Veřejnoprávní média se dostávají pod tlak politiků a soukromá
média skoupili velcí podnikatelé. Hrozí tak vážné zásahy do
nezávislosti médií a pokusy o jejich zneužívání. Proto budeme
monitorovat a analyzovat hrozby a snažit se o jejich odvrácení.
Zahájíme také přípravu legislativních opatření posilujících
nezávislé fungování médií.
Dění ve středoevropském regionu ukazuje, že nezávislost veřejnoprávních médií je
velmi křehkou hodnotou. Média veřejné služby jsou terčem útoků a pokusů o
ovládnutí. Hrozby vyplývající z výrazného politického vlivu na veřejnoprávní média
dokládají případy Maďarska a Polska. Politické tlaky na veřejnoprávní média, ať už ve
formě personální či skrze redukci prostředků, jsou patrné na Ukrajině, ve Španělsku,
v Rumunsku, Bulharsku, Řecku a dalších zemích. Soukromá média pak mnohdy čelí
obdobným tlakům ze strany svých majitelů, kteří sledují své byznysové zájmy.
Příkladem pokusů o politizaci médií veřejné služby v ČR je zdržování a skoro tříleté
obstrukce v projednání výročních zpráv ČT, které bylo použito jako nástroj tlaku na
vedení média ve prospěch určitých politických názorů či postojů. Je také zřejmá snaha
některých politiků dosadit do mediálních rad zástupce hájící jejich politické názory.
Klíčová soukromá média nyní ovládají nejbohatší Češi, přičemž jejich motivací je v
tomto směru zřejmě spíše podpora jejich podnikání než přímý zisk. Z toho pak plynou
vážné hrozby pro svobodné fungování těchto médií. Je proto třeba zabránit politizaci
médií veřejné služby i oligarchizaci obsahu soukromých médií v České republice.

Cíle
1) Zabráníme pokusům o politizaci veřejnoprávních médií, a to zejména skrze
projednávání výročních zpráv, volby do mediálních rad či rozpočtová opatření.
2) Zajistíme analýzu systémových slabin a možných řešení k posílení nezávislosti
veřejnoprávních médií i předložení potřebných legislativních návrhů.
3) Zanalyzujeme možnosti opatření k zajištění nezávislé činnosti novinářů v
soukromých médiích a předložíme návrh možných řešení.
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Aktivity
1) Ustavení a koordinace pracovní skupiny pro média, která formuluje společné
závěry jako odborný základ pro řešení hrozeb, přípravu legislativy i lobbing.
2) Průběžný monitoring potenciálních hrozeb a aktivity k jejich odvrácení.
3) Poskytování informačního servisu poslancům při volbách do mediálních rad a
projednávání výročních zpráv veřejnoprávních médií.
4) Připravíme analýzu systémových slabin a možných řešení k posílení
nezávislosti veřejnoprávních médií a na její bázi potřebné legislativní návrhy.
5) Zpracujeme analýzu možnosti opatření k zajištění nezávislé činnosti novinářů
v soukromých médiích včetně návrhů možných řešení.
6) Politická jednání za účelem nalezení konsenzu na potřebných legislativních
změnách k posílení nezávislosti veřejnoprávních i soukromých médií.

Realizační tým
Garant projektu za Rekonstrukci státu:Josef Karlický (Frank Bold)
Koordinátoři: Lukáš Kraus (Frank Bold), Oldřich Vágner (Sdružení pro média a
demokracii)
Analytici RS: Lukáš Kraus, Martin Luhan, Petr Bouda (všichni Frank Bold)
Další spolupracovníci: členové pracovní skupiny k médiím, členové Sdružení pro
média a demokracii., senátor David Smoljak, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

650 000 Kč

Analytická a lobbingová práce Frank Bold

300 000 Kč

Analytická a koordinační práce Sdružení pro média a
demokracii

250 000 Kč

Další experti a spolupracovníci

50 000 Kč

Management

50 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

60 000 Kč

PR a kampaň
Administrativní náklady

Celkem
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300 000 Kč
80 000 Kč

1 090 000 Kč

