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Úvod

Koncepce svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků je zakotvena v základní 
koncepci svobody tisku nebo svobody komunikace a projevu pomocí prostředků, k nimž patří 
i různé elektronické sdělovací prostředky a publikované materiály. Tato svoboda se po celá 
staletí zaměřovala na psané slovo. V průběhu minulého století došlo k rozvoji rozhlasového 
a televizního vysílání, které se v různé míře stalo po celém světě předmětem cenzury 
a kontroly. Nejnovějším komunikačním prostředkem je rychle se rozvíjející internet. Slouží 
k informování a komunikaci, což mu umožnilo stát se nejčastěji využívaným sdělovacím 
prostředkem jak v průmyslovém, tak i v rozvojovém světě. Internet se rovněž podílí na šíření 
svobody projevu, zejména v regionech, jejichž režimy uplatňují přísnou cenzuru, často 
bezohledným způsobem. 

Svoboda tisku a sdělovacích prostředků zůstává závažnou problematikou, a to nejen 
v autoritativních státech, ale i v zavedených demokraciích. Přezkoumávána je i nezávislost
médií, která s jejich svobodou souvisí, ale přece je rozdílná. Předmětem znepokojení ve všech 
částech světa, včetně EU, jsou i nadále státní monopoly a koncentrace vlastnictví mediálních 
společností.

Mezinárodní dohody, jimiž se řídí svoboda a nezávislost sdělovacích prostředků

Svobodou tisku se zabývá článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv, který uvádí, že: 
„Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby 

někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 
informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“

Listina základních práv EU tuto zásadu rozvíjí a na sdělovací prostředky výslovně odkazuje 
v článku 11:

„2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.“

Čl. 9 odst. 2 Dohody o partnerství z Cotonou vyzývá k respektování všech lidských práv 
a základních svobod, aniž by zvlášť odkazoval na tisk nebo sdělovací prostředky:

„Strany se odvolávají na své mezinárodní závazky ohledně dodržování lidských 
práv...(a)…zavazují se podporovat a chránit veškeré základní svobody a lidská práva, ať už 
občanská a politická, nebo hospodářská, sociální a kulturní.“

Světová asociace novin (WAN-IFRA) podporuje podmínky Všeobecné deklarace ve svých 
statusech:

„WAN-IFRA je přesvědčena, že svobodné a nezávislé noviny a svobodné a nezávislé 
zpravodajské agentury jsou nenahraditelné pro zachování svobodných společností a podporu 
lidských práv.“

Navzdory závazkům, které učinili signatáři Všeobecné deklarace a dalších dohod, je svoboda 
a nezávislost sdělovacích prostředků v praxi ohrožena a v některých zemích není 
respektována vůbec. 
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Ohrožení svobody a nezávislosti sdělovacích prostředků

„Tří novin se obávám víc než sta tisíc bajonetů.“ ~Napoleon
Svoboda projevu uplatňovaná prostřednictvím tisku a sdělovacích prostředků je omezována 
mnoha různými způsoby – buď systematicky ústředními orgány na vnitrostátní úrovni nebo 
konkrétněji na úrovni jednotlivých novinářů či publikací.

Reportéři bez hranic (Reporters Without Frontiers RWB) je mezinárodní nevládní 
organizace, která v roce 2005 obdržela Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu 
myšlení a která každoročně hodnotí země podle toho, do jaké míry respektují svobodu 
sdělovacích prostředků. Hodnocení je vypracováváno podle následujících kritérií:

 počet zavražděných, vyhnaných či pronásledovaných novinářů
 existence státního monopolu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání
 existence cenzury nebo autocenzury ve sdělovacích prostředcích
 celková nezávislost sdělovacích prostředků
 podmínky pro zahraniční novináře.

