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1. Úvod: sdělovací prostředky v demokraciích

Na sdělovací prostředky se v demokraciích často odkazuje jako na „veřejného hlídacího psa“ 
nebo jako na „čtvrtou velmoc“: „veřejný hlídací pes“ proto, že pomáhají občanům 
kontrolovat práci těch, kteří mají moc – ať už je to stát, vláda, parlament, strany, ale také 
hospodářské a sociální subjekty –, a to tím, že poskytují občanům informace, které jsou pro ně 
nezbytné pro posouzení a přijetí informovaných rozhodnutí při konzultacích k volbám. 
Sdělovací prostředky jsou rovněž nazývány „čtvrtou velmocí“, protože hrají důležitou úlohu 
při formování veřejného mínění, která může být použita nesprávně a zneužita pro zájmy určité 
skupiny, obvykle lidí, kteří mají moc. Tato dichotomie v podstatě ukazuje pozitivní 
i negativní úlohu, kterou sdělovací prostředky mohou v demokracii sehrávat. 

Totalitní a diktátorské režimy běžně uvalují na sdělovací prostředky svou kontrolu, 
aby umlčely kritické hlasy, zrušily svobodu projevu, informací a svobodu sdělovacích 
prostředků, které jsou přeměněny na „hlásné trouby“ režimu. Pokušení kontrolovat 
sdělovací prostředky s cílem propagovat činnost těch, kdo mají moc, a omezovat prostor pro 
kritické hlasy je dobře známé i v demokraciích.

Nevládní organizace, sdružení monitorující svobodu sdělovacích prostředků, Rada 
Evropy a OBSE, i studie a usnesení EP, rozsáhle informovaly o hrozbách, které pro 
sdělovací prostředky představují vlády (jednotlivých) států i v Evropské unii mimo jiné 
přímou či nepřímou politickou kontrolou a ovlivňováním prostřednictvím jmenování ředitelů 
sdělovacích prostředků nebo kontrolních orgánů vládou nebo parlamentní většinou; 
zakazováním nebo omezováním přístupu některých sdělovacích prostředků na trh 
prostřednictvím udělování licencí a povolování vysílání; špatným používáním a zneužíváním 
předpisů týkajících se státní, národní nebo vojenské bezpečnosti a veřejného pořádku nebo 
morálky s cílem zavést cenzuru a ztěžovat přístup k dokumentům a informacím1; 
porušováním zásady zachování důvěrnosti zdrojů; neexistencí zákonů týkajících se 
koncentrace sdělovacích prostředků a střetu zájmů; využíváním reklamy k ovlivnění 
redakčního pojetí. 

K porušování svobody sdělovacích prostředků dochází také v členských státech EU, 
jak je uvedeno ve zprávách nevládních organizací zveřejněných v roce 2012: podle Indexu 
svobody Reportérů bez hranic2 je Bulharsko na 80. místě, Řecko na 70. místě, Itálie je 61., 
Maďarsko 40., Francie je 38., Spojené království 28., Litva a Lotyšsko klesly na 30., resp. 50. 
místo. Zpráva organizace Freedom House o svobodě tisku3 klasifikuje jako „částečně 
svobodnou“ situaci sdělovacích prostředků v Itálii (70.), Bulharsku a Maďarsku (78.), 
Rumunsku (86.).  Zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků podává každoročně 
zprávu o své činnosti v oblasti obrany svobody sdělovacích prostředků: zpráva z roku 2012 
dokazuje, že v celé řadě členských států EU4 je stále třeba přijímat opatření.

                                               
1 Tento proces je dnes ještě důležitější, protože sdělovací prostředky poskytují informace, které se 
vlády pokoušejí zatajit před veřejnou kontrolou (informace Wikileaks oznamované veřejnými 
sdělovacími prostředky, novinářská šetření odhalující  mimořádná vydávání osob CIA a tajná vězení 
na území EU atd.).
2 Viz http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 Viz http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf 
4 Viz http://www.osce.org/fom
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Tento obrázek názorně ukazuje, že svoboda sdělovacích prostředků je v Evropě stále 
v sázce a že pro zaručení této svobody by měly být vypracovány společné normy a opatření.

2. Od svobody projevu a informací ke svobodě sdělovacích prostředků 

Mezinárodní a evropské právo v oblasti lidských práv chrání svobodu názoru, projevu 
a informací. Hlavními odkazy v této oblasti jsou článek 19 Všeobecné deklarace lidských 
práv, článek 19 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech a článek 10 
Evropské úmluvy o lidských právech. Listina základních práv EU jde o krok dále, protože 
v čl. 11 odst. 2 uvádí, že „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být 
respektována“, což je novinka ve srovnání s předchozími smlouvami týkajícími se lidských 
práv. Poté co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, se Listina stala závaznou a na 
povinnost EU dodržovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků je třeba nahlížet z nového 
pohledu, především v souvislosti s článkem 2 (hodnoty a zásady EU), článkem 7 a články 9–
12 SEU o demokracii a občanství. 

