Procedurální a technické podmínky
pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času
pro kandidáty na funkci prezidenta republiky, ve vysílání České televize
(dále též „Podmínky“)

Preambule
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen
„prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Uvedeným
rozhodnutím byly stanoveny dny konání voleb na 13. a 14. ledna 2023 (1.kolo) a případné 2.kolo ve
dnech 27. a 28. ledna 2023.
Podle ust. § 35 odst. 7 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky“) 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 bezplatně poskytnutého vysílacího času. 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 vysílacího času.
Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem.
Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení volební
kampaně zanikne kandidatura dle ust. § 27 uvedeného zákona, ztrácí nárok na vysílací čas.
Za účelem naplnění práv a povinností uvedených v ustanovení § 35 odst. 7 zák. č. 275/2012 Sb.
stanovím následující procedurální a technické podmínky:

I.
Vyhrazený bezplatně poskytnutý vysílací čas pro kandidáty na funkci prezidenta
1) Česká televize zaručí kandidátům na funkci prezidenta, jejichž kandidátní listina byla
zaregistrována (dále jen „kandidující subjekt“), rovný přístup k využití vyhrazeného bezplatně
poskytnutého vysílacího času, uvedeném v ustanovení § 35 odst. 7 zákona o volbě prezidenta
republiky.

[Sem zadejte text.]

2) Bezplatně poskytnutý vysílací čas v délce celkem nejméně 5 hodin (první kolo volby) bude
vyhrazen v České televizi pro kandidující subjekty na programu ČT 1, programu ČT 2,
programu ČT 3 v období od 28. prosince 2022 (středa) do 11. ledna 2023 (středa) do 14:00
hodin, a to v rámci bloků, jejichž rozpis na jednotlivé dny bude uveřejněn na webu České
televize po losování (čl. IV odst. 3).
3) Bezplatně poskytnutý vysílací čas v délce celkem 1 hodina (druhé kolo volby) bude vyhrazen
v České televizi pro kandidující subjekty na programu ČT 1 a na programu ČT 2 v období od
23. ledna 2023 (pondělí) do 25. ledna 2023 (středa) do 14:00 hodin, a to v rámci bloků,
jejichž rozpis na jednotlivé dny bude uveřejněn na webu České televize po losování (čl. IV
odst. 3).
4) Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti kandidujícího subjektu v době po
zaregistrování kandidátní listiny, ztrácí nárok na vysílací čas.
5) Jestliže dojde v průběhu vysílání pořadu kandidujícího subjektu k přerušení vysílání tohoto
pořadu nebo k jeho neodvysílání z technických důvodů nebo z důvodu vyšší moci, bude
odvysílán tento pořad po obnovení vysílání.
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II.
Počet a délka pořadů kandidujících subjektů
Každý kandidující subjekt bude mít možnost dodat
a) jeden pořad o stopáži 30 sekund nebo
b) dva pořady, každý o stopáži 30 sekund.
Pokud kandidující subjekt využije možnosti dodat příslušný pořad ve dvou verzích dle odst. 1
písm. b) , Česká televize nasadí tyto pořady do vysílání tak, aby se jejich jednotlivé verze ve
vysílání střídaly.
Pokud délka pořadu kandidujícího subjektu přesáhne stanovenou stopáž, zkrátí Česká televize
pořad na jeho konci na stanovenou stopáž bez ohledu na jeho obsah. Jinak by Česká televize
nemohla zaručit povinnost rozdělit vyhrazený vysílací čas kandidujícím subjektům rovným
dílem.
Pokud délka pořadu kandidujícího subjektu bude o více než 10% kratší než je stanovená
stopáž, odvysílá Česká televize ve zbývajícím čase, připadajícím na pořad kandidujícího
subjektu, titulek: „Tento čas je vyhrazen pro…“ a k tomu připojí přesný název kandidujícího
subjektu, pod kterým byl zaregistrován.
Pokud kandidující subjekt dodá České televizi ve stanoveném termínu dva různé pořady (odst.
1 písm. b), nasadí Česká televize do vysílání tyto pořady tak, že se oba pořady budou
pravidelně na příslušném programu střídat.
Pokud kandidující subjekt dodá České televizi ve stanoveném termínu více než dva různé
pořady, odvysílá Česká televize jen ty pořady, které byly dodány v pořadí jako první a druhý.
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III.
Postup České televize při nedodání pořadu kandidujícího subjektu
Pokud kandidující subjekt nedodá České televizi ve stanoveném termínu pořad kandidujícího
subjektu, odvysílá Česká televize ve vyhrazeném bezplatně poskytnutém vysílacím čase tento
titulek „Tento čas je vyhrazen pro ………“ a k tomu připojí přesný název kandidujícího
subjektu.
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IV.
Losování pořadí pořadů do vyhrazených časů
Pořady kandidujících subjektů budou nasazovány do vysílání v jednotlivých dnech v blocích
v pořadí, které bude určeno losem.
Při losování se zachovají čísla, která byla přidělena kandidujícím subjektům Státní volební
komisí.
Losování pořadí pořadů kandidujících subjektů do bloků (čl. I odst. 2) bude probíhat v sídle
České televize, Praha 4, Kavčí hory; termín losování bude uveřejněn na webu České televize.
O výsledku losování bude sepsán notářský zápis.
Do 1 týdne od losování uveřejní Česká televize na svém webu platný přesný rozpis pozic
pořadů kandidujících subjektů v blocích.
Platný přesný rozpis pozic pořadů kandidujících subjektů v blocích Česká televize rovněž
zašle kandidujícím subjektům, popř. jejich zmocněncům či zplnomocněným zástupcům bez
zbytečného odkladu po doručení notářského zápisu o losování na jimi předanou elektronickou
adresu.

