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POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH
DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Audiovizuální politika v EU je upravena v článku 167 a 173 Smlouvy
o fungování Evropské unie. Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice
o audiovizuálních mediálních službách, která byla přepracována v roce 2018.
Hlavním nástrojem EU k podpoře tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu)
je dílčí program MEDIA, který je součástí programu „Kreativní Evropa“. Listina
základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita
sdělovacích prostředků“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

V Římské smlouvě nebyly v oblasti audiovizuální a mediální politiky stanoveny žádné
přímé pravomoci a nejsou stanoveny ani ve Smlouvě o Evropské unii. Pravomoc
v oblasti mediální politiky vychází spíše z různých článků Smlouvy o fungování EU,
na jejichž základě jsou vytvářena opatření pro jednotlivá mediální odvětví a odvětví
komunikačních technologií. To je nutné vzhledem ke složité povaze mediálních
produktů a služeb, jež nelze považovat za statky ani výhradně kulturní, ani vyloženě
hospodářské povahy. Právní základ je dán Smlouvou o fungování Evropské unie
v článcích 28, 30, 34 a 35 (volný pohyb zboží), 45–62 (volný pohyb osob, služeb
a kapitálu), 101–109 (politika v oblasti hospodářské soutěže), 114 (sjednocování
a sbližování technických právních předpisů a norem), 165 (vzdělávání), 166 (odborná
příprava), 167 (kultura), 173 (průmysl) a 207 (společná obchodní politika).

CÍLE

Podle článku 167 Smlouvy o fungování Evropské unie povzbuzuje EU spolupráci
mezi členskými státy a v případě potřeby podporuje a doplňuje jejich činnost v oblasti
umělecké a literární tvorby, mj. v audiovizuálním odvětví. Cílem EU v audiovizuální
oblasti je vytvořit jednotný unijní trh audiovizuálních služeb. Kromě toho musí v rámci
veškeré své politiky zohledňovat také příslušná kulturní hlediska. Rozhodnutí se
přijímají řádným legislativním postupem.
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VÝSLEDKY

A. Regulační rámec
1. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (SAMS)
Rozvoj nových technologií televizního vysílání v 80. letech 20. století vedl ke zvýšení
počtu komerčních televizních stanic v EU, jejichž vysílání bylo možné přijímat v několika
zemích. Vznikla tak potřeba vymezit společné minimální normy, které byly poprvé
stanoveny v roce 1989 v tzv. směrnici o „televizi bez hranic“ (89/552/EHS). Při její
první revizi v roce 1997 byla zavedena zásada země původu, podle níž se rozhlasové
a televizní stanice řídí právem členského státu, v němž mají své sídlo. V rámci jejího
přepracování v roce 2007 byly přidány nové služby, jako je „video na vyžádání“ (VOD).
V roce 2010 byla směrnice kodifikována a přejmenována na směrnici o audiovizuálních
mediálních službách (SAMS).
Zpráva Komise o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách
z roku 2012 a její zelená kniha z roku 2013 nazvaná „Vstříc plně integrovanému
audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty“ se zaměřují na neustálé sbližování
mediálních služeb a způsobu jejich poskytování a využívání.
Abychom udrželi krok s nejnovějším vývojem, navrhla Komise v roce 2016
další přepracování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Třístranná
interinstitucionální jednání o návrhu byla dokončena v polovině roku 2018. Mezi hlavní
prvky návrhu patří: 1) změna limitu pro komerční sdělení v době od 6 do 18 hodin
z 12 minut za hodinu na 20 % denně, 2) ochrana nezletilých před obsahem, který by
pro ně „mohl být škodlivý“, přičemž se stejná regulace vztahuje na tradiční vysílání
i na služby videa na vyžádání, 3) rozšíření ustanovení o evropských dílech i na
poskytovatele služeb na vyžádání, aby zajistili, že evropská díla budou tvořit alespoň
30 % jejich nabídky, a 4) zahrnutí platforem pro sdílení videí do působnosti této
směrnice, aby bylo možné bojovat s nenávistnými projevy a chránit nezletilé před
škodlivým obsahem. Pozměněnou směrnici (EU) 2018/1808 přijal Evropský parlament
a Rada dne 14. listopadu 2018.