Ve své poslední zprávě byla organizace RWB obzvláště kritická k některým ze států EU, 
když uvedla, že:

„Svobodu sdělovacích prostředků je třeba hájit kdekoli na světě stejně energicky 
a stejně vytrvale…….. Je znepokojující, že některé evropské demokratické společnosti, jako 
je Francie, Itálie a Slovensko, jsou každým rokem hodnoceny hůře. Co se týká občanských 
svobod, měla by jít Evropa příkladem. Jak můžete odsuzovat porušování lidských práv 
ve světě, pokud se nechováte vzorně ve své vlastní zemi?“ 8. výroční zpráva za rok 2009.

Za země, které zaznamenaly nejhorší propad, označila RWB Itálii (49. místo) a Bulharsko 
(68. místo), a to vzhledem k organizované trestné činnosti a pronásledování novinářů mafií 
v těchto zemích. Slovensko (44. místo) je kritizováno za to, že jeho vláda zasahuje do práce 
sdělovacích prostředků, a Francie si své 43. místo vysloužila za soudní vyšetřování novinářů 
a útoky na zpravodajské sdělovací prostředky, jakož i za zásahy vysokých politických 
představitelů do sdělovacích prostředků.

Některé státy EU, jako je Dánsko, Finsko a Irsko, jsou na vrcholu žebříčku. Znepokojující je 
ovšem skutečnost, že dvě země kandidující na členství do EU, Chorvatsko (78. místo) 
a Turecko (122. místo), výrazně propadly.

Co se týče zemí AKT, je třeba pochválit řadu afrických zemí, které se nacházejí mezi prvními 
50, na druhé straně byly například v Africkém rohu zjištěny některé z nejhorších případů, 
zejména v Eritreji, kde nezávislé sdělovací prostředky nejsou tolerovány vůbec a kde se 30 
novinářů nachází ve vězení. Somálsko bylo zase označeno za zemi, ve které bylo v letech 
2008–2009 zabito nejvíce novinářů.

Další africké země vykazují různé výsledky, počínaje Ghanou (33. místo) a Mali (30. místo), 
až po Nigérii (135. místo), Zimbabwe (136. místo) a Rovníkovou Guineu (158. místo). 
Na dolním konci žebříčku se rovněž nacházejí Niger, Gambie, Konžská demokratická 
republika a Rwanda.

V oblasti Karibiku obdrželo pochvalu Haiti za to, že se vyšplhalo na 57. místo.
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V Tichomoří se Fidži kvůli vojenskému převratu propadlo ze 73. na 152. místo. Na druhou 
stranu Papua Nová Guinea (56. místo) obdržela „na rozvojovou zemi velmi slušné 
hodnocení“.

Co se týká jiných částí světa, nevalně obstály Čína, Barma, Rusko a Írán, které jsou ostře 
kritizovány za rozšířené porušování svobody tisku s tím, že v Číně jsou vězněni novináři 
a internet je podrobován cenzuře, zatímco Rusko je známo vraždami novinářů a aktivistů 
a útoky na ně. 

Problematikou svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků se ve svém výzkumu 
zabývá rovněž mezinárodní nevládní organizace Freedom House (FH), která zjištění RWB 
zopakovala ve své zprávě o svobodě tisku v roce 2009. Z celkového počtu 195 zemí je 70 (36 
%) označeno jako „svobodné“, 61 (31 %) jako „částečně svobodné“ a zbývajících 64 (33 %) 
jako „nesvobodné“, což je v porovnání s předchozím rokem celkově horší výsledek. FH 
rovněž poukazuje na Itálii, která propadla mezi „částečně svobodné“ země nejen v důsledku 
organizované trestné činnosti, ale rovněž kvůli právním předpisům o pomluvě, které omezují 
svobodu projevu, a kvůli koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků. 

