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1. Úvod: médiá v demokraciách

Médiá sú v demokraciách často označované ako „verejný strážca“ alebo ako „štvrtá moc“: 
„verejný strážca“ preto, lebo pomáhajú občanom dohliadať na konanie tých, ktorí majú 
v rukách moc – či už je to štát, vláda, parlament, politické strany, ale aj hospodárski a sociálni 
aktéri – tým, že poskytujú občanom informácie, ktoré sú pre nich nevyhnutné, aby si urobili 
vlastný úsudok a informovane sa rozhodli vo voľbách. Médiá sú tiež charakterizované ako 
„štvrtá moc“, keďže zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní verejnej mienky, ktorá môže byť 
nesprávne použitá a zneužitá pre záujmy určitej skupiny, obvykle tej, ktorá má v rukách moc. 
Táto rozdvojenosť v podstate demonštruje pozitívne a negatívne úlohy, ktoré môžu mať 
médiá v demokracii. 

Totalitné a diktátorské režimy sa obvykle snažia ovládnuť médiá, aby umlčali 
kritické hlasy, potlačili slobodu prejavu, informácií a slobodu médií, z ktorých si robia 
„hlasné trúby“ režimu.  Pokušenie kontrolovať médiá s cieľom propagovať kroky tých, ktorí 
sú pri moci, a zmenšiť priestor pre kritické hlasy je dobre známe aj v demokratických 
spoločnostiach.

Mimovládne organizácie, združenia monitorujúce slobodu médií, Rada Európy a 
OBSE, ako aj EP vo svojich štúdiách a uzneseniach rozsiahle informujú o hrozbách pre 
média zo strany vlád, a to aj v  Európskej únii: okrem iného ide o priamu alebo nepriamu 
politickú kontrolu a vplyv prostredníctvom vedúcich predstaviteľov médií alebo kontrolných 
orgánov nominovaných vládou alebo parlamentnou väčšinou; blokovanie alebo obmedzenie 
prístupu niektorých médií na trh prostredníctvom licencií a povolení na vysielanie; nesprávne 
používanie a zneužívanie pravidiel o bezpečnosti štátu, národnej alebo vojenskej bezpečnosti 
a pravidiel verejného poriadku alebo morálky na zavedenie cenzúry a zabránenie prístupu k 
dokumentom a informáciám1; porušovanie zásady dôvernosti zdrojov; neexistencia právnych 
predpisov v oblasti koncentrácie médií a konfliktu záujmov; využívanie reklamy na 
ovplyvňovanie redakčnej línie. 

Podľa správ mimovládnych organizácií zverejnených v roku 2012 dochádza 
k porušovaniu slobody médií aj v členských štátoch EÚ: v rámci indexu slobody tlače2, ktorý 
zostavila organizácia Reportéri bez hraníc, sa umiestnilo Bulharsko na 80. mieste, Grécko 
na 70. mieste, Taliansko na 61. mieste, Maďarsko na 40. mieste, Francúzsko na 38. mieste, 
Spojené kráľovstvo na 28. mieste, Litva a Lotyšsko klesli na 30. resp. 50. miesto. V správe 
o slobode tlače3 vydanej organizáciou Freedom House je situácia médií klasifikovaná ako 
„čiastočne slobodná“ v Taliansku (70. miesto), v Bulharsku a Maďarsku (78. miesto) 
a v Rumunsku (86. miesto). Zástupkyňa OBSE pre slobodu médií každoročne vo svojej 
správe informuje o svojich činnostiach na ochranu slobody médií: v správe za rok 2012 sa 
uvádza, že je ešte potrebné vyvinúť úsilie vo vzťahu k mnohým členským štátom EÚ4.

                                               
1 Tento postup je v dnešnej dobe ešte závažnejší, keďže média poskytujú informácie, ktoré sa vlády snažia 
uchovávať mimo dohľadu verejnosti (informácie spoločnosti Wikileaks prezentované verejnoprávnymi 
médiami, novinárske vyšetrovanie, ktoré v súvislosti so CIA odhalilo mimoriadne vydávanie osôb a tajné 
väznice na území EÚ atď.).
2 Pozri http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html.
3 Pozri http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf.
4 Pozri http://www.osce.org/fom.
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Tento obraz ukazuje, že otázka slobody médií je v Európe stále aktuálna a že 
na zabezpečenie slobody médií je potrebné dosiahnuť pokrok v oblasti spoločných noriem 
a opatrení.

