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Vážený pane
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme 
následující informace. 
 
1) Proč nemají ateisté u nás žádné své pořady v ČT, jako mají křesťané a náboženské menšiny, 
v rámci vyváženosti, je jich v ČR více než věřících podle průzkumů včetně renomované agentury 
Pew Reseachr Center?  
 
Uvedená informace nevyplývá z činnosti Rady. Činnost Rady upravuje zákon č. 231/2001 
Sb., o vysílání, přičemž do kompetence Rady nepatří sestavování programové nabídky 
jednotlivých provozovatelů televizního vysílání. 
 
Pro získání odpovědi na Váš dotaz je možno se obrátit na Českou televizi, případně Radu 
České televize. 
 
2) Máme zde oficiální spolek ateistů OSACR čili Ateisté ČR, proč nejsou jejich představitelé zváni 
do rádia a veřejnoprávní TV jako představitelé církví a náboženských obcí? 
 
Uvedená informace nevyplývá z činnosti Rady. Činnost Rady upravuje zákon č. 231/2001 
Sb., o vysílání, přičemž do kompetence Rady nepatří dohled nad dramaturgií a redakčními 
rozhodnutími provozovatelů. 
 
Pro získání odpovědi na Váš dotaz je možno se obrátit na Českou televizi a Český rozhlas, 
případně Radu České televize a Radu Českého rozhlasu. 
 
3) Nemyslíte, že neutrální pořady a filmy jsou jak pro nábožné, tak pro ateisty? Tedy pořady a 
dokumenty a filmy vědecké či neutrální nejsou specificky ani pro ateisty, ani pro věřící. Ale věřící 
mají i své specifické pořady dělané jimi hlavně pro ně samotné, proč ne ateisté, sekulární 
humanisté?  
 
Z koncipování dotazu máme za to, že se nejedná o požadavky na informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., ale o hodnotové soudy, které však nijak nekorespondují s činností 
Rady.  
 
4) Ateismus je životní filosofie a postoj, je to filosofie a podle ústavy a Listiny základních práv a 
svobod mají filosofie a přesvědčení stejnou váhu jako náboženské víry. Ústava mluví o víře a 
vyznání, ateismus je vyznání. Není to jen odmítání něčeho, ale filosoficky zdůvodněné odmítání 
něčeho, tato filosofie odmítání -  má i pozitivní náplň: logiku, humanismus, sekularismus, kritiku 
náboženství. To jak historicky, tak dnes. Tyto věci jsou vlastní většině ateistů ve světě i v ČR. 
Proč nejsou k náboženství kritické pořady v rámci vyváženosti PRAVIDELNĚ v ČT a rozhlasu? 
Proč nejsou pořady propagující SEKULÁRNÍ HUMANISMUS (tedy nejen humanismus, ale 



sekulární)? Proč nejsou zváni do ČT a Rozhlasu PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN ateističtí 
filosofové a odborníci na etiku jako doktor Tomáš Hříbek? Doktor filosofie Filip Tvrdý? Mgr. Robin 
Kopecký? A tak dále.  Vyjadřují se  často teologové, kteří tyto věci do hloubky nestudovali a mluví 
o věcech, kterým nerozumí, proč tam nemohou být odborníci z řad ateistů? 
 
Ateismus není jen "nesbírání známek", ale je to aktivní postoj k mnoha otázkám a životní filosofie, 
jako jsou životní filosofie různé verze křesťanství atd... Proč ale nejsou tyto filosofie zastoupeny 
v ČT a rozhlase a to každý týden, jako mají své SPECIFICKÉ pořady věřící každý týden? V ČR 
je těchto lidí  (ateistů-humanistů) ještě více než věřících a mají i svůj spolek: Ateisté ČR. 
 
I v rámci tohoto dotazu je nutno míti za, že se nejedná o požadavky na informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., ale o hodnotové soudy ve vztahu k dramaturgii a redakčnímu 
rozhodování provozovatelů vysílání. 
 
4) Hodláte se odvolat na zákon o církvích? Ale já se teď odvolávám na ústavu, která je nadřazena 
zákonům, na ducha ústavy - tedy na právo, aby nejen náboženské víry, ale i VYZNÁNÍ (což jsou 
filosofie a přesvědčení, včetně nenáboženských) byly zastoupeny v ČT podle podílu dané filosofie 
v populaci. Nejde tedy o neutrální pořady pro všechny (dokumenty o zvířatech, filmy), ale o 
specificky ateistické pořady, ateismus není nesbírání známek, ale filosofie plná různých názorů a 
směrů. Nejrozšířenější u nás i ve světě je sekulární humanismus, racionální kritika náboženství, 
evoluční psychologie,... díky zastoupení těchto názorů v populaci a díky tomu, že existuje 
sdružení ateistů, žádám tímto o to, abyste je kontaktovali a udělali s nimi pořady pro většinu 
obyvatel ČR. Ateisté ČR (www.osacr.cz - oficiální stránka ateistů, kde jsou na vedoucí spolku 
uvedeny kontakty) je oficiální spolek ateistů, uznaný státem, reprezentují výsek ateismu, 
humanistického ateismu, reprezentují tedy i většinu našich ateistů, kterých je zde více než 
věřících. 
 
I zde je nutno uvést, že Rada nemůže poskytnout relevantní informaci, neboť ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., se nejedná o informaci, která by vyplývala z činnosti dotázaného 
orgánu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 




