
Ve zkratce

Nezávislá média jako hlídací pes 
demokracie umožňují veřejnosti 
kriticky posoudit, jakým způso-
bem je vykonávána státní moc. 
Během prvního pololetí 2020 
fungování médií ovlivnila nejen 
pandemie koronaviru. Došlo ke 
zvolení nových a problematických 
členů Rady ČT a k obecnému 
zhoršení ve fungování mediálních 
rad. Zejména fungování Rady 

ČTK je ohrožováno chováním 
některých jejích členů. Důležitým 
tématem období se staly dezin-
formace a snahy zabránit jejich 
šíření. Facebook spolupracuje na 
ověřování zpráv s agenturou AFP 
a nový spolek NELEŽ pomáhá 
firmám vyhýbat se publikování 
reklamy na dezinformačních 
webech. Zástupci veřejnoprávních 
a státních institucí začali ve větší 
míře poskytovat informace jen 
jimi zvoleným médiím. Mluvčí 
ČRo neodpovídá na dotazy někte-

rých novinářů a Vláda ČR omezila 
přístup médií na tiskové konferen-
ce. Koronavirus urychlil trendy 
na mediálním trhu; klesly prodeje 
tištěných médií a zvýšila se sledo-
vanost online zpravodajství. Byl 
spuštěn nový zpravodajský kanál 
CNN Prima News a skupina PPF 
Petra Kellnera koupila společnost 
CME včetně televize Nova.
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Zpráva ke stavu médií

Ve zkratce

V oblasti médií pokračují dlouhodobější 

trendy zvyšování mocenského vlivu na 

fungování rad veřejnoprávních médií 

a zvyšování koncentrace mediálního 

vlastnictví. Média ovlivňuje také pande-

mie, která dopadá na fungování redakcí 

a vytváří prostor pro šíření dezinformací. 

Mezi klíčové události sledovaného období 

patří odvolání dozorčí komise Rady ČT, 

jehož legalita je sporná, a akvizice spo-

lečnosti CME skupinou PPF, čímž Petr 

Kellner ovládl TV NOVA. Mediální reakce 

se kvůli pandemii orientují na rychlost 

zpravodajství a „pandemické celebrity”, 

což posiluje informační chaos a omezu-

je jejich schopnost oponovat politické 

reprezentaci. Příspěvky a často sdílené 

články na sociálních sítích šíří korona-

virové dezinformace, čímž působí riziko 

pro veřejné zdraví. Veřejnoprávní média 

nemají odvahu otevírat citlivá témata, 

jako je změna klimatu.
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Pozitivní trendy

 ↗ Boj proti dezinforma-
cím začíná dostávat 
pevné základy.

 ↗ Zaměstnanci ČRo hájí 
jméno instituce před 
skandálními výroky 
Xavera Veselého.

Negativní trendy

 ↘ Veřejnoprávní média 
čelí stále silněji 
se projevujícím 
mocenským tlakům 
(soukromým i politickým 
zájmům).

 ↘ Postupuje oligarchizace 
médií a snižování jejich 
plurality.

 ↘ Český mediální prostor 
ovlivňují dezinformace 
v pandemické 
problematice.

 

Rada České televize jedná netransparentně 
a nekompetentně
Rada České televize v listopadu odvolala dozorčí komisi. Odvolání přišlo 
v době schvalování rozpočtu televize, dozorčí komise přitom kontroluje 
hospodaření plnění rozpočtu ČT. Odvolání nebylo konkrétně zdůvodněno 
a sporná je i jeho zákonnost. Členové Rady odmítají ukázat právní ana-
lýzy, o které se jejich rozhodnutí opírá, a to přesto, že dle legislativního 
odboru Poslanecké sněmovny i komise Senátu pro sdělovací prostředky 
bylo odvolání nezákonné.Na hraně zákona se ale někteří radní pohybují 
dlouhodobě - útočí na na redaktory, hájí zájmy občanských sdružení, 
odmítají poskytovat informace novinářům. Dle členů Pracovní skupiny 
jde o ukázku mocenské arogance, netransparentnosti a nízké kompeten-
ce části radních.

HROZBA!

Hlavní zjištění
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Pandemie ovlivňuje práci redakcí a vliv dezinformací
V době pandemie veřejnoprávní média věnují pozornost 
měřitelným kritériím, jako je sledovanost, což vyžaduje 
větší výkonnost a rychlost při tvorbě obsahu. Tím ale do-
stávají větší prostor oficiální zdroje - vláda a další státní 
úředníci - a omezuje se watchdogová role médií. Média 
obecně mají problém dostát poptávce po „pandemických 
celebritách”. Prostor dostávají i osobnosti, které se vy-

jadřují proti vědeckému konsenzu, což posiluje infor-
mační chaos. Dezinformacím se zvlášť daří v prostředí 
sociálních sítí, kde velký podíl nejsdílenějších příspěvků 
zlehčuje pandemii a články z dezinformačních webů se 
nacházejí mezi vůbec nejvíce sdílenými. To má přesah 
do bezpečnostního a zdravotního ohrožení.

