
DT\905034CS.doc PE491.183v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

11. 6. 2012

PRACOVNÍ DOKUMENT 2
k Listině základních práv EU: standardní podmínky svobody sdělovacích 
prostředků v celé EU

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Renate Weber



PE491.183v02-00 2/4 DT\905034CS.doc

CS

Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků

Aby se pokročilo v oblasti svobody sdělovacích prostředků a pluralismu v Evropě, zpravodaj 
navrhuje, aby se začaly řešit následující okruhy úkolů:

a) shromáždit odborné poznatky z oblasti svobody sdělovacích prostředků
a pluralismu v EU: je třeba zahájit rozsáhlou diskuzi s občany, zúčastněnými stranami, 
institucemi, Radou Evropy, OBSE atd. a analyzovat konkrétní situaci v EU a členských 
státech, odhalit problémy a navrhnout řešení. Studie a doporučení EP, Komise, skupiny na 
vysoké úrovni atd. budou při přijímání velmi informovaných rozhodnutí nesmírně důležité.

b) určit a upevnit normy právně nevynutitelných předpisů, které na mezinárodní
a evropské úrovni vybudovala Rada Evropy (Rada ministrů, parlamentní shromáždění, 
Evropský dvůr pro lidská práva, komisař pro lidská práva, Benátská komise), OBSE a jeho 
zástupkyně pro svobodu sdělovacích prostředků, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu 
sdělovacích prostředků, UNESCO atd. Tyto orgány intenzivně usilovaly a stále usilují
o demokracii a svobodu sdělovacích prostředků a pluralismus, a díky tomu existuje společný 
soubor norem, které jsou uplatňovány ve všech členských státech EU.

c) zajistit monitorování norem a situace v oblasti svobody sdělovacích prostředků
v EU a v členských státech: používání těchto norem svobody sdělovacích prostředků musí být 
monitorováno, aby se odhalily jevy, které svobodu sdělovacích prostředků ohrožují, a aby 
byla nalezena řešení situací, v nichž se objeví. Agentura pro základní práva by mohla být 
pověřena, jak o to v minulosti požádal parlamentní výbor LIBE, aby prováděla toto 
monitorování norem i situací v oblasti svobody sdělovacích prostředků v EU a členských 
státech. Mohlo by se vycházet z ukazatelů vyvinutých na základě nezávislé studie
a monitorování se bude provádět ve spolupráci s nevládními organizacemi a zúčastněnými 
stranami, které vybudují systém včasného varování. Komise, Rada a EP by se pak mohly 
ujmout potřebné iniciativy, zaměřit se na jevy ohrožující svobodu sdělovacích prostředků
a navrhnout řešení.

d) pravomoci EU v oblasti svobody sdělovacích prostředků a pluralismu: je třeba 
upřesnit, zda má EU v této oblasti pravomoc navrhnout a přijmout legislativní iniciativu. 
Právní služba EP by měla být požádána o vypracování právního stanoviska; ostatní instituce 
by mohly učinit totéž, k účasti by však měli být přizváni také akademici a odborníci, zvláště 
pak Středisko pro pluralismus a svobodu sdělovacích prostředků při Evropském univerzitním 
institutu, který se již tímto tématem zabývá.

e) legislativní iniciativa, samoregulační iniciativy a podpůrný zásah EU: měla by 
být zahájena rozsáhlá diskuze o nejvhodnějších způsobech ochrany svobody sdělovacích 
prostředků. Je třeba zodpovědět mimo jiné následující otázky: Má EU prosazovat legislativní 
iniciativu, samoregulaci nebo „podpůrné“ zásahy v případě porušení svobody sdělovacích 
prostředků a pluralismu v členských státech? Kterými aspekty je třeba se zabývat, jak a na 
jaké úrovni? Může být legislativní iniciativa EU jediným řešením všech problémů spojených 
se svobodou sdělovacích prostředků a pluralismem? Jak zajistit, aby EU ani vnitrostátní 
zákonodárství nedávaly příležitost k tomu, aby byly vládám přiděleny další politické 
pravomoci vedoucí ke kontrole sdělovacích prostředků? 

f) Ochrana svobody sdělovacích prostředků, kterou by zaručovaly nezávislé 
vnitrostátní regulační orgány spolupracující na úrovni EU. Cestou, jak se posunout vpřed, by 
mohla být revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách s cílem harmonizovat 
status regulačních orgánů členských států a jejich spolupráci na úrovni EU – mimo jiné 
prostřednictvím revize a posílení článku 29 o kontaktním výboru a článku 30 o spolupráci 
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mezi regulačními orgány členských států –, a to zajištěním jejich nezávislosti, nestrannosti
a transparentnosti jak v rozhodovacím procesu a při výkonu jejich pravomocí, tak v procesu 
monitorování. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách se v současné době netýká 
tisku, tisku on-line a rozhlasového vysílání, což je mezera, která by měla být pokud možno 
vyplněna. 

