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Abstrakt 

Tato práce se zabývá venezuelskou mediální legislativou, jejími změnami po 

neúspěšném pokusu o státní převrat roku 2002 a možnými dopady na svobodu 

vyjadřování. Popisuje strukturu vlastnictví mediálních organizací ve Venezuele a snaží 

se blíže pochopit principy samotného fungování venezuelských médií. Stručně se také 

zabývá socioekonomickou situací země a zákony, které byly schváleny za vlády Huga 

Cháveze. Část práce je věnována vztahu venezuelského prezidenta k médiím a vytváření 

jeho mediálního obrazu. Poměrně detailně je pak analyzován pokus o státní převrat roku 

2002, při kterém sehrála soukromá média hlavní roli. V této části práce je věnována 

pozornost mediálnímu zachycení této kritické události moderních dějin. Souvisejícím 

tématem je pak kapitola, která odkrývá americké financování venezuelských novinářů a 

mediálních organizací. V neposlední řadě jsou vyvrácena některá tvrzení západních 

médií a „hlídacích psů“ demokracie o nedemokratickém postavení médií ve Venezuele.  

 

Abstract 

This work deals with venezuelan media legislation, it’s changes after the 2002 failed 

coup d’état and possible implications on freedom of expression. It describes the 

structure of ownership of media outlets in Venezuela and tries to closer understand the 

very principles of operating of venezuelan media. It also briefly deals with the 

socioeconomic situation of the country and with laws, that have been passed under the 

governance of Hugo Chávez. A part of this study is dedicated to the Chávez – media 

relationship and to creation of his media image. In quite detailed manner is then 

analyzed the 2002 coup d’état, in which private media outlets have played the 

primordial role. This part of the study focuses on media coverage of this critical event in 

modern history. Related topic to this is then chapter, that unveils american funding of 



   

venezuelan journalists and private media outlets. Finally this work sheds light on claims 

about the undemocratic character of venezuelan media, made by some western media 

and humanitarian watchdogs, that are proven to be false.  
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Úvod 

Tématem této práce je venezuelská mediální legislativa a její změny po nástupu Huga 

Cháveze do funkce prezidenta. Média představují v 21. století hlavní zdroj informací každého 

občana; jejich úkolem by pak měla být především služba veřejnosti a respektování lidských 

práv a novinářských a etických principů. V době, kdy je mediální síť všudypřítomná a 

zasahuje do naší každodenní reality, je naprosto samozřejmé také přijímání zákonů, které 

média nějakým způsobem regulují. Jak vlastně vypadá mediální legislativa ve Venezuele, 

která je tak často západními komentátory popisována jako totalitní, diktátorský režim? Pokud 

je moc politická v rukou jediného muže ovládajícího potažmo celý stát, je v jeho rukou i moc 

mediální? Přirozeně předpokládáme, že svobodné, demokratické země implementují 

demokratické principy do legislativy, které média podléhají. Stejně tak můžeme předpokládat, 

že totalitní režim bude kontrolovat většinu mediálního trhu, aby si tak zaručil svou 

životaschopnost díky propagandě, zadržování pravdivých informací a umlčování opozice. Na 

otázku, je-li tomu tak skutečně i v případě Venezuely, se pokusíme nalézt odpověď na 

následujících stránkách.  

Pro tuto práci jsme využili mnohých zdrojů, pocházejících od nezávislých žurnalistů, ze 

západních médií nebo z institucí hájících lidská práva. Některé dokumenty se ukázaly být 

jako nevěrohodné nebo bez dostatečných zdrojů, dále z nich tedy nebylo čerpáno. Došlo i 

k úpravě celkového charakteru práce oproti předkládaným tezím. Práce tak není pouze 

analýzou Zákona o sociální zodpovědnosti médií, ale nabízí mnohem širší, kompaktnější 

pohled na situaci ve Venezuele. Z práce jsme vypustili poslední kapitolu o svobodě 

vyjadřování, jelikož se toto téma táhne napříč celou prací jako červená nit. Přibyla kapitola o 

financování soukromých médií Spojenými státy, která nám pomůže naplno pochopit 

provázanost politických stran se soukromými médii a jejich napojení na vládu Spojených 

států a americké zdroje vůbec.  
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1. Nástup Huga Cháveze k moci 

První kapitola nám dá nahlédnout do stručné historie Venezuely 20. století a pomůže 

objasnit situaci, za které se Hugo Chávez ujal vlády. Je nepostradatelnou součástí této práce, 

bez které nemůže zběžný pozorovatel zcela pochopit fungování venezuelského státu a 

historicky dané principy, na kterých tento lídr latinskoamerických států staví.  

 

1.1 Zvolení H. Cháveze do funkce prezidenta a stručný nástin 

vývoje Venezuely 20. století 

Hugo Chávez vzbudil pozornost dávno před tím, než byl zvolen prezidentem Venezuely 

roku 1999. V roce 1971 nastoupil na vojenskou akamedii a přes svého bratra se zapojil do 

činnosti Strany Venezuelské revoluce (Partido de la Revolución Venezolana – PRV) a začal 

také organizovat tajné Bolívarijské revoluční hnutí (Movimento Bolivariano Revolucionario – 

MBR).
1
 Venezuela se v 80. letech musela vyrovnat se sérií několika finančních krizí, které 

následovaly mimo jiné po znárodňování ropného průmyslu v polovině 70. let. Pro pochopení 

celé situace a okolností, za kterých byl Hugo Chávez zvolen prezidentem, je důležité nastínit i 

předchozí politický vývoj Venezuely. 

První Venezuelská republika byla vyhlášena ústavou již roku 1811. Roku 1830 

nastoupil do čela Venezuely generál José Antonio Paéz a započal tak dlouhé období 

caudillismu. V čele země se tak vystřídalo několik generálů, z nichž zmiňme alespoň generála 

Juana Vincenta Goméze. Ten vládl ve Venezuele od roku 1908 do roku 1935 a byl tedy u 

moci, když byla roku 1922 objevena rozsáhlá naleziště ropy. Ta pomohla zemi vymanit se z 

dluhů a zavést nižší daně, což vedlo k rozvoji střední vrstvy. Ta se roku 1928 neúspěšně 

pokusila odstranit autoritářský režim Goméze. Mezi revolucionáři roku 1928 stanul i Rómulo 

Betancourt a Raúl Leoni – dvě důležité osoby pro pozdější demokratický vývoj Venezuely. 

 Jako jakýsi bod zlomu v moderní historii Venezuely můžeme považovat rok 1959, 

kdy byl zvolen do čela země ve svobodných prezidentských volbách právě Rómulo 

Betancourt a kdy byl sepsán Pakt Pevného bodu (Pacto de Punto Fijo), který značí počátek 

éry civilních a demokratických vlád.
2
  Betancourt se musel vypořádat s guerillou, která se s 

pomocí Fidela Castra a Sovětského svazu snažila o zavedení komunistického režimu. Po 

                                                

 
1NOGUERA, José. Chávez: diverze a rozpínavost. Str. 5 

 

2HAGGERTY, Richard. (1990) 
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Betancourtovi a jeho striktní doktríně, která zavrhovala jakoukoli spolupráci s diktátorskými 

režimy, je roku 1969 zvolen do funkce prezidenta Rafael Caldera Rodríguez, který od této 

idealistické doktríny upouští a znovu navazuje vztahy s Kubou Fidela Castra a dalšími 

okolními státy. Za jeho vlády probíhá také amnestie zajatých guerillových vůdců. Caldera 

vpodstatě jednoduše upřednostil ekonomické zájmy země i celého regionu (Venezuela měla 

díky svému ropnému bohatství velký potenciál stát se lídrem Latinské Ameriky) před zájmy 

ideologické politiky, kterou vedl Betancourt. Země se zavedeným, fungujícím demokratickým 

systémem a prosperující ekonomikou mohla začit prosazovat své zájmy i v zahraničí. 

Revolučním je v tomto ohledu rok 1960, kdy se poprvé scházejí zástupci pěti ropných 

velmocí a zakládají Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Tato organizace pomohla dále 

prosazovat (nejenom) ekonomické zájmy země. V souvislosti s upuštěním od „Betancourtovy 

doktríny“ a prosazováním ekonomických zájmů země nesmíme zapomenout zmínit, že oba 

tyto faktory přispěly k ochlazení vztahů se Spojenými státy. Vztahy mezi Washingtonem a 

Caracasem jako obchodními partnery tedy formovala především ropa. Arabské země 

vyvážející ropu zavedly vůči Spojeným státům v 70. letech embargo kvůli tehdejší probíhající 

jomkipurské válce - přesto, že Venezuela v tomto období zvýšila dodávky ropy, USA zvýšila 

dovozní clo.
3
 Tato skutečnost pouze napomohla k dalšímu ochlazení vztahů. Kvůli poklesu 

ropné těžby přistoupila Venezuela ke znárodňování ropného průmyslu a ten je od roku 1975 v 

rukou státní společnosti Petroléos de Venezuela (PDVSA). 
4
 Ekonomická situace země však v 

80. letech utrpěla kvůli prudkému pádu cen ropy a měnové krizi a dala tak podnět ke vzniku 

několika revolučním hnutím, mimo jiné už zmiňovanému Bolívarijskému revolučnímu hnutí 

Huga Cháveze (Movimiento Bolívariano Revolucionario – 200 – MBR-200). To založil 

Chávez v roce 1982 společně s Felipe Acostou Carlesem a Jesúsem Urdanetou 

Hernandézem.
5
 Číslovka 200 (přidaná o rok později) odkazuje k 200. výročí narození Simóna 

Bolívara, velkého to vzoru Cháveze. 

Naději na poli vztahů Venezuela-USA přineslo období v letech 1989 až 1993, kdy stál 

v čele země Carlos Andrés Pérez. Ten začal krátce po svém zvolení spolupracovat s 

Mezinárodním měnovým fondem, přistoupil k privatizaci a reorganizaci státních podniků a dal 

                                                

 
3Spojené státy tak porušily smluvní obchodní dohodu The Trade Act of 1974, která zaručovala nižší clo na 

některé dovážené produkty z rozvojových zemí, zejména pak ropu 

4Venezuela: Ekonomická charakteristika země. www.businessinfo.cz. [citováno 15. 4. 2012]. Dostupné z www: 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/venezuela-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000680/?rtc=2 

5GOTT, Richard. In the Shadow of the Liberator: Hugo Chávez and the Transformation of Venezuela. London: 

(2000)  Verso, ISBN 978-1859847756. Str.40 



   

 

 

5 

  

zelenou neoliberálním reformám.
6
 Do té doby uměle nastavené a kontrolované ceny ropy 

vzrostly natolik, že přímo a razantně zasáhly chudé civilní obyvatelstvo, které se rozhodlo v 

únoru 1989 vyjít do ulic a protestovat proti nově zavedeným reformám. Protesty známé jako 

El Caracazo byly krvavě potlačeny ozbrojenou národní gardou.
7
 

Bylo jen otázkou času, kdy se některé z revolučních hnutí pokusí o převzetí moci. 