Aby Komise pomohla členským státům provést přepracovanou směrnici
o audiovizuálních mediálních službách ve vlastním právu, přijala v roce 2020 dva
soubory pokynů: 1) pokyny týkající se platforem pro sdílení videí a 2) pokyny týkající
se evropských děl. Tyto pokyny by měly podle očekávání přispět k jednotnému
uplatňování a prosazování směrnice. Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním
právu byla pro členské státy stanovena do 19. září 2020. Dne 23. září 2021 Komise
podnikla právní kroky proti 19 členským státům, které tuto lhůtu nedodržely.
Pokud jde o ochranu nezletilých, byla ustanovení přepracované směrnice
o audiovizuálních mediálních službách doplněna doporučeními týkajícími se ochrany
nezletilých a lidské důstojnosti z let 1998 a 2006. V roce 2012 byla přijata
Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem. Tato strategie je podporována
prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy a programů, jako je Horizont 2020. Mezi
nejrůznější iniciativy v této oblasti patří program Lepší internet pro děti a centra pro
bezpečnější internet.
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2. Autorské právo na jednotném digitálním trhu
Dne 17. dubna 2019 Parlament a Rada přijaly směrnici o autorském právu
a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (směrnici (EU) 2019/790).
Tento legislativní text je novelou dvou přecházejících směrnic týkajících se oblasti
autorských práv (směrnice 96/9/ES a směrnice 2001/29/ES). Hlavním cílem směrnice
je zmodernizovat ustanovení týkající se autorského práva na jednotném digitálním trhu,
aby bylo možné dosáhnout několika zásadních cílů: 1) lepšího přeshraničního přístupu
k on-line obsahu, 2) širších možností využívání materiálů chráněných autorským
právem pro účely související se vzděláváním, výzkumem a kulturním dědictvím,
3) lepšího fungování trhu s autorskými právy a provedení Marrákešské smlouvy v právu
EU. Nová pravidla mají největší dopad na internetové platformy, jako je YouTube,
Facebook a Google News.
B. Financování programů a podpora iniciativ
1. Kreativní Evropa
Dílčí program MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa by měl zvýšit
konkurenceschopnost audiovizuálního odvětví. Dne 14. prosince 2020 dosáhly
Parlament a Rada dohody, která na příští program Kreativní Evropa (2021-2027)
zajistila financování ve výši 2,44 miliardy EUR, z nichž musí být alespoň 58 % přiděleno
na složku MEDIA a až 9 % na meziodvětvovou složku, která se částečně týká také
audiovizuálního odvětví. Rada přijala svůj postoj v prvním čtení dne 13. dubna 2021,
přičemž postoj Parlamentu ve druhém čtení byl schválen na plenárním zasedání dne
19. května 2021. Nový program vstoupil formálně v platnost poté, co byl zveřejněn
v Úředním věstníku dne 28. května 2021. V zájmu zajištění hladkého přechodu
z předchozího programového období však nový program Kreativní Evropa vstoupil
v platnost počínaje již 1. lednem 2021 na základě ustanovení o zpětné účinnosti, která
byla obsažena v nařízení.
Cílem složky MEDIA je pomoci profesionálům v audiovizuální oblasti získávat nové
dovednosti a také rozvíjet přeshraniční spolupráci a mobilitu a podpořit inovace při
tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl, jako jsou filmy a televizní programy
(hrané, dětské a animované filmy, dokumentární a krátké filmy), interaktivní díla
(videohry) a díla tvořená v rámci evropské a mezinárodní koprodukce. Podporuje
také celosvětové šíření, propagaci a internetovou či divadelní distribuci evropských
děl v novém digitálním prostředí (prostřednictvím distribučních platforem a titulkování,
dabingu a zvukového popisu). Program MEDIA, který navazuje na úspěch předchozích
programů – MEDIA a MEDIA Mundus, oslavil v roce 2021 třicetileté výročí podpory
evropských filmů.
V rámci meziodvětvové složky se podporuje činnost, jejímž cílem je pomoci sdělovacím
prostředkům přizpůsobit se strukturálním a technickým výzvám, kterým sdělovací
prostředky čelí, mj. upevněním svobodného, různorodého pluralistického prostředí
v této oblasti a podporou kvalitní žurnalistiky a mediální vzdělanosti.
