
Téma zdanění finančních náhrad církevních restitucí ‒  pořad „20 min. Radiožurnálu“ 

(a rovněž „Pro a proti“ a „Jak to vidí“) v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 

 

Mezi březnem a červencem 2016 opět silně rezonovalo jedno z nejdůležitějších 

vnitropolitických témat České republiky  ‒ církevní restituce. Konkrétně šlo o dvě iniciativy 

navrhující zdanění finančních restitučních náhrad  ‒ v březnu návrh KSČM na zdanění 

finančních náhrad a  v květnu obdobná legislativní iniciativa Jihočeského kraje.  

O obou těch podnětech následně jednala vláda ČR (kde podporu návrhu KSČM velmi razantně 

vyslovil ministr A. Babiš) a  objevila se k tomu řada dalších různých stanovisek, prohlášení atp.  

 

7. července bylo publikováno prohlášení ČBK ze o vzdání se restitučních žalob na kraje.  I 

k tomu byly různé reakce, stanoviska atp. 

 

Níže nabízím pohled na to, jak k oněm tématům přistoupil  významný pořad ČRo 20 

minut Radiožurnálu.  Stalo se tak velmi málo pluralitně a nevyváženě: tématu zdanění 

finančních restitučních náhrad  se v odobí 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 tato relace věnovala pětkrát, 

a to ve zvláštní koncentraci v době  11. 4. ‒ 24. 5. 2016. 

Tj. téma vzdání se restitučních žalob na kraje v ní (do 31. 7.) probíráno nebylo. 

 

Hosty byli 2 politici  a 3 představitelé římskokatolické církve.  Ten výběr nijak nekoresponuje 

se škálou významných hlasů, které  v uvedeném období k problematice promluvily (tj. 

všech subjektů, které měly v té věci přímou iniciativu). 

Závažným prohřeškem proti povinnosti plurality je fakt, že  z  církví a náboženských 

společností byli zváni jen představitelé jedné z nich. Problém je i to, že  volba respondentů 

neodpovídá faktu, že téma církevních restitucí není tématem jen náboženským (ani úzce 

politickým), ale tématem celospolečenským, tj. s řadou významných rovin, aspektů atd. 

 

Takto vypadalo složení respondentů u daného tématu ‒  uvádím kopie anotací 

(http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+

minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1 ): 

 
„24.5.2016 Rozhovor s biskupem Václavem Malým o tom, proč si myslí, že česká police někdy příliš 
horlivá, a také o církevních restitucích. Moderuje Helena Šulcová.“ 
 
„28.4.2016 Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem o návrhu na zdanění finanční části církevních 
restitucí, o migrační vlně a také výrocích Tomáše Halíka. Moderuje Helena Šulcová.“ 
 
„26.4.2016 Rozhovor s katolickým knězem Tomášem Halíkem o církevních restitucích, politice Miloše 
Zemana a také o tom, zda by kandidoval na prezidenta. Moderuje Helena Šulcová.“ 
 
„13.4.2016 Rozhovor s ministrem kultury z KDU-ČSL Danielem Hermanem o církevních restitucích a o 
tom, zda může komunistický plán na zdanění finanční části církevních restitucí projít i hlasy vládních 
politiků. Moderuje Helena Šulcová.“ 
 
„11.4.2016 Rozhovor s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem o církevních restitucích a také o tom, jak 
se dívá na postup policie při návštěvě čínského prezidenta. Moderuje Helena Šulcová.“ 

 

 

Doplňuji informaci o tom, jak to ohledně zájmu o zmíněná 2 témata vypadalo v dalších dvou 

předních publicistických pořadech ČRo, kde by to vzhledem k závažnosti témat a zaměření 

daných relací šlo očekávat:  Jak to vidí (Dvojka) a  Pro a proti  (ČRo Plus). 

 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1


Pořad Pro a proti  se těmi tématy v uvedeném období (1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016) vůbec nezabýval. 

V pořadu Jak to vidí byly během té doby otázky spojené s děním kolem církevních 

restitucí položeny  jen jedinému hostu pořadu:  kardinálu Dominiku Dukovi (viz tabulku 

níže). Tím se myslím posiluje váha výše uvedeného zjištění o nápadném upřednostnění 

představitelů římskokatolické církve při mediální reprezentaci daného tématu. 

