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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o veřejnoprávním vysílání v digitální době: budoucnost duálního systému
(2010/2028(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 14 a čl. 106 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na protokol 29 připojený ke Smlouvě o Evropské unii o systému 
veřejnoprávního vysílání v členských státech1,

– s ohledem na čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie2,

– 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)3.

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 1996 o úloze veřejnoprávní televize 
v multimediální společnosti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2008 o koncentraci a pluralitě sdělovacích 
prostředků v Evropské unii5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o použití pravidel státní podpory 
na veřejnoprávní vysílání6,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (96) 10 
ze dne 11. září 1996 o záruce nezávislosti veřejnoprávního vysílání,

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států, kteří se dne 25. ledna 1999 
setkali na zasedání Rady týkající se veřejnoprávního vysílání7,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům 
č. CM/Rec(2007)2 ze dne 31. ledna 2007 o pluralitě sdělovacích prostředků 
a rozmanitosti jejich obsahu,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. 
CM/Rec(2007)3 ze dne 31. ledna 2007 o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
v informační společnosti,

– s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1878 (2009) ze dne 
                                               
1 Úř. věst. C 83, 30.3.2010. s. 312.
2 Úř. věst. C 83, 30.3.2010. s. 394.
3 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
4 Úř. věst. C 320, 28.10.1996. s. 180.
5 Přijaté texty, P6_TA(2008)0459.
6 Úř. věst. C 257, 27.10.2009. s. 1.
7 Úř. věst. C 30, 5.2.1999. s. 1.
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25. června 2009 o financování veřejnoprávního vysílání, 

– s ohledem na prohlášení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 27. září 2006 o záruce 
nezávislosti veřejnoprávního vysílání v členských státech,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělání (A7–0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že evropská demokratická společnost, účast občanů na veřejné diskusi 
a přístup k informacím v digitálním světě jsou založeny na dynamickém 
a konkurenceschopném audiovizuálním odvětví a tisku,

B. vzhledem k tomu, že vysílání je stále pro většinu občanů v EU hlavním zdrojem 
informací, a má tedy jedinečné postavení při ovlivňování hodnot a názorů, které zastávají,

C. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílání představuje zásadní příspěvek k evropské 
audiovizuální produkci, kulturní rozmanitosti a identitě, k pluralitě, sociální soudržnosti, 
podpoře základních svobod a k fungování demokracie,

D. vzhledem k tomu, že audiovizuální prostředí v EU je jedinečné a charakterizuje je tzv. 
duální systém založený na skutečné rovnováze mezi veřejnoprávními a komerčními 
vysílacími organizacemi,

E. vzhledem k tomu, že tato koexistence veřejnoprávních a komerčních vysílacích 
organizací zajišťuje různorodou škálu programů, z čehož mají prospěch všichni občané 
EU, a přispívá k mediální pluralitě, kulturní a jazykové rozmanitosti, konkurenci mezi 
redakcemi (ve vztahu ke kvalitě obsahu a jeho rozmanitosti) i ke svobodě vyjadřování,

F. vzhledem k tomu, že změny v audiovizuálním prostředí v nedávné době spolu s rozvojem 
digitálních technologií a s novými hráči v oblasti sdělovacích prostředků na internetu 
ovlivnily tradiční duální systém vysílání,

G. vzhledem k tomu, že noviny a časopisy jsou základním prvkem pluralitního 
a rozmanitého prostředí sdělovacích prostředků v Evropě,

H. vzhledem k tomu, že tradiční hranice v oblasti sdělovacích prostředků nelze 
v internetovém prostředí již nadále udržet, protože tradiční sdělovací prostředky nemohou 
přežít, aniž by rozšířily svou činnost na nové platformy (služby SMS, internetové stránky, 
aplikace pro smart phony atd.),

I. vzhledem k tomu, že v novém mediálním prostředí hrají stále důležitější roli 
poskytovatelé telekomunikačních či internetových služeb a vyhledávače,

J. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílání je rozhodujícím prvkem při zachování 
veřejné sféry v digitální době, která je charakterizována fragmentací uživatelů,

K. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílací organizace jsou v některých členských 
státech konfrontovány se zásadními problémy, které ohrožují jejich existenci jak po 
stránce finanční, tak po stránce politické, což představuje přímou hrozbu pro samotnou 
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existenci duálního systému,

L. vzhledem k tomu, že je v kompetenci členských států definovat úkol veřejnoprávních 
služeb a zajistit jejich financování,

M. vzhledem k tomu, že mají-li veřejnoprávní sdělovací prostředky plnit své úkoly a nabízet 
vysoce kvalitní kulturní pořady a zpravodajství, musí být náležitě financovány,