V.
Odpovědnost za obsah pořadů kandidujících subjektů
V souladu s ust. § 35 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky volební kampaň musí
probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.
Podle ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, se zakazuje šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od
vyhlášení voleb do ukončení hlasování.
Odpovědnost za obsah pořadů odvysílaných ve vyhrazeném bezplatně poskytnutém vysílacím
čase v České televizi mají kandidující subjekty.
Česká televize není oprávněna zasahovat do obsahu pořadů kandidujících subjektů. V případě,
že obsah pořadu kandidujícího subjektu bude zcela zjevně naplňovat skutkovou podstatu
trestného činu, bude kandidující subjekt bez zbytečného odkladu vyzván, aby dodal náhradní
pořad.
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VI.
Předávání nosičů s pořady kandidujících subjektů
Česká televize bude přijímat nosiče s pořady kandidujících subjektů a vyplněným
prohlášením kandidujícího subjektu uvedeným v příloze 2 těchto Podmínek protokolárně a
osobně. Přijímacím místem je sídlo České televize, Praha 4, Kavčí hory, vstup sever, přízemí
budovy.
Pro vysílání od 28.12. 2022 bude Česká televize přijímat pořady kandidujících subjektů 14.12.
a 15.12. 2022, vždy od 10:00 hodin do 12: 00 hodin a od 13:00 hodin do 16: 00 hodin.
Nosič s pořadem kandidujícího subjektu může předat České televizi pouze zmocněnec, který
se prokáže úředně ověřenou plnou mocí od kandidujícího subjektu a která musí obsahovat
jméno, příjmení a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu zmocněnce a e-mailovou
adresu a telefonní číslo, na kterých je možno zmocněnce kontaktovat. Předávající obdrží po
předání plné moci České televizi potvrzenou kopii. Plná moc bude v České televizi
archivována. Zplnomocněný zástupce je povinen se prokázat dokladem totožnosti uvedeným
v plné moci. Bez dokladů uvedených v tomto odstavci není příslušný zaměstnanec České
televize oprávněn převzít od předávajícího nosič/e s pořadem/y kandidujícího subjektu.
Nosiče s pořady kandidujících subjektů je třeba předat České televizi nejpozději 15. prosince
2022 do 16:00 hodin.
Zaměstnancem České televize, který je oprávněn přejímat od kandidujících subjektů (popř. od
jejich zmocněnců či zplnomocněných zástupců) nosiče s pořady nebo je vracet, je JUDr.
Adéla Burešová, telefon: 26113 linka 4260, e-mail: adela.buresova@ceskatelevize.cz.
Případné připomínky, stížnosti, vysvětlení či sporné záležitosti, týkající se zařazování pořadů
kandidujících subjektů do vysílání, je oprávněna jménem České televize rozhodovat JUDr.
Markéta Havlová, vedoucí Právního úseku, e-mail: marketa.havlova@ceskatelevize.cz.
Nosič s pořadem kandidujícího subjektu si mohou zpět vyzvednout kandidující subjekty,
popř. jejich zmocněnci či zplnomocnění zástupci během února 2023 v pracovních dnech, po
předchozí telefonické či emailové domluvě s JUDr. Adélou Burešovou.
Zaměstnanci České televize, kteří jsou pověřeni přebíráním nosičů s pořady kandidujících
subjektů a posuzováním, zda odpovídají Technickým podmínkám, jsou povinni zachovávat
důvěrnost jejich obsahu, a to od okamžiku jejich předání až do ukončení volební kampaně.
Generální ředitel České televize určí jmenovitě další osoby, které se budou podílet na realizaci
těchto Podmínek.