2. Akční plán pro média a audiovizuální odvětví
V prosinci 2020 zahájila Komise akční plán s názvem „Evropská média v digitální
dekádě: Akční plán na podporu oživení a transformace“. Toto odvětví, na které má
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koronavirová krize obzvlášť negativní dopad, má pro „demokracii, kulturní rozmanitost
Evropy a digitální autonomii“ i nadále zásadní význam. Akční plán se zaměřuje
na tři oblasti činnosti a 10 konkrétních opatření, která mají tomuto odvětví pomoci:
1) s oživením po krizi (např. zajištěním snadnějšího přístupu k podpoře EU, podporou
investic a zahájením iniciativy „ZPRÁVY“, která má propojit jednotlivá opatření
s podporou); 2) s transformací na základě stimulace investic, které by pomohly
s digitální a ekologickou transformací (např. podporou vývoje evropského prostoru
mediálních dat, vytvořením evropské průmyslové koalice v oblasti virtuální a rozšířené
reality a pořádáním diskusí a akcí, které by umožnily tomuto průmyslu dosáhnout
do roku 2050 klimatické neutrality); a konečně 3) s tím, aby bylo jednotlivcům
a společnostem v Evropě umožněno zahájit dialog s audiovizuálním průmyslem,
podporovat evropské talenty v této oblasti, zajistit osobám v Evropě lepší postavení
a prohloubit spolupráci mezi regulačními orgány.
3. Mediální gramotnost, pluralita a svoboda
Mediální gramotnost je schopnost získat přístup k médiím, chápat a kriticky
vyhodnocovat jejich různé aspekty a obsah a využívat je ke komunikaci v různých
kontextech. Jedná se o dovednost, která je nesmírně důležitá jak pro mladší generaci,
tak i pro dospělé. Evropská unie považuje mediální gramotnost za důležitý prvek
aktivního zapojení do dnešní informační společnosti. V závěrech Rady ze dne
30. května 2016 o rozvoji mediální gramotnosti a kritického myšlení prostřednictvím
vzdělávání a odborné přípravy se zdůrazňuje, že mediální gramotnost je v době
internetu a sociálních sítí důležitější než kdy dříve a že je třeba, aby se stala
nedílnou součástí vzdělávání na všech úrovních. Komise kromě toho v roce 2019
zorganizovala svůj první celounijní týden mediální gramotnosti a svolala schůzku
Skupiny odborníků v oblasti mediální gramotnosti, jejímiž členy jsou nejrůznější
zainteresované strany a která se schází jednou za rok. Na základě přepracování
směrnice o audiovizuálních mediálních službách, které proběhlo roku 2018, byla
rozšířena úloha mediální gramotnosti (článek 33a a 28b). V rámci složky MEDIA
programu Kreativní Evropa (2021–2027) byl zahájen nový program v oblasti mediální
gramotnosti.
Pluralitou médií se rozumí potřeba transparentnosti, svobody a rozmanitosti
v mediálním prostředí. Při Evropském univerzitním institutu bylo v roce 2011 založeno
Centrum pluralismu a svobody sdělovacích prostředků, které je spolufinancováno
z prostředků EU. Evropská unie navíc ve všech členských státech a vybraných
kandidátských zemích vytvořila v roce 2016 nástroj pro sledování plurality sdělovacích
prostředků. Jedná se o vědecký nástroj, který má na základě souboru ukazatelů
zjišťovat potenciální rizika ohrožující pluralitu sdělovacích prostředků. V roce 2018 byl
tento nástroj upraven a zmodernizován. Tyto iniciativy jsou dokladem trvalého úsilí
EU o zajištění větší ochrany plurality a svobody sdělovacích prostředků v Evropě
a o vymezení opatření, jež je v této oblasti nezbytné přijmout na úrovni Unie nebo
členských států.
S cílem přijmout další opatření na ochranu svobody a plurality sdělovacích prostředků
předložila Komise Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků jako jednu z nových
politických iniciativ svého pracovního programu na rok 2022, který byl zveřejněn dne
19. října 2021. Nový akt o svobodě sdělovacích prostředků se zaměří na řešení potřeby
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mechanismů, které by zvýšily transparentnost, nezávislost a odpovědnost v souvislosti
s opatřeními ovlivňujícími kontrolu a svobodu tisku, na posílení správy veřejných
sdělovacích prostředků a na předcházení riziku jejich politizace.
