácí redakce CZP  
 
- před prvním kolem bude spojena s „vysvětlovnou“ pro komunální volby, před druhým 
kolem 3 příspěvky jen k senátním volbám  
 
- vysílají: Radiožurnál, Plus, regionální stanice, Dvojka, Wave  
 
- termín vysílání: týden před volbami (před každým kolem) 
 
 
1.2. "Vizitky" (dotazníky) kandidátů  
 
- jednotný dotazník pro všechny kandidáty (délka jednoho příspěvku cca 5 minut), který zajišťuje 
stejný prostor a stejné podmínky  
 
- respondenti dostanou otázky k dispozici dopředu, aby se mohli připravit, nesmějí ale při natáčení 
používat připravený text nebo poznámky 
 
- kvůli shodným podmínkám se vše předtáčí před zahájením vysílání (kandidáti tak nemohou 
reagovat na své protikandidáty), vše se natáčí ve studiích Českého rozhlasu a natáčí se vždy jen jedna 
verze 
 
- prostor dostanou pouze kandidáti do Senátu v daném volebním obvodu, vzhledem k charakteru 
voleb není možné jakékoliv delegování nebo zastoupení. Pokud kandidát do Senátu této možnosti 
nebude moci nebo nebude chtít využít, bude místo vizitky odvysílána informace o tom, že kandidát 
možnosti natočit vizitku nevyužil 
 
- pořadí vysílání vizitek na jednotlivých regionálních stanicích určí los  
 
- detaily upraví speciální pravidla, která dostanou kandidáti předem a která budou publikována na 
webu rozhlas.cz 
 
- stopáž: cca 4-5 minut pro každou vizitku 
 
- vysílají: regionální stanice, všechny vizitky budou od zahájení vysílání dostupné na speciální stránce 
na zpravodajském webu (aby voliči mohli porovnávat) 
 
- termín vysílání: září, říjen (přesné termíny budou stanoveny po uzavření kandidátek, až bude 
jasné, kolik celkem kandiduje subjektů) 
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1.3. Diskuse  
 
- regionální stanice odvysílají duely všech postupujících dvojic v senátních volbách na svém 
území (stopáž cca 20 minut pro každý duel)  
 
-Radiožurnál vybere 4 nejzásadnější nebo nejatraktivnější duely a odvysílá diskusi s 
postupujícími dvojicemi v čase 20 minut Radiožurnálu (od po do čt před druhým kolem 
voleb)  
 
- vysílají: Radiožurnál, regionální stanice 
 
- termín vysílání: týden mezi oběma koly voleb (po-čt) 
 
 
 
1.4. Další vysílání  
 
-především v týdnu před volbami a mezi oběma koly senátních voleb připraví domácí 
redakce a redakce aktuální publicistiky příspěvky o důležitosti Senátu, co v minulosti udělal a 
jak mohou volby změnit rozložení sil  
 
- vysílají: Radiožurnál, Plus 
 
- termín vysílání: říjen 
 
 
 
 
2. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ (S VÝJIMKOU ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY) 
 
2.1. Debaty lídrů kandidátek v krajských městech 
 
- diskuse lídrů (viz definice lídra v úvodu tohoto materiálu) všech kandidujících subjektů ve volbách 
do zastupitelstva krajského města ve vysílání příslušné regionální stanice 

- vzhledem ke specifičnosti voleb do zastupitelstev měst a obcí není možné zúžit okruh účastníků  – 
proto budou do těchto debat pozváni zástupci všech kandidujících subjektů 
 
- vzhledem k očekávanému množství kandidujících stran bude diskuse rozdělena na několik debat 
s cca 8-10 účastníky – ti budou do jednotlivých termínů zařazeni na základě losu  
 
- debaty budou vysílány z konkrétního regionu bez publika, v maximální míře budou využita studia 
Českého rozhlasu – produkčně vše zajistí příslušné regionální studio Českého rozhlasu 
 
- vysílá: regionální stanice v daném kraji  
 
- stopáž: cca 55 minut 
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- termín vysílání: přelom září a října 2014 
 
