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Úvod

Svoboda sdělovacích prostředků a pluralita jsou v demokracii nezbytné vzhledem k zásadní 
úloze, kterou sehrávají v zajištění svobodného vyjádření názorů a myšlenek a v tom, jak 
přispívají k účinnému zapojení občanů do demokratického procesu.
Evropský parlament se obraně a podpoře plurality sdělovacích prostředků trvale věnuje, 
neboť jsou základním pilířem práva na informace a svobody projevu, které jsou zakotveny 
v článku 11 Listiny základních práv a zůstávají základními principy zachování demokracie. 

Pluralita informací pocházejících z rozmanitého spektra zdrojů i přístup k široké škále vysoce 
kvalitních informací tvoří předpoklady demokratické komunikace v otevřené a demokratické 
společnosti. 
Evropští občané mají nejenom právo na zaručení přístupu k nezávislým, objektivním 
a nestranným informacím, ale rovněž k širokému výběru jiných vysoce kvalitních materiálů. 
Jak zdůrazňuje Komise ve svém pracovním dokumentu1, pojem plurality sdělovacích 
prostředků nelze omezit na problematiku koncentrace jejich vlastnictví. V souvislosti s touto 
otázkou se naskýtají různá témata, jako např. veřejnoprávní vysílání, politická moc, 
hospodářská soutěž, kulturní rozmanitost, vývoj nových technologií, průhlednost či pracovní 
podmínky novinářů v EU. 

Jednou z nejčastějších otázek vyplývajících z těchto témat je, jakou roli by při zajištění 
plurality sdělovacích prostředků měla mít EU. Diskuse o pluralitě nás tak vedou k širší otázce 
modelu Evropské unie, diskusi a úvaze o tom, jakou evropskou společnost se snažíme 
vybudovat, o hodnotách, k jakým by se měla zavázat, a o odkazu, které bychom chtěli předat 
budoucím generacím.
Tento pracovní dokument se bude zabývat různými aspekty, které s těmito otázkami souvisejí, 
a jeho cílem je poukázat na překážky, které v současnosti ochraně plurality sdělovacích 
prostředků stojí v cestě.

Pravomoci EU v oblasti plurality sdělovacích prostředků

Pravomoc EU jednat v zájmu plurality sdělovacích prostředků je omezena na oblast právních 
předpisů týkajících se hospodářské soutěže. Ve většině nových členských států EU však 
finanční rozpětí činností směřujících k vertikální a horizontální koncentraci vlastnictví 
sdělovacích prostředků nedosahuje úrovně, kde by se na ně vztahovaly právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže.

Sdělovací prostředky jsou nejenom předmětem podnikání, ale také ideologickými 
a politickými nástroji značného vlivu. Bylo by tedy možné argumentovat ve prospěch většího 
zapojení na úrovni EU i na mezinárodní úrovni.
Měli bychom uvažovat o vypracování charty pro svobodu sdělovacích prostředků a usilovat 
o její přijetí a ratifikaci v celé Evropě, resp. na celém světě. Je zapotřebí vytvořit systémy pro 
sledování plurality sdělovacích prostředků založené na solidních, spolehlivých a nestranných 
                                               
1 SEK(2007)32
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ukazatelích.
Navíc je nutné nalézt cesty, jak ze strany členských států a EU vysílat důrazné signály tam, 
kde je zapotřebí zlepšení, jako např. vytvořením funkce nezávislého ombudsmana pro 
sdělovací prostředky, který by byl odpovědný pouze veřejnému zájmu.

Koncentrace sdělovacích prostředků v Evropě

Navzdory pokroku nových informačních technologií zůstává televize pro evropské občany 
značně vlivným zdrojem informací. Diváci mají nyní k dispozici stovky stanic. S vývojem 
nových formátů, jako např. mobilní televize či nových stanic dostupných díky přechodu na 
digitální vysílání, existují nekonečné možnosti odvysílání široké nabídky programové náplně. 
Kvantitativně větší možnosti nicméně nevedly ke zvýšení kvality. Namísto toho je v celé EU 
patrný pokles kvality, přičemž nejvýrazněji a nejvážněji se to projevilo ve zpravodajství. 
Televize je v celé Evropě stále méně informativní a stále více zaměřená na senzace. 

Koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků vedla k obsahově nižší kvalitě programové 
náplně. Současný kvalitativní pokles programů je nejzřetelnější v členských státech, v nichž je 
vysoká koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků.
Nejsilnější společnosti dokáží využít možnosti rozšíření svých obchodních modelů k vytlačení 
možných nových účastníků trhu. Noví a vysoce kvalitní poskytovatelé budou jen stěží 
konkurovat materiálu, který se s nízkými náklady přebírá z jiných trhů, stanic a z archivů 
velkých společností.
Nárůstem počtu nových stanic se tak může jednoduše posílit moc několika společností, jejichž 
jediným zájmem je maximalizace zisku. 
V současnosti se situace v jednotlivých členských státech EU od sebe značně liší.