 

 

Tabulka k pomyslné časové ose pro srovnání, jaké události (a kdy) se u zkoumaného tématu 

objevily (LEVÁ STRANA TABULKY) a co, kdy a kým bylo v dané věci probíráno v pořadu 

20 min. RŽ (a ve dvou dalších předních publicistických pořadech, kde by to vzhledem k 

závažnosti tématu a zaměření daných relací šlo očekávat:  Jak to vidí /Dvojka/ a  Pro a proti  

/ČRo Plus/) ‒ PRAVÁ STRANA TABULKY. 

V levé části tabulky kopíruji i linky z volně dostupných článků, data jejich vydání orientačně 

slouží k časovým údajům.   Řazeno je to od nejmladšího období k nejstaršímu.  

 

Některé události k danému tématu ‒ 

s časovým údajem a linkem na články, které 

se tomu věnovaly 

20 minut Radiožurnálu k danému tématu (datum 

vysílání a kopie anotace, zdroj: 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C

4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B

%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu

&zobrazNevysilane=1 )  + informace o 2 dalších 

důležitých publicistických pořadech ČRo  a danému 

tématu  

  

  

  

červenec 2016 

 

21. 7. 2016 Ekonom Arcibiskupství 

pražského uvedl, že případné zdanění 

finančních náhrad by šlo žalovat  u Ústavního 

soudu 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/18

53123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-

ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho  

 

Taktéž 21. 7. 2016  ‒ ministr P. Bělobrádek 

ve sporu s A. Babišem v dané záležitosti 

hovořil o „pachuti antisemitismu“  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/18

53123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-

ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho  

 

 

20. 7. 2016   vláda jednala s hejtmany o 

návrhu Jihočeského kraje na zdanění 

církevních náhrad;  ministr A. Babiš označil 

vyčíslení náhrad za podvod  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zpra

va/vlada-neprijala-ke-zdaneni-cirkevnich-

restituci-zadne-stanovisko-rozhodnuti-je-na-

parlamentu--1634437 

červenec 2016 

 

Pořad 20 minut RŽ se daným tématem 

v červenci 2016 nezabýval. 

Nestalo se tak ani ohledně dalšího tématu 

souvisejícího s církevními restitucemi:  

prohlášením ČBK ze 7. 7. 2016 o vzdání se 

restitučních žalob na kraje a na to 

návázanými reakcemi, debatami atd.  

 

Žádnému z obou témat ‒ zdanění finančních 

náhrad a vzdání se restitučních žalob na 

kraje ‒  se v červenci 2016 nevěnovaly ani 

tyto další pořady ČRo, kde by to vzhledem 

k závažnosti témat a zaměření daných relací 

šlo očekávat:  Pro a proti  (srov. 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&porad

%5B%5D=Pro+a+proti&offset=40 ) a Jak to vidí 
(srov. 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&porad

%5B%5D=Jak+to+vid%C3%AD...&offset=30 ).  

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=Dvacet+minut+Radio%C5%BEurn%C3%A1lu&zobrazNevysilane=1
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1853123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1853123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1853123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1853123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1853123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1853123-zdaneni-restituci-slo-zalovat-mini-ekonom-arcibiskupstvi-prazskeho
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vlada-neprijala-ke-zdaneni-cirkevnich-restituci-zadne-stanovisko-rozhodnuti-je-na-parlamentu--1634437
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vlada-neprijala-ke-zdaneni-cirkevnich-restituci-zadne-stanovisko-rozhodnuti-je-na-parlamentu--1634437
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vlada-neprijala-ke-zdaneni-cirkevnich-restituci-zadne-stanovisko-rozhodnuti-je-na-parlamentu--1634437
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vlada-neprijala-ke-zdaneni-cirkevnich-restituci-zadne-stanovisko-rozhodnuti-je-na-parlamentu--1634437
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&porad%5B%5D=Pro+a+proti&offset=40
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&porad%5B%5D=Pro+a+proti&offset=40
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&porad%5B%5D=Jak+to+vid%C3%AD...&offset=30
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&porad%5B%5D=Jak+to+vid%C3%AD...&offset=30


 

  

  

červen 2016 

 

1. 6. 2016 ‒ návrh Jihočeského kraje na 

zdanění finančních náhrad podpořil prezident 

M. Zeman 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/18

04124-zeman-se-zastal-kraju-navrh-na-

zdaneni-cirkevnich-nahrad-ma-jeho-

podporu  

červen 2016 

 

Pořad 20 minut RŽ se tématem zdanění 

finančních náhrad  v červnu 2016 nezabýval. 

