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Úvod

Sloboda a pluralita médií sú vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pri zabezpečovaní 
slobodného vyjadrovania názorov a myšlienok, ako aj vzhľadom na prínos k efektívnej účasti 
občanov na demokratickom procese, pre demokraciu nevyhnutné.
Európsky parlament sa neustále zasadzuje za ochranu a podporu plurality médií ako 
základných princípov zachovania demokracie a ako zásadného piliera práva na informácie 
a slobody vyjadrovania, ktoré je zakotvené v článku 11 Charty základných práv. 

Pluralita informácií poskytovaných z rôznych zdrojov je spolu s prístupom k širokej škále 
kvalitných informácii predpokladom demokratickej komunikácie v otvorenej a demokratickej 
spoločnosti. 
Európski občania majú právo nielen na zabezpečenie prístupu k nezávislým, objektívnym 
a nestranným informáciám, ale aj na široký výber iných kvalitných obsahov. 
Ako zdôrazňuje Komisia vo svojom pracovnom dokumente1, pojem plurality médií nemožno 
obmedziť na otázku koncentrácie ich vlastníctva. V súvislosti s diskusiou o tejto otázke sa 
vynára aj mnoho ďalších tém, ako napríklad verejnoprávne vysielanie, politická moc, 
hospodárska súťaž, kultúrna rozmanitosť, vývoj nových technológií, transparentnosť 
a pracovné podmienky novinárov v EÚ. 

Jednou z najčastejších otázok vyplývajúcich z týchto tém je otázka úlohy EÚ pri 
zabezpečovaní plurality médií. Diskusie o pluralite nás preto vedú k úvahám o modeli 
Európskej únie v širších súvislostiach, úvahe o tom, akú európsku spoločnosť sa snažíme 
vybudovať, o hodnotách, o ktoré by sa mala opierať, a o dedičstve, ktoré by sme chceli 
zanechať budúcim generáciám.
Tento pracovný dokument sa bude zaoberať rozličnými hľadiskami, ktoré s týmito otázkami 
súvisia, a jeho cieľom je poukázať na prekážky, ktoré v súčasnosti ochrane plurality médií 
bránia.

Právomoci EÚ v oblasti plurality médií

Právomoc EÚ v oblasti plurality médií sa obmedzuje len na právne predpisy o hospodárskej 
súťaži. Finančné rozpätie činností zameraných na vertikálnu a horizontálnu koncentráciu 
vlastníctva médií však vo väčšine nových členských štátov EÚ nesiaha až tam, kde by sa 
na ne uplatňovali právne predpisy EÚ o hospodárskej súťaži.
Médiá nie sú len obchodom, ale aj ideologickým a politickým nástrojom so značným 
vplyvom.  Z tohto dôvodu by bolo žiaduce do tohto procesu viac zahrnúť EÚ 
i medzinárodných činiteľov.

Bolo by vhodné uvažovať o vypracovaní charty pre slobodu médií a usilovať sa o jej prijatie 
a ratifikáciu v Európe, ako aj na celom svete. Systémy na pluralitu médií treba monitorovať 
na základe solídnych, spoľahlivých a nestranných ukazovateľov.
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Okrem toho treba nájsť spôsob, ktorým by členské štáty a orgány EÚ mohli vysielať 
jednoznačné signály tam, kde je potrebné dosiahnuť zlepšenie, a to napríklad vymenovaním 
nezávislého ombudsmana zodpovedného za médiá, ktorý by obhajoval výhradne verejný 
záujem.

Koncentrácia médií v Európe

Aj napriek pokroku dosiahnutému v nových informačných technológiách zostáva 
pre európskych občanov najvplyvnejším zdrojom informácií televízia. Diváci majú 
v súčasnosti k dispozícii stovky staníc. Keďže sa vďaka prechodu na digitálne vysielanie 
vyvíjajú nové formáty ako mobilná televízia či nové stanice, na zobrazovanie rôznorodého 
obsahu jestvujú nespočetné možnosti. 

