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ÚVOD 
 
Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 7 základních programových řad, a to na 
celoplošných i regionálních stanicích. Významnou roli sehraje také zpravodajský web, kde budou 
centralizované odkazy na jednotlivé programy s možností si je poslechnout ze záznamu. 
 
Český rozhlas dá významný prostor zástupcům všech kandidujících subjektů, a to hned na třech 
okruzích - na Radiožurnálu, na Plusu a na regionálních stanicích. Každý subjekt kandidující ve všech 
krajích ČR se tak objeví v programu Českého rozhlasu minimálně 30 x, a to v různých formátech 
pořadů - v debatách (kulaté stoly), připravených vizitkách (předtočené odpovědi na jednotný 
dotazník) i v rozhovoru "jeden na jednoho" (tedy moderátor a zástupce strany). 
 
Součástí veřejné služby je ale podle našeho přesvědčení i detailnější představení a možnost debaty 
těch subjektů, které budou mít v dané chvíli reálnou možnost získat poslanecké mandáty a tím 
ovlivňovat bezprostřední vývoj ČR.  Jsme přesvědčeni, že voliči mají právo slyšet speciální debaty 
těchto subjektů a blíže poznat jejich čelné představitele. Tuto část veřejné služby budou plnit 
programy Den s lídrem a Speciál Martina Veselovského. Pro výběr těchto subjektů přitom Český 
rozhlas nebude zadávat ani spoluzadávat vlastní průzkum - použijeme transparentní a pluralitní 
model, kdy budeme vycházet z veřejně dostupných dat více agentur. 
 
Předvolební servis Českého rozhlasu nebude zahrnovat jen rozhovory a debaty s politiky. Nabídne i 
praktické informace, zpravodajství z průběhu kampaně a poprvé v historii také přehledné srovnání 
programových záměrů jednotlivých kandidujících subjektů na zpravodajském webu. 
 
Komplikací voleb 2013 jsou zkrácené lhůty. Uzávěrka kandidátek 38 dní před volbami znamená, že 
předvolební vysílání Českého rozhlasu musí být koncentrováno do pouhého jednoho měsíce. 
 
Český rozhlas musí ze zákona poskytnout prostor pro předvolební spoty kandidujících subjektů - ty 
budou odvysílány v zákonem stanoveném termínu na celoplošných stanicích Radiožurnál, Dvojka a 
Vltava.  
 
Celostátním lídrem v jednotlivých pořadech rozumíme kandidáta, kterého příslušný kandidující 
subjekt označuje za celostátního lídra nebo kandidáta na premiéra. Pokud kandidující subjekt takto 
nikoho neoznačí, považuje se za celostátního lídra předseda příslušného politického subjektu (pokud 
zároveň kandiduje v těchto volbách). Pokud vzniknou jakékoliv nejasnosti nebo nejednoznačnosti 
nebo pokud se lídr podle výše uvedených pravidel nedá určit, osloví ČRo zmocněnce příslušného 
subjektu, aby stanovil, kdo z kandidátů příslušného subjektu se jednotlivých pořadů zúčastní. 
 
Krajským lídrem se rozumí kandidát, který je na prvním místě příslušné krajské kandidátky. 
 
 
 
Termín voleb  
Podle rozhodnutí prezidenta ČR Miloše Zemana se volby budou konat ve dnech 25.-26.10.2013. 
 
Kde se volí  
V celé ČR, která je ale rozdělena do volebních krajů - je jich 14, v každém jsou jiné kandidátky. 
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PŘEDVOLEBNÍ PROGRAMOVÉ ŘADY 
 
 

1. Volební vysvětlovna  
 
-tradiční série praktických rad a návodů, jak volit  
 
-v týdnu před volbami od po do pá každý den minimálně 2 příspěvky denně, připraví redaktoři CZP  
 
-vysílají: Radiožurnál, Plus, regionální stanice, Dvojka, Wave, vše k dispozici i na zpravodajském webu 
 
-termín vysílání: 5 dnů před volbami minimálně 2x denně, v předešlých týdnech dle potřeby (příspěvky 
připravené k základním milníkům typu uzávěrka žádostí o voličské průkazy) 
  
 

2. Představení všech krajských lídrů všech kandidujících subjektů  (vizitky krajských lídrů) 
 
- jednotný dotazník pro všechny kandidující subjekty v každém kraji (délka jednoho příspěvku cca 5 
minut), který zajišťuje stejný prostor a stejné podmínky pro všechny kandidující subjekty  
 