g) specifické otázky: zpráva se rovněž bude zabývat otázkami, které jsou relevantní 
pro svobodu sdělovacích prostředků, jako je například ochrana nezávislosti novinářů před 
tlakem zvnitřku, který na ně vyvíjejí editoři či vlastníci, a tlakem zvnějšku, který mohou 
vyvíjet politické síly či jiné zájmové skupiny. Ochrana před výhrůžkami a násilím má rovněž 
zásadní význam vzhledem k tomu, že investigativní novináři často čelí zastrašování (ze strany 
osob zapojených do aktivit organizovaného zločinu, významných hospodářských subjektů,
extremistů apod.) v důsledku své činnosti. Novinářům musí být poskytnuto rozsáhlé právo na 
přístup k dokumentům a informacím a jejich zdroje informací, včetně informátorů, musejí být 
chráněny. V této souvislosti bude provedena analýza modelu zákona islandské iniciativy
v oblasti moderních sdělovacích prostředků. Veřejnoprávní vysílací subjekty by měly být 
oproštěny od politického vlivu, pokud jde o vydavatelskou nezávislost, nábor pracovníků
a financování, a měly by poskytovat vysoce kvalitní informace a současně umožňovat přístup 
široké paletě zainteresovaných stran. Pokud jde o politické informace, měla by se uplatňovat 
zvláštní pravidla zaručující rovný přístup k politickým konkurentům, názorům a stanoviskům,
a to zejména v období voleb a referend, aby se zajistilo, že si občané budou moci utvořit 
vlastní názor, aniž by byli vystaveni jednomu dominantnímu subjektu ovlivňujícímu veřejné 
mínění. Zvláštnosti nových médií (internetu, blogů apod.) musejí být oficiálně uznány a mělo 
by se předcházet registračním praktikám, které pro tato média vytvářejí nepřiměřenou zátěž. 
Musí být podporována etická žurnalistika, a to zajištěním toho, aby sdělovací prostředky 
dodržovaly zásady nediskriminace a aby se zdržely rasismu, xenofobie, homofobie, šíření 
protiromských nálad a sexismu, dále přiměřeným nakládáním s informacemi o násilných 
událostech a dodržováním pravidel na ochranu soukromí a údajů. Zpráva se také bude zabývat 
tématy, jako je politika EU v oblasti spojování a plurality sdělovacích prostředků, vlastnictví
a koncentrace sdělovacích prostředků, transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků
a střet zájmů, a to v souvislosti s tím, jakým způsobem přispívají k zaručení svobody
a plurality sdělovacích prostředků.

Závěr

Zpravodajka chce pojmout tuto zprávu, jejímž vypracováním byla pověřena, jako důležitý 
nástroj, prostřednictvím něhož se Evropský parlament zapojí do širší diskuze o svobodě 
sdělovacích prostředků a přispěje k ochraně a podpoře základních práv v EU, zejména 
svobody projevu, přesvědčení, informací a svobody a pluralismu sdělovacích prostředků. Pro 
dosažení tohoto cíle je důležité náležitě využít času k uspořádání rozsáhlé diskuze a upravit 
harmonogram pro vytváření zpráv, aby v nich bylo možné řádně zohlednit připravovanou 
studii Evropského parlamentu na téma „Práva občanů na informace: právní předpisy
a politika v EU a jejích členských státech“1, kterou pro EP vypracuje Institut pro evropská 
práva v oblasti sdělovacích prostředků (Saarbrücken/Brusel), doporučení skupiny Komise 
na vysoké úrovni a následná rozhodnutí Komise. Zpravodajka rovněž navrhuje, aby se na 

                                               
1 Tato studie bude aktualizací studie zveřejněné v roce 2004 Evropským institutem pro sdělovací prostředky 
(Düsseldorf/Paříž) na téma „Informovanost občanů EU: povinnosti sdělovacích prostředků a institucí týkající se 
práva občanů na získávání úplných a objektivních informací“.



PE491.183v02-00 4/4 DT\905034CS.doc

CS

podzim uspořádalo slyšení na téma svobody a pluralismu sdělovacích prostředků s cílem 
využít příspěvků odborníků, zainteresovaných skupin, nevládních organizací, institucí
a občanů a zahrnout jejich užitečné návrhy do zmíněné zprávy.