Takéto zvýšenie kvantity však neviedlo k zvýšeniu kvality. Namiesto toho sa v celej EÚ 
zaznamenal značný pokles v kvalite obsahu, pričom najvýraznejšie a najzávažnejšie sa to 
prejavilo v správach, čím sa televízia v celej Európe stáva menej informatívnou a viac sa 
zameriava na senzácie. 

Koncentrácia vlastníctva viedla k nižšej kvalite obsahu. Súčasný pokles kvality programov je 
najzreteľnejší v členských štátoch s vysokou koncentráciou vlastníctva médií.

Najmocnejšie spoločnosti dokážu využívať prispôsobivosť svojich obchodných modelov 
na to, aby vytlačili možné nové subjekty z trhu. Pre nových a kvalitných poskytovateľov bude 
čoraz ťažšie obstáť v konkurencii s obsahom, ktorý sa lacno preberá z iných trhov, staníc 
a z archívov veľkých spoločností.

Nárast počtu nových staníc môže z tohto dôvodu posilniť vplyv pár spoločností, ktorých 
jediným cieľom je maximalizovať svoj zisk.

Situácia sa v súčasnosti v jednotlivých členských štátoch značne líši.
Krajiny ako Taliansko, Nemecko, Holandsko a Švédsko sa vyznačujú vysokou mierou 
koncentrácie médií. Najbadateľnejšie je to v Taliansku, kde majú duopolné postavenie 
spoločnosti RAI a Mediaset, ktoré si trh rozdeľujú približne rovnakým dielom.

Na druhej strane majú niektoré štáty ako Veľká Británia nižší stupeň koncentrácie. Tá uložila 
verejnoprávnym vysielateľom povinnosť poskytovať kvalitne vyvážené služby so širokou 
škálou námetov, ktoré zodpovedajú želaniam a potrebám ľudí rôzneho veku a z rôzneho 
sociálneho prostredia.

Vývoj na mediálnych trhoch nových členských štátov vzbudzuje veľmi vážne obavy. 
V niektorých krajinách ako Maďarsko a Estónsko je miera zahraničného vlastníctva 
v televíznej oblasti veľmi vysoká. Navyše vlastníctvo masmédií nie je z pohľadu občanov 
a spotrebiteľov dostatočne transparentné. 

Ak tento narastajúci trend nebude predmetom právnej úpravy, ohrozí pluralitu, demokraciu 
a kultúrnu rozmanitosť v EÚ.

Vplyv nových technológií a digitalizácie na médiá 
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Ak sa proces digitalizácie nebude riadiť správne, môže to viesť k tomu, že subjekty s čelným 
postavením na trhu budú môcť naďalej narúšať pluralitu a rozmanitosť a vytláčať kvalitné 
programy, ktoré vysielajú verejnoprávni vysielatelia. 
Nárast v počte staníc a nárast mediálnych platforiem sa nevnímal ako automatické zvýšenie 
plurality médií alebo zlepšenie kvality vysielaného obsahu. Hlavné riziko spočíva v záplave 
komerčných staníc, ktoré vysielajú rovnaké jednotvárne a šablónovité programy s cieľom 
vyťažiť najväčší možný zisk.
Nové audiovizuálne technológie by sa mali využívať predovšetkým na to, aby narastajúcemu 
počtu obyvateľov zabezpečovali pluralitu médií a poskytovali kvalitné programy.
Aby EÚ a jej členské štáty zabezpečili pluralitu médií a podporili kultúrnu a jazykovú 
rozmanitosť, musia zohľadniť sociálne, kultúrne a politické hľadiská.

Úloha verejnoprávnych vysielateľov a komunitných médií

Na to, aby mohli prevádzkovatelia verejnoprávneho vysielania vytvoriť priestor pre tvorbu 
a vysielanie kvalitných a rôznorodých televíznych služieb, mali by disponovať dostatočným 
množstvom zdrojov a nástrojov, ktoré im zabezpečia skutočnú nezávislosť od politických 
tlakov, ako aj od tlaku trhových síl.