- dotazníky budou stanoveny centrálně, natočení zajistí vedoucí regionálních redakcí CZP ve 
spolupráci s regionálními stanicemi 
 
-otázky navrhnou vedoucí redakcí a ředitelé regionálních stanic, definitivní výběr určí ředitel Centra 
zpravodajství a náměstek pro regionální vysílání 
 
-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 všichni lídři krajských kandidátek všech kandidujících subjektů. Pokud lídr této 
možnosti nebude moci nebo nebude chtít využít, může za sebe nominovat další kandidáty na 
příslušné krajské kandidátce příslušného subjektu 
 
-pořadí vysílání vizitek na jednotlivých regionálních stanicích určí los dne 20.9.2013 
 
-detaily upraví speciální pravidla, která dostanou všechny kandidující subjekty předem a která budou 
nejpozději 20.9.2013 publikována na webu rozhlas.cz 
 
- vysílají: regionální stanice (každá regionální stanice vysílá lídry z kraje, ve kterém působí), všechny 
vizitky ze všech krajů budou od zahájení vysílání dostupné na speciální stránce na zpravodajském 
webu (aby voliči mohli porovnávat) 
 
-termín vysílání: cca 3 týdny před volbami (přesné termíny budou stanoveny po uzavření kandidátek, 
až bude jasné, kolik celkem kandiduje subjektů), vizitky budou zařazeny v odpoledním vysílání ve 
všední dny v čase od 13 do 18 hodin (podle programových schémat jednotlivých regionálních stanic) 
 
-stopáž: cca 4-5 minut pro každou vizitku 
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3. Rozhovory a debaty s účastí všech kandidujících subjektů  
 

3.1. Rozhovory s celostátními lídry všech kandidujících subjektů, podle stejných pravidel a 
se stejnou stopáží 
 
-rozhovor moderátora s celostátním lídrem každého z kandidujících subjektů 
 
-stejný moderátor podle stejných pravidel zpovídá jednotlivé lídry - pokud lídr nemůže nebo nechce 
této možnosti využít, může za sebe poslat jiného kandidáta - náhradník ale musí být na kandidátce 
příslušného kandidujícího subjektu pro volby do PSPČR 2013 
 
-pořadí jednotlivých rozhovorů určí los 20.9.2013 
 
-vysílá: Český rozhlas Plus ve všední dny v rámci pořadu Den podle (v čase 17-18 hodin), archiv 
rozhovorů k dispozici na webu Českého rozhlasu  
 
-termín vysílání: cca měsíc před volbami (přesné termíny budou stanoveny po uzavření kandidátek do 
20.9.2013, až bude jasné, kolik celkem kandiduje subjektů) 
 
-stopáž: cca 8 minut pro každý rozhovor 
 
 

 
3.2. Debaty skupinek lídrů stran – rozlosované skupinky po 3-4 kandidátech a debata mezi 
nimi 
 
3.2.1. ČRo Plus 
 
-kulaté stoly, moderátor debatuje se zástupci 4-5 kandidujících subjektů (standardem budou 4 
respondenti, pokud ale celkový počet kandidujících subjektů nebude dělitelný čtyřmi nebo pokud 
bude kandidujících subjektů více než 32, bude do některých debat pozván 5., pokud by počet 
kandidujících subjektů přesáhl 40, potom i 6. účastník. Do kterých debat budou případní dodateční 
účastníci přizváni, to určí los 20.9.2013)  
 
-pozvání dostanou celostátní lídři všech kandidujících subjektů, pokud lídr nemůže nebo nechce této 
možnosti využít, může za sebe poslat jiného kandidáta - náhradník ale musí být na kandidátce 
příslušného kandidujícího subjektu pro volby do PSPČR 2013 
 
-stejný moderátor pro všechny tyto debaty, snaha o větší interakci mezi samotnými účastníky 
 
-účastníky jednotlivých debat určí los dne 20.9.2013 
 
-vysílá: Český rozhlas Plus o víkendech (neděle, případně i soboty) v rámci rozšířeného pořadu Názory 
a argumenty (v čase 18:10-19:00), archiv debat k dispozici na webu Českého rozhlasu  
 
-termín vysílání: maximálně 4 víkendy před volbami (přesné termíny budou stanoveny po uzavření 
kandidátek do 20.9.2013, až bude jasné, kolik celkem kandiduje subjektů) 
 
-stopáž: cca 50 minut pro každou debatu 
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3.2.2. Regionální stanice 
 