N. vzhledem k tomu, že některé členské státy stále ještě nedodržují evropské normy pro 
svobodu vyjadřování, pluralitu sdělovacích prostředků a nezávislost, úkoly a financování 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků,

O. vzhledem k tomu, že EU v současné době nemá vhodné nástroje, pomocí nichž by mohla 
sledovat rizika ohrožující veřejnoprávní sdělovací prostředky a duální systémy 
v členských státech či konkrétních regionech EU a reagovat na ně,

1. znovu potvrzuje, že je zastáncem duálního systému, v němž mají svou úlohu soukromé 
i veřejnoprávní sdělovací prostředky a přístup k informacím musí být zaručen bez ohledu 
na schopnost uživatelů za něj platit;

2. zdůrazňuje zejména základní úlohu evropského duálního systému při podpoře 
demokracie, sociální soudržnosti a integrace i při zachování a podpoře plurality 
sdělovacích prostředků a kulturní a jazykové rozmanitosti;

3. na základě těchto skutečností zdůrazňuje zvláštní poslání veřejnoprávního vysílání 
v digitální době, jímž je poskytovat mediální obsah co největšímu počtu evropských 
občanů a zachovat veřejnou sféru s cílem překonat fragmentaci uživatelů;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby definovaly úkoly veřejnoprávních vysílacích 
organizací, aby si mohly zachovat svou odlišnost prostřednictvím zaměření na originální 
audiovizuální tvoru a vysokou kvalitu programů a zpravodajství bez ohledu na komerční 
hlediska;

5. připomíná, že podle zásady technologické neutrality musí mít veřejnoprávní vysílací 
organizace v rámci svého poslání příležitost nabízet své služby, včetně nových služeb, na 
všech platformách;

6. vítá sdělení Komise o vysílání z července 2009 a vyzývá všechny členské státy, aby 
plnily jeho pokyny s cílem zachovat rovnováhu mezi nabízenými digitálními mediálními 
službami, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi veřejnoprávním vysíláním 
a soukromými sdělovacími prostředky a tím zachovat dynamické prostředí ve 
sdělovacích prostředcích na internetu;

7. připomíná doporučení a prohlášení orgánu Rady Evropy, na nichž se dohodly všechny 
členské státy EU a která stanoví evropské normy týkající se svobody vyjadřování 
a plurality sdělovacích prostředků a nezávislosti, organizace, úkolů a financování 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků, zejména v informační společnosti;

8. připomíná členských státům jejich závazky vůči těmto evropským normám a naléhavě je 
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vyzývá, aby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům poskytovaly odpovídající a stabilní 
finanční prostředky a umožnily jim plnit jejich úkoly, zaručit jejich politickou 
a ekonomickou nezávislost, přispívat ke společnosti založené na informacích a na 
znalostech a podporující sociální začlenění a zabránit rozdělení společnosti na ty, kdo 
mají přístup k informacím a na ty, kdo jej nemají;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly mandát Evropské audiovizuální observatoři 
ke sledování toho, jak členské státy tyto standardy dodržují, a trvá na tom, že členské 
státy by měly za nesplnění těchto závazků nést odpovědnost;

10. vyzývá Komisi, aby duálnímu systému jako součásti aquis EU poskytla během jednání 
o členství vyšší prioritu, a trvá na tom, aby byl sledován pokrok, kterého v tomto ohledu 
kandidátské země dosáhly;

11. vyzývá dále členské státy, aby se odpovídajícím způsobem zabývaly otázkou 
nedostatečného financování veřejnoprávních vysílacích organizací;

12. konstatuje, že transparentnost vlastnictví soukromých veřejnoprávních organizací není ve 
všech členských státech zaručena a vyzývá Komisi, aby tuto oblast sledovala 
a podporovala pokrok v této oblasti;

13. připomíná finanční nástroje EIB a vyzývá veřejnoprávní vysílací organizace, které mají 
finanční problémy, aby požádaly o zvýhodněnou půjčku od EIB na obnovu jejich 
infrastruktury, zejména na digitalizaci;

14. vyzývá různé zúčastněné strany ke spolupráci s cílem zajistit udržitelnost svých 
příslušných obchodních modelů, a zejména vyzývá veřejné a soukromé vysílací 
organizace, aby spolupracovaly s vydavateli na sdílení obsahu a aby vytvářely 
partnerství;

15. vyzývá Komisi, aby zahájila iniciativu, která by různé účastníky na poli médií podnítila 
k posouzení udržitelných obchodních modelů pro digitální sdělovací prostředky, 
podněcovala je k výměně osvědčených postupů, zohlednění modelů, které existují mimo 
EU, a aby se v této souvislosti zabývala otázkou autorských práv;

16. vyzývá Komisi, aby zahájila iniciativu na vytvoření případného právního rámce pro 
agregátory obsahu, na jehož základě by k vytváření obsahu přispívaly vyhledávače;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vysílání představuje jedinečný sektor, který jako takový ovlivňuje hodnoty a názory lidí a pro 
většinu občanů EU zůstává hlavním zdrojem informací. Proto má i obzvláštní důležitost pro 
ochranu a posilování základních svobod a demokracie, včetně sociální soudržnosti.

