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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU 
(2017/2210(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 11 a 23 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 
2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 
v oblasti zaměstnání a povolání1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách)2,

– s ohledem na třetí střednědobý akční program Společenství na podporu rovných 
příležitostí pro ženy a muže na období 1991 až 1995, který navrhla Komise 
(COM(90)0449),

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících dne 5. října 
1995 v Radě o obraze žen a mužů v reklamách a sdělovacích prostředcích3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2000 nazvané „Směrem k rámcové 
strategii Společenství v oblasti rovnosti žen a mužů (2001–2005)“ (COM(2000)0335),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 9. června 2008 o odstranění genderových stereotypů 
ve společnosti,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 24. června 2013 o podpoře úlohy žen jakožto osob 
podílejících se na rozhodování ve sdělovacích prostředcích,

– s ohledem na plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010 ze dne 
1. března 2006 (COM(2006)0092),

– s ohledem na strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015 ze dne 21. září 2010 
(COM(2010)0491),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2015 o strategickém 
závazku ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019 (SWD(2015)0278),

                                               
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
3 Úř. věst. C 296, 10.11.1995, s. 15.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 25. července 1997 o diskriminaci žen v reklamě,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2008 o vlivu marketingu a reklamy na rovnost 
žen a mužů1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 
v EU2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování 
postavení žen v digitálním věku3,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 10. července 2013 
o rovnosti žen a mužů a médiích,

– s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1555 ze dne 
24. dubna 2002 o obraze žen v médiích,

– s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1799 ze dne 
26. června 2007 o obraze žen v reklamě,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 27. září 2017 
adresované členským státům a týkající se rovnosti žen a mužů v audiovizuálním 
odvětví,

– s ohledem na studii Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z roku 2013 nazvanou 
„Přezkum provádění Pekingské akční platformy v členských státech EU: ženy a média –
podpora rovnosti žen a mužů v procesu rozhodování v mediálních organizacích“,

– s ohledem na zprávu Rady Evropy z roku 2013 s názvem „Média a zobrazování žen“,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0000/2017),

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hlavních zásad Evropské unie, 
které jsou zakotveny ve Smlouvách, a jako takovou je nutné ji podporovat ve všech 
činnostech Unie;

B. vzhledem k tomu, že média jednají jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v konečném 
důsledku utvářet veřejné mínění a jejich povinností je zajišťovat svobodu informací, 
rozmanitost názorů a mediální pluralitu;  

C. vzhledem k tomu, že média mají značný vliv na vznik a vývoj společenských a 
kulturních norem, kterými se řídí ženy i muži, a představují důležité odvětví 
s hospodářským přínosem, jež v EU přímo zaměstnává více než milion lidí; 

D. vzhledem k tomu, že hledisko žen i hledisko mužů je třeba brát v potaz rovnocenným 

                                               
1 Úř. věst. C 295E, 4.12.2009, s. 43.
2 Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 18.
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0204.
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způsobem, chceme-li získat ucelenou představu o situaci a nechceme-li přijít o šanci 
využít potenciálu a schopnosti žen předávat informace o náročných úkolech, s nimiž se 
ženy v médiích potýkají; 

E. vzhledem k tomu, že v roce 2015 tvořily ženy ve 28 zemích EU 68 % absolventů studia 
žurnalistiky a informačních věd1, zatímco z údajů o zaměstnanosti v EU 28 v letech 
2008–2015 vyplývá, že průměrný podíl žen zaměstnaných v odvětví médií se neustále 
pohybuje pouze kolem 40 %;

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v platech a důchodech mezi muži a ženami představují 
v EU přetrvávající problém a že tyto rozdíly jsou zřetelné v různých odvětvích 
ekonomiky včetně médií;

G. vzhledem k tomu, že v důsledku celé řady faktorů, mimo jiné postupů organizační 
kultury, která je často neslučitelná s rovnováhou mezi pracovním a soukromým 
životem, naráží ženy i nadále na skleněný strop;

H. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní mediální organizace v členských státech mohou 
zavádět vlastní politiky rovného zacházení, což v EU vede k široké škále různých 
postupů: od velmi ucelených politických rámců pokrývajících mediální obsah a 
zaručujících vyvážené zastoupení mužů a žen v rozhodovacích orgánech až po případy, 
kdy žádná podobná politika neexistuje; 