2. Od slobody prejavu a informácií k slobode médií

Medzinárodné a európske právo v oblasti ľudských práv chráni slobodu názoru, prejavu 
a informácií. Článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, článok 19 Medzinárodného 
paktu o občianskych a politických právach a článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach predstavujú v tejto oblasti základný referenčný rámec. Charta základných práv EÚ 
pokročila o kúsok ďalej, keď v článku 11 ods. 2 stanovila: „rešpektuje sa sloboda 
a pluralita médií“, čo je novinka v porovnaní s predchádzajúcimi zmluvami o ľudských 
právach. S nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy sa Charta stala záväznou 
a na povinnosť rešpektovať slobodu a pluralitu médií sa pozeráme z novej perspektívy, najmä 
v súvislosti s článkom 2 (hodnoty a zásady EÚ), článkom 7 a článkami 9 až 12 ZEÚ, ktoré sa 
týkajú demokracie a občianstva. 

Ochrana slobody názoru, prejavu a informácií a slobody médií je predovšetkým 
povinnosťou členských štátov, keďže dodržiavane týchto zásad je zaručené aj ich ústavami 
a zákonmi. Ak sa však aj napriek tomu objaví vážna hrozba porušenia alebo dôjde 
k porušeniu slobody a plurality médií v členskom štáte, Európska únia by mala prevziať 
iniciatívu na základe zmlúv a charty a zasiahnuť z záujme ochrany európskeho 
demokratického a pluralitného poriadku a práv občanov. Európsky parlament neustále 
podporuje tento výklad zmlúv a charty, zatiaľ čo teória označuje tento prístup ako „obrátený 
Solange“, ktorého účelom je ochrana podstaty základných práv – a európskeho občianstva –
zakotvených v článku 2 ZEÚ v celom právnom priestore EÚ proti tým členským štátom, ktoré 
ich porušujú na európskej a vnútroštátnej úrovni1.

Sloboda médií je jednou z oblastí, kde na seba narazili tieto odlišné výklady zo strany 
Komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov. Hranice európskeho zásahu vo vzťahu 
k slobode médií, existencia právneho základu pre EÚ s možnosťou regulovať slobodu médií 
a pluralitu prostredníctvom legislatívnych návrhov, ako aj politické možnosti takéhoto zásahu 
sú predmetom diskusií už viac ako desať rokov. 

3. EÚ a sloboda médií

Európsky parlament opakovane vyjadril obavy o slobodu a pluralitu médií a vyzval 
Komisiu, aby konala a tiež aby predložila legislatívny návrh v oblasti slobody a plurality 
médií, keďže EP neustále presadzoval potrebu a vhodnosť právneho a politického zásahu EÚ 
v súvislosti so slobodu a pluralitou médií a tiež preto, lebo na takéto konanie existuje právny 

                                               
1 Teória v podstate podporuje tento názor, pozri 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, vydanie 2, str. 
489–519.
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základ v zmluvách1. Správa poslankyne Boogerdovej Quaakovej2 je základom tejto výzvy. EP 
nedávno zopakoval túto pretrvávajúcu výzvu vo svojom uznesení z 10. marca 2011, ktoré sa 
týkalo maďarského mediálneho zákona (ods. 6). 

Ak by Európska únia zasiahla v oblasti slobody a plurality médií prijatím právneho 
aktu, Komisia by ako „strážkyňa zmlúv“ mala nespochybniteľnú právomoc kontrolovať 
vykonávanie práva EÚ v členských štátoch: to by rozšírilo možnosti EÚ zasiahnuť a zaoberať 
sa hrozbami v tejto oblasti a vďaka tomu by sa povinnosť rešpektovať slobodu a pluralitu 
médií, ktorá je stanovená v charte, uplatňovala v celej EÚ.

Európska komisia vždy pristupovala k problému „miernejšie“ a nepostupovala podľa 
požiadaviek EP. Útvary Komisie pripravili návrh smernice o ochrane plurality (Montiho-
Bangemannova iniciatíva z rokov 1996/7), ale následne v roku 1997 sa Komisia rozhodla 
odložiť návrh, pretože sa stretol s vnútorným a vonkajším politickým odporom, a neskôr 
vyhlásila, že má pochybnosti o tom, či existuje dostatočný právny základ3. 

Po opakovanej výzve Európskeho parlamentu začala Komisia 16. januára 2007 tzv. „prístup 
v 3 krokoch“, ktorý zahŕňal: 1) 1) vydanie pracovného dokumentu útvarov Komisie o 
pluralite médií (dokument bol zverejnený v roku 2007), v ktorom sa uvádzalo, že „by nebolo 
vhodné predložiť iniciatívu Spoločenstva o pluralizme“;  2) začatie nezávislej štúdie o 
pluralite médií v členských štátoch, s cieľom stanoviť ukazovatele hodnotenia plurality médií 
v členských štátoch EÚ: štúdia bola vydaná v roku 2009; 3) oznámenie Komisie o 
ukazovateľoch plurality médií v členských štátoch EÚ – nebolo vydané – a mali nasledovať 
verejné konzultácie, ktoré sa neuskutočnili4. Monitorovanie plurality médií, nástroj na 
sledovanie rizík, ktorý vzišiel z nezávislej štúdie, sa tiež nikdy neuplatňoval v praxi. Komisia 
v podstate ukončila „prístup v 3 krokoch“, keď členky Komisie pani Redingová a pani 
Wallströmová oznámili, že sa upúšťa od 3. kroku a od celej iniciatívy. 

