
Zpráva ke stavu médií

Ve zkratce
Současná krize zdůrazňuje potřebu podpořit pluralitní a nezávislá mé-
dia, posílit nástroje k čelení dezinformacím a zavést jasnou komuni-
kaci vlády ve strategicky klíčových oblastech. Pracovní skupina sice 
považuje reakci vlády na ruskou válku na Ukrajině za pohotovou, ale 
zároveň se obává, že potřebné systémové změny v mediální oblasti bu-
dou nadále mimo centrum pozornosti.

V České republice dlouhodobě chybí systém podpory novinářů. Ab-
sence podmínek pro kvalitní a nezávislé fungování médií se projevuje 
nejsilněji na regionální a lokální úrovni. Experti a expertka poukazují 
na výraznou zastaralost mediálních zákonů, zároveň ale upozorňují na 
hrozící snahy do případných novelizací vnášet prvky poškozující nezá-
vislost médií.

Nepřipravenost čelit hrozbám v informačním prostoru je vidět v ne-
schopnosti vlády zasazovat své kroky do širšího kontextu nebo na 
případě nesystémového vypnutí dezinformačních webů. Experti a ex-
pertka vnímají rizika pro svobodu slova spjaté s urychleným přijetím 
zákona o blokování dezinformačních webů. Přístup k čelení dezinfor-
macím má vycházet ze široké společenské diskuze a má být citlivý vůči 
občanským právům. Zásadním nástrojem by mělo být zvyšování medi-
ální gramotnosti.

Ochotu vlády spolupracovat s neziskovým sektorem a naslouchat jeho 
doporučením vnímají experti a expertka jako pozitivní. Zároveň ale 
vyjadřují obavu, že eskalace invaze na Ukrajině a případné zhoršení 
pandemické situace může pozitivní trendy narušit.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Pohotová reakce vlády na invazi 
na Ukrajině se skvělým pokrytí 
v médiích.

 ↗ Příležitost do budoucna vyjasnit 
ústavní limity vypínání webů 
skrze žalobu na MO.

 ↗ Snaha vlády posílit pluralitu rad 
veřejnoprávních médií skrze 
zapojení Senátu do volby.

Negativní trendy 

 ↘ Nesystémové řešení hrozby šíření 
dezinformací skrze vypínání 
webů.

 ↘ Chaotická a neefektivní komu-
nikace vlády nejen ve vztahu ke 
krizím.

 ↘ Neochota vlády zvýšit koncesio-
nářské poplatky, související ru-
šení pořadů a další škrty v České 
televizi a Českém rozhlase.



Veřejnoprávní média čelí finanční krizi
Vláda stále nepodniká kroky vedoucí ke zvýšení koncesi-
onářských poplatků. To i navzdory tomu, že se tak napo-
sledy stalo v roce 2008, a jejich reálná hodnota vzhledem 
současné inflaci značně poklesla. Výsledkem je rušení po-

řadů České televize a další omezující opatření v ČT i ČRo. 
Bez urychlených kroků ke změně zákona bude docházet 
k propouštění, technologickému zastarávání a snižování 
kvality veřejnoprávních médií.

Přístup vlády k problému dezinformací je nekoncepční až problematický
V reakci na ruskou válku na Ukrajině došlo k vypnutí dez-
informačních webů operátory a sdružením CZ.NIC. Exis-
tují vážné pochybnosti, zda tak soukromé subjekty neči-
nili v přesvědčení, že vykonávají závazné ale mimoprávní 
“vládní opatření”, jak vypínání označil dopis Vojenského 

zpravodajství. Experti a expertka poukazují, že kromě po-
tenciálního porušení principů právního státu jde o neefek-
tivní způsob, jak s dezinformacemi bojovat. Proto apelují 
na měkčí nástroje, jako je strategická komunikace státu 
a mediální vzdělávání.

Reforma mediálního práva se zatím nekoná
Pracovní skupina opakovaně poukazuje na potřebu reformo-
vat mediální právo v oblastech veřejnoprávních médií, regu-
lace televize a rozhlasu, hospodářské soutěže na mediálním 
trhu a regionálních médií. Ministerstvo kultury v současnos-

ti neprojevuje ambici takovou reformu prosadit, ani o ní vést 
veřejnou debatu. Experti a expertka upozorňují, že případné 
novely nesou riziko prosazení opatření poškozujících nezá-
vislá média, ale zároveň považují status quo za neudržitelný.

Státu v krizi chybí strategická komunikace
Přestože strategické dokumenty předpokládají vznik systé-
mu strategické komunikace už od roku 2016, stále se jedná 
převážně o teorii. Experti a expertka považují strategickou 
komunikaci za užitečný nástroj pro prosazování klíčových 

národních zájmů, informování občanů a boj s dezinforma-
cemi. Nově vznikající systém pod vládním zmocněncem 
Michalem Klímou by měl obsahovat jasné pojistky proti 
zneužití strategické komunikace k politickému marketingu.

„Nerozumíme zcela dobře mechanismu dezinfor-
mací. Máme často představu, že se dezinformace 
vytváří a šíří lidé nevzdělaní a snadno zmanipu-
lovatelní. Z mé zkušenosti část lidí vytvářejících 
dezinformační scénu hodně čte a vzdělává se, jen 
při tom nevyužívá ověřené a důvěryhodné zdro-
je. Intenzivně se snaží porozumět světu. S tím 
souvisí i druhá věc - máme tu vysoké procento 
chudých, nešťastných lidí. Ti si cestu k dezinfor-
macím vždy najdou, protože jim budou poskyto-
vat útěchu“ — Jan Charvát

„Vláda vytvořila v lidech určité očekávání, že se 
o média konečně začne starat. Pokud toto očeká-
vání nenaplní, bude to ještě nebezpečnější, než 
kdyby žádné očekávání nevytvořila.“ 
— Lenka Waschková Císařová

Doporučení expertů pro další období 

1. Zákon proti šíření dezinformací je nutné přijmout teprve 
poté, co proběhne široká odborná diskuze. Musí být po-
skytnuty dostatečné záruky, aby byla možnost blokovat 
obsah na internetu využívána pouze ve výjimečných pří-
padech.

2. Během českého předsednictví v Radě Evropské unie 
bude přijímána řada důležitých nařízení a směrnic (ze-
jména Akt o digitálních službách) a Česká republika 
bude řídit debatu mezi členskými státy. Vláda se na to 
musí připravit tak, aby tuto debatu dobře moderovala 
a aby byla dobrá praxe přenesena do všech států.

3. Je potřeba otevřít debatu o možnostech státní podpory 
médií a vést ji na úrovni všech stakeholderů.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

HROZBA!
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