
VOLBY 2023



Volba probíhá podle čl. 56 až 58 Ústavy České republiky a 
prováděcího zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, 
ve znění pozdějších předpisů.

Prezidentem republiky může být zvolen občan České republiky, 
který je volitelný do Senátu. Tedy každý občan, který má právo 
volit a dosáhl věku 40 let. 

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, kandidovat 
tedy nemůže současný prezident Miloš Zeman.

Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan, který dosáhl věku 
18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 
občany oprávněnými prezidenta volit. Navrhovat kandidáta je 
oprávněno také nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset 
senátorů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE



8. listopadu: Konec lhůty pro podání kandidátních listin

25. listopad: MV vydává rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí 
kandidátní listiny (MV informuje na svých webových stránkách)

28. listopad: začíná předvolební vysílání Českého rozhlasu

28. prosinec – 11. ledna: Český rozhlas bezplatně poskytuje 5 
hodin vysílacího času pro kandidáty

Od 10. ledna: Zákaz volebních a předvolebních průzkumů

13. a 14. ledna: volba prezidenta 1. kolo

27. a 28. ledna: volba prezidenta 2. kolo

8. března: končí funkční období M. Zemanovi

ZÁKLADNÍ DATA



KDO SE CHYSTÁ KANDIDOVAT?

Zájem kandidovat projevilo přes 20 lidí.

Definitivní uzávěrka: 8. listopadu 2022.

Volební průzkumy 3 měsíce před volbami: největší šance na 

postup z prvního kola: Petr Pavel, Andrej Babiš (dosud 

kandidaturu neoznámil), Danuše Neradová, Pavel 

Fischer…atd.

Počet kandidátů upřesní předvolební vysílání Českého 

rozhlasu.



PROJEKTOVÝ TÝM ČRO – VOLBY 2023

Vedoucí projektu: Ondřej Suchan

Projektový tým: Julie Stejskalová (šéfredaktorka 

Zpravodajství), Vladimír Křivka (vedoucí programu 

Radiožurnál), Josef Pazderka (šéfredaktor ČRo PLUS), 

Martin Samek (šéfredaktor iROZHLAS.cz), Jan Pokorný 

(hlavní moderátor), Petr Dudek (dramaturg), Petr Pospíšil 

(hlavní editor), Vladimíra Neřoldová (marketing), Jana 

Vondráčková (produkce – hosté), Martin Šulc 

(šéfproducent), Ondřej Kalous (mistr zvuku), David Loch 

(AV tým), Anna Kolářová (sociální sítě), Petr Kočí (dataři)…



ZÁKLADNÍ PILÍŘE VYSÍLÁNÍ



28. prosinec – 11. ledna: Český rozhlas bezplatně 
poskytuje 5 hodin vysílacího času pro kandidáty

V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před 
zahájením volby prezidenta mají kandidáti na funkci 
prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována, vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v 
Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého 
vysílacího času. 

Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným 
dílem. 

Stanice: Radiožurnál, Dvojka, regionální stanice ČRo

SPOTY



Každý den představení jednoho kandidáta v 

reportážních vstupech Jana Pokorného.

Kdy: od 28. 11.

Jeden z klíčových obsahových pilířů Radiožurnálu (vstup 

ale i na ČRo Dvojka a PLUS)

Ve stejný den i medailon prezidentského kandidáta, který 

odehrají i regionální stanice ČRo.

Pořadí: abeceda

DEN S PREZIDENTSKÝM KANDIDÁTEM



Závěr „Dne s kandidátem…“ 

velký rozhovor. 

Stopáž: 25 minut

Pořad:

Dvacet minut Radiožurnálu

Vysílá:

Radiožurnál

PLUS

iROZHLAS.cz – video

Sociální sítě Radiožurnálu + ČRo

ROZHOVOR



Klíčový produkt Českého rozhlasu PLUS.

Podcast, který získal titul „Objev roku“ ve výročních 

cenách Podcast roku.

Účinkující:

filozofka Tereza Matějčková, ústavní právník Jan Kysela 

komentátorem Českého rozhlasu Petr Nováček

moderátor Jan Pokorný

Budeme vysílat až do března 2023, v období voleb 

týdenní periodicita. 

ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA



Každý týden jeden speciál, v různých časech (buď místo 

publicistiky HZ 12 nebo místo Dvaceti minut Rž), s 

různými.

Hosté: Politologové, komentátoři, experti na marketing, 

sociologové, odborníci na vybrané oblasti).