HROZBA!

Veřejnoprávní média neplní funkci veřejné služby
Experti poukazují na opatrnost, se kterou se veřej-
noprávní média zabývají citlivými tématy. Neochota 
otevírat výraznější společenské témata omezuje jejich 
fungování jako veřejná služba. Například klimatické 
změně se nedostává prostoru téměř vůbec. Vedení Čes-
kého rozhlasu se navíc dostalo do podezření z porušení 

novinářské etiky, když uzavřelo smlouvu s Alex Myná-
řovou, která dnes natáčí propagační videa pro prezi-
denta. ČT financuje své lifestylové pořady podobně jako 
soukromý sektor - jsou velmi propojené s obchodními 
zájmy, výrobci produktů nejsou jen sponzoři pořadů, ale 
podílejí se na obsahu.

Akvizicí CME skupinou PPF opět došlo ke snížení plurality médií v ČR
Skupina PPF Petra Kellnera dokončila ovládnutí společnosti 
CME, která provozuje TV NOVA. P. Kellner tím téměř vy-
rovnal síly s Andrejem Babišem. U obou mediálních domů 
platí, že s jejich zpravodajstvím se alespoň jednou týdně 
setká 70 % dospělých obyvatel ČR. Ke zvyšování koncentra-
ce médií dochází i u regionálního zpravodajství - MAFRA A. 

Babiše bude nově dodávat regionální obsah do CNN Prima 
News. Experti poukazují, že tento vývoj ohrožuje pluralitu 
v mediálním obsahu. Je navíc souběžný napříč východní 
a střední Evropou (více v aktuálním Media Pluralism Moni-
tor). Otázky budí i cesta P. Kellnera za premiérem Slovin-
ska, který čelil značné kritice od televize vlastněné CME.

„Média jsou opatrná. Spoléhají na kvantitativní kritéria jako na-

příklad sledovanost, vytrácí se z toho plnění veřejné služby. Ukazují 

neutrální tvář, namísto toho, aby šlápla do výraznějších společen-

ských témat. Pandemie mimo ekonomických dopadů poškozuje i re-

dakční proces. Redakce jedou na rychlost a výkon, nezbývá čas na 

hlubší pojetí témat. Ohrožení watchdog funkce žurnalistiky spočívá 

i v tom, že oficiální zdroje tím pádem dostávají větší prostor. Média 

nemohou být kvalifikovaným oponentem politické reprezentaci.“

—Jan Motal

„Sociální sítě společnosti nastavují křivé zrcadlo, které zesiluje 

extrémy, emoce, skupinové (proti)identity a potvrzují nám, co si už 

myslíme. Pokud vynecháme čistou facebookovou tvorbu 

a zaměříme se na nejsdílenější články k tématu koronaviru z webu, 

nejdeme podobné texty v drtivě většině jen mezi dezinformačními 

stránkami. Podle mediálního monitoringu Monitora je tu na prvním 

místě text s titulkem Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci, 

který na Facebooku sdílelo téměř 90 tisíc lidí.“ —Tomáš Urban

Doporučení expertní 
skupiny pro další období 

1. ČTK by se mohla angažovat v rozpo-

znávání dezinformací.

2. Vedení ČRo by mělo reagovat na 

skandální vyjádření Lubomíra Xavera 

Veselého a ukončit s ním spolupráci.

3. Je potřeba etablovat myšlenku, že 

regulace internetu není sprosté slovo 

– někdy má smysl, například v přípa-

dě kontroly šíření dezinformací.

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CWgQlBTIsLqEMsq_xApUsGTl1nbwdLSCBa3cCUUF3S8/edit?fbclid=IwAR0DlWzmTFQuBgt6d4rXLOozpJpoM1PYE40YnZZxY-gDRoRAhu6uwhc2K-c#gid=2129410302
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CWgQlBTIsLqEMsq_xApUsGTl1nbwdLSCBa3cCUUF3S8/edit?fbclid=IwAR0DlWzmTFQuBgt6d4rXLOozpJpoM1PYE40YnZZxY-gDRoRAhu6uwhc2K-c#gid=2129410302
http://www.ochranademokracie.cz