Súčasná Komisia urobila krok vpred s cieľom čeliť hrozbe vládnej kontroly 
nad verejnými a súkromnými médiami, ktorá vznikla v súvislosti s krízou v Maďarsku:
vyzvala maďarské orgány, aby prehodnotili svoje právne predpisy týkajúce sa médií a aby ich 
uviedli do súladu s právom EÚ, so smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách 
(smernica o AVMS) a normami Rady Európy, predovšetkým odporúčaniami komisára pre 
ľudské práva a Benátskej komisie.  

V rovnakom čase a s cieľom vyriešiť tieto obavy vytvorila členka Komisie 

                                               
1 Uznesenia z 20. novembra 2002 o koncentrácii médií, Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 205, zo 4 septembra 
2003 o situácií v oblasti základných práv v EÚ, Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 412, zo 4 septembra 2003 
o televízii bez hraníc, Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s.453; zo 6 septembra 2005 o uplatňovaní článkov 4 a 5 
smernice 89/552/EEC (“televízia bez hraníc”), zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/EC, v rokoch 
2001-2002, Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 117; z 22 apríla 2004 o rizikách porušovania slobody prejavu 
a informácií v EÚ a najmä v Taliansku (článok 11 ods. 2 Charty základných práv (správa poslankyne 
Boogerdovej Quaakovej), Ú. v. EÚ 104 E, 30.4.2004, s. 1026; z 25 septembra 2008 o koncentrácii 
a pluralizme médií v Európskej únii, Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s.75; z 10 marca 2011 o zákone o médiách v 
Maďarsku, P7_TA(2011)0094.
2 Ú. v. EÚ 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
3 Pozri odôvodnenie správy poslankyne Boogerdovej Quaakovej. Do dnešného dňa Komisia nepožiadala 
o stanovisko žiadnu právnu službu na účely preskúmania, či existuje právny základ v EÚ pre legislatívny 
návrh, a stále zvažuje problematiku.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52.
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p. Kroesová skupinu na vysokej úrovni pre slobodu a pluralitu médií, ktorej cieľom je 
„analyzovať slobodu médií a tlače, vrátane súčasného právneho rámca a... posúdiť potrebu 
opatrení, navrhnúť konkrétne spôsoby, ako vyriešiť hrozby pre pluralitu a slobodu médií“1. 
Skupina na vysokej úrovni bude vydávať odporúčania na zabezpečenie slobody tlače a médií 
v internetovom svete a navrhne riešené hrozieb, aj pokiaľ ide o legislatívne riešenia, lepšie 
presadzovanie a ďalšie opatrenia, a navrhne, na akej úrovni sa má problém riešiť. Výsledky 
práce skupiny na vysokej úrovni sa predpokladajú do konca roka. 

Skupina na vysokej úrovni bude spolupracovať s Fórom EÚ pre budúcnosť médií (EU 
Media Futures Forum) – ktoré sa zaoberá vplyvom digitálnej revolúcie na európsky mediálny 
priemysel, súvisiacimi rizikami a príležitosťami a vznikajúcimi novými obchodnými 
modelmi2 – a tiež s Centrom pre pluralitu médií a slobodu médií Európskeho 
univerzitného inštitútu vo Florencii, ktorý uverejní štúdie aj o otázke právomocí EÚ, pokiaľ 
ide o slobodu a pluralitu médií, v predpokladanom termíne do konca júla.

Mimovládne organizácie zároveň naďalej požadujú od EÚ iniciatívu pre slobodu 
a pluralitu médií. Prebieha diskusia v súvislosti so začiatkom fungovania európskej 
občianskej iniciatívy za pluralitu médií, ktorá vyzýva Komisiu, aby pripravila legislatívny 
návrh s cieľom harmonizovať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa vlastníctva médií, aby 
sa ochránila pluralita a náležité fungovanie vnútorného trhu, a to buď prostredníctvom novej 
smernice alebo zmenou a doplnením smernice o AVMS. Diskusie o otázkach slobody 
a plurality médií a o ich ochrane a podpore v členských štátoch a v EÚ získavajú nový 
impulz, ku ktorému chce prispieť aj táto správa s názvom Charta EÚ: stanovenie noriem pre 
slobodu médií v EÚ.

                                               
1 Pozri podmienky činnosti skupiny na vysokej úrovni pre slobodu a pluralitu médií
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf. 
2 Pozri tlačovú správu
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en.


