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Abstrakt 
Diplomová práce „Regulace médií a její reprezentace v českém tisku v letech 1991–

2011“ se ve své teoretické části zabývá právní regulací médií v České republice, a to 

konkrétně tří hlavních mediálních sektorů – tisku, rozhlasového a televizního vysílání a 

internetu. Definuje základní legislativní normy z oblasti mediálního práva a rozebírá 

nejdůležitější instituty, včetně činnosti regulačních orgánů. Dále se práce zabývá 

komparací české právní úpravy s úpravou regulace médií ve vybraných zahraničních 

zemích. Jejich výběr a rozdělení se opírá o tři mediální systémy podle definic v knize 

Systémy médií v postmoderním světě autorů Daniela C. Hallina a Paola Manciniho. 

Druhá část práce je věnována praktické analýze obsahu vybraných českých deníků MF 

Dnes a Právo z období od roku 1991 do 2011. Excerpovaný materiál se dotýká regulace 

vysílacích a tištěných médií. Autor se přitom snaží o vyvození závěrů, jak média 

přistupují k regulaci médií a zda akcentování určitých témat spojených s regulací médií 

může mít vliv na změnu mediální legislativy. Konkrétně se pak zaměřuje na návrh 

nových mediálních zákonů, jako je tiskový zákon a zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, které jsou v analyzovaných denících podrobovány značné kritice. 

Jedním z výsledků interpretativní analýzy by tak mělo být to, zda tato kritika má vliv na 

výslednou podobu příslušných legislativních aktů.    

 

Klíčová slova 
regulace médií, tisk, televizní vysílání, mediální systémy, komparace, interpretativní 

analýza, MF Dnes, Právo 

 



   

Abstract 
The thesis “Media Regulation and its Representation in Czech Newspapers from 1991 

until 2011” concerns in its theoretical part with legal regulation of media in the Czech 

Republic, in particular with regulation of three basic media sectors – press, radio and 

television broadcasting and internet. It defines basic statutes in the scope of media law 

and analyzes the most important legal provisions, including the activity of regulatory 

bodies. Furthermore, the thesis compares the Czech regulation of media with regulation 

in selected foreign countries. Their selection and categorization is based on three media 

systems as defined in the book of Daniel C. Hallin and Paolo Mancini “Comparing 

Media Systems”. In the second part, the thesis concerns with practical analysis of media 

content of two Czech dailies MF Dnes and Právo in the period from 1991 until 2011. 

The analysis deals with articles which are somehow connected to the issue of 

broadcasting and press media regulation. It tries to deduce how the dailies present media 

regulation and if emphasizing of particular topics could influence legislative acts 

regulating media. In particular the thesis concentrates on the press bill and the 

broadcasting bill which were extensively criticised in the analyzed dailies. One of the 

main results of the interpretative analysis would be the fact whether such a critique 

could result in amendments of the bills in question.      

 

Keywords 
media regulation, press, broadcasting, media systems, comparison, interpretative 

analysis, MF Dnes, Právo 
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Úvod 

Téma předkládané diplomové práce jsem zvolil s ohledem na svůj dlouhodobý 

zájem o regulaci médií a vývoj mediální legislativy. Proto jsem se rozhodl vypracovat 

v prvé řadě souhrn klíčových právních norem, které upravují fungování třech základních 

mediálních sektorů – tisku, rozhlasu a televize a internetu. Je zřejmé, že činnost médií 

ovlivňuje také velké množství předpisů, která média přímo neregulují, proto se budu 

zabývat v této souvislosti pouze tzv. lex specialis, tedy zvláštní právní úpravou. Pro tisk 

jde o tzv. tiskový zákon, pro rozhlas a televizi o zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a pro internetová média zákon o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání. Tyto předpisy doplním ještě o zákon o regulaci reklamy, který se 

dotýká všech médií. Zvláštní pozornost pak bude třeba věnovat Radě pro rozhlasové a 

televizní vysílání, která představuje nejvýznamnější ústřední správní úřad regulující 

mediální trh v České republice.  