Země jako Itálie, Německo, Nizozemsko a Švédsko vykazují vysokou míru koncentrace 
sdělovacích prostředků. Obzvláště nápadný je případ Itálie, kde existuje duopol společností 
RAI a Mediaset, které se o trh dělí téměř stejným dílem.
Naopak v některých zemích, jako např. ve Spojeném království, se koncentrace vyskytuje 
v menší míře. Spojené království konkrétně zavedlo pro veřejnoprávní vysílací subjekty 
povinnost poskytovat řádně vyvážené služby, jež budou obsahovat širokou škálu témat a 
odpovídat vkusu a potřebám osob různého věku pocházejících z různého sociálního prostředí. 
Velmi vážné obavy vyvolává vývoj na mediálních trzích nových členských států. V některých 
zemích, jako např. Maďarsku či Estonsku, je televizní sektor do značné míry v rukou 
zahraničních vlastníků. Vlastnictví sdělovacích prostředků navíc není pro občany 
a spotřebitele dostatečně průhledné.  
Pokud nebude tento rostoucí trend podléhat regulaci, ohrozí pluralitu, demokracii a kulturní 
rozmanitost v EU.  

Dopad nových technologií a přechodu na digitální vysílání na sdělovací prostředky 
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Špatně řízená digitalizace umožní subjektům s čelným postavením na trhu dále omezovat 
pluralitu a rozmanitost a vytlačit vysoce kvalitní programovou náplň z veřejnoprávního 
vysílání.  
Nárůst počtu stanic a platforem sdělovacích prostředků nebyl chápán jako něco, co nutně 
posílí pluralitu sdělovacích prostředků či zlepší kvalitu obsahu. Hlavní riziko spočívá 
v nadbytku komerčních stanic, které za účelem co největších zisků vysílají stejně jednotvárné 
a šablonovité materiály. 
Nové audiovizuální technologie by měly být v prvé řadě využívány k zajištění plurality 
sdělovacích prostředků a k tomu, aby se rostoucímu počtu občanů dostávalo vysoce kvalitních 
programů. 

EU a její členské státy musí za účelem ochrany plurality sdělovacích prostředků a podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti zohledňovat sociální, kulturní a politické faktory.  

Úloha veřejnoprávních vysílacích subjektů a komunitních médií

Aby mohly veřejnoprávní vysílací subjekty vyrábět a distribuovat vysoce kvalitní a rozmanité 
televizní programy, měly by jim být poskytnuty některé zdroje a nástroje, které by jim 
zajistily skutečnou nezávislost na politickém tlaku i tržních silách.  

Veřejnoprávní vysílací subjekty jsou však dnes bezdůvodně a mylně nuceny soutěžit o podíl 
na trhu s komerčními stanicemi, které mají jen omezené závazky vůči veřejnosti nebo nemají 
žádné.  

Konkurence ze strany komerčních stanic veřejnoprávní vysílací subjekty zbytečně přinutila 
k tomu, aby  rovněž přistoupily k trivializaci („dumbing down“) svých materiálů. V mnoha 
členských státech je situace kritická. V Polsku a Maďarsku klesl v letech 1997–2003 podíl 
veřejnoprávních televizních stanic na trhu z 80 % na 20 %.

Proto je nezbytné nalézt lepší a účinnější způsob, jak činnost sdělovacích prostředků 
upravovat předpisy a jak poskytovat dostatečné prostředky na podporu a zajištění vysoké  
kvality veřejnoprávního televizního vysílání, které by bylo protiváhou nadvládě komerčních 
stanic a které by široké veřejnosti zprostředkovávalo vysoce kvalitní programy.

Konkurence mezi veřejným a soukromým sektorem měla dosud opačný účinek, než jaký by 
předpokládala obvyklá liberální teorie. Konkurence nevedla ke zvýšení kvality 
veřejnoprávního vysílání. Současný vývoj ve většině členských států směřuje k absenci nebo 
vážnému nedostatku rozmanitosti a zároveň komercionalizaci programové náplně, trivializaci, 
dezinformování, senzačnosti a laciné a jednotvárné zábavě.

Je proto nezbytně nutné posílit úlohu veřejných služeb jako pilířů zachování plurality 
sdělovacích prostředků, demokratického dialogu a přístupu všech občanů k vysoce kvalitním 
programům tím, že se jim zajistí nezávislost a autonomie a dostatečné financování.  

Veřejnoprávní vysílací subjekty by si lepší a viditelnější postavení na mediální mapě EU 
neměly získat soutěžením o podíl na trhu a zisk z reklamy, ale poskytováním široké nabídky 
původních pořadů a programů, které soukromé vysílací subjekty běžně nenabízejí.  