2.2. Hodinové bloky věnované komunálním volbám v každém okresním městě 
 
- komponované hodinové pořady s jasnou strukturou, ve kterých se budeme věnovat volbám 
v okresním městě a ve kterém dostanou prostor lídři (viz definice lídra v úvodu tohoto materiálu) 
všech subjektů, které kandidují do zastupitelstva příslušného okresního města 

- součástí představení okresního města, představení a 2-3 otázky pro lídry všech subjektů 
kandidujících v daném okresním městě, příspěvek o volebních zajímavostech a zásadnostech 
z menších měst a obcí v daném okrese 

- v těchto pořadech dostanou prostor zástupci všech kandidujících subjektů ze všech okresních měst 
v ČR 

- konkrétní otázky určí po konzultaci s vedoucím regionální redakce Centra zpravodajství ředitel 
příslušného regionálního studia ČRo, jednotlivé příspěvky připraví příslušné regionální redakce CZP 

- pořadí jednotlivých okresů určí los 

- v okresech Praha východ, Praha západ, Plzeň jih, Plzeň sever a Brno venkov bude tento pořad 
věnován městu v daném okresu s největším počtem obyvatel 

 
- vysílá: regionální stanice  
 
- stopáž: 55 minut (včetně hudby) pro každé okresní město 
 
- termín vysílání: září a říjen 2014 
 
 
2.3. Předvolební debaty Radiožurnálu 
 
- diskuse lídrů (viz definice lídra v úvodu tohoto materiálu) všech kandidujících subjektů ve volbách 
do zastupitelstva ve 4 vybraných městech ČR 

- vzhledem ke specifičnosti voleb do zastupitelstev měst a obcí není možné zúžit okruh účastníků  – 
proto budou do těchto debat pozváni zástupci všech subjektů kandidujících do příslušného 
zastupitelstva 
 
- konkrétní místa vybere editorský panel pod vedením šéfredaktora Radiožurnálu  - snahou bude, aby 
diskutované otázky reprezentovaly obecné problémy, které jsou tématem voleb i v dalších místech 
ČR 
 
- debaty budou vysílány z příslušného regionu, a to s účastí publika 
 
- vysílá: Radiožurnál  
 
- stopáž: cca 55 minut 
 
- termín vysílání: říjen 2014 
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2.4. Volební „vysvětlovna“ 
 
- tradiční série příspěvků s praktickými informacemi a návody, jak volit (doručení hlasovacích 
lístků, způsob volby, informace o volebních místnostech atp.), připraví domácí redakce CZP  
 
- vysílají: Radiožurnál, Plus, regionální stanice, Dvojka, Wave  
 
- termín vysílání: týden před volbami  
 
 
2.5. Další vysílání 
 
- Český rozhlas samozřejmě bude připravovat standardní zpravodajství, ve kterém se bude 
věnovat volbám a aktuálním tématům  - a předvolební kampaň bude reflektovat i 
v publicistických pořadech 
 
- vysílají: Radiožurnál, Plus, regionální stanice  
 
- termín vysílání: srpen - říjen  
 
 
 
 
3. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY  
 
 
3.1. Volební „vizitky“  
 
- jednotný dotazník pro lídry (viz definice lídra v úvodu tohoto materiálu) všech kandidujících 
subjektů (délka jednoho příspěvku cca 5 minut), který zajišťuje stejný prostor a stejné podmínky pro 
všechny kandidující subjekty  
 
- respondenti dostanou otázky k dispozici dopředu, aby se mohli připravit, nesmějí ale při natáčení 
používat připravený text nebo poznámky 
 
- kvůli shodným podmínkám se vše předtáčí před zahájením vysílání (kandidáti tak nemohou 
reagovat na své protikandidáty), vše se natáčí ve studiích Českého rozhlasu a natáčí se vždy jen jedna 
verze 
 
- prostor dostanou lídři kandidátek všech kandidujících subjektů. Pokud lídr této možnosti nebude 
moci nebo nebude chtít využít, může za sebe nominovat další kandidáty na kandidátce příslušného 
subjektu ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
- pořadí vysílání vizitek určí los 
 
- detaily upraví speciální pravidla, která dostanou všechny kandidující subjekty předem a která budou 
publikována na webu rozhlas.cz 
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- stopáž: cca 4-5 minut pro každou vizitku 
 