 

 

(Pořad Jak to vidí st. Dvojka se tématem 

zabýval, kopie anotace:„22.6.2016  Host: 

kardinál Dominik Duka. Témata: kdy dojde k 
definitivní restituční tečce? 700. výročí narození 
Karla IV. a kolik Švejka je v nás? Moderuje Zita 
Senková.“ 
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&r

eader=&porad%5B%5D=Jak+to+vid%C3

%AD...&offset=40 ) 

 

(Pořad Pro a proti se tématem v červnu 2016 

nezabýval.) 

 

 

 

 

 

 

květen 2016 

 

22. 5. 2016  ‒ napětí ve vládní koalici kvůli 

návrhu Jihočeského kraje na zdanění 

finančních náhrad 

 

http://archiv.ihned.cz/c1-65301850-zdaneni-

cirkevnich-nahrad-rozpoutalo-spor-v-

koalici-lidovci-hrozi-odchodem 

 

 

19. 5. 2016  ‒ Jihočeský kraj zaslal do PSP 

návrh na zdanění finančních náhrad 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/17

90591-jihocesky-kraj-navrhuje-poslancum-

zdaneni-nahrad-cirkvim  

 

květen 2016 
 
24.5.2016 „Rozhovor s biskupem Václavem 
Malým o tom, proč si myslí, že česká police někdy 
příliš horlivá, a také o církevních restitucích. 
Moderuje Helena Šulcová.“ 
 

 

 

(Pořady Jak to vidí   a  Pro a proti  se daným 

tématem v květnu 2016 nezabývaly) 

  

 

 

 

duben 2016 

 

 

 

 

duben 2016 
 
 
28.4.2016 „Rozhovor s kardinálem Miloslavem 
Vlkem o návrhu na zdanění finanční části 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1804124-zeman-se-zastal-kraju-navrh-na-zdaneni-cirkevnich-nahrad-ma-jeho-podporu
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11. 4. 2016 ‒ vláda se neshodla na postoji 

k návrhu KSČM na zdanění finančních 

náhrad  

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-se-

neshodla-na-postoji-ke-zdaneni-cirkevnich-

restituci/r~a6c2fb36ffcd11e5b61c00259060

4f2e/ 

 

taktéž 11. 4. 2016  ‒  ministr A. Babiš označil 

církevní restituce za předražené o 54 miliard 

korun 

 

http://zpravy.idnes.cz/cirkevni-restituce-

jsou-podle-babise-predrazene-o-54-miliard-

korun-p9s-

/domaci.aspx?c=A160411_102905_domaci_

kop  

 

 

  

církevních restitucí, o migrační vlně a také 
výrocích Tomáše Halíka. Moderuje Helena 
Šulcová.“ 
 
26.4.2016 „Rozhovor s katolickým knězem 
Tomášem Halíkem o církevních restitucích, 
politice Miloše Zemana a také o tom, zda by 
kandidoval na prezidenta. Moderuje Helena 
Šulcová.“ 

 
13.4.2016 „Rozhovor s ministrem kultury z KDU-
ČSL Danielem Hermanem o církevních 
restitucích a o tom, zda může komunistický plán 
na zdanění finanční části církevních restitucí 
projít i hlasy vládních politiků. Moderuje Helena 
Šulcová.“ 
 
11.4.2016 „Rozhovor s předsedou KSČM 
Vojtěchem Filipem o církevních restitucích a také 
o tom, jak se dívá na postup policie při návštěvě 
čínského prezidenta. Moderuje Helena Šulcová.“ 

 

 

 

 

 

 

(Pořady Jak to vidí   a  Pro a proti  se daným 

tématem v dubnu 2016 nezabývaly) 

  

  

 

 

15. 8. 2016               Petr Šafařík 
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