Chávezovo Bolívarijské revoluční hnutí, které se zprvu formovalo spíše jako „politický 

studijní kruh“ začalo uvažovat o převratu.
8
 Cílem bylo převzetí moci a odstranění velitelů 

národních ozbrojených sil.     4. února 1992 tak pod velením Huga Cháveze do Caracasu 

zamířilo pět vojenských jednotek, které měly za cíl obsadit klíčové budovy a komunikace, 

přičemž za Chávezem stálo asi 10% venezuelských ozbrojených sil. 
9
 Puč byl ještě ten samý 

den potlačen, ale Chávez se dostal do povědomí obyvatelstva jako bojovník proti 

vládnoucímu režimu a rozmáhající se korupci. Chávez byl posazen za mříže ve věznici Yare. 

O rok později vystřídal Péreze na místě prezidenta Rafael Caldera, který v roce 1994 

omilostnil Cháveze a ostatní vojáky, kteří se podíleli na puči. Chávez tak měl volný prostor na 

rozšiřování svého vlivu a politického zázemí. Upustil od myšlenky na vojenský převrat a roku 

1997 přetransformoval Bolívarijské revoluční hnutí do politického uskupení Hnutí V. 

republiky (Movimiento V República – MVR). Rozhodl se účastnit oficiálních voleb a 

odstartoval svou předvolební kampaň. O rok později, 5. prosince 1998 vyhrál Hugo Chávez 

regulérní, demokratické volby se ziskem 56,2 % hlasů a stal se tak Venezuelským 

prezidentem. Do té doby vládnoucí tradiční politické strany AD (Acción Democrática) a 

COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente) získaly necelá tři procenta 

hlasů.   

1.2  Schválení nové ústavy roku 1999 

Chávez nastoupil do prezidentského úřadu 2. února 1999 a ihned začal prosazovat 

změny, které byly součástí jeho volební kampaně. Vyhlásil národní referendum (věc do té 

doby naprosto nevídaná), které mělo rozhodnout o přijetí nové ústavy. Referendum proběhlo 

25. dubna 1999 a sepsání nové ústavy bylo podpořeno 88% hlasy. Dále proběhly volby do 

Národního shromáždění, ve kterém zvítězili Chávezovi stoupenci. Získali 125 křesel, zatímco 

opozice jich získala pouhých 6. Následovalo schválení nově sepsané ústavy, kterou podpořilo 

                                                

 
6Pérez se naprosto odklonil od politiky a slibů, které obhajoval v rámci své prezidentské kampaně 
7 El Caracazo Case, Judgment of November 11, 1999, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 58 (1999). [citováno 

15.4.2012]. Dostupné z www: < http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/58-ing.html>.   
8Viz. pozn.č.5 
9GOTT, Richard. Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution, London: 2005, Verso, ISBN 978-1-84467-533-3. 
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72 % hlasujících v referendu  

15. prosince 1999.
10

 Ta vešla oficiálně v platnost jen krátce poté, 20. prosince 1999. 

Takzvaná Bolívarijská ústava (otevřeně se hlásící k odkazu Simóna Bolívara) přinesla 

Venezuele mnoho změn. Do té doby Venezuelská republika byla přejmenována na 

Bolívarskou republiku Venezuela (República Bolivariana de Venezuela).
11

 Celá ústava se se 

svými 350 články řadí mezi ty nejdelší na světě. Mimo jiné zásadně posílila občanská práva a 

funkci referenda, díky němuž může dojít i k odvolání prezidenta, zvýšila občanskou 

zodpovědnost, podporuje právo na vzbouření se proti neprávu a zaručuje neměnitelnou 

nezávislost země na jakékoli zahraniční nadvládě. 

Přinesla také změnu v rozdělení moci. Oproti klasickým třem větvím státní moci jich 

nová ústava zavádí pět; výkonnou (prezident), legislativní (Národní shromáždění, které se po 

schválení nové ústavy stalo pouze jednokomorovým orgánem), soudní, voličskou (poder 

electoral – volební síla) a občanskou (poder ciudadano – občanská moc), kterou tvoří 

ombudsman, generální prokurátor a generální kontrolor. Voličskou větev představuje Národní 

volební rada, která nezávisle dohlíží nad průběhem všech voleb. Nová ústava také posílila 

pozici prezidenta a prodloužila volební období z pěti na šest let. Kontroverzní může být fakt, 

že některé pravomoci získal po rozpuštění dvoukomorového systému právě prezident, který 

může mimo jiné za zvláštních okolností přijímat zákony i bez schválení Národním 

shromážděním. Byla by škoda nezmínit, že ústava zajišťuje všem obyvatelům právo na 

zdravotní péči (články 83-85). „Zdraví je základním lidským právem a povinností státu ho 

zajistit jako součást práva na život.“ Nová ústava vedla ke zlepšení jak ekonomické, tak 

sociální úrovně země. 

Ústava samozřejmě obsahuje také články, které se přímo dotýkají mediální legislativy 

a práva na informace, probereme je ale až v další kapitole, která podrobněji rozebírá 

venezuelskou mediální legislativu. 

1.3  Politika Huga Cháveze a socioekonomické uspořádání země 

Do 20. let 20. století byla Venezuela klasickým příkladem agrární země, která se 

soustředila například na vývoz kakaa a kávy a na chov dobytka. Průlomovým okamžikem je 

již zmiňované objevení ropných nalezišť. Venezuela prošla během pár desetiletí razantním 

                                                

 
10Účast v tomto referendu byla méně než poloviční, to však nic nemění na skutečnosti, že 72% hlasujících se 

vyjádřilo kladně pro přijetí nově sepsané ústavy 
11Venezuelská ústava. www.tsj.gov.ve . Dostupné z www: <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/crv.html>. 

Anglicky: <http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/constitucion_ingles.pdf> 

http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/constitucion_ingles.pdf
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přechodem od klasické, rurální, k moderní, urbanizované společnosti. Už v 60. letech žilo 

přibližně 60% populace ve městech s více než 5000 obyvateli a hlavní město Caracas mělo 

přes jeden milión obyvatel.
12

 Po ropném boomu tedy následuje stěhování obyvatelstva do 

měst, industrializace, rozvoj školství, infrastruktury, rádiového a televizního vysílání a 

dostupnost různorodého denního tisku. V průběhu let docházelo i k distribuci vládních služeb 

po celé zemi a z ekonomického rozvoje země tak netěžil pouze Caracas, ale skutečně celá 

země včetně odlehlých regionů.
13

 Společnost upouštěla od původních tradičních hodnot, 

otevírala se a mizely i mezitřídní hranice. „V devadesátých letech stále vykazovala 

venezuelská společnost poměrně velké rozdíly mezi vyšší a nejnižší vrstvou. Sociální systém 

se stal však více prostupným a městská střední vrstva se stala pravděpodobně nejúspěšnější 

skupinou zapojenou do dynamické stranické politiky. Mnoho Venezuelanů tedy pochopilo, že 

největší výzvou pro jejich sociopolitický systém není další rozšiřování střední vrstvy, ale 

odpověď na potřeby stále rozsáhlé skupiny, která je na spodku sociální pyramidy.“
14

 

Socioekonomický model země popisuje ambasáda Venezuely ve Washingtonu 

následovně: 

„Podle článku 299 ústavy Bolívarské republiky Venezuela je socioekonomický model země 

'založený na principech sociální spravedlnosti, demokracie, ochrany prostředí, produkci, volné a 

poctivé soutěži a solidaritě, aby byl zaručen jednotný lidský vývoj a prospěšná a užitečná existence 

celého kolektivu.'“
15

 

 Změnu socioekonomického rozložení země nastartovala především již zmiňovaná 

ústava schválená roku 1999. S nástupem Huga Cháveze k moci končí období reprezentativní 

demokracie, která byla zavedena ve Venezuele roku 1958 a zavádí se model participativní 

demokracie. Ta má zaručovat přímé podílení se obyvatel na politickém dění a zaručit tak 

skutečně demokratickou, občanskou vládu.
16

 Chávez započal tzv. Bolívarskou revoluci. 

Hlavním nástrojem mu jsou samozřejmě příjmy z ropy – bohatství, které touží dále 

spravedlivě přerozdělovat mezi venezuelský lid. Aby mohl dostát svých slibů a účinně 

bojovat s chudobou, přistoupil v roce 2007 Chávez ke znárodnění ropného, ocelářského a 

cementářského průmyslu. Staví také na decentralizaci státní moci a větším zapojení malých 

politických spolků – zakládá také tzv. Bolívarovské kruhy, ve kterých se lokálně sdružují 

                                                

 
12Haggerty. (1990) 
13Haggerty. (1990) 
14Haggerty. (1990) 
15venezuela-us.org. [citováno 15. 4. 2012]. Dostupné z www: < http://venezuela-us.org/economic-social/ >. 
16

CANACHE, Damarys. Chavismo and Democracy in Venezuela. To be presented at the Symposium on 

“Prospects for Democracy in Latin America.” University of North-Texas, April 5-6, 2007. [citováno 15.4.2012]. 

Dostupné z www: <www.psci.unt.edu/canache.doc>. 
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Chávezovi příznivci, často přezdívaní chávisté (opozice používá tento termín s negativní 

konotací a pojem chávista je tak téměř nadávkou). Otázkou zůstává, nakolik je celý proces 

demokratický, vezmeme-li v potaz, že některé organizace zaručující podíl obyvatelstva na 

moci jsou právě v rukou vlády.
17

 Např. Bolívarovské kruhy jsou vládou financovány, z dalších 

organizací, které nebyly na vládu přímo napojeny, jsou rekrutováni vládní aktivisté. 

Opět se musíme vrátit k tématu ropy, protože ta nejsilněji formuje jak 

socioekonomickou situaci země, tak zahraniční politiku, které se občas příznačně přezdívá 

„ropná diplomacie Huga Cháveze“.
18

 Již v roce 2002 převzal stát kontrolu nad veškerou 

produkcí a distribucí ropy. Stát vede několik „sociálních programů“ (misiones sociales) v 

oblasti zdravotní péče, bydlení, distribuce jídla a bezpečnosti, gramotnosti a vzdělávání a je 

tak účinným nástrojem pro rozvoj a posilování celé společnosti. Oficiální stránky venezuelské 

vlády uvádí, že mezinárodní rezervy země činily roku 1999 14 miliard amerických dolarů a 

do roku 2009 stouply na celých 41 miliard USD. 

„Podle ‚Partial Reform Law‘ Centrální venezuelské banky jsou přebytky rezerv (které 

překračují hranici optimálních 30 miliard v rezervách) přesunuty z Centrální venezuelské 

banky do Národního rozvojového fondu (FONDEN). Tyto fondy financují investiční projekty 

infrastruktury, školství, zdravotnictví a dalších strategických sektorů.“
19

 Od nástupu Cháveze 

k moci také vzrostl zahraniční obchod – většina se ho odehrává mezi zeměmi Latinské 

Ameriky, kterým je určeno celých 70% vyvezené ropy, která (společně s dalšími vývozními 

artikly) míří i do regionů jižní a střední Ameriky a do Karibiku. V roce 2008 byly hlavním 

obchodním partnerem Venezuely Spojené státy s 44% z celkového obchodu země. Posílení 

ekonomiky země také potvrzuje výrazný pokles veřejného dluhu – ten činil rok před 

nástupem Cháveze do čela země 29,5% HDP a do roku 2008 klesnul na 13,5% HDP. 