-debaty skupinek krajských lídrů ve vysílání příslušné regionální stanice 
 
-na každé regionální stanici bude mít cyklus debat stejného moderátora, předem budou účastníkům 
dány okruhy debaty 
 
-pozvání dostanou krajští lídři všech kandidujících subjektů v příslušném kraji, pokud lídr nemůže 
nebo nechce této možnosti využít, může za sebe poslat jiného kandidáta - náhradník ale musí být na 
příslušné krajské kandidátce pro volby do PSPČR 2013 
 
-standardem bude model moderátor + lídři 3 politických subjektů. Pokud ale celkový počet 
kandidujících subjektů nebude dělitelný třemi nebo pokud bude kandidujících subjektů více než 54, 
budou do některých debat pozváni lídři 4 politických subjektů. Do kterých debat budou případní 
dodateční účastníci přizváni, to určí los 20.9.2013 
 
-účastníky jednotlivých debat určí los dne 20.9.2013 
 
-vysílá: Regionální stanice Českého rozhlasu ve všední dny v odpoledním vysílání v čase od 13 do 19 
hodin, archiv debat k dispozici na webu Českého rozhlasu  
 
-termín vysílání: 30.9. až 23.10. (přesné termíny budou stanoveny po uzavření kandidátek do 
20.9.2013, až bude jasné, kolik celkem kandiduje subjektů) 
 
-stopáž: cca 30 minut pro každou debatu s lídry tří politických subjektů. Pokud je v debatě více lídrů 
politických subjektů, prodlužuje se stopáž o 10 minut za každého dalšího účastníka. Pokud jsou v 
debatě méně než 3 lídři politických subjektů, zkracuje se stopáž o 10 minut za každého chybějícího 
účastníka. 
 
 
3.2.3. Radiožurnál 
 
- debaty skupinek lídrů těch kandidujících subjektů, které nesplní kritéria pro účast v pořadu Den s 
lídrem (viz dále) 
 
-umožní dát prostor všem kandidujícím subjektům i  na nejposlouchanější stanici Českého rozhlasu, 
na Radiožurnálu 
 
-rozhovor moderátora s 2-3 celostátními lídry (pokud lídr nemůže nebo nechce této možnosti využít, 
může za sebe poslat jiného kandidáta - náhradník ale musí být na kandidátce příslušného 
kandidujícího subjektu pro volby do PSPČR 2013).  
 
-účastníci jednotlivých debat budou zváni z řad subjektů, které nesplní ke dni kritéria pro účast v 
pořadu den s lídrem, a to podle pořadí určeného losem dne 20.9.2013 
 
-počet účastníků jednotlivých debat stanovíme do 20.9.2013 na základě celkového počtu 
kandidujících subjektů. Předběžně počítáme s modelem moderátor plus 3 respondenti, ale pokud by 
kandidujících stran splňujících kritéria pro tento pořad bylo příliš mnoho nebo příliš málo, 
vyhrazujeme si možnost změny 
 



Předvolební vysílání Českého rozhlasu - volby do PSPČR 2013 - verze k 10.9.2013 
Strana 7 

 

-vysílá: Radiožurnál v rámci pořadu Stalo se dnes (ve všední dny v čase 21:10-21:30), archiv debat k 
dispozici na webu Českého rozhlasu  
 
-termín vysílání: cca 4 týdny před volbami (přesné termíny budou stanoveny po uzavření kandidátek 
do 20.9.2013, až bude jasné, kolik celkem kandiduje subjektů) 
 
-stopáž: bude definitivně stanovena do 20.9.2013 na základě počtu respondentů v jednotlivých 
debatách (viz výše)  
 
 
 
 

4. Den s lídrem 
 
-model použitý na Radiožurnálu v kampani k prezidentským volbám v prosinci 2012 
 
-Jan Pokorný stráví den s celostátním lídrem, průběžně vstupuje do vysílání   
 
-vše završí rozhovor s příslušným lídrem v rámci pořadu 20 minut Radiožurnálu 
 
-celý Den s lídrem sleduje i reportér Českého rozhlasu, který připraví shrnující reportáž 
 
-vzhledem k očekávanému většímu počtu kandidujících subjektů a šibeničním termínům nejde  
odvysílat v tomto formátu lídry všech kandidujících subjektů – budou vybrány relevantní subjekty, 
které budou mít v dané chvíli reálnou šanci překročit hranici pro zisk poslaneckých mandátů, 
konkrétní klíč k výběru viz níže 
 