I. vzhledem k tomu, že podle výzkumu informují ženy pouze o 37 % událostí, což platí 
jak pro zpravodajské zdroje on-line, tak i off-line, a za posledních deset let se 
neobjevily žádné náznaky zlepšení této situace2; vzhledem k tomu, že ženy jsou obvykle 
vyzývány, aby vyjádřily postoje veřejnosti (41 %) nebo se podělily o osobní zkušenosti 
(38 %), ale málokdy jsou citovány coby odbornice (pouze v 17 % případů); průzkum 
rovněž ukázal, že mezi odborníky nebo komentátory se ženy objevují v méně než 
jednom z pěti případů (18 %)3;

J. vzhledem k tomu, že v médiích pracuje velká řada žen na špičkové profesionální úrovni, 
kterých si společnost cení stejně jako jejich mužských protějšků a k nimž patří proslulé 
režisérky, novinářky a reportérky; vzhledem k tomu, že ačkoliv mají stejně dobré 
výsledky jako muži, mohou být zranitelnější a více vystaveny různým rizikům a 
nebezpečím;

K. vzhledem k tomu, že navzdory velké rozmanitosti médií v členských státech se ženy 
příliš často nevyskytují ve zpravodajských a informačních médiích a ještě méně pak 
v médiích zabývajících se sportem, politikou, ekonomikou a financemi;

L. vzhledem k tomu, že obzvláště investigativní novinářky jsou často vystaveny násilí a 
stávají se terčem smrtelných útoků, jak dokazují případy Veroniky Guerinové nebo 

                                               
1 Společný sběr údajů provedený organizacemi UNESCO, OECD a Eurostat (UOE), k dispozici na: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, FEMM, veřejné slyšení „Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU“, 26. června 2017, 
záznam k dispozici na: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/committees/video?event=20170626-1500-
COMMITTEE-FEMM
3 Projekt Global Media Monitoring, regionální zpráva pro Evropu (2015), k dispozici 
na:http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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Daphne Caruanové Galiziové;

Výskyt žen v médiích 

1. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou ženy nadměrně zastoupeny mezi absolventy 
vysokoškolského studia mediálních oborů a představují značnou část pracovní síly 
médií, v řídících pozicích a v nejvyšším vedení nejsou zastoupeny dostatečně;

2. vyjadřuje politování nad tím, že v průměru je zastoupení žen ve veřejnoprávních 
médiích v EU nízké, a to jak na strategických a provozních pozicích na vysoké úrovni, 
tak i v řídících a dozorčích orgánech (v roce 2017: 35,8 % žen na pozicích s výkonnými 
pravomocemi, 37,7 % na pozicích bez výkonných pravomocí a 33,3 % v řídících a 
dozorčích orgánech)1;

3. konstatuje, že i když nejsou ženy v současné době ve veřejnoprávních médiích 
zastoupeny dostatečně, je přesto pravděpodobnější, že v nich budou přijaty nebo 
povýšeny na vedoucí pozice než v soukromých mediálních organizacích2; 

4. vyzývá členské státy, aby společně s orgány pro rovné zacházení kladly důraz na 
uplatňování stávajících právních předpisů, které se týkají rovnosti žen a mužů, a 
vybízely regulační orgány k tomu, aby věnovaly pozornost zastoupení a kariérnímu 
postupu žen v odvětví médií a předcházení stereotypnímu mediálnímu obsahu;

5. připomíná, že mediální organizace mohou volně určovat funkce svých zaměstnanců, a 
to jak mužů, tak žen, ale naléhavě je vyzývá, aby tak činily s maximální úctou k lidské 
důstojnosti a profesním kvalitám; v této souvislosti si všímá znepokojivých případů 
reportérek, které jsou považovány za vhodnější pro televizní žurnalistiku, neboť jsou 
vnímány jako atraktivnější pro diváky, a jež jsou ve starším věku nahrazeny 
reportérkami mladšími; 

Mediální obsah a ženy

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady svobody projevu, redakční svoboda by neměla 
sloužit k podněcování nebo legitimizaci stereotypního či negativního zobrazování žen;

7. vyzývá k zavedení podpůrných a stimulačních opatření, například pokynů ohledně 
rovného zastoupení žen a mužů na pozicích s rozhodovacími pravomocemi 
v mediálních organizacích, a k většímu důrazu na účinné monitorování takových 
opatření v těchto organizacích;

8. doporučuje, aby předpisy vydávané regulačními orgány pro média a komunikaci 
stanovovaly kritéria, která by zabraňovala stereotypnímu zachycování žen a dívek a 
umožňovala případné odstranění urážlivého obsahu; doporučuje, aby se specializované 