Moderátoři:

Karolína Koubová

Jana Klímová

Jan Bumba

Tomáš Pancíř

Matěj Skalický

ČTVRTEČNÍ PREZIDENTSKÉ SPECIÁLY



Pět dílů, pět důležitých témat domácích i 

zahraničních…

Kdy: od 2. ledna 2023

Jaká řešení by volili jednotliví prezidentští kandidáti?

A s kým by chtěli v případě zvolení spolupracovat?

Témata vybraná s ohledem na pravomoci prezidenta: 

mezinárodní politika, ekonomika, bezpečnost, 

společnost, justice,.

Stopáž: 5 minut

TÉMA DNE



Tradiční seriál, který vysílají všechny stanice před 

každými volbami.

Vše, co potřebujete vědět, než vstoupíte do volební 

místnosti.

Od voličských průkazů po sčítání hlasů.

Od pondělí do pátku v týdnu před 1. kolem voleb, jeden 

díl před kolem druhým.

VOLEBNÍ SERVIS



VELKÉ FINÁLE – PRVNÍHO KOLA











Poslední debata prezidentských kandidátů před 

otevřením volebních místností.

KDY: pátek, 13. ledna od 12:10.

KDE: studio S1

MODERÁTOR: Jan Pokorný 

PUBLIKUM: podporovatelé jednotlivých kandidátů

KDO SE ZÚČASTNÍ: kandidáti, které v průměru 
předvolebních průzkumů překročí hranici 5 procent

KDO VYSÍLÁ: 

Radiožurnál, PLUS, iROZHLAS.cz + sociální sítě

SUPERDABATA



Multimediální volební projekt Radiožurnálu, ČRo PLUS a 

serveru iROZHLAS.cz – audio, video, text, sociální sítě, 

DAB.

KDY: sobota, 14. ledna od 14:00 – 20:00.

KDE: studio S1

MODERÁTOŘI: Jan Pokorný, Jan Bumba

PUBLIKUM: studenti žurnalistiky a politologie

Vytvoření speciálního newsroomu, celý pořad včetně 
zpráv i příložníků s výsledky.

Důležitá součást: predikce MATFYZ + sčítací aplikace 
iROZHLAS.cz

VOLEBNÍ SPECIÁL



Máme postupující do druhého kola. Co rozhodne a kde 

mohou kandidáti získat další voliče?

KDE: S1

KDY: neděle, 15. ledna od 10:00

MODERÁTOŘI: Tomáš Pancíř a Karolína Koubová

Důraz na datové analýzy.

POVOLEBNÍ SPECIÁL



DRUHÉ KOLO



23. a 24. leden: Český rozhlas bezplatně poskytuje 1 
hodinu vysílacího času pro kandidáty

V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před 
zahájením hlasování druhého kola volby prezidenta mají 
kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili 
do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České 
televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 hodinu 
bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený 
vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. 
Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český 
rozhlas losem.

Stanice: Radiožurnál, Dvojka, regionální stanice ČRo

SPOTY



Pět klíčových otázek pro finálový souboj pro oba kandidáty. 

Vysílání: Radiožurnál a PLUS, text iROZHLAS.cz

Stopáž: minuta každá odpověď

5 OTÁZEK V CESTĚ NA HRAD



Poslední duel před otevřením volebních místností.

KDY: pátek, 27. ledna od 12:10.

KDE: studio S1

MODERÁTOR: Jan Pokorný 

PUBLIKUM: podporovatelé jednotlivých kandidátů

KDO VYSÍLÁ: 

Radiožurnál, PLUS, iROZHLAS.cz + sociální sítě

DUEL



Multimediální volební projekt Radiožurnálu, ČRo PLUS a serveru 

iROZHLAS.cz – audio, video, text, sociální sítě, DAB.

KDY: sobota, 28. ledna od 14:00 – 20:00.

KDE: studio S1

MODERÁTOŘI: Jan Pokorný, Jan Bumba

PUBLIKUM: studenti žurnalistiky a politologie

Vytvoření speciálního newsroomu, celý pořad včetně zpráv i 
příložníků s výsledky.

Důležitá součást: souboj umělých inteligencí, predikce MATFYZ a 
PAQ Research + sčítací aplikace iROZHLAS.cz

VOLEBNÍ SPECIÁL



Poslední díl úspěšného podcastu Českého rozhlasu PLUS, 

tentokrát vysílaný živě i na Radiožurnálu.

KDY: neděle, 29. ledna

KDE: studio S1

ÚČINKUJÍCÍ:

filozofka Tereza Matějčková,

ústavní právník Jan Kysela 

komentátorem Českého rozhlasu Petr Nováček

moderátor Jan Pokorný

ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA SPECIÁL



DĚKUJI ZA POZORNOST