- vysílají: Český rozhlas Regina 
 
- termín vysílání: září, říjen (přesné termíny budou stanoveny po uzavření kandidátek, až bude 
jasné, kolik celkem kandiduje subjektů) 
 
 
 
3.2. Předvolební diskuse  
 
- diskuse lídrů (viz definice lídra v úvodu tohoto materiálu) všech kandidujících subjektů ve volbách 
do zastupitelstva hl. m. Prahy ve společném vysílání ČRo Regina a Plus 

- vzhledem ke specifičnosti voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy není možné zúžit okruh účastníků  – 
proto budou do těchto debat pozváni zástupci všech kandidujících subjektů 
 
- vzhledem k očekávanému množství kandidujících stran bude diskuse rozdělena na několik debat 
s cca 6 účastníky – ti budou do jednotlivých termínů zařazeni na základě losu  
 
- debaty budou vysílány ze studia Českého rozhlasu na Vinohradech bez publika 
 
- vysílá: společně ČRo Regina a Plus  
 
- stopáž: cca 50 minut 
 
- termín vysílání: říjen 2014 
 
 

 
3.3. Volební „vysvětlovna“  
 
- praktické rady a návody, jak volit, zaměřené na specifika voleb do zastupitelstva hl. m. 
Prahy 
 
- bude doplňovat univerzální volební „vysvětlovnu“ určenou pro všechny stanice (viz. 1.1. a 
2.4.) 
 
-vysílají: ČRo Regina, Plus, Radiožurnál 
 
- termín vysílání: týden před volbami 
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3.4. Další vysílání  
 
- pražská regionální redakce, domácí redakce a redakce aktuální publicistiky CZP připraví 
materiály a příspěvky o významu a pravomocích zastupitelstva hl. m. Prahy, budou 
bilancovat události uplynulého volebního období a priority, které budou čekat na nové 
zastupitelstvo  
 
- vysílají: ČRo Regina, Plus, Radiožurnál 
 
- termín vysílání: konec srpna - říjen 
 
 
 
 
 
 
 
4. ZPRAVODAJSKÝ WEB 
 
- i tentokrát bude hrát výraznou roli zpravodajský web zpravy.rozhlas.cz – nabídne zvláštní volební 
sekci 

- součástí bude záznam všech předvolebních debat, praktické informace pro voliče (volební 
„vysvětlovna“) i pravidla týkající se předvolebního vysílání Českého rozhlasu 

- termín: září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
5. VOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ  
 
- speciální blok vysílání v den voleb – od 14 hodin společné vysílání Radiožurnálu a ČRo Plus, 
vstupy z volebních štábů centrálních i z regionů, reakce a komentáře politologů i politiků  
 
- v případě komunálních voleb na toto společné vysílání naváže v podvečer debata věnovaná 
výsledkům voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy, kterou bude vysílat společně ČRo Regina a 
Plus 
 
- vysílají: Radiožurnál, Plus 
 
- termín vysílání: po uzavření volebních místností  
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HARMONOGRAM PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČRO  

 
od 1. 8. 2014 – účinnost Pravidel vysílání ČRo před volbami  
 
průběžně – sledování a vnitřní analýzy výskytu politických respondentů ve vysílání  
  
červenec 2014 – představení plánu volebního vysílání Radě ČRo 
 
červenec, srpen 2014 – veřejné představení konceptu předvolebního vysílání  
 
září, říjen 2014 – vysílání jednotlivých pořadů (detailní termíny jednotlivých řad budou upřesněny po 
uzávěrce kandidátek)  
 
19. - 20. 9. 2014, 26. - 27. 9. 2014 – doplňovací volby do Senátu v Praze 10 
 
6. - 10. 10. 2014 – vysílání "vysvětlovny" (praktické rady a informace související s volbami do 
zastupitelstev měst a obcí i do Senátu)  
 
11. 10. 2014 – vysílání volebního speciálu Radiožurnálu a ČRo Plus, následně společné povolební 
debaty ČRo Regina a Plus 
 
13. - 16. 10. 2014 – vysílání duelů kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb 
 
15. - 17. 10. 2014 – vysílání "vysvětlovny" (praktické rady a informace související s druhým 
kolem voleb do Senátu) 
 
18. 10. 2014 – vysílání volebního speciálu Radiožurnálu a ČRo Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Pancíř 

24. 7. 2014 