Venezuela také splatila celý dluh, kterým byla zatížena vůči Světové bance a Mezinárodnímu 

měnovému fondu a který činil v roce 1998 3,3 mld. USD. Výsledky analýzy venezuelské 

ekonomiky provedené Centrem pro výzkum ekonomické politiky (CEPR) ukazují, že se 

zvedly přísuny do sociálního sektoru a to z 8,2% HDP v roce 1998 na 13,6% v roce 2006. 

Nadto přicházejí peníze do sociálního sektoru i z PDVSA, která přispívá 7,3% HDP.
20

 

Chávez svým postojem a kroky, které podniknul pro větší nezávislost země, nijak 

nepomohl vylepšit vztahy mezi Caracasem a Washingtonem. Napjaté vztahy panující mezi 

                                                

 
17Canache (2007). 
18

Kozloff 2007, str.105 
19venezuela-us.org. [citováno 15.4.2012]. Dostupné z www: < http://venezuela-us.org/economic-social/ 
20http://venezuela-us.org/economic-social/ 

http://venezuela-us.org/economic-social/
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„vedoucí světovou demokracií“ a Venezuelou musíme mít na paměti i v dalších částech této 

práce, protože tento fakt je určující i pro pochopení toho, jak o Venezuele referují americká 

média a proč.  Ve stručnosti ještě zmíníme několik důvodů, které přispěly ke zhoršení vztahů 

mezi oběma zeměmi. Chávez je vlivným členem OPECu a úzce spolupracuje se zeměmi 

Blízkého východu, které jsou na americkém seznamu „osy zla“. Kritizoval americkou 

vojenskou intervenci v Afghánistánu, která následovala událostem z 11. září. Znemožnil 

americkým ozbrojeným silám vstup do vzdušného venezuelského prostoru a ztížil tím 

Američanům válku v Kolumbii. Byl blízkým přítelem Fidela Castra a s Kubou udržuje velmi 

dobré vztahy – mezi Kubou a Venezuelou probíhá jakýsi výměnný obchod, kdy z Venezuely 

proudí na Kubu nerostné bohatství (ropa) a další artikly a z Kuby na oplátku míří do 

Venezuely vzdělaní lékaři a další profesionálové. Zavádí ekonomickou politiku, která není v 

souladu s americkou neoliberální ideologií, oprostil zemi od závislosti na Mezinárodním 

měnovém fondu a dopomohl k tomu i dalším zemím v regionu, čímž ztratily Spojené státy 

téměř veškerý svůj vliv v Latinské Americe. Je tedy zřejmé, že negativní postoj, který 

zaujímají Státy vůči Venezuele, není nepodmíněný a má hlubší kořeny, než je domnělá „válka 

za demokracii“, kterou se Washington snaží vést v různých regionech po celém světě. (V 

žádném případě se zde nebudeme pokoušet o analýzu toho proč a s jakými úmysly tak 

Spojené státy skutečně činí.) 

John Pilger zmiňuje, že Chávezova politika pomohla výrazně snížit chudobu a zlepšit 

práva přibližně 80 % chudého obyvatelstva Venezuely.
21

 Stejně se k situaci Venezuely po 

nástupu Cháveze k moci vyjadřuje i Mark Weisbrot, který ve své analýze uvádí, že 

ekonomická situace země se po dlouhém období úpadku začala roku 1999 zlepšovat a země 

začala prosperovat. Stejně tak došlo ke zlepšení životní úrovně nejchudší vrstvy (ta byla 

zároveň tou nejpočetnější), které se dostalo zdravotní péče, potravy a která těží i z dalších 

služeb poskytovaných státem.
22

 

 

1.4 Mediální legislativa 

Jako základ každé legislativy považujeme ústavu, proto se k ní v této kapitole vrátíme. 

                                                

 
21PILGER John. 'Hugo Chávez has won two elections and he has made a start on relieving poverty. So now the 

US wants to get rid of Venzuela's president'. 11. 3. 2002. [citováno 12. 3. 2012] Dostupné z www: < 

www.johnpilger.com >.. 

22WEISBROT, Mark. A Note on Venzuela's Economic Performance. Centre for Economic and Policy Research,. 

[citováno 12. 3. 2012]. Dostupné z www: <http://www.cepr.net/index.php/clips/mark-weisbrots-publications/>. 
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Ústava je základním kamenem pro tvorbu dalších zákonů. Článek 57 venezuelské ústavy 

přímo říká: 

„Každý má právo svobodně vyjadřovat své myšlenky, nápady nebo názory a to ať verbálně, v 

psaném projevu nebo jakoukoli jinou formou vyjadřování, a za tím účelem může využít jakékoli 

formy komunikace a možností šíření takových informací, aniž by byla zavedena cenzura. … Zakázána 

je anonymita, válečná propaganda, diskriminační zprávy nebo takové, které podporují náboženskou 

nesnášenlivost. … Cenzura, omezující možnost veřejných činitelů informovat o záležitostech, za které 

jsou zodpovědní, je rovněž zakázána.“ 

Zákon o telekomunikaci (Ley Organica de Telecomunicaciones) přijatý 12. června 

2000, také umožnil vznik tzv. komunitních médií (community media), jejichž počet začal 

prudce růst.
23

 Tento zákon, který nahradil zastaralou normu z roku 1940, byl přijat s 

pozitivním ohlasem jako otevřený, moderní nástroj demokracie. Hlavní změnou je ustanovení 

telekomunikací jako nástroje všeobecného zájmu, který není vyhrazený pouze státu. Dalším 

pozitivem je nové zdanění telekomunikačního sektoru; z 5% kleslo na 2,3% hrubého výnosu a 

telekomunikace byly oproštěny od povinnosti platit městské nebo státní daně. Kontroverzi 

vzbudil článek 209 tohoto zákona, který dává státní moci právo na okamžité přerušení 

vysílání, pokud uzná, že je tak nutno učinit v zájmu státu nebo veřejného pořádku a 

bezpečnosti. Přesto, že jsou v zákoně zaneseny dva články, které by mohly teoreticky 

kolidovat s ústavou z roku 1999, je tento zákon považován za velmi pozitivní a progresivní. 
24

 

Důležitý pro naši práci je pak „Zákon o sociální zodpovědnosti médií“, který 

probereme v další části této práce. Změna v mediální legislativě byla podmíněná a přímo 

vyústila z událostí roku 2002 a pokusu o převrat, který proběhl za extrémně specifických 

okolností. Bez znalosti souvislostí a podmínek, ve kterých tento zákon vznikal a proč o něm 

nemůžeme relevantně referovat. 

                                                

 
23BOURGEAT Régis. Venezuela: Caught between an authoritarian president and intolerant media. Reporters 

without Borders. Duben 2003. [citováno 12. 3. 2012]. Dostupné z www: <www.rsf.org>. 

24 Telekomunikační zákon z roku 2000. Dostupné z www: 

<http://www.menpa.com/PDF/Telecommunications_Law_2000.pdf >. 

 

http://www.menpa.com/PDF/Telecommunications_Law_2000.pdf
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2. Chávez a média 

Tato kapitola blíže popisuje rozložení sil na venezuelském mediálním poli a specifický 

vztah Huga Cháveze k médiím.  

2.1 Struktura a vlastnictví TV a rádio stanic vysílajících na území 

Venezuely 

V západním tisku a médiích převládá názor, že Hugo Chávez vlastní nebo ovládá 

veškerá média v zemi. Novinář Jackson Diehl z Washington's Post například napsal, že režim 

má naprostou moc nad médii, Lucy Morillon z organizace Reportéři bez hranic v televizním 

rozhovoru na CNN prohlásila, že „Prezident Chávez kontroluje většinu TV stanic“ a Roger 

Noriega řekl, že venezuelská média jsou „prakticky v rukou Cháveze“.
25

 

V této kapitole popíšeme, kdo skutečně drží v rukou televizní a rádiové stanice a 

pokusíme se dokázat, že režim neovládá 100% mediálního trhu, jak by se mohlo zdát z 

pohledu diváka západních médií. Jako hlavní zdroj pro tuto část práce nám posloužila analýza 

Marka Weisbrota a Tary Ruttenbergové z Centra pro výzkum ekonomické politiky (CEPR). 

Výše zmíněná studie se zaměřila na sledovanost venezuelských televizních stanic v 

letech 2000-2010. Dělí stanice do tří kategorií; soukromé televizní stanice dostupné zdarma 

všem divákům, státní televizní stanice, které jsou také neplacené a soukromé televizní stanice, 

včetně kabelových a satelitních, za které musí divák platit. Z dat
26

 vyplývá, že v září roku 

2010 byla sledovanost venezuelských státních TV kanálů pouhých 5,4%. Sledovanost 

soukromých neplacených TV stanic dosáhla 61,4% a 33,1% celkové sledovanosti připadlo 

placeným TV kanálům. 

„Vezmeme-li v potaz, že většina soukromých TV stanic je proti-chávezovská, pak je 

zřejmé, že 94% celkové sledovanosti připadá nevládním TV stanicím.“
27

 Závěr studie jasně 

vypovídá o tom, že jakákoli nařčení venezuelské vlády z kontroly médií jsou nejenom 

přehnaná, ale navíc naprosto nepravdivá. 

Studie ukazuje nárůst sledovanosti státní televize (z 1,9% v letech 2000-2001 na 5,9% 

v období 2009-2010). To je evidentně jen malý zlomek z celkové sledovanosti. Jak se tedy 

                                                

 
25WEISBROT Mark, RUTTENBERG Tara. Television in Venezuela: Who Dominates the Media? 14. prosinec 

2010. CEPR. [citováno 12. 3. 2012] Dostupné z www: 

<http://www.cepr.net/documents/publications/2010_12_venezuela_media.pdf >. 
26studie vychází z dat AGB Panamericana de Venezuela Medición S.A. 
27 Weisbrot, Ruttenberg. (2010) 
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daří Chávezovi komunikovat s Venezuelany a dostat k nim svá sdělení? Článek 192 

Telekomunikačního aktu (Telecommunication Act) mu umožňuje vysílat zároveň na všech 

televizních stanicích své projevy; cadenas, na které se zaměříme i v další kapitole. Studie 

uvádí, že v roce 2009 byla průměrná délka jeho projevů vysílaných v celostátním měřítku 24 

minut denně. Jiný zdroj uvádí podobné číslo pro rok 2008, kdy se průměrná délka jeho 

projevů „vyšplhala“ na 28 minut denně.
28

 Nemáme však potřebná data, abychom věděli, kolik 

lidí prezidentovy projevy skutečně sleduje a nemůžeme tak posoudit jejich skutečný dopad. 