-uzávěrka pro splnění kritérií v účasti v tomto pořadu bude dne 24.9.2013. Na konkrétní termíny 
(stanovené do 20.9.2013) budou jednotliví lídři zařazováni na základě losu ze dne 20.9.2013. Pokud 
některý z kandidujících subjektů splní kritéria pro účast v pořadu později, bude operativně zařazen do 
jednoho z termínů, které budou pro tyto případy určeny nejpozději 20.9.2013. Z technických a 
termínových důvodů je definitivní uzávěrka pro tento pořad 18.10.2013. Pokud některý ze subjektů 
splní kritéria později, nebude už do tohoto pořadu pozván 
 
- pozvání dostanou celostátní lídři příslušných kandidujících subjektů, pokud lídr nemůže nebo 
nechce této možnosti využít, může za sebe nominovat jiného kandidáta - náhradník ale musí být na 
kandidátce příslušného kandidujícího subjektu pro volby do PSPČR 2013 
 
-vysílá:  Radiožurnál (v průběhu celého dne reportážní vstupy, v čase 17:05-17:25 20 minut 
Radiožurnálu, ve večerním vysílání reportáž z průběhu celého dne), archiv souhrnných reportáží a 20 
minut Radiožurnálu bude k dispozici na webu 
 
-termín vysílání: po, st, pá cca 4 týdny před volbami (konkrétní termíny budou stanoveny na základě 
počtu kandidujících stran do 20.9.2013) 
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5. Předvolební debaty relevantních subjektů (těch, které mají reálnou šanci získat v těchto 
volbách poslanecké mandáty) 
 

5.1. Tematické Speciály Martina Veselovského 
  
-navazují na tradiční předvolební Speciály Martina Veselovského, od pořadů z minulých let se ale 
odlišují - nebudou zaměřeny regionálně, ale tematicky 
 
-účastníky mohou na základě své úvahy nominovat jednotlivé kandidující subjekty - jedinou 
podmínkou je, že nominovaný zástupce politického subjektu musí být na jeho kandidátce pro volby 
do PSPČR 2013 
 
-debaty se budou odehrávat bez publika, vysílat se budou z areálu ČRo v Praze na Vinohradech 
 
-jednotlivá témata vybrali zástupci Radiožurnálu a Centra zpravodajství, jejich pořadí (tedy přiřazení 
tématu ke konkrétnímu termínu) určí veřejný los dne 13.9.2013 
 
-vzhledem k očekávanému většímu počtu kandidujících subjektů nelze pozvat zástupce všech 
kandidujících subjektů (nešlo by fakticky o debatu, prostor pro jednotlivé účastníky by byl 
minimalizovaný) - pozváni proto budou zástupci těch kandidujících subjektů, které budou mít v dané 
chvíli reálnou šanci překročit hranici pro zisk poslaneckých mandátů, konkrétní klíč k výběru viz níže 
 
-rozhodný moment pro posouzení, zda kandidující subjekt splnil kritéria pro účast v debatě, bude 24 
hodin před začátkem příslušné debaty 
 
-rozesazení účastníků bude vycházet z losu ze dne 20.9.2013 
 
-vysílá: Radiožurnál živě v úterý a ve čtvrtek od 17:05, přímý videopřenos prostřednictvím YouTube, 
záznam k dispozici na webu 
 
-termíny vysílání: 24.9., 26.9., 1.10, 3.10, 8.10, 10.10, 15.10, 17.10, 22.10, 24.10. 
 
-stopáž: cca 55 minut, pokud se debaty zúčastní kromě moderátora maximálně 6 respondentů, nebo 
cca 85 minut, pokud se debaty zúčastní kromě moderátora 7 nebo více respondentů 
  

 
5.2. Debaty celostátních lídrů relevantních subjektů   
 
-2 zvláštní vydání Speciálu Martina Veselovského 
 
-vzhledem k očekávanému většímu počtu kandidujících subjektů nelze pozvat zástupce všech 
kandidujících subjektů (nešlo by fakticky o debatu, prostor pro jednotlivé účastníky by byl 
minimalizovaný) - pozváni proto budou zástupci těch kandidujících subjektů, které budou mít v dané 
chvíli reálnou šanci překročit hranici pro zisk poslaneckých mandátů, konkrétní klíč k výběru viz níže 
 
-rozhodný moment pro posouzení, zda kandidující subjekt splnil kritéria pro účast v debatě, bude 24 
hodin před začátkem příslušné debaty 
 