1. Duální systém je součástí acquis EU

Jak zdůrazňuje směrnice o audiovizuálních mediálních službách1, audiovizuální prostředí EU 
charakterizuje systém, který je popisován jako „systém duální“. Soužití veřejnoprávních 
a soukromých vysílacích organizací doposud zaručuje širokou škálu programů. Zároveň také 
přispívá k mediální pluralitě, kulturní a jazykové rozmanitosti, konkurenci mezi redakcemi 
(ve vztahu ke kvalitě obsahu a jeho rozmanitosti) i ke svobodě vyjadřování.

Součástí tohoto systému je silné, životaschopné a dobře financované veřejnoprávní vysílání. 
V dobře fungujícím duálním systému mohou veřejnoprávní vysílací organizace zvyšovat 
úroveň služeb na trhu.

2. Závazek EU k roli veřejnoprávních vysílacích organizací (VVO)

V Protokolu 29 Smlouvy o Evropské unii2 se EU zavázala podporovat systém 
veřejnoprávního vysílání v členských státech „berouce v úvahu, že systém veřejnoprávního 
vysílání v členských zemích je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními 
potřebami každé společnosti a s potřebou zachovat mediální pluralitu.“

Význam veřejnoprávního vysílání byl znovu potvrzen v usnesení Rady o veřejnoprávním 
vysílání3 a role veřejnoprávního vysílání pro podporu kulturní rozmanitosti byla uznána i 
v Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005.

Členské státy se v rámci fóra Rady Evropy také dohodly na sérii doporučení4.

3. Duální systém v digitální době: systém pod tlakem

Bohužel má evropská sféra vysílání daleko k ideálu vyváženého duálního systému 
vybudovaného na dvou stejně silných pilířích.

Média veřejné služby a duální systém v bodu, odkud není návratu

V kontextu transformačního působení digitálních médií jsou veřejnoprávní vysílací 
organizace v některých členských státech konfrontovány se zásadními problémy, které 
                                               
1 Směrnice 2010/13/EU (Úř. věst L 95, 15.4.2010, s. 1).
2 Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech  (Úř. věst. C 83, 30.3.2010, s. 312) formálně 
nazývaný Amsterodamský protokol.
3 Usnesení Rady a zástupců vlád členských států , kteří se dne 25. ledna 1999 setkali na zasedání rady (Úř. věst. 
C 30, 5.2.1999, s. 1).
4 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům R (96) 10 ze dne 11. září 1996 o záruce 
nezávislosti veřejnoprávního vysílání, doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům 
CM/Rec(2007)3 ze dne 31. ledna 2007 o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků v informační společnosti, 
prohlášení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 27. září 2006 o záruce nezávislosti veřejnoprávního vysílání v 
členských státech.
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ohrožují jejich existenci jak po stránce finanční, tak po stránce politické. „Ve většině 
monitorovaných zemí trpí veřejnoprávní vysílací organizace narůstající politizací a s ní 
spojenými tlaky, čelí chybným modelům financování a upadajícímu renomé [...]“1.

Paralelně s tímto vývojem rozpoutalo úzké propojení několika soukromých vysílacích 
organizací s vlivnými ekonomickými konglomeráty nebo jejich financování z nejasných 
zdrojů diskusi o jejich důvěryhodnosti.

Podle Protokolu č. 29 Smlouvy o Evropské unii je financování VVO záležitostí vnitrostátních 
orgánů. Ocitli jsme se však na významné křižovatce. V některých členských státech jsou 
veřejnoprávní média a v důsledku toho i duální systém na pokraji své existence. 
Audiovizuální politika EU se nemůže omezovat na intervenci v případech nadměrného 
financování. Pokud bereme svůj závazek k udržení duálního systému vážně, musíme také vzít
v potaz nedostatečné financování a redakční i správní nezávislost VVO.