Pro ještě lepší pochopení fungování venezuelských médií uveďme, že v roce 2007 

kontrolovaly soukromé korporace 80% všech kabelových stanic, 100% novinového trhu a 706 

z celkových 709 rádiových stanic.
29

 

V roce 2005 Chávez zahájil činnost televizní stanice TeleSUR, která měla vyrovnat 

dominanci zpravodajského kanálu Univision a americké CNN en Espaňol.
30

 

Kdo vlastně hlavní televizní stanice vlastní? Haggerty ve své studii z roku 1990 

popisuje vývoj masových médií ve Venezuele. Zmiňuje, že většina největších deníků patřila 

rodině Capriles, která vlastnila síť deníků, magazínů a zároveň měla podíly v rádiu a 

televizních stanicích. V roce 1990 měla Venezuela pět televizních stanic – dvě v rukou vlády, 

dvě komerční a jeden kanál provozovaný římsko-katolickou církví. První soukromou 

komerční stanicí byla Venevisión, hned po ní se přidala dnes nejznámější venezuelská TV 

stanice Radio Caracas Television (RCTV). 

Eva Golinger vysvětluje vlastnictví médií dále. Ve své analýze píše, že „během 

několika desetiletí byly veškeré komerční stanice v rukou oligopolu dvou vlivných rodin – 

Cisneros, kteří vlastní Venevisión a Bottome & Granier Group, kteří vlastní RCTV. Na 

soukromý mediální trh poté vstoupily i další – Televen, Globovisión, CMT a La Tele.“
31

 

Ti samí vlastníci nejvlivnějších televizních stanic ovládají zároveň mediální a 

reklamní agentury, nahrávací studia a PR agentury. Za zmínku rozhodně stojí klan Cisneros, 

který vlastní kromě největší stanice v zemi Venevisión přes 70 mediálních poboček ve 39 

zemích (např. DirectTV Latin America, AOL Latin America, Caracol Television, Univisión 

Network v USA a Playboy Latin America). Napojeni jsou i na potravinářský průmysl; vlastní 

                                                

 
28The Chavez permanent show: 170 hours of cadena. 17. 12. 2008. [citováno 12. 3. 2012]. Dostupné z www: < 

daniel-venezuela.blogspot.com/2008/12/chavez-permanent-show-170-hours-of.html >. 
29LAMRANI, Salim "Reporters Without Borders and Venezuela’s RCTV", ZNet, 11. 7. 2007. [citováno 

15.4.2012]. 
30

BRUCE, Ian. "Venezuela sets up 'CNN rival'". BBC, 28. 6. 2005. [citováno 13. 6. 2006]. 
31GOLINGER, Eva. A Case Study of Media Concentration and Power in Venezuela. 25. 9. 2004. [citováno 21. 6. 

2011]. Dostupné z www: < http://venezuelanalysis.com/analysis/710 >. 
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např. Coca Cola bottling, Regional Beer, Pizza Hut ve Venezuele a v rukou mají také 

baseballový tým Caracasu Los Leones Baseball team a soutěž Miss Venezuela. Podobně je i 

většina tisku v rukou několika málo vlivných rodin, např. již zmiňované rodiny Capriles. 

Po výhře Cháveze a jeho stoupenců ve volbách roku 1999 ztratily tradiční politické 

strany svůj vliv. Jejich hlas je však silně zastoupen ve všech soukromých médiích. Soukromá 

média (která jsou v rukou několika nejvlivnějších podnikatelů a korporací) se tak stala 

hlavním hlasatelem opozice, která soustavně kritizuje Cháveze a jeho vládu. 

2.2 Chávez, Aló Presidente, Twitter a cadenas 

 Prezident Chávez vzbudil pozornost také metodami, díky kterým se objevuje na 

venezuelských televizních obrazovkách. V květnu roku 1999 začal vysílat svůj pravidelný 

nedělní pořad Aló Presidente na státní rádiové stanici. Ten se poté přesunul na televizní 

obrazovky a vysílá se na státem vlastněných kanálech VTV a RNV.
32

 Tato platforma může v 

českém prostředí připomínat pořad tehdejšího ředitele TV Nova Vladimíra Železného Volejte 

řediteli. Chávezovi slouží pořad pro přímou komunikaci s venezuelským obyvatelstvem a je v 

globálním měřítku naprosto revolučním a nevídaným nástrojem komunikace reprezentanta 

státu s občany. Chávez dokonce ustanovil jakousi informační kancelář, která má přibližně 200 

zaměstnanců a která třídí dopisy a dotazy občanů.
33

 Ty se tak mohou dostat do rukou přímo 

prezidentovi, který na ně může reagovat buď skrze svou kancelář, nebo ve svém pravidelném 

nedělním pořadu. Prezident se nebojí ve svých ranních vystoupeních kritizovat opozici, 

venezuelská média ani zahraniční lídry. V době americké invaze do Iráku nazval tehdejšího 

prezidenta Spojených států George W. Bushe bláznem a opilcem.
34

 Aló Presidente se vysílá z 

různých míst v zemi a hostilo např. bývalou fotbalovou legendu Diega Maradonu, 

holywoodskou hvězdu Dannyho Glovera a zažilo i živý telefonát Fidela Castra.
35

 Pořad se 

přestal vysílat 5. června 2011 těsně předtím, než odjel Chávez na Kubu podstoupit operaci 

zhoubného nádoru. Na obrazovky se vrátil 8. ledna 2012. 

Další metodou, jak se dostat na venezuelské televizní obrazovky jsou již zmiňované 

cadenas – prezidentské projevy, které mohou trvat i několik hodin. Národní telekomunikační 

úřad – CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) 22. prosince 2009 vyhlásil, že 

                                                

 
32BOURGEAT Régis. Venezuela: Caught between an authoritarian president and intolerant media. Reporters 

without Borders. Duben 2003. [citováno 12. 3. 2012]. Dostupné z www: <www.rsf.org>. 
33KRAUL, Chris. RT@chavezcandanga, Look who's twittering now! 16. 5. 2005. [citováno 12. 3. 2012]. 

Dostupné z www: < http://articles.latimes.com/2010/may/16/world/la-fg-chavez-twitter-20100516 >. 
34

GRANT, Will. Chavez TV show marks anniversary. 24. 5. 2009. [citováno 12. 3. 2012]. Dostupné z www: < 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8066511.stm> 
35Viz poznámka výše 
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veškeré kabelové stanice s více než 70% celkového obsahu národního charakteru také 

podléhají Článku 10 Zákonu o sociální zodpovědnosti médií a jsou tak povinny cadenas 

vysílat. Do té doby byla v zákonu zahrnuta pouze pozemní vysílání.
36

 Chávez má díky tomu 

moc kdykoli se objevit prakticky na všech televizních kanálech vysílajících ve Venezuele. 

Podle dat z výzkumného střediska AGB Nielsen Media Research se venezuelskému 

prezidentovi podařilo uskutečnit téměř 2000 projevů od roku 1999, kdy je v úřadu, do roku 

2010. Celkem strávil v tomto období na obrazovce přes 1300 vysílacích hodin. 

Chávez ale využívá ještě jeden další, poměrně překvapivý komunikační kanál, a to 

Twitter. Zaregistroval se v dubnu 2010 pod uživatelským jménem „chavezcandanga“ a během 

jediného měsíce měl přes 300 tisíc příznivců, v dubnu roku 2012 už přesáhl počet jeho 

příznivců 2 780 000.
37

 Opět se projevil jeho ostrovtip – candanga totiž znamená ďábel a jeho 

uživatelské jméno můžeme vnímat jako malou provokaci namířenou proti jeho odpůrcům. 

Prezident si Twitter nesmírně oblíbil a snažil se prosadit jeho využívání i u svých protějšků – 

bývalého kubánského prezidenta Fidela Castra a bolívijského prezidenta Evo Moralese.
38

 

„Chávezovo přiklonění se k využívání Twitteru svědčí o stále rostoucí popularitě sociálních 

sítí, a jak si prezident povšimnul, i jeho užitečnosti jako politického a obchodního nástroje.“ 

  

                                                

 
36Rctvi yields in order to resume broadcasting but problem of “cadenas” remains. Reporters without Borders. 23. 

2. 2010. [citováno 12. 3. 2012]. Dostupné z www: < http://en.rsf.org/venezuela-rctvi-yields-in-order-to-resume-

23-02-2010,36202>.  
37

http://www.chavez.org.ve/ 
38KRAUL, Chris. RT@chavezcandanga, Look who's twittering now! 16. 5. 2005. [citováno 12. 3. 2012]. 

Dostupné z www: < http://articles.latimes.com/2010/may/16/world/la-fg-chavez-twitter-20100516 >. 

http://www.chavez.org.ve/
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3. Pokus o převrat roku 2002 a role médií během něj 

3.1 Pokus o převrat 

V této kapitole se dostáváme k událostem dubna roku 2002. Ty znamenaly 

bezprecedentní válku médií a poukázaly na jejich skutečnou moc v politickém boji. Bohužel 

také předznamenaly jedno velmi tragické období v historii médií a svobody slova. 

Pokusu o převrat předcházela výměna nejvyššího managementu státní ropné 

společnosti PDVSA na začátku roku 2002. Na nejvyšší posty pak Chávez dosadil lidi, kteří 

více rezonovali s jeho ekonomickou politikou a názory. Události dosáhly vrcholu 8. dubna, 

kdy Chávez odvolal celý zbytek původního vedení. Komerční média se klasicky postavila za 

opozici a odbory vyhlásily generální stávku. Opozice naplánovala pochod k hlavnímu sídlu 

PDVSA v Caracasu na 11. duben. Ten samý den v ulicích Caracasu u prezidentského paláce 

demonstrovali příznivci Cháveze.
39

 

Ulicemi Caracasu pochodovaly stovky tisíc lidí – na původní cíl pochodu, k hlavnímu 

sídlu PDVSA, však dav nedorazil. Z popudu lídrů demonstrace Carlose Ortegy a Pedry 

Carmona se místo toho pochod vydal k prezidentskému paláci Miraflores, kde již 

demonstrovali zastánci Cháveze a to i přesto, že změna trasy plánovaného pochodu nebyla 

legální. Najednou se ozvala střelba a ve zmatku bylo zabito 20 lidí a přes 80 jich bylo 

zraněno. Část armády se připojila k opozici, která později toho dne násilně svrhla Cháveze a 

jeho vládu. Pedro Carmona, prezident organizace Fedecámaras
40

, se postavil do čela 

prozatímní vlády a oznámil, že rozpouští dosavadní parlament a vrchní soud. Následující dny 

však přinesly další demonstrace, které požadovaly navrácení svrženého prezidenta do funkce. 

Díky jim a loajálním členům armády se tak stalo už tři dny na to a Chávez se vrátil do 

prezidentského paláce 13. dubna 2002. 

Situace však byla mnohem složitější a je nutné si uvědomit, že celý puč byl úzce 

provázán a napojen na soukromá média. Co se tedy stalo před pokusem o převrat, co se stalo 

skutečně v Miraflores a jak o situaci informovala venezuelská a zahraniční média? 