FH rovněž odsuzuje vraždy novinářů v Bulharsku a v Chorvatsku, na druhou stranu chválí 
Haiti a Guyanu za výrazné zlepšení. Zprávu uzavírá tvrzením, že: „autoritativní státy stále 
více upevňují kontrolu nad sdělovacími prostředky. Za posledních 5 let se prostor 
pro svobodné sdělovací prostředky zúžil v Rusku, Etiopii a v Gambii. V řadě zemí stoupá 
násilí a fyzické pronásledování zaměřené na tisk, jehož se dopouští jak vláda, tak nestátní 
subjekty. Mnohé případy zůstávají neobjasněné a tyto útoky mají neblahý dopad na sdělovací 
prostředky a přispívají k autocenzuře.“

V samostatné zprávě nazvané „Freedom on the Net“ („Svoboda na internetu“) se organizace 
Freedom House zaměřila na 15 zemí, včetně Spojeného království, Jihoafrické republiky
a Keni. V závěru zprávy se uvádí, že:

„S prudkým rozvojem internetu a mobilních telefonů po celém světě využívají vlády 
nové a víceúčelové prostředky ke kontrole těchto technologií, které daleko přesahují 
technické filtrování.“ 

Zatímco určitý stupeň cenzury internetu se objevuje ve všech zemích, na něž se výzkum 
zaměřil, nejlepších výsledků dosáhly Estonsko (10 %), Spojené království (20 %) 
a Jihoafrická republika (21 %).

Podle Mezinárodní federace novinářů (IFJ) a její evropské regionální organizace, Evropské 
federace novinářů (EFJ), která sdružuje více než 250 000 novinářů ve čtyřiceti vnitrostátních 
novinářských svazech, jsou za dramatické zhoršení základních svobod zodpovědná opatření 
zaměřená na boj proti terorismu. Právě ta vedla k vlně monitorování novinářských sdělení, 
porušování ochrany zdrojů a k rostoucí tendenci pronásledovat novináře za to, že informují 
o vládních nesrovnalostech či pochybeních. 

IFJ/EFJ je nicméně přesvědčena, že zásadní krizi našich demokratických společností 
způsobuje finanční krize, kterou evropská žurnalistika v současné chvíli prochází a která je 
zodpovědná za to, že tisíce místních a vnitrostátních novin ukončují svou činnost a redakcím 
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naléhavě chybějí prostředky k financování investigativní žurnalistiky, která by občany 
informovala o aktuálním dění a dokázala je vysvětlit. 

IFJ/EFJ vyzvala k vytvoření nových metod financování, které by žurnalistiku zachránily, 
neboť její ekonomický model se v důsledku rozvoje internetu, rozmachu reklamy a špatného 
hospodaření podniků hroutí. IFJ je přesvědčena, že na žurnalistiku je třeba nahlížet jako 
na veřejné blaho, které má zásadní význam pro udržení našich demokracií. Tam, kde se o toto 
veřejné blaho nepostará trh, musí zasáhnout stát a vytvořit nezbytné záruky k ochraně jeho 
nezávislosti.

IFJ a její africká regionální organizace, Federace afrických novinářů (FAJ), vyzývají vlády, 
aby se řídily rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1738, která požaduje ochranu novinářů 
v oblastech konfliktu a odsuzuje zejména nepotrestané útoky na novináře v Africkém rohu. 
IFJ a FAJ rovněž upozorňují na utlačování novinářů v Eritreji, kde je od roku 2001 spolu 
s dalšími 28 novináři vězněn eritrejský a švédský občan Dawit Isaacs, dále na situaci 
v Gambii, kde bylo v roce 2009 dva měsíce vězněno šest představitelů vnitrostátního svazu 
novinářů, jehož předseda zůstává v exilu, a na situaci v Kamerunu, který je podle IFJ a FAJ 
jednou ze zemí Afriky s největším počtem případů věznění novinářů a kde v současnosti 
probíhá soudní řízení se šesti novináři obviněnými z držení tajných vládních dokumentů. 

IFJ a FAJ jsou dále znepokojeny podmínkami pro svobodu tisku v Somálsku, Nigérii, 
Zimbabwe, v Demokratické republice Kongo, Tunisku a Nigeru, jejichž vlády a podvodné 
organizace se dopouštějí právního nátlaku, věznění, zabíjení a dalších forem pronásledování 
k tomu, aby zabránili novinářům a nezávislým sdělovacím prostředkům svobodně informovat. 
K negativním změnám mediálního prostředí přispěly rovněž dramatické politické změny, 
ke kterým došlo po převratech v Africe.