4. Další iniciativy
Evropské filmové dědictví
Dne 16. listopadu 2005 zveřejnily Parlament a Rada své doporučení týkající se
filmového dědictví a konkurenceschopnosti příslušné průmyslové činnosti, v němž
členské státy naléhavě vyzvaly k metodickému shromažďování, katalogizaci, ochraně
a obnově filmového dědictví EU, aby je bylo možné předat příštím generacím. Členské
státy mají také každé dva roky podávat informace o tom, co v této souvislosti podnikly,
a Komise na základě těchto informací vypracovává zprávu o uplatňování uvedeného
doporučení. Propagace evropského audiovizuálního dědictví je také výslovně zmíněna
jako jedna z priorit složky MEDIA, která je součástí nového programu Kreativní Evropa
2021–2017.
Během filmového festivalu v Cannes pořádá EU navíc debaty a panelové diskuze
o nejrůznějších tématech, například o financování filmů, filmové distribuci, získávání
diváků a inovacích. V roce 2005 bylo spuštěno Evropské filmové fórum, což je platforma
pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politiky a audiovizuálním odvětvím. Od roku 2004
se uděluje cena „Nový talent v EU“, jejímž účelem je propagovat práci mladých
evropských režisérů, kteří se zúčastnili dalšího vzdělávání financovaného z programu
MEDIA. European Border Breakers Award byla cenou pro začínající umělce, která byla
zavedena v roce 2004 a spolufinancována z programu Kreativní Evropa. V roce 2019
se tato cena přejmenovala na Music Moves Europe Talent Awards.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament zdůrazňuje, že EU by měla stimulovat růst a konkurenceschopnost
audiovizuálního odvětví, přičemž uznává obecnější význam tohoto odvětví pro
zachování kulturní rozmanitosti.
1. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách
Parlament ve svých usneseních o televizním vysílání z 80. a počátku 90. let 20. století
opakovaně vyzýval k zavedení společných technických norem pro přímé satelitní
vysílání a televizi s vysokým rozlišením. Schválení této směrnice v roce 2010 bylo
výsledkem jednání mezi Parlamentem a Radou, při němž byla zohledněna většina
námitek, jež Parlament vznesl v prvním čtení.
Parlament uplatňování této směrnice velmi bedlivě sleduje. Ve svém usnesení
z roku 2013 o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách Parlament
předložil několik připomínek a doporučení, zejména pokud jde o dostupnost
a propagaci evropských audiovizuálních děl, ochranu nezletilých, reklamu, budoucí
výzvy a mezinárodní konkurenci.
Ve svém usnesení z roku 2013 o hybridních televizorech vyzval Parlament Komisi, aby
posoudila, zda je nutné přepracovat směrnici o audiovizuálních mediálních službách,
a aby vyhodnotila další aktuální požadavky stanovené v předpisech v oblasti regulace
sítí a médií. Potřeba revize se týkala především pravidel pro možnost vyhledávání
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platforem a nediskriminační přístup k nim, rozšíření konceptu platforem a přizpůsobení
stávajících nástrojů novým okolnostem.
Dne 12. března 2014 přijal Parlament (v reakci na zelenou knihu Komise na dané téma)
usnesení nazvané „Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu“. Parlament
v něm bere na vědomí sbližování trhů, zdůrazňuje, že je třeba zachovat přístup
k platformám a možnost jejich vyhledávání a zajistit rozmanitost a modely financování,
a analyzuje infrastrukturu a různé frekvence, hodnoty a regulační rámec.
Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT), který je v této věci příslušným výborem,
hlasoval o své zprávě v dubnu 2017 v rámci řádného legislativního postupu, který
je spojen s přepracováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách, jež
zahájila Komise v roce 2016, a rozhodl se zahájit interinstitucionální jednání s Radou.
V návaznosti na ukončení jednání se nyní přepracovaná právní úprava vztahuje na
vysílací společnosti a na platformy videí na vyžádání a platformy pro sdílení videí, jako
jsou Netflix, YouTube či Facebook, ale také na přímý přenos v rámci platforem pro
sdílení videí. Vyjednavačům Parlamentu se také podařilo zajistit vyšší ochranu dětí,
přísnější pravidla pro reklamu a požadavek, aby alespoň 30 % obsahu přenášeného
prostřednictvím televizních stanic a platforem videí na vyžádání tvořila unijní díla.