Od začátku sehrála média při dubnových událostech hlavní roli, a jak uvidíme, šlo 

především o válku mediální, při které bylo využito propagandy, byly podkopány veškeré 

principy plurality médií a svobody slova. O tomto puči se také referuje jako o „prvním 

                                                

 
39

 Bourgeat (2003) 
40Spolek několika hlavních obchodních komor Federación de Cámaras y Asociacones de Comercio y 

Producción de Venezuela 
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mediálním státním převratu“.
41

 Od 8. dubna se vláda snažila zmírnit vliv soukromých TV 

stanic, které vyzývaly k protestům.  Během několika málo dní využila více než třicetkrát své 

právo převzít kontrolu nad vysílaným obsahem veškerých televizních a rádiových stanic.
42

 

Důvod byl zřejmý; ve dnech, které předcházely puči, nahradila Venevisión, RCTV, 

Globovisión a Televen své regulérní vysílání protichávézovskými projevy, propagandou a 

voláním po revoluci. Využití článku 192 telekomunikačního zákonu bylo tedy na místě a zcela 

legitimní – vysílaný obsah komerčních stanic jasně vybízel k násilí a bylo zřejmé, že se 

pokouší podnítit svržení legitimně zvoleného prezidenta a jeho vlády. Soukromé stanice 

podporující opozici a generální stávku měly 11. dubna vysílat Chávezův projev chvíli poté, co 

v ulicích propukl chaos. Prezident a vláda apelovali na občany podporující opoziční hnutí, 

aby nemířily do Miraflores, kde muselo nevyhnutelně dojít ke konfrontaci s provládními 

demonstranty. Aby mohly i dále soukromé stanice vysílat záběry probíhajících opozičních 

protestů a výzvu „Na Miraflores“, rozpůlily obrazovku ve dví a vysílaly zároveň Chávezův 

projev a záběry protestů. 

Mezitím byl v ulicích postřelen fotograf deníku Diario 2001 Jorge Tortoza a za velmi 

nejasných okolností bylo zraněno několik dalších fotografů a kameramanů. Střelby do 

demonstrantů využila opozice, která začala šířit ve vysílání nepravdivé informace o tom, že 

střelbu nařídil Chávez a otevřela si tak cestu k možnému svržení venezuelské hlavy státu. Na 

televizních obrazovkách se objevily záběry provládních demonstrantů, kteří stříleli z mostu 

nedaleko prezidentského paláce. Kam stříleli, však nebylo ze záběrů vidět. Video doplňoval 

hlas, který komentoval, jak „Chávezův příznivec střílí do pokojného opozičního davu.“ Jak se 

později ukázalo, záběry byly naprosto zásadním způsobem manipulované a neposkytly širší 

pohled, který dokazoval, že střelba z řad provládních demonstrantů nemířila na odpůrce vlády. 

Ve skutečnosti byla první vlna střel mířena právě mezi Chávezovy příznivce – několik z nich 

bylo zasaženo přímo do hlavy a propukl zmatek. Demonstranti se začali sklánět a snažili se 

ukrýt před smrtícími ranami, poté jeden z nich střílel do míst, odkud střelba přicházela. 

Krutou pravdou, kterou odhaluje dokument The Revolution won't be televised (který posloužil 

jako jeden z důležitých zdrojů pro tuto práci), je fakt, že střelba namířená na příznivce vlády 

byla vedená představiteli metropolitní policie podporující opozici. Ti měli poblíž 

prezidentského paláce umístěné snipery, kteří do davu chladnokrevně stříleli. Tato skutečnost 

však zůstávala venezuelské veřejnosti utajena a vyšla na povrch až dávno po dubnových 

událostech. Upravené záběry skryly skutečnost, že střelba z řad prochávistů mířila na 

                                                

 
41 Golinger (2004) 
42Podle již zmiňovaného článku 192 telekomunikačního zákonu (Telecommunication act) 
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prázdnou ulici, kde se za vozy a budovami ukrývali členové metropolitní policie, nikoli na 

příznivce opozice.  Autorem záběrů byl Luis Alfonso Fernández z Venevisión a za ty samé 

snímky získal ve Španělsku prestižní novinářskou cenu Premio Rey.
43

 

Venezuelský prezident se rozhodl zastavit pozemní vysílání hlavních televizních 

kanálů, které byly obviněny z „podněcování násilí“.
44

 Stanice však pokračovaly ve vysílání 

díky satelitu a kabelovému vysílání. 

Další zvláštností je vydání deníku The Daily Journal (anglicky psaný deník 

vycházející v hlavním městě) z 11. dubna a zvláštní vydání dalšího deníku El Nacional. První 

zveřejnil na titulce článek „State of Agony Stunts Governement“, El Nacional napsal 

„Závěrečná bitva bude v Miraflores“ a to ještě předtím, než se odehrály výše popsané události 

(jak mohl deník El Nacional tušit, že protivládní protest změní trasu a zamíří k 

prezidentskému paláci v Miraflores? Jak mohl The Daily Journal tušit, že proběhne bitva o 

samotné udržení vlády?) 

Záběry střílejících chávistů a nepokojů v ulicích opodstatnily další krok plánovaného 

převratu opozice – vyzvat Cháveze k rezignaci. V 7 hodin večer se na soukromých televizních 

kanálech objevil viceadmirál Hector Ramirez s připraveným prohlášením, volajícím po 

neuznání současné vlády a prezidenta a odstoupení nejvyšších armádních představitelů. 

Neposlušnost vládě a autoritě prezidenta potvrdilo v televizním vysílání celé vedení Národní 

gardy (které zastupoval generál Carlos Alfonso Martinez), viceministr pro občanskou 

bezpečnost generál Luis Alberto Camacho Kairuz a vedení DISIPu (venezuelská verze FBI). 

Neposlušnost prezidentovi a vládě potvrdili poté i šéf armády, generál Efrain Vasquez 

Velasco, a generál Manuel Rosendo, představitel nejvyššího vojenského velení, který byl do 

té doby považován za nejbližšího spolupracovníka Cháveze.
45

 

Soukromé televize pokračovaly ve vysílání záběrů protestů a střelby, zatímco se 

snažila státní televize VTV (Venezolana de Televisión nebo také Canal 8) uvést věci na 

pravou míru – živě vysílala přímo z prezidentského paláce v Miraflores. Informace 

poskytované VTV negovaly ty, které vysílaly soukromé kanály. VTV osvětlovala, že to nebyli 

provládní demonstranti, kteří začali střelbu, ale že to byli naopak právě oni, na které byla 

střelba mířena. Poté ohlásila, že Chávez chystal setkání se svými ministry a nejvyšším 

                                                

 
43Eva Golinger (2004) 
44Bourgeat (2003) 
45

WILPERT, Gregory. An Account of April 11-13, 2002, in Venezuela. 15. 3. 2007. [citováno 15. 4. 2012]. 

Dostupné z www: < http://www.zcommunications.org/an-account-of-april-11-13-2002-in-venezuela-by-gregory-

wilpert >. 
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vojenským velením, aby rozhodl o postupu při probíhající krizi. Vysílání státní televize však v 

10 hodin večer najednou ustalo. Přibližně ve stejnou dobu bylo obnoveno normální vysílání 

soukromých stanic. VTV byla obsazena na popud opozičního guvernéra státu Miranda 

Enriqua Mendozy – vysílače byly vyřazeny z provozu a zaměstnancům byl po dva dny 

odepřen vstup do budovy. Veřejnost tak byla odtržena od důležitého zdroje informací, stejně 

jako vláda a provládní aktivisté ztratili jediný nástroj, jak šířit alternativní verzi probíhajících 

událostí. Soukromé televizní situace tak získaly kontrolu prakticky nad veškerými 

informacemi, které putovaly k venezuelským občanům. 

V tu samou dobu obklíčily prezidentský palác tanky a vůdci převratu vyhrožovali 

útokem, pokud by Chávez se svými ministry zůstal na místě. Informace o tom, co se dělo po 

desáté hodině večerní v prezidentském paláci, byly nejasné. O půl druhé ráno oznámil generál 

Efrain Vasquez Velasco, že Chávez vyjednával s opozicí podmínky své rezignace. Ten 

požadoval ústavou zaručenou rezignaci před Národním shromážděním, přičemž by moc 

legálně přešla do rukou viceprezidenta, který by vyhlásil nové volby, chtěl také dostat prostor 

vyjádřit se k událostem v živém televizním přenosu, záruku zachování zdraví všech 

přítomných v prezidentském paláci a jeho kabinetu a možnost odcestovat ze země i se svou 

rodinou.
46

 O půl čtvrté ráno generál Lucas Rincón Romero oznamuje, že Chávez rezignoval. 

Jeho podmínky nebyly splněny - Chávez byl svržen a převezen do věznice Fort Tiuna jako 

„prezident zajatec“. Ve Fort Tiuna měl příležitost vidět televizní záběry a prohlášení, která 

informovala o jeho rezignaci – kterou však nikdy nepodal. Díky telefonátu své dceři se mu 

podařilo informovat loajální členy jeho vlády o skutečnosti, že byl svržen pod hrozbou násilí. 

Zpráva se dostala k vrchnímu generálovi Isaiasovi Rodriguezovi. Ten svolal tiskovou 

konferenci, při které měl ohlásit své odstoupení. Místo toho v živém přenosu informoval, že 

Chávez neodstoupil dobrovolně a byl neprávem držen v zajetí.
47

 

Měli bychom také poznamenat, že Chávez v tu dobu neměl být ve Venezuele, ale na 

setkání Organizace amerických zemí (Organization of American States) v Costa Rice, kam 

však neodletěl.  Důvodem bylo prohlášení generála Gonzaleze Gonzaleze, které proběhlo 

soukromými médii 10. dubna. Ten v televizním rozhovoru řekl, že nejvyšší armádní 

představitelé vyzvali Cháveze k odstupu, a že pokud by odmítl, museli by se vzbouřit a k 

rezignaci ho přimět. Moderátor se ho zeptal, měl-li v plánu převrat, na což odpověděl 

                                                

 
46HARNECKER, Marta. "Lessons of the April Coup: Harnecker interviews Chávez". ZCommunications. 9. 1. 

2003. [citováno 7. 9. 2010]. Dostupné z www: <http://venezuelanalysis.com/files/best_of_coup_coverage.pdf >.. 
47. JONES, Bart., Hugo! The Hugo Chávez Story: From Mud Hut to Perpetual Revolution, London:The Bodley 

Head. 4. 9. 2007. Str. 346 
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pousmáním.
48

 Den po státním převratu bylo jeho jednání osvětleno na Venevisión – rozhovor 

s Gonzalezem byla předem připravená součást plánu na převrat, který logicky vyžadoval, aby 

Chávez zůstal v zemi. 

Do čela nové de facto vlády se postavil již zmiňovaný prezident Fedecámaras Pedro 

Carmona. Ten 13. dubna odpoledne vydal dekret, jímž rozpouštěl celé Národní shromáždění a 

Nejvyšší soud a dále neuznával ústavu schválenou roku 1999. Do čela prozatímní vlády 

dosadil své příznivce z řad opozice, kteří se podíleli na puči. Většina z nich pocházela z 

armádních řad a pravicových stran AD a COPEI. To však pobouřilo (nejen) Chávezovy 

příznivce, kteří se vydali protestovat před prezidentský palác. Metropolitní policie začala 

krvavě potlačovat protesty, které se domáhaly návratu Cháveze do funkce – před 

prezidentským palácem a pevností Fort Tiuna bylo zabito přes padesát lidí.
49

  

Díky prohlášení Isaiase Rodrigueze, Bolívarským kruhům a komunitním médiím se 

šířila zpráva, že Chávez nerezignoval. Generál Raúl Baduel vydal 12. dubna v Maracay 

manifest „Operace záchrana národní důstojnosti“ (Operation Rescue National Dignity), který 

požadoval v první řadě ukončení násilí ze strany Metropolitní policie páchané na 

demonstrantech, okamžité znovunastolení ústavního pořádku, vyhnutí se vojenské konfrontaci 

a okamžité odstoupení nelegitimní vlády, která nezákonně převzala moc nad Venezuelou. K 

chávistům se připojovalo čím dále více složek armády, které přislíbily Chávezovi loajalitu. 