Po analýze české právní úpravy se zaměřím na komparaci s vybranými 

nejvýznamnějšími zahraničními mediálními a právními systémy, jak z oblasti 

kontinentálního práva, tak z oblasti angloamerické právní kultury, tzv. common law, 

která je především ve Spojených státech amerických opřena o precedenční judikáty. 

Budu se věnovat především sektoru tisku a vysílacích médií, v případě speciální právní 

úpravy rovněž oblasti internetu. Cílem práce je najít paralely mezi českým regulačním 

rámcem a zahraničím a rovněž tak nastínit inspiraci pro úpravu mediální legislativy 

v České republice.   

Po této analýze platného právního stavu se v druhé části práce zaměřím na 

praktickou analýzu obsahu vybraných deníků, a to pokud jde o reprezentaci mediální 

regulace na stránkách deníků MF Dnes a Právo v období od roku 1991 do roku 2011. 

Zaměřím se přitom zejména na reprezentaci regulace vysílacích médií. Z tohoto důvodu 

je zkoumaný vzorek časově omezen, neboť rok 1991 představuje ustavení zcela nového 

duálního systému vysílání, který umožnil paralelní fungování médií veřejnoprávních, tj. 

vysílatelů organizačně a finančně nezávislých na státu a médií soukromých, resp. 

vysílatelů původního vysílání na základě licence a vysílatelů převzatého vysílání 

s registrací. Tento systém byl do roku 1991 u nás zcela neznámý a bude tudíž zajímavé 

sledovat, jak předmětná periodika budou jeho fungování reflektovat, a to i pokud jde o 

jeho regulaci, která je v pravomoci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Budu se 

zabývat i hodnocením fungování samotné Rady a porovnáním přístupu k regulaci médií 
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v deníku Právo na straně jedné a deníku MF Dnes na straně druhé. Velmi důležitá bude 

v této souvislosti debata o návrzích nových právních předpisů. V prvé řadě půjde o nový 

zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který byl přijat v roce 2001. 

Zaměřím se přitom na to, jak se promítly debaty o regulaci vysílacích médií po roce 

1991 právě do této nové právní úpravy. Podobně se budu zabývat rovněž návrhem 

nového tiskového zákona a jeho kritikou v tisku. To bude ostatně jedním z cílů analýzy, 

tedy pokusit se zjistit, zda kritika obsažená v médiích může mít vliv na výslednou 

podobu právní normy. Zda například explicitní odmítání určitých navržených 

ustanovení zákona má vliv na to, že jsou tato ustanovení při legislativním procesu 

zákonodárcem z finální podoby zákona vypuštěna.  

Pokud jde o úpravu práce v porovnání s tezemi, nedošlo až na obměnu nadpisů 

k žádné zásadní změně. V praktické části pak byl z důvodu obtížné dohledatelnosti 

článků z deníku MF Dnes v úvodních letech výzkumu nahrazen tento deník jinými 

tituly, což bude podrobněji rozvedeno v úvodu k analýze. 
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1. Mediální legislativa v České republice 
Pokud bychom chtěli vytvořit kompletní výčet mediální legislativy v České 

republice, tedy legislativy, která se nějakým způsobem dotýká činnosti médií, byl by to 

téměř nemožný úkol. Otázky, které se týkají médií, jsou totiž průřezově upraveny ve 

velkém množství právních předpisů. A to jak v odvětví veřejného práva, tak práva 

soukromého. V zásadě můžeme mediální legislativu rozdělit do tří hlavních skupin.  