Verejnoprávne stanice sú však v súčasnosti bezdôvodne a chybne tlačené do súťaže o podiel 
na trhu s komerčnými stanicami, ktoré majú vo všeobecnosti len veľmi málo záväzkov voči 
verejnosti, alebo ich nemajú vôbec.

Aby mohli verejnoprávni vysielatelia komerčným staniciam konkurovať, sú nútení 
prispôsobiť sa im a znížiť kvalitu obsahu. Situácia je v mnohých členských štátoch vážna.
Napríklad v Poľsku a Maďarsku klesol v rokoch 1997 až 2003 podiel verejnoprávnych 
televízií na trhu z 80 % na 20 %.

Preto je veľmi dôležité nájsť lepší a účinnejší spôsob, akým možno upravovať činnosť médií 
a poskytovať dostatočné množstvo zdrojov na podporu a ochranu kvalitných verejnoprávnych 
televízií, ktoré by dokázali vyvážiť prevahu komerčných staníc a širokej verejnosti poskytnúť 
kvalitné programy.

Súťaž medzi verejným a súkromným sektorom mala doposiaľ opačný vplyv v porovnaní 
s tým, čo by sa očakávalo podľa tradičnej liberálnej teórie. Súťaž neviedla k zvýšeniu kvality 
verejnoprávneho vysielania. Súčasný trend vo veľkej väčšine všetkých členských štátov 
smeruje k nedostatku alebo vážnym medzerám v rozmanitosti, čo sprevádza aj 
komercializácia obsahu, triviálnosť, dezinformovanie, senzáciechtivosť a lacná a jednotvárna 
zábava.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné posilniť úlohu verejnoprávnych služieb ako pilierov 
zachovania plurality médií, demokratického dialógu a prístupu všetkých občanov ku 
kvalitnému obsahu a zabezpečiť im nezávislosť a samosprávu s dostatočným množstvom 
financií.

Verejnoprávni vysielatelia by mali mať v mediálnom priestore EÚ lepšie a viditeľnejšie 
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miesto. Nemali by si ho však vydobyť v súťaži o podiel na trhu a príjmy z reklamy, ale mali 
by ho získať tým, že budú poskytovať širokú výber pôvodnej produkcie a programov, ktoré 
v programovej ponuke súkromných staníc väčšinou chýbajú. Verejnoprávni vysielatelia by 
mali dodržiavaním vysokých etických a kvalitatívnych noriem, ako aj poskytovaním 
nestranným a nezávislých správ, informácií a komentárov, napomáhať pri rozvoji plurality, 
inovácií a rozmanitosti obsahu.

Komunitné médiá, ako napríklad voľne dostupné stanice, noviny a iné materiály, ktoré 
vydávajú napríklad študenti v študentských časopisoch alebo ich vysielajú v rádiách, by sa 
mali vnímať ako súčasť verejnej služby a mali by v prípade potreby dostávať prostriedky 
z verejných zdrojov.

Zároveň treba nájsť uspokojivú odpoveď na otázku reklamy na takýchto staniciach. Na jednej 
strane sa dá uverejňovanie reklamy na miestne služby a podniky chápať ako verejná služba.
Preto by sa mali u oprávnených podnikov tolerovať dotované ceny komerčných oznamov.
Na druhej strane treba venovať pozornosť tomu, aby sa tým nepoškodili zisky z reklamy 
v profesionálnej žurnalistike.

Používanie obsahu vytvoreného užívateľmi

Príspevky, ktoré vytvorili čitatelia alebo diváci, využívajú stále vo väčšej miere najmä 
publikácie a relácie zamerané na zábavu bežného spotrebiteľa. Príkladom takéhoto obsahu, 
ktorý vytvorila široká verejnosť a ktorý zverejňujú komerčné stanice, sú videá a obrázky 
z mobilných telefónov, dovolenkové príbehy alebo príbehy zo skutočného života a vtipy.
Prispievatelia za ne dostávajú nanajvýš symbolickú odmenu, niekedy v podobe žrebovacej 
súťaže s hlavnou cenou a niekoľkými menšími cenami.