Tyto informace se šířily pouze v mezinárodních a komunitních médiích – občané Venezuely, 

odkázaní na vysílání komerčních stanic, neměli k těmto informacím přístup.   

K přemožení dočasné vlády dopomohl výše zmíněný generál Raúl Baduel, generál 

Vasquez Velasco (bez kterého by byl zřejmě puč neúspěšný, ale který začal zpochybňovat 

kroky nastolené de facto vlády) a Čestná stráž (Honor Guard).
50

 Ta chtěla zatknout Pedra 

Carmonu a jeho nový kabinet právě ve chvíli, kdy měli skládat přísahu – většině z nich se 

podařilo utéci, mimo jiné do pevnosti Fort Tiuna, kde se nacházelo mnoho rebelujících 

generálů, kteří opozici při převratu pomáhali. Záchrana přechodné vlády byla v tento okamžik 

již téměř nemožná – v ulicích protestovali desítky tisíc lidí, šířila se zpráva o nepravdivosti 

Chávezovy rezignace, a přidávalo se čím dále více generálů, kteří s opozicí nesouhlasili. 

Generál Vasquez Velasco vydal prohlášení (podporované armádními veliteli a jednotkami ve 

Fort Tiuna), ve kterém uvedl, že přechodná vláda učinila několik chyb, kvůli kterým nemůže 

                                                

 
48Golinger,(2004) 
49

 Wilpert (2007) 
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být uznána za legitimní; zejména nepostupovala v souladu s ústavou schválenou roku 1999.  

Velasco tedy požadoval okamžité odvolání „Carmonova dekretu“, obnovení Národního 

shromáždění, respektování veškerých státních institucí a nakonec požadoval i možnost, aby 

mohl Chávez odjet do země dle svého uvážení a objevit se v národní televizi, jak bylo předtím 

stanoveno v podmínkách jeho rezignace.  

13. dubna večer oznámili ve vysílání státní televize Canal 8 (jejíž vysílání bylo do té 

doby přerušeno), že se Hugo Chávez brzy vrátí do prezidentského paláce.  Byl převezen z 

pevnosti Turiamo do Miraflores, kde ho s nadšením okolo čtvrté ráno přivítal čtyřicetitisícový 

dav.  

3.2 Média a jejich role při puči  

Jak bylo již naznačeno v předchozí kapitole, při puči se nejednalo až tak o válku 

politickou, jako o válku mediální. Média v tomto případě přebrala zodpovědnost vlády a moc 

mediální se stala mocí politickou – nástrojem, jak ovládnout fungování celé země. Nejenom, 

že komerční stanice nepokrytě stály na straně strůjců převratu, ale navíc podněcovaly násilí a 

poskytovaly neúplné, nebo dokonce zcela nepravdivé, zavádějící informace. Média 

prosazovala protivládní agendu na úkor dobra občanů a stability země.  

Jednou z klíčových událostí, která pomohla odhalit napojení opozice na soukromé 

televizní stanice a také prokázat, že puč byl předem připravený, bylo svědectví Otto 

Neustaldta, korespondenta stanice CNN. Ten na fóru „Journalism in Times of Crisis“ ve 

Venezuele uvedl, že 10. dubna večer obdržel telefonát od blízkého přítele, který mu řekl: 

„Otto, zítra, 11. dubna, se objeví video Cháveze, průvod demonstrantů půjde k Miraflores, 

budou tam mrtví a dvacet nejvyšších důstojníků se vyjádří proti vládě a bude požadovat 

rezignaci prezidenta.“ Neustaldt měl mít na starosti natočení videa důstojníků a jeho další 

distribuce médiím.
51

 Den nato skutečně proběhlo toto natáčení, při kterém Hector Ramirez 

Perez oznamoval smrt civilistů při protestech. Šokující je, že v době, kdy byla nahrávka 

pořízena (okolo 2. hodiny odpoledne) ještě k žádnému krveprolití v hlavním městě Venezuely 

nedošlo. Neustaldt po odvysílání části této konference státní venezuelskou televizí své 

prohlášení popřel a uvedl, že bylo vytržené z kontextu – ta se tedy rozhodla odvysílat 

konferenci celou, aby nemohlo dojít k jakémukoli zkreslení jeho výpovědi. Poté bylo už zcela 

jasné, že Neustaldtovo prohlášení bylo zcela legitimní a dokazuje tak primární roli 

soukromých médií při převratu i to, že převrat byl do detailů naplánovaný a bohužel 
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zahrnoval střelbu do demonstrantů jako důvod pro odvolání Cháveze a jeho vlády.  

Dosavadní vláda, která převzala moc 11. dubna, použila všech možných prostředků k 

umlčení Chávezových příznivců. Šlo zejména o válku mediální a kontrola informací mohla v 

tomto případě znamenat moc absolutní. Carmonova de facto vláda ukončila vysílání státní 

televize (viz. kapitola výše), zastavila činnost státní zpravodajské agentury Venpress, která 

byla zároveň bez jakéhokoli povolení prohledávána, provedla zátah na tři komunitní stanice – 

Radio Perola, TV Caricuao a Radio Catia Libre a obklíčila a zamezila přístup do stanice 

Catia TV.  

Soukromá média začala 12. dubna oslavovat vítězství opozice a to mnohdy velmi 

ostrým způsobem, nedbajíc přitom na pravdivost informací. Titulky deníku El Universal 

hlásaly, že „Chávez rezignoval“, „Je to za námi“, Asi es la Noticia otiskla titulek „Vrah 

padnul“ atd. Napoleón Bravo ve svém ranním pořadu 24 Horas přečetl údajnou rezignaci 

Cháveze, kterou však venezuelský prezident nikdy nepodepsal. 
52

 V tom samém pořadu 

přivítal hlavní představitele nové vlády, kteří děkovali soukromým stanicím za jejich nedílnou 

spoluúčast na převratu, který by bez nich nebyl možný. V tu samou dobu bylo vysílání státní 

televize stále vyřazeno z provozu. Soukromá média dobrovolně šířila neúplné, nebo zcela 

nepravdivé informace a zcela vyčlenila ze svého vysílání jakékoli informace o Chávezovi a 

protestech, které se po ustavení Carmonovy vlády začaly stupňovat. Andrés Izarra, bývalý 

producent zpravodajského pořadu na RCTV, dosvědčil, že dostal jasné pokyny od vedení 

televize: „Žádné informace o Chávezovi, jeho příznivcích, ministrech a komukoli, kdo s ním 

může být jakkoli spojován.“ 
53

Soukromá média se tak jasně dopustila cenzury a zkreslování 

informací nejdůležitějšího charakteru. Venezuelským občanům byl odepřen přístup k 

pravdivým, objektivním a aktuálním informacím, což znamenalo porušení venezuelské 

ústavy, která zaručuje právo na takové informace i porušení mezinárodně uznaných dohod o 

lidských právech.  

Cenzura pokračovala i 13. dubna, kdy komerční stanice přestaly vydávat jakékoli 

zpravodajské informace a místo toho zařadily do vysílání kreslené pořady a staré 

hollywoodské filmy; z jejich vysílání se tedy mohlo zdát, že se situace naprosto uklidnila. 

Později se ukázalo, že zadržování informací měl na svědomí sám Carmona, který se 12. 

dubna sešel s představiteli nejdůležitějších médií a požádal je, aby nevysílali žádné informace, 

které by mohly vést k nestabilitě v zemi (respektive aby v žádném případě nešířili zprávy 
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související s protesty, které byly namířené vůči jeho vládě).  

Při pokusu o převrat došlo k porušení základních lidských práv, které zaručují 

mezinárodní úmluvy – občanům bylo odepřeno právo na nestranné, objektivní informace, 

nebyla zaručena pluralita názorů a zdrojů. Média mají v případě závažných témat, týkajících 

se bezpečnosti země a jejích občanů zaručit prostor pro možnou debatu a různé názorové 

proudy. Fairness Doctrine, schválená ve Spojených státech, mimo jiné říká, že média by měla 

postupovat především v zájmu občanů. V tomto případě se stala média nástrojem politickým, 

absolutně popírajícím jakékoli novinářské i etické principy. Jak popisuje Noam Chomsky, 

dnešní média slouží a propagují zájmy mocných struktur, které je ovládají a financují. Masová 

média se tak stávají korporacemi, které prodávají pozornost publika dalším trhům. Fungují 

jako nástroj politické propagandy na úkor etických a ústavních principů. Pablo Antillano, 

odborník na zpravodajství a média, považuje zvyk soukromých médií chovat se jako kartel a 

zachycovat události pouze z jednoho úhlu pohledu za vysoce nebezpečný fakt, který ohrožuje 

diverzitu informací a názorovou pluralitu.
54

 Ve světle událostí, odehrávajících se na 

mediálním poli 21. století, rezonují s neuvěřitelnou silou slova George Orwella, zaznamenaná 

v notoricky známé knize 1984: „Kdo řídí minulost, řídí i budoucnost. Kdo řídí současnost, 

řídí minulost.“ 

3.3 Financování venezuelských novinářů a médií Spojenými státy 

Dokumenty, odhalené díky Aktu o informační svobodě (Freedom o Information Act – 

FOIA), dokazují, že ze Spojených států doputovalo k venezuelským novinářům a soukromým 

médiím přes 4 miliony amerických dolarů během tří let (období let 2007-2010). Tato částka je 

pouhým zlomkem z celkového obnosu 40 milionů USD, které ročně investují mezinárodní 

agentury do opozičních skupin ve snaze vyprovokovat změnu režimu. 
55

 Financování 

venezuelských soukromých televizních stanic potvrdil i dokument, který byl zveřejněn na 

Wikileaks pod referenčním označením „10CARACAS219“. Finance ze státních amerických 

fondů putovaly do Venezuely přes tři vládní agentury; tou první je Organizace pro 

panamerický rozvoj (Panamerican Development Foundation – dále jen PADF), Freedom 

House a tou poslední je Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (US Agency for 

International Development – USAID). Ze zveřejněných dokumentů není jasné, kdo přesně 

finanční pomoc obdržel, protože konkrétní jména novinářů a institucí byla vynechána. 
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Vodítkem však může být dokument z července 2008, který omylem prozradil jména hlavních 

organizací, které mohly těžit ze štědrých amerických zdrojů. Dvě nejdůležitější organizace 

jsou Espacio Publico a Instituto de Prensa y Sociedad – IPYS (Institut pro tisk a veřejnost). 

Tyto dvě organizace mají za úkol přerozdělovat peníze putující ze Spojených států mezi 

soukromá média a novináře, kteří zaujímají silný protivládní postoj a prosazují americkou 

vládní agendu.  