První a nejpodstatnější skupinu tvoří právní předpisy, které mají ve vztahu 

k regulaci médií komplexní charakter. Tyto předpisy celkově upravují konkrétní 

mediální sektory, mezi které patří vysílací média1, tištěná média2 nebo některá média 

internetová3. Do této skupiny lze počítat i regulaci reklamy4. Do druhé skupiny můžeme 

zařadit předpisy, které se primárně médií netýkají, avšak upravují určité otázky, které 

musí média při své činnosti zohledňovat, jako je oblast ochrany osobnosti, autorského 

práva nebo nekalé soutěže. Třetí skupinu pak tvoří právní předpisy, které upravují pouze 

úzce partikulární otázky zasahující média, například v případě živnostenského zákoníku 

nebo trestního řádu. Jak je tedy z výše popsaného zjevné, není oblast mediálního práva 

žádným způsobem kodifikována a podle některých názorů je vůbec sporné, zda lze 

mediální právo označit za svébytnou právní disciplínu. V rámci právního řádu 

neexistuje ani jednotná definice pojmu médium.5 Důvodem je i relativní novost 

mediálního průmyslu v České republice. V zahraničí, např. v angloamerickém prostředí 

nebo v německy mluvících zemích, je však již oblast mediálního práva jasně 

vyprofilována.6    

Vzhledem k cílům této práce budu při následujícím podrobnějším výčtu a 

analýze mediální legislativy vycházet ze tří hlavních mediálních sektorů, které jsou 

právem regulovány. Za ty lze považovat tisk, rozhlasové a televizní vysílání a internet. 

V dalších částech se pak zaměřím primárně na regulaci rozhlasového a televizního 

vysílání, které patří k nejkomplexněji upraveným v rámci našeho právního řádu. 

                                                
1 Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
2 Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 
3 Zákon č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
4 Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy 
5 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 22 ISBN 9788087212486. 
6 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2., rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 
2007, s. 7 ISBN 9788073800338.  
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1.1 Tisk 

Podle standardní definice můžeme za tištěná média považovat „všechna média, 

která jsou zachycena na hmotném substrátu tiskem.“7 Tato definice je však do značné 

míry relativizována elektronizací těchto médií, která kromě své tištěné verze nabízejí 

rovněž verze pro elektronické čtečky, tablety nebo tzv. smartphony. Ačkoli v tomto 

případě nejsou tato média zachycena na hmotném substrátu tiskem, lze je stále 

považovat za média, která spadají pod regulaci tisku. Především z důvodu obsahové 

shody s jejich tištěnou verzí. Jiná situace může nastat v případě internetových médií, 

resp. zpravodajských serverů, kterým se budu věnovat v další části zabývající se 

internetem.  

Tištěná média se rozlišují na dva základní druhy, tj. periodická a neperiodická. 

Periodický tisk zákon definuje jako „noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod 

stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě 

nejméně dvakrát v kalendářním roce“8. Všechna ostatní tištěná média, která nelze 

zařadit pod tuto definici, zejména pokud jde o periodicitu vydávání nejméně dvakrát 

v kalendářním roce, lze označit za neperiodická, která podléhají i zvláštní právní 

úpravě9. Důležité však je, že jak v případě periodických, tak neperiodických publikací, 

podléhají tyto zákonné regulaci pouze v případě, že jsou veřejně šířeny, tj. že jsou 

určeny a zpřístupněny předem neurčenému okruhu osob nebo osob předem individuálně 

určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele jako fyzické osoby a okruh 

jeho osobních přátel.10 Nezáleží přitom na tom, zda jsou tyto tiskoviny šířeny za úplatu 

nebo bezplatně.11  

Obecně lze konstatovat, že tisková média podléhají v České republice poměrně 

nízké míře regulace. Takto liberální přístup odpovídá vývoji v rámci západních 

demokratických systémů, kde se již na konci 18. století začalo formovat právo na 

                                                
7 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2., rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 
2007, s. 27 ISBN 9788073800338. 
8 Ust. § 3 písm. a) tiskového zákona 
9 Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích 
10 Ust. § 3 písm. f) tiskového zákona 
11 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2., rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 
2007, s. 27 ISBN 9788073800338. 
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svobodu projevu.12 Toto právo bylo později realizováno právě svobodným tiskem, který 

v západní Evropě definitivně zakotvil na počátku 20. století.13   

Po stránce přístupové je pole prakticky naprosto volné, vydavatel musí splnit 

pouze povinnost evidence u Ministerstva kultury České republiky, které však nevede 