Ochrana svobody myšlení, projevu, informací a svobody sdělovacích prostředků je 
v první řadě povinností členských států, protože to jsou zásady, které jsou zaručeny také 
v jejich ústavách a zákonech. Vzhledem k těmto skutečnostem, dojde-li k vážnému ohrožení 
nebo porušení svobody a plurality sdělovacích prostředků v členském státě, by měla Evropská 
unie na základě Smluv a Listiny převzít iniciativu a zasáhnout na ochranu evropského 
demokratického a pluralitního řádu a práv občanů. EP tento výklad Smluv a Listiny 
neustále podporuje, přičemž doktrína popsala uvedený přístup jako „obrácené ¨[rozhodnutí] 
Solange“, jehož cílem je ochrana podstaty základních práv – a evropského občanství –
zakotvených v článku 2 SEU pro celý právní prostor EU proti těm členským státům EU, které 
je porušují na evropské a vnitrostátní úrovni1.

Svoboda sdělovacích prostředků je jednou z oblastí, kde na sebe narazily odlišné 
výklady Komise, EP a členských států. O hranicích evropské intervence, pokud jde o svobodu 
sdělovacích prostředků, existenci právního základu pro EU za účelem regulace svobody 
a plurality sdělovacích prostředků prostřednictvím legislativních podnětů, jakož i o politické
možnosti takové intervence, se vede diskuse již déle než jedno desetiletí. 

3. EU a svoboda sdělovacích prostředků

Evropský parlament opakovaně vyjadřoval obavu ohledně svobody a plurality sdělovacích 
prostředků a vyzýval Komisi k jednání, včetně návrhu legislativního podnětu týkajícího se 
svobody a plurality sdělovacích prostředků, neboť EP neustále podporoval nezbytnost 
a vhodnost právního a politického zásahu EU za účelem svobody a plurality sdělovacích 
prostředků a podporoval také právní základ ve Smlouvách, který umožní ji zajistit2. V oblasti 

                                               
1 Doktrína v podstatě podpořila toto stanovisko, viz Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, 
Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, „Reverse Solange–Protecting 
the essence of fundamental rights against EU Member States“ (2012) 49 Common Market Law 
Review, Issue 2, ss. 489–519.

2 Usnesení ze dne 20. listopadu 2002 o koncentraci sdělovacích prostředků, Úř. věst. C 25 E, 
29.1.2004, s. 205, ze dne  4. září 2003 o situaci v oblasti základních práv v EU, Úř. věst. C 76 E, 
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této pravomoci je zásadní zpráva poslankyně Boogerd Quaakové1 . EP svou stálou výzvu 
nejnověji zopakoval ve svém usnesení ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu 
v Maďarsku (odstavec 6). 

Jakmile by EU prostřednictvím přijetí právního aktu zasáhla do oblasti svobody 
a plurality sdělovacích prostředků, měla by Komise  jakožto „strážkyně smluv“ nespornou 
pravomoc kontrolovat uplatňování právních předpisů EU v členských státech. Tím by se 
rozšířila možnost EU intervenovat a řešit ohrožení v této oblasti a zajistit, aby byly v celé EU 
prováděny závazky Listiny základních práv týkající se dodržování svobody a plurality 
sdělovacích prostředků.

Evropská komise v této otázce již zvolila „mírnější“ přístup a  požadavkům EP 
nevyhověla. Útvary Komise připravily návrh směrnice o ochraně plurality (Montiho 
a Bangemannova iniciativa z let 1996/7), avšak poté v roce 1997 rozhodly o pozastavení 
návrhu, který se setkal s politickým vnitřním i vnějším odporem, a později prohlásily, že 
pochybují o tom, zda existuje dostatečný právní základ2. 

