
Nezávislá média

1 OHROŽENÍ NEZÁVISLOSTI A PLURALITY MÉDIÍ

Nárok veřejnosti na kvalitní a objektivní informace není 
politickou reprezentací naplňován. Podle auditních zpráv 
je v Česku ohrožena nezávislost a pluralita médií.

 » Zavázat se a usilovat o ochranu Listinou zaručeného práva na 
informace a vyjádřit jasnou podporu hodnotám plurality médií, 
nezávislosti médií na vlastnících i vnějších vlivech a boj proti dezin-
formacím.

2 NEDOSTATEČNÁ OCHRANA VEŘEJNOPRÁVNÍCH 
MÉDIÍ PŘED VLIVEM POLITIKŮ

Přetrvává nedostatečná ochrana veřejnoprávních médií 
a sílí tendence politicky zasahovat do nezávislosti médií 
veřejné služby.

 » Upravit proces volby mediálních rad rozprostřením odpovědnosti na 
více institucí (ne jen Poslaneckou sněmovnu), navíc k tomu upravit 
i požadavky na nominované a zvolené členy mediálních rad.

 » Zrušit možnost tlaku Poslanecké sněmovny na veřejnoprávní mé-
dia prostřednictvím neschvalování výročních zpráv. Zavést soudní 
přezkoumatelnost rozhodnutí mediálních rad i nezávislou kontrolu 
hospodaření veřejnoprávních médií (rozšířit pravomoci NKÚ).

3 REGULACE (A SAMOREGULACE) MÉDIÍ 
NEODPOVÍDÁ DNEŠNÍ SPOLEČENSKÉ REALITĚ

Tzv. nová média (online televize a streamy, stejně jako 
internetové magazíny apod.) podléhají oproti tradičním 
médiím omezenému dohledu. Stávající regulace a samore-
gulace médií není pro občany zárukou nezávislých a důvě-
ryhodných informací.

 » Zefektivnit dohled pověřených orgánů (RRTV, ÚOHS) na média, což 
vyžaduje tvorbu a přijetí metodiky srovnatelné se standardem v EU 
a zároveň to vyžaduje i legislativní úpravy a aktualizace.

 » Silný samoregulační orgán pomůže zaručit “odběratelům” objektivní 
a důvěryhodné informace napříč různými zdroji.

4 NEDOSTATEČNÁ OCHRANA SOUKROMÝCH MÉDIÍ 
PŘED VLIVEM POLITIKŮ A VLASTNÍKŮ

Soukromá média v ČR nejsou dostatečně chráněna před 
vlivem politiků a vlastníků na obsah. Je omezena pluralita 
médií vyplývající z dominance několika mediálních mag-
nátů na trhu s rizikem zásahu vlastníků do obsahu.

 » Zavést racionální regulaci v soukromoprávních médiích (cross-medi-
ální vlastnictví, střet zájmů při vlastnictví médií reflektující součas-
nou praxi, tzn. “vliv v médiích” spíše než vlastnictví).

 » Vytvořit metodiku aplikace ochrany whistleblowerů z hlediska 
ochrany novinářů.

 » Posílit ochranu novinářů aktivní stavovskou organizací.

 » Podpořit samoregulaci soukromých médií, včetně efektivních 
a transparentních procesů stížností a moderního etického kodexu.

5 POLITIZACE MÍSTNÍCH MÉDIÍ

Radniční periodika nejsou dostatečně pluralitní a též vytla-
čují místní malá média, obyvatelé samospráv ztrácí důleži-
tý kontrolní mechanismus místní vlády.

 » Upřesnit zákonná pravidla pro vydávání zpravodajů samospráv.

 » Zvýšit jejich pluralitu a odpovědnost zastupitelstvu od rozumné výše 
jejich nákladu.