2. Kreativní Evropa
V návaznosti na své usnesení z roku 2011 o evropském filmu v digitálním věku přijal
Parlament usnesení ze dne 28. dubna 2015 o evropském filmu v digitální éře, v němž
vyjádřil rozhodnou podporu evropským filmařům a poukázal na úlohu finanční podpory
poskytované v rámci dílčího programu MEDIA, který je součástí programu Kreativní
Evropa 2014–2020. Upozornil také na význam filmové gramotnosti a získávání nových
diváků.
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o on-line distribuci
audiovizuálních děl v Evropské unii se zabývá aspekty práva duševního vlastnictví
a problémy vyplývajícími z dostupnosti audiovizuálních děl v digitální podobě.
O prováděcí zprávě k programu Kreativní Evropa 2014–2020, a tudíž i o dílčím
programu MEDIA, hlasoval výbor CULT v lednu 2017 a příslušné usnesení bylo přijato
na plenárním zasedání dne 2. března 2017. V usnesení se poukazuje na to, že je
důležité, aby měly na základě přiměřeného rozpočtu, jednodušších administrativních
postupů a podpory možnost přístupu k financování i malé organizace a projekty.
Dohoda mezi Parlamentem a Radou o programu Kreativní Evropa na období 2021–
2027 byla schválena na schůzi výboru CULT dne 11. ledna 2021. Při hlasování dne
10. května 2021 se výbor vyslovil pro to, aby bylo doporučeno schválení tohoto textu,
který byl formálně přijat na plenárním zasedání dne 19. května 2021.
3. Akční plán pro média a audiovizuální odvětví
Ve zprávě z vlastního podnětu navazující na akční plán Komise pro média z roku 2020,
o níž hlasoval výbor CULT v září 2021, a v příslušném usnesení přijatém na plenárním
zasedání dne 20. října 2021 poslanci EP vyzvali k vytvoření stálého fondu pro evropská
zpravodajská média, který by zabezpečil nezávislost evropských novinářů, varovali,
že rozmanitost sdělovacích prostředků je ohrožena v důsledku koncentrace vlastnictví
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a převzetí sdělovacích prostředků státem, a zdůraznili, že je naléhavě nutné zabývat
se „velmi rozvratným vlivem“ globálních online platforem.
4. Mediální gramotnost
V listopadu 2008 hlasoval výbor CULT o zprávě o mediální gramotnosti v digitálním
světě předložené z vlastní iniciativy, přičemž příslušné usnesení bylo přijato na
plenárním zasedání dne 16. prosince 2008. V tomto usnesení se poukazuje na ústřední
úlohu mediální gramotnosti z hlediska „politické kultury a aktivní účasti občanů Unie“.
Toto usnesení představuje důležitý krok k další činnosti EU v této oblasti.
Usnesení Parlamentu z roku 2019 o vnějším ovlivňování voleb a dezinformacích ve
vnitrostátních a evropských demokratických procesech naléhavě vyzvalo členské státy,
aby do svých školních osnov zahrnuly zvláštní kurzy mediální gramotnosti s cílem
posilovat mediální gramotnost již od raného věku. Parlament ve svém usnesení
z roku 2020 o posílení svobody sdělovacích prostředků opět věnoval velkou pozornost
tématu mediální gramotnosti a vyzval Komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí
o posílení vzdělávacích politik podporujících mediální gramotnost.
5. LUX – evropská filmová cena diváků
„LUX – evropská filmová cena diváků“, známá též pod názvem „Cena diváků LUX“, je
nová cena, která vychází z filmové ceny LUX – ceny Evropského parlamentu vytvořené
roku 2007 – a Ceny diváků, kterou udílí Evropská filmová akademie od roku 1997.
Jejím cílem je podporovat distribuci a viditelnost evropských filmů po celé EU. Za tímto
účelem mají evropští diváci možnost sami se aktivně zapojit a hlasovat pro své oblíbené
filmy, z nichž jsou tři filmy nominované na tuto cenu opatřeny titulky ve 24 úředních
jazycích EU a titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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