-pozváni budou celostátní lídři příslušných kandidujících subjektů. Pokud lídr nemůže nebo nechce 
této možnosti využít, může za sebe poslat jiného kandidáta - náhradník ale musí být na kandidátce 
příslušného kandidujícího subjektu pro volby do PSPČR 2013 
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-rozesazení účastníků bude vycházet z losu ze dne 20.9.2013 
 
-vysílá: Radiožurnál živě ve stanovených dnech od 12:30, přímý videopřenos prostřednictvím YouTube, 
záznam k dispozici na webu 
 
-termín vysílání: 4. a 25.10.2013 
 
-stopáž: cca 89 minut (čas vysílání 12:30-13:59)  
 
 
 
 

6. Srovnání programových záměrů jednotlivých kandidujících subjektů  
 
-speciální rubrika na webu zpravy.rozhlas.cz 
 
-cílem je poskytnout posluchači na jednom místě jasný přehled záměrů jednotlivých kandidujících 
subjektů 
 
-redakční tým Českého rozhlasu připraví otázky, které zašle k zodpovězení jednotlivým kandidujícím 
subjektům - odpovědi přehledně zpracuje, aby si volič mohl porovnat, co které subjekty proklamují, 
že chtějí 
 
-délka jednotlivých odpovědí bude limitována, snahou bude získat stručné a jasné odpovědi. Redakce 
ČRo do odpovědí nebude zasahovat (pokud text odpovědí nebude v rozporu s právním řádem ČR) 
 
-pokud některý z kandidujících subjektů neodpoví, bude u něj místo odpovědi uvedena informace, že 
odpověď nezaslal 
 
-odpovědi kandidujících subjektů mohou být i podkladem pro redakční příspěvky a případně i 
analytičtější rozbory záměrů jednotlivých kandidujících subjektů 
 
-vysílají: zpravodajský web, rozbor odpovědí může být součástí vysílání Radiožurnálu a ČRo Plus 
 
-termín zveřejnění: cca 2-3 týdny před volbami 
 
 
 

7. Předvolební spoty 
 
-ze zákona má ČRo povinnost odvysílat 14 hodin předvolebních spotů, a v to ve lhůtě 16 dní až 48 
hodin před volbami 
 
-tyto spoty budou vysílány v blocích o délce 30 minut na Radiožurnálu a Dvojce a o délce 10 minut na 
Vltavě 
 
-vysílání spotů upraví zvláštní pravidla, která budou kandidujícím subjektům rozeslána spolu s výzvou 
k dodání spotů po uzavření kandidátek nejpozději do 20.9.2013 
 
-konkrétní vysílací časy jednotlivých spotů určí losování dne 1.10.2013  
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-vysílají: Radiožurnál, Dvojka, Vltava, regiony 
 
-termín vysílání: cca 16 – 2 dny před volbami 
 
-stopáž jednotlivých spotů: 60 sekund, celkem ČRo odvysílá 14 hodin 
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KRITÉRIA PRO VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ V POŘADECH DEN S LÍDREM A SPECIÁL 
MARTINA VESELOVSKÉHO 
 
Český rozhlas po krajských volbách 2012 veřejně deklaroval, že nechce zadávat vlastní předvolební 
výzkumy. 
Český rozhlas zároveň provedl rešerši, jaké modely a klíče používají pro tyto účely média v zahraničí - 
objevily se 4 možná řešení: 
 
●  médium zve do debaty lídry všech subjektů (u nás nevhodné, nešlo by při počtu subjektů o debatu) 
●  médium vychází z předvolebních výzkumů (ať už vlastních, nebo jinak veřejně dostupných)  
●  účastníky vybírá sebevědomě samo médium, na základě své editorské úvahy (např. jen strany, 
které už jsou parlamentní, jen duel dvou hlavních stran apod.)  
●  debaty tohoto typu ve vysílání nejsou (média v tomto směru rezignují na veřejnou službu) 
 
Z těchto variant po diskusích dospělo vedení ČRo k tomuto závěru: 
Kritériem budou předvolební výzkumy, ale nikoliv zadané nebo spoluzadané Českým rozhlasem). 
Český rozhlas bude vycházet z veřejně dostupných výsledků předvolebních výzkumů, a to v zájmu 
plurality od většího okruhu agentur.  
 
Kritéria pro výběr výzkumů z veřejných zdrojů, které budou využívány při  přípravě předvolebního  
vysílání ČRo: 
 
• Výsledky výzkumu jsou publikovány prostřednictvím zpravodajského servisu ČTK (mimo  
služby Protext). 
 