PADF má podle zveřejněných dokumentů „posilovat nezávislé žurnalisty, poskytovat 

jim vzdělávání, technickou pomoc, materiály a lepší přístup k internetovým technologiím, 

které rozšiřují a diverzifikují mediální zpravodajství a zvyšují také kapacitu aktuálně 

informovat veřejnost o těch nejkritičtějších záležitostech ovlivňujících Venezuelu.“ Odhalené 

dokumenty však jasně ukazují, jak se americká vláda podporou soukromých (nikoli 

nezávislých!) médií vměšuje do vnitřních záležitostí jiné země. Porušuje tak zákony, které 

mají zabraňovat takovému typu propagandy (o které můžeme hovořit, jestliže jsou z 

amerických zdrojů financována soukromá média, která nepokrytě zaujímají protivládní postoj 

a nenabízí jakýkoli prostor pro alternativní názorové proudy, ba co víc, jsou v rukou 

venezuelské nejbohatší elity, která je úzce provázána s vedením pravicových, opozičních 

stran. Na jejich zájmy tak můžeme nahlížet jako na podnikatelský plán, spíš než jako na 

službu veřejnosti.) a legislativou zakázané vměšování se do vnitřních záležitostí cizí země.  

Informace, získané z dokumentů (sepsané americkou ambasádou v Caracasu) 

publikovaných na stránkách Wikileaks, prozrazují, jak se sešel velvyslanec Spojených států ve 

Venezuele s představiteli soukromých mediálních společností El Nacional, Globovisión a 

Cisneros Group, aby s nimi projednal politickou náplň vysílání.
56

 Zároveň El Nacional 

požádal o finanční podporu z americké strany. Americký velvyslanec Patrick Duddy byl v 

únoru roku 2010 požádán neznámým představitelem soukromého vydavatelství El Nacional o 

finanční podporu ze strany americké vlády, případně o informace o možných zahraničních 

sponzorech, které by mohli oslovit. Zástupce společnosti Globovisión (jehož jméno je ve 

zmiňovaných dokumentech také cenzurováno) se vyjádřil tak, že pokud by Chávez vyhrál 

další volby, byli by „všichni odepsaní“. Přes výhru socialistické strany Venezuely pokračuje 

dál Globovisión ve vysílání bez jakékoli změny. Za zmínku rozhodně stojí  pořad La Voz de 

America (Hlas Ameriky), který je vysílán díky speciální dohodě Globovisión s americkou 

vládou, která tento pořad financuje a má nad ním dohled. Podle Evy Golinger, novinářky a 
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právničky žijící v Caracasu, která se zabývá analýzou záležitostí týkajících se Venezuely, má 

tento pořad za cíl „hájit proamerickou propagandu v Latinské Americe.“ Dále říká: „Pro rok 

2011 schválila americká vláda několikamilionový rozpočet, který zaručí vysílání tohoto 

třicetiminutového pořadu ve Venezuele pětkrát týdně, údajně s cílem negovat protiamerickou 

propagandu venezuelské vlády.“
57

  

Další spis pod názvem „Venevision Seaks ‘Balance’ in News Coverage“, dostupný 

díky Wikileaks, popisuje schůzku velvyslance Duddyho se zástupci Cisneros Group, o které 

již bylo referováno v kapitole 2.1 této práce, a která vlastní práva provozovat TV stanici 

Venevision.  Duddy poznamenal, že někteří zástupci opozice tvrdí, že Venevision uzavřela s 

venezuelskou vládou tajnou dohodu, díky které se vyhne případnému odebrání licence a na 

oplátku umírní kritické, opoziční hlasy. V této depeši je však také zmíněno, že Venevision 

odmítla jakoukoli spolupráci s vládou a dementovala svou údajnou autocenzuru. Carlos 

Bardassano podle depeše řekl, že „kvůli vysoce polarizované atmosféře v zemi se bude 

Venevision snažit o objektivní a neutrální zpravodajství.“ Obsah zpravodajství byl z 60% 

spíše opoziční, zbytek zpravodajství měl tendenci vyjadřovat provládní hlasy, přičemž měl 

tento kanál za cíl co nejvíce se přiblížit obsahové rovnováze. Americký ambasador však 

upozornil stanici na to, že pokud by ztratila Globovisión možnost pokračovat ve vysílání, 

měla by se sama „ujmout vlajkového praporu svobody vyjadřování“. Ve světle informací o 

rovnováze a pluralitě zpravodajství na Venevision zní tato slova přinejmenším podivně. Tedy 

v případě, že za „svobodu vyjadřování“ nepovažujeme šíření jednostranných, zaujatých 

názorů, které rezonují s americkou neoliberální kapitalistickou ideologií.  
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4. Změna v mediální legislativě 

4.1 Zákon o sociální zodpovědnosti televize a rádií 

V důsledku dubnových událostí a zároveň nadcházející generální stávce v lednu 2003 

přistoupila Chávezova vláda k návrhu „Zákona o sociální zodpovědnosti televize a rádií“ (Ley 

Resorte). Ten měl zaručit, aby média závazně postupovala v souladu se zákony během 

dětských vysílacích hodin. Stanice nerespektující tento zákon by mohly přijít o vysílací 

licenci, což vzbudilo rozhořčení na straně soukromých stanic a zároveň přijetí tohoto zákona 

ostře sledovala a ve většině případech také odsoudila západní média a organizace hájící lidská 

práva (např. Human Rights Watch). Tento kontroverzní, nejednou zavrhovaný zákon přijatý ve 

Venezuele 7. prosince 2004 však nijak neslouží ke kontrole obsahu vysílání, jak tvrdí mnozí, 

ale naopak podporuje nezávislá média, demokratizaci rádia a televize a zaručuje občanům 

všeobecný přístup a podílení se na komunikačních médiích. Základní principy představené v 

tomto zákoně jsou velmi podobné těm, které byly dávno zákonem uznané například ve 

Spojených státech.
58

  

Zákon o sociální zodpovědnosti rádií a televize zaručuje svobodu vyjadřování bez 

cenzury, soudní systém, který podporuje občany ve vývoji k sociálně zodpovědnému publiku, 

vykonávání a respekt lidských práv, podporuje domácí, nezávislou produkci, rovnováhu mezi 

povinnostmi, právy a zájmy občanů a rádií a televizí, rozsévání venezuelských kulturních 

hodnot, dosažení nestranného informování a prosazuje aktivní občanskou účast v 

záležitostech země. Jak již bylo řečeno výše, porušení tohoto zákona může vést k sankcím, 

odebrání vysílací licence nebo neobnovení práva na vysílání. V zákonu je stanoveno, že jeho 

porušením může být šíření zpráv, které propagují, omlouvají nebo podněcují neposlušnost 

zákonu, šíření materiálu, který narušuje činnost občanských a soudních organizmů, které 

zaručují každému právo na život, zdraví a bezúhonnost a dalším nedodržením zákona je 

neuposlechnutí nařízení poskytnout vysílací prostor státu nebo ministerstvu informací a 

komunikací. Až na 72 hodin může být televizním nebo rádiovým stanicím odebrána licence v 

případě, že šíří zprávy, které podněcují válku, nepříznivě narušují veřejný pořádek nebo 

podporují zločin a pokud podněcují činy, které přímo destabilizují venezuelskou národní 

bezpečnost. Soud může přistoupit k odebrání licence až na pět let v případě, že se stanice 

dopustí opakovaného porušení tohoto zákona během pěti let od prvního uděleného trestu.  

V roce 2003 bylo zahájeno řízení proti čtyřem hlavním komerčním televizím ve 
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Venezuele – Globovisión, RCTV, Televén a Venevision. Ty byly obviněny z podněcování 

násilí, šíření nepravdivých, zavádějících nebo zaujatých zpráv a dále z podpory podvracení 

veřejného a společenského pořádku. Také byly obviněny z nedodržování vysílacích hodin pro 

děti a z podněcování kriminálních činů, jako je neplacení daní či pořádání demonstrací na 

nepovolených prostranstvích.  

Zákon o sociální zodpovědnosti televize a rádií byl v prosinci roku 2010 doplněn a 

schválen jako Zákon o sociální zodpovědnosti televize, rádií a digitálních médií. Ten i nadále 

posiluje sociální odpovědnost jak digitálních, tak klasických médií, požaduje dodržování 

svobody projevu a informací bez zásahu cenzury v rámci občanského, demokratického státu. 

59
 Zákon dává vznik Komisi pro televizní programové vysílání (Television Programming 

Commission), která má za úkol vytvářet podmínky pro udělování vysílacích frekvencí 

národním nezávislým produkcím, čímž je opět zaručena demokratizace médií, pluralismus, 

svoboda tvorby a vytváří tak funkční podmínky pro rovnou soutěž.  

4.2 Kauza RCTV 

Chávezova vláda pokračovala v restrikcích vůči soukromým médiím, která 

nedodržovala přijatý zákon. Největší rozruch vyvolala kauza nejsledovanější venezuelské 

stanice RCTV. V prosinci roku 2006 Chávez oznámil, že této TV stanici nebude obnovena 

vysílací licence, která měla vypršet v květnu následujícího roku. RCTV byla nařčena z 

podpory neúspěšného převratu roku 2002, dále se prý provinila proti státu, státní bezpečnosti 

a podkopala důstojnost celé země.
60

 Fakt, že RCTV podporovala pokus o státní převrat, 

nevyvrací ani studie Reportérů bez hranic „Supreme Court rules RCTV’s appeal against loss 

of its licence’inadmissible‘“ Ta rozhodnutí venezuelské vlády odsuzuje a dokonce říká, že 

nesmí dojít k jakémukoli zásahu do vysílání RCTV bez souhlasu jejích vlastníků. 
61

 

Rozhodnutí vlády neudělit licenci RCTV vyústila v masové protesty v květnu roku 

2007, kdy se v Caracasu sešlo téměř třicet tisíc demonstrantů. Velvyslanec Venezuely ve 

Spojených státech Bernardo Alvarez Herrera se oficiálně k případu vyjádřil následovně 

(citujeme pouze část z jeho otevřeného dopisu): „Rozhodnutí neobnovit licenci RCTV bylo 

učiněno v souladu s venezuelskou ústavou, zákony a standardy veřejného zájmu. Toto 

                                                

 
59 LENDMAN, Stephen. Venezuela's New Social Responsibility Law. 28. 3. 2011. [citováno 13. 4. 2012]. 

Dostupné z www: < http://venezuelanalysis.com/analysis/6098>. 
60 news.bbc.co.uk. Chavez to shut down opposition TV. 29. 12. 2006. [citováno 15. 4. 2012]. Dostupné z www: < 
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rozhodnutí nebylo postaveno na kritickém postoji, který zaujímá RCTV vůči vládě, a nebylo 

ani míněno jako umlčení kritiky vlády. Venezuelská média se budou tak jako doposud těšit z 

práva publikovat a nabízet různé názory, ať už souhlasí s prezidentem či nikoli. Tento fakt byl 

uznán několika pozorovateli. Jak napsal Bart Jones, dlouholetý korespondent Associated 

Press, v článku publikovaném v Los Angeles Times 30. května: „Rádio, televize a tisk 

zůstávají necenzurované a neohrožené vládou. Většina venezuelských médií je stále v rukou 

staré oligarchie a zaujímá silný proti-chávezovský postoj.“
62

 

Vzhledem k tomu, že předchozí zákon se vztahoval pouze na pozemní vysílání, 

pokračovala RCTV ve vysílání díky kabelu. Kabelové vysílání bylo do zákona zaneseno až 

roku 2009 a pod zákon spadají veškeré stanice, které jsou považovány za národní.
63

 

Argumenty RCTV i západních mediálních watchdogů, že jde o cenzuru a omezování šíření 

informací jsou v tomto případě irelevantní, protože RCTV sice musela upustit od pozemního 

vysílání, ale mohla nadále vysílat díky kabelu, satelitu a pokračovat i v provozování svých 

dvou rádiových stanic. K omezování nebo porušování demokratických principů plurality 

médií by došlo v případě, že by opoziční názory nedostaly v médiích žádný prostor, ba co víc, 

žádná opoziční média by nefungovala. To je vzhledem k rozložení sil na venezuelském 

mediálním poli absurdní – jak již bylo v této práci popsáno v kapitole 2, opoziční soukromá 

média jsou ve velké převaze ať už z hlediska počtu kanálů, tak výše sledovanosti.  

