
Vyjádření Zpravodajství ke zvaní politiků do vybraných diskusních pořadů ČRo 

V posuzování četnosti hostů – zástupců politických stran a hnutí – ve vysílání Radiožurnálu a Plusu 

v prvním pololetí roku 2020 musíme zohlednit přinejmenším tři skutečnosti. 

a) Z velké části se jednalo o naprosto mimořádné období způsobené koronavirovou krizí, 

vyhlášením nouzového stavu a řadou mimořádných vystoupení či tiskových konferencí. Na 

příkladu Dvaceti minut Radiožurnálu (od 16. 3. vysílá zároveň ČRo Plus) je zřejmé, že v  době 

pandemie a nouzového stavu byli hosty ve velké míře lékaři, epidemiologové, zástupci 

učitelů, ekonomové aj. V celkovém poměru tak politici tvořili jen 3/7 všech hostů. Druhá 

skupina pak 4/7. V době vrcholící pandemie, zavádění či později rušení epidemiologických a 

dalších opatření pořad Dvacet minut Radiožurnálu na aktuální dění bezprostředně reagoval. 

Zároveň jsme v rámci tohoto pořadu nabídli posluchačům rozhovory se všemi předsedy stran 

a hnutí, které mají ve Sněmovně svůj poslanecký klub.  

 

b) Výběr hostů vychází ze zvoleného tématu a hledání zajímavého respondenta. Nikdy to není 

naopak - že bychom vybrali politika třeba z ODS a hledali k němu vhodné téma. Ideálním 

příkladem je předseda senátu Miloš Vystrčil. Ten byl hostem dokonce třikrát, což je v tomto 

pořadu velmi neobvyklé. Podruhé byl pozván poté, co náhle zemřel předseda Senátu Jaroslav 

Kubera - a on se stal jeho nástupcem. Potřetí pak kvůli cestě na Tchaj-wan, která se stala 

jedním z velkých témat zahraniční politiky.  

 

c) Důležitým atributem je také ochota, resp. neochota pozvání k rozhlasovému rozhovoru 

přijmout. Komplikovaný vztah v tomto ohledu byl zejména s SPD. Členové SPD dostávali od 

začátku existence tohoto politického subjektu standardním způsobem pozvání do vysílání 

Radiožurnálu, resp. ČRo Plus. V drtivé většině ho odmítali. A to nikoliv z důvodů termínové 

kolize. I proto si Zpravodajství po nějakou dobu vedlo interní statistiku, kdo a kdy z SPD byl 

do vysílání pozván, a jak, pokud vůbec, reagoval. Vznikla situace, kdy Český rozhlas neměl 

možnost seznamovat veřejnost s názory a postoji členů SPD prostřednictvím rozhovorů.  To 

vedlo dokonce k tomu, že generální ředitel Českého rozhlasu napsal před dvěma lety 

předsedovi SPD T. Okamurovi dopis, v němž vyjádřil přesvědčení, že zástupci SPD budou 

pozvání Českého rozhlasu akceptovat. Situace ale i přes tuto výzvu zůstala stejná. Dovolím si 

zdůraznit, že podobný postup - vedení statistiky pozvání/odmítnutí, dopis generálního 

ředitele Českého rozhlasu - jsme nikdy nemuseli uplatňovat u jiných politických stran a hnutí.. 

Vzhledem k tomu, že jsme nabyli oprávněného dojmu, že neochota vystoupit ve vysílání 

Českého rozhlasu je u většiny členů SPD trvalá, do jisté míry ubývalo i pozvánek z naší strany. 

Dnes je situace taková, že v uplynulých 3 měsících jsme přinesli ve Dvaceti minutách 

Radiožurnálu dva rozhovory se zástupci tohoto politického subjektu – T. Okamurou a 

europoslancem I. Davidem. Věříme, že i v budoucnu budou reakce na pozvání k rozhovoru 

pro Český rozhlas kladné. 

Z celého přehledu vyplývá ještě jeden důležitý poznatek, že není možné přepočítávat účast ve vysílání 

ČRo na výsledky sněmovních voleb. Pozvaní hosté vzešli hned z několika voleb (do PS, senátní, 

eurovolby, volby do krajů, volby do obecních zastupitelstev). Navíc situace v ČR je specifická - velký 

počat stran v PS (a tím i v opozici) a zcela rozdílné výsledky v Senátu (nejsilnější kluby ODS. STAN, 

KDU, velmi malé zastoupení nebo žádné (ANO, SPD, KSČM), stejně tak velmi malé zastoupení SPD v 

regionální politice. Nelze tedy na základě jedněch voleb řešit postavení strany ve společnosti. 

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu, 19. 7. 2020 