Od duálního systému k prostředí s mnoha hráči

V roce 2010 se mediální politika nemůže omezovat na zachovávání rovnováhy mezi 
soukromými a veřejnoprávními subjekty. V současném mediálním kontextu hrají stále 
důležitější roli noví velcí hráči, jako jsou poskytovatelé telekomunikačních či internetových 
služeb a vyhledávače. Občanský žurnalismus a materiály vytvářené uživateli pro tradiční 
hráče na mediálním poli představují výzvu. Z duálního systému se vyvíjí prostředí s mnoha 
hráči.

Vstříc nové mediální ekologii

V novém digitálním prostředí je bezplatná veřejná nabídka VVO trnem v oku mnoha hráčům 
na komerčním mediálním poli. Výsledkem je pak rostoucí nevraživost vydavatelů vůči online 
službám veřejnoprávních poskytovatelů mediálních služeb. Proto je v budoucnosti vyvážený 
model soužití na internetu jednou z hlavních priorit mediální politiky na vnitrostátní 
i evropské úrovni.

V pozměněném sdělení Evropské komise o veřejnoprávním vysílání2 se konstatuje, „že by 
veřejnoprávní vysílací organizace měly mít možnost využít ve prospěch společnosti 
příležitostí, které nabízí digitalizace a diverzifikace distribučních platforem na technologicky 
neutrálním základě“.

Cílem tohoto sdělení je přispět k soužití různých hráčů na mediálním poli. Za tímto účelem 
sdělení požaduje, aby v případě, že vysílací organizace zvažují zavedení nových významných 
audiovizuálních služeb, byly přiměřeně upraveny jejich kompetence nebo bylo provedeno 
hodnocení ex ante (s cílem vyvážit jejich hodnotu z hlediska veřejnoprávní služby a dopadu 
této služby na trh).

4. Návrhy do budoucna

Formulovat doporučení platná pro celou EU je velmi složité, protože v jednotlivých členských 

                                               
1 Open Society Institute, Television Across Europe, More Channels, Less Independence, 2008.
2 Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (Úř. věst. C 257, 27.10.2009, s. 1.)
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státech existují rozdílné právní a organizační kontexty. Jednotné řešení naprosto nepřipadá 
v úvahu.

Diskuse na všech úrovních

Na národní úrovni je třeba podporovat intenzivní diskuse o způsobu vytvoření zdravějšího 
mediálního prostředí. Pozměněné sdělení Komise by pak mělo být viděno jako podnět 
k rozpoutání této diskuze. Je třeba zvážit minimální prahy potřebné k zavedení schválených 
principů do praxe (dostatečné financování, nezávislý dozor, redakční nezávislost). EU by 
měla podněcovat diskuzi mezi členskými státy na různých úrovních.

Dodržování evropských standardů

Zatím je třeba, aby členské státy dostály závazkům, na nichž se dohodly v rámci Rady a Rady 
Evropy a ke kterým se zavázaly při vstupu do EU. V tomto ohledu je smysluplné a vhodné 
zavést postup sledování.

V průběhu vyjednáváni o členství by Komise měla poskytnout vyšší prioritu duálnímu 
systému jako součásti evropského acquis.

Financování

VVO by mohla být poskytnuta finanční podpora skrze úvěry EIB, aby mohly zavést nebo 
obnovit infrastrukturu potřebnou k digitalizaci.

Podpora spolupráce: vytvoření situace výhodné pro všechny

Je třeba podněcovat různé zúčastněné strany, aby spolupracovaly. Zúčastněné strany by 
mohly těžit ze sdílení audiovizuálních obsahů, výměny formátů a křížových odkazů na různé 
platformy. Spolupráce založená na dobrovolném zapojení různých partnerů sice vyžaduje 
změnu myšlení, ale výsledná situace by mohla být výhodná pro všechny. Orgány by měly 
s ohledem na prospěch celé společnosti usnadnit řešení možných problémů týkajících se 
konkurence nebo autorských práv.

Příspěvek k obsahu

Je třeba podnítit vyhledávače, aby přispívaly k vytváření obsahů, například vytvořením 
právního rámce pro agregátory obsahu.

Snaha EK ve vztahu k úvahám o mediálním průmyslu

EK musí propojit různé hráče na mediálním poli a další zúčastněné strany, aby mohli společně 
najít řešení pro zdravý a životaschopný růst odvětví. Média jsou čtvrtým pilířem demokracie. 
Důležité součásti sdělovacích prostředků v současnosti procházejí opravdu těžkým obdobím. 
Respektování zásady subsidiarity může jít ruku v ruce s evropskou podporou dlouhodobých 
řešení. „Duální systém nikdy nebyl neměnný konečný produkt, ale vždy projekt ve fázi 
vývoje“1.

                                               
1 Doris Pack, projev k hlavním bodům, Konference ve Varšavě, Budoucnost nebo pohřeb, 23.1.2010.
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