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Vážený pane, 

dne 3. září 2012 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") doručena Vaše stížnost 
na pravidelná vystoupení kardinála Duky ve vysílání programu ČRo 1 - Radiožurnál. 

Rada se na svém 17. zasedání konaném dne 18. září 2012 sVaší stížností seznámila a dospěla 
k závěru, že vysíláním uvedených vystoupení nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasové a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."). 

Účelem požadavku objektivity a vyváženosti zpravodajských a politicko-publicistický pořadů ve smyslu § 
31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. není apolitičnost obsahu vysílání a příspěvků moderátorů, popřípadě 
hostů pořadů, nýbrž vyváženost v tom smyslu, aby vcelku vysílaného programu nebyla jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí. Naopak poskytnutí prostoru všem názorově odlišným 
stranám ve vysílacím čase provozovatele ze zákona je zcela v souladu s účelem výše uvedeného 
ustanovení. 

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je, podle ustanovení 
§ 4 odst. 1 zákona 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, Rada Českého rozhlasu. Váš dopis bude v souladu 
svýše uvedeným postoupen Radě Českého rozhlasu. 

Děkujeme Vám za Váš dopis, vážíme si Vašeho zájmu o problematiku rozhlasového vysílání. Rada 
průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona 
č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním 
vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi. 

S pozdravem 

V Praze dne: 18.9.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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