DT\699878CS.doc 5/6 PE398.617v01-00

CS

Veřejnoprávní vysílací subjekty by měly napomáhat rozvoji plurality, inovace a rozmanitosti 
programů, které splňují vysoká etická a kvalitativní měřítka, a také nestranného a nezávislého 
zpravodajství, informování a komentářů. 
Komunitní média, jako volně dostupné stanice, noviny a jiné materiály publikované např. 
studenty ve studentských novinách nebo rozhlase, by měla být chápána jako součást veřejné 
služby a v případě nutnosti subvencována z veřejných zdrojů. 

Zároveň je nutné nalézt uspokojivé řešení otázky reklamy na těchto stanicích. Na jedné straně 
by mohlo být uveřejňování reklamy na místní služby a firmy vnímáno jako veřejná služba. 
Proto by se u způsobilých firem měly tolerovat dotované ceny komerčních sdělení. Na druhé 
straně je třeba dbát opatrnosti, aby neměly negativní vliv na zisky z reklamy v rámci 
profesionální žurnalistiky.

Využití materiálů vytvořených uživateli

Materiály vytvořené samotnými čtenáři nebo diváky jsou stále častěji využívány zejména 
v publikacích zaměřených na potřeby masového zákazníka. Příkladem materiálů vytvářených 
širokou veřejností, které se zveřejňují prostřednictvím stanic zaměřených na zisk, jsou videa 
a obrázky z mobilních telefonů, příběhy z dovolené či ze života nebo vtipy. Zákazníci za své 
materiály nanejvýš získají symbolickou odměnu, někdy v podobě zákaznického slosování 
s jednou hlavní a několika menšími cenami.  

Takto vytvořeným materiálem se nahrazuje materiál od profesionálů na úkor obživy 
zaměstnanců ve sdělovacích prostředcích a novinářské úrovně těchto materiálů. Opatřeními, 
která by těmto tendencím čelila, by mohly být institucionalizované vyrovnávací platby za 
materiály vytvořené uživateli. 

Materiály vytvářené uživateli s sebou nesou nebezpečí neustálého sledování a narušování 
soukromí v případě veřejně činných osob i soukromých občanů. Proto by se mělo diskutovat 
o použitelnosti etických a právních zásad pro tyto materiály.

Soukromé publikování – weblogy či „blogy“ a fóra

Weblogy jsou u široké veřejnosti i u pracovníků ve sdělovacích prostředcích stále oblíbenější. 
V několika případech měly značný vliv na rozhodnutí vedoucích pracovníků ve sféře obchodu 
a ve sdělovacích prostředcích, nebo dokonce na rozhodnutí týkajících se těchto pracovníků.1  
Mnozí profesionální novináři si vedou blogy na webových stránkách svých zaměstnavatelů, 
jiní tak činí na speciálních stránkách, které k tomuto účelu poskytují prostor. Právní status 
weblogů, které si „soukromě“ vedou pracovníci sdělovacích prostředků, není definován, což 
způsobuje nejasnosti ohledně ochrany zdrojů, použitelnosti etických zásad a určení 
odpovědnosti v případě soudních sporů. Stejné otázky se do jisté míry vztahují na weblogy 
politiků / veřejně činných osob a soukromých občanů.
Široké využití weblogů pracovníky sdělovacích prostředků navíc vyvolává otázky ohledně 
                                               
1 Srov. příspěvky na blogu a fóru generálního ředitele Whole Foods Johna Mackeyho (USA) a jiných. 
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plurality materiálů v jejich hlavním zaměstnání.

Mediální gramotnost

Jednou z námitek by mohlo být konstatování, že diváci jsou koneckonců dostatečně 
zodpovědní a dokáží se sami usměrňovat a svobodně se rozhodovat o tom, co chtějí sledovat, 
a že tak není zapotřebí žádných úprav za účelem zachování plurality sdělovacích prostředků.  
To by platilo, kdyby byli diváci mediálně gramotní. Bohužel tomu tak zdaleka není.

V dnešní době jsou informace především vizuální povahy. Všechna mediální sdělení se tvoří 
za pomoci tvořivého jazyka, který má svá vlastní pravidla, propagují určité hodnoty a hlediska 
a namnoze je jejich cílem vydělat a/nebo získat moc.

Mediální gramotnost by představovala užitečný nástroj na ochranu plurality sdělovacích 
prostředků, neboť diváci by byli schopni nezávisle posoudit obsah programů a informací, 
k nimž mají přístup.

V tomto ohledu by občané EU měli být vybízeni k tomu, aby rozvíjeli své dovednosti 
v oblasti analýzy obsahu a řízení informací, což by jim umožnilo myslet tvůrčím způsobem 
a kriticky.

Pracovní podmínky novinářů v Evropě

Mnoho novinářů v EU je vystaveno nejistým pracovním podmínkám. Narůstá podíl 
krátkodobých smluv, zejména v případě, kdy vlastníci sdělovacích prostředků sídlí v jedné 
zemi a zaměstnanci působí v  zemích jiných. Tato situace nepřispívá k atmosféře, která by 
vedla k nezávislé, etické a profesionální práci novinářů. 
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