Takýto obsah uberá priestor profesionálnemu obsahu na úkor živobytia pracovníkov médií 
a jeho žurnalistickej úrovne. Opatrenia, ktoré by boli takýmto trendom protiváhou, by mohli 
zahŕňať inštitucionalizované kompenzačné sadzby za obsah, ktorý vytvorili užívatelia.
Obsah vytvorený užívateľmi skrýva aj nebezpečenstvo neustáleho sledovania a prenikania 
do súkromia tak pre verejne známe osoby, ako aj radových občanov. Preto by sa malo 
diskutovať o uplatniteľnosti etických a právnych kódexov na takýto obsah.

Súkromné publikovanie – weblogy, blogy a fóra

Weblogy získavajú na popularite medzi širokou verejnosťou, ako aj medzi odborníkmi 
z mediálnej oblasti. V niektorých prípadoch dokázali vo výraznej miere ovplyvniť 
rozhodnutia vedúcich pracovníkov podnikov alebo médií, či dokonca rozhodnutia týkajúce sa 
týchto pracovníkov1.
Mnohí profesionálni novinári majú na webových stránkach svojich zamestnávateľov vlastné 
blogy, iní prispievajú na špeciálne hostiteľské stránky. Právny štatút weblogov, ktoré si 
„súkromne“ vedú pracovníci médií, nie je pevne stanovený, a pokiaľ ide o ochranu zdroja, 
                                               
1 Pozri príspevky výkonného riaditeľa spoločnosti Whole Foods Johna Mackeya (USA) a iné príspevky  
zverejnené na internetových blogoch a fórach.
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uplatniteľnosť etických kódexov a určenie zodpovednosti v prípade súdnych sporov, vyvoláva 
právne nejasnosti. Tie isté otázky sa do istej miery týkajú aj weblogov politikov, verejne 
známych osôb a radových občanov.
Široké využívanie weblogov zo strany pracovníkov médií okrem toho vedie k otázkam 
o pluralizme obsahu v ich hlavnom zamestnaní.

Mediálna gramotnosť

Dalo by sa namietať, že za výber programu nesú nakoniec zodpovednosť samotní diváci 
a že na ochranu plurality médií preto nie je potrebná žiadna právna úprava. To by platilo 
v prípade, keby diváci boli mediálne gramotní. Žiaľ, nie je to tak.

Dnešné informácie majú predovšetkým vizuálnu podobu. Všetky mediálne oznamy sú 
postavené na využívaní tvorivého jazyka s vlastnými pravidlami a na propagácii určitých 
hodnôt a názorov a často slúžia na vyťaženie zisku a/alebo získanie vplyvu.

Mediálna gramotnosť by bola účinným nástrojom na zabezpečenie plurality médií, pretože 
diváci by boli schopní nezávisle hodnotiť obsah programov alebo informácií, ktoré sú im 
ponúkané.

Na základe toho by bolo vhodné podporovať občanov EÚ v tom, aby rozvíjali svoju 
schopnosť hodnotiť obsah a zaobchádzať s informáciami, ktorá by im umožnila rozmýšľať 
tvorivo a kriticky.

Pracovné podmienky novinárov v Európe

Mnohí novinári v EÚ majú skúsenosti s neistými pracovnými podmienkami. Čoraz častejšie 
sú krátkodobé zmluvy, najmä v takých prípadoch, keď vlastníci médií sídlia v inej krajine ako 
v tej, v ktorej pracujú ich zamestnanci. Takáto situácia neprispieva k vytváraniu atmosféry, 
ktorá by viedla k nezávislosti, etike a profesionalite novinárov.
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