
Zpráva ke stavu médií

Ve zkratce

Oblast médií nadále postihuje pandemie, ale většina jejích problémů je 
dlouhodobější. Novináři se nemohou spolehnout na zastání ze strany stá-
tu, zatímco čelí hrozbám na globální, národní i regionální úrovni. Glo-
bální internetoví giganti ohrožují hospodaření tradičních médií, jejichž 
obsah přitom využívají. Na úrovni české politiky pokračují spory o nezá-
vislost mediálních rad a politické snahy komplikovat práci veřejnopráv-
ním médiím. Regionální média mezitím sotva přežívají bez státní podpo-
ry a v nerovné konkurenci s radničními listy, z nichž mnoho je politicky 
zaujatých. Odolnost médií vůči těmto hrozbám by mohla posílit funkční 
profesní organizace hající legitimní zájmy novinářů. Absence takové or-
ganizace je dlouhodobá, ale v poslední době o ní narůstá zájem. Profesní 
organizaci nicméně také komplikuje vzájemná nedůvěra mezi velkými 
mediálními domy a nezávislými tituly.
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LEDEN—ČERVEN 2021 Pozitivní trendy 

 ↗ Odvolání Lipovské ukazuje, 
že poslanci stojí o alespoň 
minimální míru nezávislosti 
mediálních radní.

 ↗ Nárůst zájmu o profesní organi-
zaci a obranu zájmů novinářů.

Negativní trendy 

 ↘ Digitální giganti jako Google 
ohrožují hospodaření tradičních 
médií.

 ↘ Zchudlá regionální média nedo-
káží zajistit rozmanité a kritické 
informace o místním dění.

 ↘ Část politického spektra pova-
žuje novináře za nepřátele, což 
se projevilo ve snaze zavést ma-
jetková přiznání veřejnopráv-
ních novinářů.

Hlavní zjištění

Pokračují spory o nezávislost mediálních rad
Dlouhodobá kontroverze ohledně rad veřejnoprávních 
médií ve sledovaném období pokračuje. Radní České 
televize Hana Lipovská kandidovala za Volný blok ve 
volbách do Poslanecké sněmovny. Podle zákona o České 
televizi je členství v radě neslučitelné s funkcí v politic-

ké straně, kandidatura ale v zákoně není výslovně zmí-
něna. Spor o výklad vyústil v to, že poslanci Lipovskou 
z rady odvolali. Dle expertů případ ilustruje nízkou kva-
litu mediálních zákonů a potřebu zákon o České televizi 
novelizovat.



Profesní organizace novinářů je roztříštěná
V České republice neexistuje novinářská organizace pod-
porovaná širokou částí novinářské obce. Efektivní pro-
fesní organizace je nutná k prosazování zájmů novinářů 
i čelení strategii rozděl a panuj internetových gigantů. 
Tento dlouhodobý stav se nyní začíná měnit. Vznikla 
Asociace online vydavatelů a Asociace regionálních no-

vinářů, ve prospěch nezávislosti médií aktivně vystupuje 
Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, 
renomované mezinárodní instituce. Experti upozorňují, 
že legitimní profesní organizace musí zastupovat rozma-
nitá nezávislá média, nejen pár mediálních domů největ-
ších vlastníků.

Média pociťují chybějící podporu od státu
V době pandemie stát podpořil nejrůznější odvětví, ale 
na novináře se opět nedostalo. Systém podpory plurality 
médií v Česku chybí, narozdíl od jiných kulturních odvětví 
i zahraničí. Stejně tak neexistuje transparentní systém pro 
rozdělování marketingových výdajů stát, který by mohl 
podpořit kvalitní novinářskou práci. Zvlášť závažná je si-

tuace regionálních médií, která skomírají a válcují je často 
tendenční radniční listy - i přes pokračující snahy někte-
rých obcí o tvorbu férových periodik. Na evropské úrovni 
Unie vydavatelů kritizuje nedostatečnou ochranu médií 
před internetovými giganty v navrhovaném Aktu o digitál-
ních trzích.

Vliv dezinformací před volbami
Období před volbami do Poslanecké sněmovny pozna-
menal nárůst vlivu dezinformačních médií i dezinforma-
cí na sociálních sítích. Stát se projevil jako neochotný až 

neschopný této hrozbě čelit. Experti též upozorňují, že ve 
srovnání se západní Evropou slabá důvěra v tradiční mé-
dia znamenala větší zásah dezinformačních kampaní.

V novinařině chybí komunitní práce, novináři spolu 
moc nekomunikují, nefunguje profesní organizace, její 
práci pak saturují s různou mírou komplexity ostatní 
organizace.— Kateřina Hrubešová

Hlavním ohrožením demokracie v ČR v mediální oblas-
ti je v oblasti soukromých médií koncentrace médií 
v rukou několika vzájemně spolupracujících oligarchů 
a v oblasti médií veřejné služby špatné zákony […]. Na 
rozdíl od jiných zemí neexistuje u nás státní systémová 
podpora mediálního průmyslu a tak nebyl podpořen 
ani v době pandemie, kdy vláda podporovala téměřsko-
ro každého.— Michal Klíma

Google obchází média a uzavírá s nimi individuální 
smlouvy. Zavazuje tak média mimo jiné k tomu, aby 
se zřekla kolektivního vyjednávání. Divide et Impera 
— Josef Šlerka

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Zákony o České televizi a Českém rozhla-
se je potřeba novelizovat tak, aby zajistily 
kvalifikovanější a reprezentativnější proces 
volby a funkční proces a kritéria pro odvo-
lávání radních porušujících své povinnosti, 
soudní přezkoumatelnost rozhodování rad 
a systém udržitelného financování.

2. Stát by měl nastavit systém podpory mé-
dií a jejich plurality a určit pravidla pro 
rozdělování financí na státní inzerci mezi 
kvalitní a odpovědná média. Současně by 
stát měl ihned zastavit financování dezin-
formačních prostředků prostřednictvím 
inzerce státu.

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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