Mediální práva jsou v Africe obecně omezována restriktivními právními předpisy o pomluvě 
a hanobení, urážce rodin prezidenta / panovníků a veřejných osobností a výjimečným stavem. 

Nezávislost sdělovacích prostředků

Kontrola a vlastnictví sdělovacích prostředků mají zásadní význam pro jejich nezávislost. 
V některých případech stát či soukromí vlastníci sdělovacích prostředků mohou manipulovat 
psané či mluvené slovo tak, aby co nejlépe odpovídalo jejich vlastním politickým či sociálním 
cílům. V nejhorším případě, jako například v Rwandě, byl veřejný rozhlas využíván 
k podněcování masové genocidy. 

V roce 2008 přijal Evropský parlament na základě zprávy vypracované Marianne Mikkoovou 
usnesení o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii, ve kterém uvádí:

„pluralita sdělovacích prostředků je základním pilířem práva na informace a svobody 
projevu, jež jsou zakotveny v článku 11 Listiny základních práv a zůstávají základními 
principy zachování demokracie, občanské plurality a kulturní rozmanitosti“.
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Sama Evropská komise ve svém pracovním dokumentu uvedla, že
„pojem pluralita sdělovacích prostředků nelze omezovat na problematiku koncentrace 

vlastnictví podniků, ale že zahrnuje rovněž otázky spojené s veřejnoprávním vysíláním, 
politickou mocí, hospodářskou soutěží, kulturní rozmanitostí, vývojem nových technologií, 
transparentností a pracovními podmínkami novinářů“.

Ve vyspělejších zemích může být tedy nezávislost sdělovacích prostředků ohrožena 
koncentrací vlastnictví, které jako takové může mít daleko širší politický, hospodářský 
a sociální dopad. Příkladem země, kde navzdory tomu, že se jedná o jednoho ze zakladatelů 
EU, může dojít k závažnému omezení svobody, je Itálie. 

Během voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 obvinily opoziční strany ve Spojeném 
království státní vysílací společnost BBC ze zaujatosti při vysílání před volbami i při 
vyhlašování výsledků. Kritizována je rovněž skutečnost, že příliš mnoho novin je soustředěno 
do rukou jednoho zahraničního vlastníka.

Iniciativy na podporu svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků

EU je horlivým zastáncem základních práv, a začlenění Listiny základních práv do nové 
Smlouvy ukazuje, jak velký význam ochraně těchto práv v jednotlivých oblastech své politiky 
přikládá. Evropská komise má za úkol zajistit, aby tato práva byla dodržována jak uvnitř EU, 
tak i ve vztazích se zbývající částí světa. V dohodách podepsaných se třetími zeměmi jsou 
stanoveny přísné podmínky pro dodržování těchto práv ze strany obchodních partnerů EU 
a zemí přijímajících pomoc, ačkoli obchodní zájmy často převáží hledisko lidských práv, jak 
je tomu například u vztahů s Čínou.

Evropská komise zahájila řadu iniciativ konkrétně zaměřených na propagaci svobody 
sdělovacích prostředků, jako je například cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku a akce 
uskutečňované prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, v němž je 
„nezávislost sdělovacích prostředků a svoboda tisku“ jednou z prioritních oblastní kapitoly 
o vládnutí. 

Závěr

Ačkoli je svoboda a nezávislost sdělovacích prostředků mezinárodně uznávána jako základní 
hledisko svobody projevu a nezbytná součást demokracie a občanských a lidských práv, 
dochází nadále po celém světě k jejímu porušování, a to buď systematicky či v jednotlivých 
případech, ze strany autoritativních režimů či kriminálních živlů. Smíšené parlamentní 
shromáždění musí být nadále ostražité a musí propagovat ochranu této svobody ve své práci 
a ve svých vztazích s dalšími institucemi i ve svých vlastních členských státech.