VII.
Technické podmínky pořadů kandidujících subjektů
1) Kandidující subjekty mohou dodat pořady buď na nosiči XDCAM nebo na přenosném
paměťovém disku typu flash disk, hard disk nebo SSD disk, vždy v kvalitě HD.
2) Do vysílání České televize mohou být zařazeny jen takové pořady kandidujících subjektů,
které splňují Technické podmínky pro zařazení pořadů kandidátů prezidenta republiky do
vysílání České televize, uvedené v Příloze č. 1 těchto Podmínek, která je jejich nedílnou
součástí (dále jen „Technické podmínky“).
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3) Po předání nosičů s pořady (čl. VI Podmínek) Česká televize provede kontrolní projekci
dodaných pořadů kandidujících subjektů. Pokud bude pořad předán České televizi
v nevyhovující technické kvalitě, bude kandidující subjekt, popř. jeho zplnomocněný zástupce
či jeho zmocněnec neprodleně po kontrolní projekci informován elektronickou poštou či
telefonicky o závadě. Kandidující subjekt je povinen technickou závadu odstranit a takový
pořad předat nejpozději dne 16. prosince 2022 do 17:00 hodin osobně na pracoviště České
televize Praha 4, Kavčí hory, vstup sever.
4) Technickou závadu nelze v žádném případě odstraňovat na pracovištích České televize. Při
odstraňování technických závad nelze měnit či jinak upravovat obsah pořadu kandidujícího
subjektu. Pokud takový pořad nebude ani po technické korekci kandidujícího subjektu
splňovat Technické podmínky, bude Česká televize považovat takový pořad za nedodaný.
5) Pokud pořady kandidujících subjektů budou opatřeny otevřenými titulky pro osoby se
sluchovým postiženým nebo audiopopisy, bude Česká televize tuto skutečnost respektovat.

1)
2)

3)
4)

VIII.
Závěrečná ustanovení
Porušení těchto Podmínek ze strany zaměstnanců České televize je porušením pracovních
povinností.
Příslušný vedoucí zaměstnanec na prvním stupni řízení seznámí osoby, které jsou
v pracovněprávním vztahu nebo v jiném než v pracovněprávním vztahu k České televizi
s těmito Podmínkami a průběžně kontroluje jejich dodržování.
Tyto Podmínky budou zveřejněny na webu České televize.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 24. října 2022.

Příloha č. 1
Technické podmínky pro zařazení pořadů kandidátů na funkci prezidenta republiky do vysílání České
televize.
Příloha č. 2
Prohlášení kandidujícího subjektu

V Praze dne 21. října 2022
Petr Dvořák
generální ředitel České televize
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