• Zadavatelem výzkumu není politická strana nebo uskupení. 
 
• Publikované výsledky se opírají o výzkum realizovaný na reprezentativním souboru populace  
ČR ve věku od 18 let o velikosti minimálně N=1000. 
 
• Realizátorem výzkumu je výzkumná agentura, která je členem SIMAR, ESOMAR, WAPOR  
(World Association for Public Opinion Research) nebo jiné profesní organizace, která oficiálně  
přijímá mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu ICC/ESOMAR. 
 
• Realizátorem je výzkumná agentura se zkušenostmi z výzkumu volebních preferencí a  
volebního chování, která v období čtyř let před vyhlášením voleb do PSPČR 2013  
zveřejnila minimálně jeden výzkum s odhady volebních výsledků pro volby do PSPČR nebo  
volby do krajských zastupitelstev. 
 
Posuzují se jen průzkumy zveřejněné v období od vyhlášení voleb prezidentem ČR. Pokud agentura 
vydá více průzkumů, bere se v úvahu poslední zveřejněný. 
 
Pořadu se zúčastní zástupci kandidujících subjektů, které alespoň v jednom výzkumu splňujícím 
uvedená kritéria překročí hranici 3,5 procenta. 
Záměrně nepracujeme s obvyklou hranicí 5 procent. Po zkušenostech z dřívějších předvolebních 
průzkumů, vzhledem k aktuální politické situaci (kdy se do voleb chystají nové politické subjekty) i 
s vědomím větší časové sevřenosti těchto voleb (kdy dynamika vývoje preferencí jednotlivých stran 
může být jiná, než u voleb se standardními lhůtami) jsme se rozhodli tuto hranici snížit na 3,5 
procenta. Vycházíme přitom ze stanoviska Oddělení výzkumu a analytiky ČRo a také z externího 
posudku, který propočítává intervaly spolehlivosti v závislosti na počtu respondentů. Snahou Českého 
rozhlasu je poskytnout prostor v těchto dvou pořadech skutečně všem subjektům, které mají šanci (v 
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dané chvíli) získat poslanecké mandáty. Proto jsme chtěli stanovit hranici tak, aby byla spolehlivost 
minimálně 95 procent (tedy 19 ku 1), což hranice 3,5 procenta podle těchto podkladů splňuje.  
 
 
Detaily upraví speciální pravidla vydaná nejpozději 15.9.2013, která jsou v současné době ve 
vnitrorozhlasovém připomínkovém řízení a která po svém vydání budou zveřejněná na webu 
rozhlas.cz. 
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HARMONOGRAM PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČRO  

 
od 26.8.2013 - účinnost Pravidel vysílání ČRo před volbami  
 
od 1.9.2013 - sledování a vnitřní analýzy výskytu politických respondentů ve vysílání  
  
28.8., 11.9.2013 - představení plánu volebního vysílání předsednictvu Rady ČRo 
 
13.9.2013 - veřejné představení konceptu předvolebního vysílání (snídaně s novináři, zveřejnění 
informací na webu ČRo), součástí bude losování pořadí témat ve Speciálech Martina Veselovského 
 
17.9.2013 - strany musí předložit kandidátky - následně (ihned po jejich získání a uložení v redakčním 
systému iNews) striktní zákaz kandidujících hostů v pořadech ČRo (viz Pravidla vysílání před volbami 
ze srpna 2013)  
 
20.9.2013 – losování pořadí vystoupení jednotlivých kandidujících subjektů v předvolebních 
programech stanic ČRo (s videopřenosem na YouTube)  
 
20.9.2013 – zahájení produkce předvolebních pořadů (zvaní hostů, předtáčení "vizitek") 
 
24.9.2013  - zahájení Speciálů Martina Veselovského 
 
1.10.2013 - losování čísel jednotlivých kandidujících subjektů pro nasazení předvolebních spotů 
 
cca 3 týdny před volbami - zahájení všech dalších předvolebních pořadů (přesný termín bude záviset 
na počtu kandidujících subjektů) 
 
16 dní před volbami – zahájení vysílání volebních spotů 
 
týden před volbami - vysílání "vysvětlovny" (praktické rady a informace související s volbami)  
 
25.10.2013 - ukončení předvolebního vysílání poslední debatou celostátních lídrů ve Speciálu Martina 
Veselovského 
 
bezprostředně po uzavření volebních místností - speciální volební vysílání Radiožurnálu a Plusu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Pancíř  
10.9.2013 