                                               
1 Rovnost žen a mužů u moci a v procesu rozhodování. Přezkum provádění Pekingské akční platformy členskými 
státy EU, 2017 (zdroj: Evropský institut pro rovnost žen a mužů, databáze genderové statistiky – Ženy a muži 
v procesu rozhodování).
2 Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE): Přezkum provádění Pekingské akční platformy členskými 
státy EU: ženy a média – podpora rovnosti žen a mužů v procesu rozhodování v mediálních organizacích (2013).
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organizace, jako jsou vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s ženami a muži a 
nevládní organizace zaměřené na ženy, podílely na sledování uplatňování těchto 
předpisů;

Příklady osvědčených postupů

9. s nadšením bere na vědomí různé příklady osvědčených postupů, které se objevily ve 
všech členských státech, včetně: mediálních kampaní, specifických právních předpisů, 
cen za reklamy vyhýbající se stereotypům a sexismu a anticen za stereotypní a 
sexistické reklamy, databází se jmény odbornic, kurzů školících odborníky v daném 
odvětví, plánů mediálních organizací na zajištění rovnosti, kodexů chování a politik 
v oblasti rovných příležitostí a rozmanitosti; 

10. doporučuje, aby veřejnoprávní a soukromé mediální organizace přijaly vnitřní politiku, 
jejíž součástí budou opatření zabraňující obtěžování, systémy mateřské, otcovské nebo 
rodičovské dovolené, pružné uspořádání pracovní doby a programy odborného vedení a 
vzdělávání v oblasti managementu pro ženy;

11. vybízí členské státy, aby zaváděly takové kampaně, jako je například belgický nástroj 
Expertalia, česká anketa Sexistické prasátečko nebo švédská iniciativa #TackaNej („Ne, 
děkuji“);

Další doporučení

12. vyzývá Komisi, aby provedla další průzkumy, pokud jde o podíl žen ve vyšších 
pozicích v médiích; oceňuje Evropský institut pro rovnost žen a mužů za jeho práci 
v terénu a vyzývá jej, aby i nadále sledoval příslušný soubor ukazatelů; 

o

o o

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V této zprávě se zabýváme rovností mužů a žen v mediích v Evropské unii. Média jsou 
čtvrtou mocí a zásadně ovlivňují politiku a společnost. Jejich řádnému a vyváženému 
fungování tudíž musíme věnovat náležitou pozornost. K tomu nepochybně patří i vyváženost 
z pohledu rovnosti žen a mužů. Média - veřejnoprávní i soukromá - mají sloužit celé 
společnosti, a je tedy žádoucí, aby jejich podoba a práce odpovídala tomu, že polovinu 
společnosti tvoří ženy. 

Zpráva se zaměřuje zejména na postavení žen v médiích v roli řadových novinářek, 
komentátorek, ale upozorňuje i na jejich nedostatek v rozhodovacích pozicích. Zejména u 
posledně zmiňovaného aspektu je situace dosti neuspokojivá: jen něco mezi 30 a 40 % 
vedoucích postů v médiích je v EU obsazeno ženami, přestože mezi absolventy mediálních 
oborů je většina žen. Tento nepoměr může mít dopad nejen na tvorbu obsahu a jejich 
zaměření, ale jedná se také o negativní příspěvek k obecnému rozdílu v platech a důchodech 
mezi ženami a muži.

Ženy také naráží na četné překážky v profesích reportérek a moderátorek. Jsou pod větším 
tlakem, pokud jde o zevnějšek a atraktivnost pro diváky, a významná témata politická či 
ekonomická jsou jim svěřována jen málokdy. Situace žen je také často složitější z důvodu 
větší nutnosti slaďovat rodinnou - myšleno mateřskou - a profesní roli. V tomto směru 
bychom jim měli být maximálně nápomocni.

Zvláštní kapitolou je zobrazování žen v médiích a reklamním průmyslu, kde jsme svědky 
stereotypního, či dokonce sexistického přístupu. Podobná situace panuje i v odvětví nových 
sociálních médií, kterými se ovšem z důvodu nedostatku dat a výzkumu tato zpráva nezabývá. 
Vyvstává tím ale potřeba do budoucna tuto oblast neopomenout.

Je správné, že Evropská unie nereguluje rovnost žen a mužů v médiích. Absence těchto 
nástrojů nás ale nezbavuje odpovědnosti se touto otázkou zabývat a vyzývat příslušné aktéry, 
aby konali. Odpovědnost leží na médiích samotných, regulační a dozorčích orgánech a také 
občanské společnosti, aby na různé nešvary upozorňovala. Národní a unijní orgány mohou 
však dohlížet na to, aby byly řádně vymáhány anti-diskriminační předpisy a vylepšovat právní 
rámec pro slaďování profesního a rodinného života. 
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