Důvodů pro neobnovení licence RCTV tak bylo hned několik a argumentů, jež vyvrací 

nedemokratičnost takového rozhodnutí, taktéž. Opozice má i nadále k dispozici mnoho 

vysílacích frekvencí, díky nimž může šířit své postoje a názory, RCTV porušila v několika 

případech zákon a byla tak logicky podrobena zákonem daným sankcím, a v neposlední řadě 

uvolnění vysílací frekvence otevřelo cestu novému televiznímu kanálu TVes, který funguje 

jako služba veřejnosti a má propagovat hodnoty socialistické revoluce. Jak také podotknul 

výše citovaný velvyslanec Venezuely ve Washingtonu Herrera, RCTV zaujímala jednostranný 

kritický postoj vůči legitimní vládě a využila svého privilegovaného postavení jako média k 

narušení ústavního pořádku. Ani v  žádné jiné zemi médiím není tolerováno, aby podkopávala 

ústavní pořádek, nedodržovala ústavou zaručené demokratické principy a popírala zároveň 

mezinárodně uznané dohody o lidských právech. Nejen v americkém prostředí by bylo 

nemyslitelné, aby si někdo dovolil neuznávat legitimně dosazeného prezidenta, otevřeně volat 

                                                

 
62 www.embavenez-us.org. Ambassador Alvarez Response to Speaker Pelosi on RCTV Case. 30. 5. 2007. 
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po státním převratu a domněle šířit falešné informace týkající se národní bezpečnosti. Herrera 

v obhajobě rozhodnutí, které připravilo RCTV o možnost pokračování v pozemním vysílání, 

píše: „Rozhodnutí neobnovit vysílací licenci RCTV nijak neovlivní dlouhodobý závazek 

Venezuely ke svobodě vyjadřování, tisku a informací. … Ve skutečnosti je většina mediálních 

outletů v rukou soukromých vlastníků – z 81 TV stanic, 709 rádio stanic a 118 novinových 

titulů je respektive 79, 706 a 118 vlastněno soukromými vlastníky, kteří je také ovládají. Co je 

důležitější, veškerá média svobodně využívají svých práv, když kritizují vládu mnohdy 

ostrým způsobem, což jen reflektuje vitalitu venezuelské demokracie.“ 

Aktivní spoluúčast na pokusu o státní převrat a samotný důvod takové participace 

osvětluje vlastnictví RCTV. Ta patří, jako většina soukromých médií, jedné z nejbohatších 

venezuelských rodin – v tomto případě rodině Phelpsových. Ta zároveň vlastní potravinářské 

a stavební společnosti. Prezident RCTV Eliado Lares je napojený na Henryho Ramose 

Allupu, generální tajemník bývalé vládnoucí strany AD. Lares se zasadil o jistou koncesi 

vysílání roku 1987, kdy RCTV málem přišla o svou licenci, když byl na postu prezidenta 

Jaime Lusinchi, se kterým vedl spory ředitel RCTV Marcel Granier. Granier přišel k postu 

ředitele RCTV díky svatbě s Dorothy Phelpsovou, dědičkou to zámožné rodiny Phelpsových.  

Na konec ještě uveďme slova bývalého novináře Johna Dingese: „To, čeho se 

dopustila RCTV nemůže být odůvodněno a obhajováno žádným novinářským principem… 

Pokud televizní stanice selže v pokrývání událostí a v podstatě vypne své vysílání v době 

státní krize – ne proto, že by k tomu byla donucena, ale proto, že nesouhlasí s tím, co se právě 

odehrává – pak ztrácí jakoukoli možnost obhájit své činy před novinářskými principy.“
64
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Závěr  

Tato práce si kladla za cíl co nejobjektivněji přiblížit situaci Venezuely na poli 

mediální legislativy, mediálních příležitostí a možného omezování svobody vyjadřování ze 

strany státu. Na začátku jsme osvětlili socioekonomickou situaci země a podařilo se nám 

vyvrátit některá tvrzení o stále rostoucí chudobě a neutěšené situace země po nástupu Huga 

Cháveze na post prezidenta. Pravdou je, že chudoba prudce klesá, dochází k rozvoji 

v regionech a je posilována občanská společnost. Vláda Huga Cháveze klade důraz na 

podporu místních skupin a komunit a zavedl několikerá opatření, která zaručují 

Venezuelanům větší občanská práva. Za zmínku rozhodně patří referendum, které se stalo 

hojně využívaným demokratickým nástroje. Hugo Chávez také navrhnul změnu mnohých 

zákonů, které byly pro 21. století nedostačující – hlavní změnou bylo samozřejmě schválení 

nové ústavy roku 1999 a pro nás také důležitý zákon o telekomunikacích. Ten byl v průběhu 

dalších let doplněn o Zákon o sociální zodpovědnosti televize, rádií a elektronických médií, 

jehož zavedení bylo krokem k větší diverzifikaci médií a pluralitě nabízených názorů. Otevřel 

zároveň cestu k budování dalších komunitních médií a tím i přístupu veřejnosti ke skutečné 

participaci na záležitostech Venezuely.  

Velkým tématem pak bylo vlastnictví a kontrola venezuelských médií. Ze západních 

zdrojů by se na první pohled mohlo zdát, že Venezuela je totalitním státem, ve kterém vláda 

kontroluje mediální trh, respektive veškerý mediální obsah, zavádí cenzuru a všemi možnými 

způsoby umlčuje opoziční hlasy. Opak se ukázal být pravdou. Studie a oficiální statistiky 

dokazují, že soukromá média kontrolují přes 80 % mediálního trhu, přičemž sledovanost 

státních kanálů dosahuje přibližně 5 %. Jedním dechem musíme dodat, že soukromá média 

veskrze zaujímají silně kritický protivládní postoj a neponechávají místo pro alternativní 

názorové proudy.  

Dalším vodítkem pro pochopení médií ve Venezuele pak bylo zjištění, jak financuje 

americká vláda venezuelská soukromá média a novináře. Napojení na politické struktury 

v zemi pak pouze dokreslují celkový stav mediálního uspořádání. Jak bylo v této práci 

zmíněno již několikrát, Venezuela se stala častým terčem útoků západních médií pro svůj 

údajně totalitní charakter. Podařilo se nám dokázat, že Venezuelané nejen že se těší velké 

svobodě vyjadřování, která je jim ústavou zaručena jako občanské právo, navíc se mohou 

aktivně podílet na vytváření médií a budování občanské společnosti. Opoziční hlasy zaznívají 

v médiích dnes a denně a stále představují největší část z celkového obsahu soukromých 

médií.  
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Celkovou situaci Venezuely pak můžeme hodnotit jako pozitivní z hlediska mediální 

legislativy, která sleduje moderní vývoj mediálních struktur, zaručuje diverzifikaci médií a 

tím i pluralitu názorů. Pozitivní se ukázala být i opatření, zavedená za vlády Huga Cháveze, 

která vedla ke snížení chudoby a celkovému zlepšení socioekonomické situace země, která se 

stala skutečným lídrem Latinské Ameriky a může díky velkým příjmům z ropy prosazovat své 

zájmy jak na úrovni země, tak na úrovni mezinárodní. Důležitým poznatkem je pak napojení 

těch největších soukromých médií na venezuelskou elitu a pravicové strany AD a COPEI, 

které ztratily svůj vliv po nástupu Cháveze na post prezidenta. Jejich vliv pak můžeme vidět 

právě v mediální sféře, kam se musel nutně přesunout. Venezuela se ukázala být zemí 

otevřenou opozičním hlasům a respektující demokratické principy, na kterých staví.  
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Summary 

Objective of this work was to approach in the most objective way the situation on the 

field of media legislativ, opportunities and supposable restraint of freedom of expression. In 

the beginning we have demonstrated the socioeconomic situation of the country and we have 

come to disconfirm some claims about the ever increasing poverty and desolate situation of 

the country after Chávez’s election to presidential post. The truth is that poverty is falling 

down and there is a huge development in regions and in building of civil society. The 

government of Hugo Chávez supports local Gross and communities a have established many 

measures that ensure digger cicil libertin and rights to venezuelan people. We should mention 

the referendum, that is widely used as a democratic instrument. Hugo Chávez have aslo 

propřed ganges in some laws, that have been judged unsufficient for the 21st century – the 

biggest change was the endorsement of new constitution in 1999 and the law of 

telecommunications. The second mentioned has been complemented with the Law of Social 

Responsibility of Television, Radio and Electronic Media. This was a step towards a digger 

diversification of media and plurality of expressed opinions. It has opened the way for 

building of more community medias and better access of public to real participation in matters 

of Venezuela.  

A big topic was then the ownership and controlling of venezuelan media. From 

western sources we could easily think, that Venezuela is a totalitarian regime, under which the 

government controls the media market, respectively all the media content, applies censorship 

and silence the opposition voices in all possible manners. The contrary seems to be much 

more right. Some studies and official statistics prove that private media controls more than 

80 % of media market, whereas the ratings of viewers of state TV channels raises only up to 

some 5 %. We have to add in that in grain, private media advocate critical antigovernment 

opposition stands without leasing any space left for alternative opinions.  

Another clue to understanding of venezuelan media is the discovery of american 

funding of journalists and private media outlets in Venezuela. The linking of media to political 

structures in the country only completes the whole image of media functioning. As we have 

already mentioned in this study, Venezuela has been target of western media for its 

supposedly totalitarian character. We have proven, that people of Venezuela not only have 

large freedom of expression, that is a constitutional right, but that they can also participace in 

media creation and in building of vital, civil society. We can her the opposition voices in 

media every day and they still represent a large part of the private media content.  
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The general position of Venezuela can be judged as positive as from media perspective, 

that follows the development of modern media structures, tends to diversification of media 

and plurality of opinions. As positive are some measures taken by president Chávez, that 

helped to reduce poverty and improve the whole socioeconomic situation of the country. 

Important findings are that private media outlets are tightly linked to venezuelan elite and 

right wing political parties AD and COPEI, that have lost thein influence after Chávez came 

to power. Their influence then moved to media sphere. Venezuela has shown itself as a 

country open to opposition voices and as respecting democratic principles, upon which it 

stands.  
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