Po opakovaných výzvách EP zahájila Komise dne 16. ledna 2007 takzvaný „postup ve třech 
krocích“, který zahrnoval: 1) vydání pracovního dokumentu útvarů Komise o pluralitě 
sdělovacích prostředků publikovaného v roce 2007, v němž se uvádí, „že by v současné 
době nebylo vhodné předkládat iniciativu Společenství pro pluralismus“; 2) zadání nezávislé 
studie o pluralitě sdělovacích prostředků v členských státech EU s cílem stanovit 
ukazatele pro posouzení plurality sdělovacích prostředků v členských státech EU: studie byla 
vypracována v roce 2009; 3) sdělení Komise o ukazatelích plurality médií v členských 
státech EU – nebylo nikdy vydáno –, po němž měla následovat veřejná konzultace – ta se 
nikdy neuskutečnila3. „Observatoř pro pluralitu sdělovacích prostředků“, nástroj monitorování 
pro posouzení rizika, vytvořený na základě nezávislé studie, rovněž nikdy nebyl uplatněn 
v praxi. Komise v podstatě přerušila „postup ve třech krocích“, jehož zavedení oznámily 
komisařky Redingová a Wallströmová, neboť opustila třetí krok, a tím i celou iniciativu. 

Stávající Komise učinila krok vpřed s cílem čelit hrozící vládní kontrole veřejných 
a soukromých sdělovacích prostředků, a to na základě krize v Maďarsku: vyzvala maďarské 
orgány, aby provedly přezkum svých právních předpisů o sdělovacích prostředcích a sladily je 
s právními předpisy EU, se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) a se 
standardy Rady Evropy, zejména s doporučeními komisaře pro lidská práva a Benátské 
komise.  

Ve stejné době, s cílem řešit tyto obavy, vytvořila komisařka Kroesová Skupinu na 
                                                                                                                                                  
25.3.2004, s. 412. ze dne 4. září 2003 o televizi bez hranic, Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 453; ze dne 
6. září 2005 o uplatňování článků 4 a 5 směrnice 89/552/EHS („televize bez hranic“) ve znění 
směrnice 97/36/ES v období let 2001–2002, Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 117; ze dne 22. dubna 
2004 o nebezpečí porušování svobody projevu a informací v EU, zejména v Itálii (čl. 11 odst. 2 
Listiny základních práv (zpráva Boogerd Quaakové), Úř. věst. 104 E, 30.4.2004, s. 1026; ze dne 25. 
září 2008 o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v EU, Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 75;  ze 
dne 10. března 2011 o médiích v Maďarsku, P7_TA(2011)0094.
1 Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
2 Viz vysvětlující prohlášení zprávy Boogerd Quaakové. Komise dosud nepožádala o žádné stanovisko 
právní služby, které by posoudilo, zda v právních předpisech EU existuje či neexistuje základ pro 
právní iniciativu, a stále tuto otázku zvažuje.
3 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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vysoké úrovni pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, jejímž cílem je 
„analyzovat svobodu sdělovacích prostředků a tisku, včetně stávajícího právního rámce a … 
posoudit potřebu jednat a navrhnout konkrétní cesty řešení rizik ohrožujících pluralitu 
a svobodu sdělovacích prostředků“1. Skupina na vysoké úrovni připraví doporučení s cílem 
zajistit svobodu tisku a sdělovacích prostředků ve světě internetu a objasní, na jaká rizika a na 
jaké úrovni je třeba se zaměřit, a to včetně řešení pomocí právních předpisů, lepšího 
prosazování práva a dalších opatření. Výsledky činnosti skupiny na vysoké úrovni se 
očekávají do konce roku. 
Skupina na vysoké úrovni bude spolupracovat s fórem EU pro budoucnost sdělovacích 
prostředků, které má odrážet dopad digitální revoluce na evropská odvětví sdělovacích 
prostředků, související rizika a příležitosti i vznikající nové obchodní modely2 – a také se 
Střediskem pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků Evropského univerzitního 
institutu ve Florencii, které do konce července zveřejní pracovní dokumenty týkající se mimo 
jiné otázek pravomocí EU s ohledem na svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.

K iniciativě EU pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků zároveň nadále 
vyzývají nevládní organizace. Projednává se iniciativa evropských občanů pro pluralitu 
sdělovacích prostředků, která by měla být zahájena a která vyzývá Komisi, aby dala 
legislativní podnět s cílem harmonizovat vnitrostátní pravidla o vlastnictví sdělovacích 
prostředků, a tím chránit pluralitu a odpovídající fungování vnitřního trhu, a to buď pomocí 
nové směrnice, nebo změnou směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Diskuse 
o otázce svobody a plurality sdělovacích prostředků i o tom, jak je chránit a podporovat 
v členských státech a v EU, v zásadě dospěla do nové fáze, v níž by současná zpráva pod 
názvem „Listina základních práv EU: standardní podmínky svobody sdělovacích 
prostředků v celé EU“ měla být dalším příspěvkem.

                                               
1 Viz mandát Skupiny na vysoké úrovni pro svobodu sdělovacích prostředků a pluralitu 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 Viz tisková zpráva 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en