žádné speciální správní řízení a oznámení vydavatele tedy nepodléhá žádnému dalšímu 

schvalování. Pokud tak vydavatel doručí v zákonné lhůtě nejméně 30 dnů před 

zahájením vydávání periodika ministerstvu písemné oznámení, které splňuje předepsané 

formální náležitosti, nelze jakkoli zamezit tomu, aby vydavatel zahájil svou činnost a na 

vydávání periodika tak fakticky vzniká právní nárok. A to i v případě, že jde o 

tiskoviny, jejichž obsah odporuje dobrým mravům nebo je dokonce nezákonný.14 

Důvodem tohoto liberálního přístupu je především to, že vydávání tisku není objektivně 

nikterak omezeno technickými ani ekonomickými překážkami. Téměř každý má tak 

možnost vydávat tištěné periodikum, a to v jakémkoli nákladu, regionálně nebo 

celostátně a vydavatel je tudíž omezen pouze podmínkami trhu.  

Pokud jde o obsah tiskovin, je za něj podle zákona odpovědný vydavatel, vyjma 

reklamy a inzerce, za kterou odpovídá pouze, pokud se jedná o jeho reklamu a inzerci 

nebo pokud reklama porušuje předpisy o regulaci reklamy.15 Regulace obsahu 

periodického tisku je však velmi mírná. Tiskový zákon v zásadě žádným způsobem 

neurčuje charakter obsahu tisku ani zásady, kterými by se měli novináři a vydavatelé 

řídit. Tisk podléhá pouze obecným právním předpisům z oblasti občanského nebo 

trestního práva. Není zde jakkoli řešena otázka objektivity, vyváženosti nebo politické 

neutrality. Tisková média tedy mohou zcela otevřeně podporovat určitou politickou 

stranu, což se v celostátních denících explicitně děje v případě Haló novin, které jsou 

vydávány jakožto čistě stranický deník KSČM, ovšem politickou vyhraněnost je možné 

pozorovat i u ostatních deníků, nedávno například v případě prezidentských voleb, kdy 

periodika otevřeně vyjadřovala podporu konkrétnímu kandidátovi. V tisku je dokonce 

možné publikovat zcela neověřené informace, což je naopak otázka, která v některých 

státech podléhá jisté regulaci16. Zákonná úprava tak do důsledků a neomezeně naplňuje 

                                                
12 V roce 1789 zakotvena ve francouzské Deklaraci práv člověka a občana nebo v prvním dodatku Ústavy 
Spojených států amerických z roku 1791.  
13 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 30-32 ISBN 
9780415396929.  
14 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 111 ISBN 9788087212486. 
15 Ust. § 4 a § 5 tiskového zákona 
16 Např. v Polsku nebo v Německu mají novináři ze zákona uloženu povinnost informovat pravdivě, resp. 
si informace před jejich zveřejněním pečlivě ověřit. Viz. POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: 
Leges, 2010, s. 184 ISBN 9788087212486. 
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ústavní právo na svobodu projevu a šíření informací. Na rozdíl od rozhlasového a 

televizního vysílání navíc nepodléhá tisk veřejnoprávní kontrole ze strany žádného 

vnějšího nezávislého orgánu. Funguje tak pouze jistá forma samoregulace, která je 

zajišťována především Syndikátem novinářů, resp. jeho Komisí pro etiku. Ta dbá na 

dodržování Etického kodexu novináře, kterým se musí řídit všichni členové Syndikátu. 

Vliv a význam komise je však často zpochybňován, neboť členem Syndikátu novinářů 

nejsou ani všichni velcí vydavatelé.17 Kromě této formy samoregulace existují rovněž 

individuální etické kodexy, které byly přijaty konkrétními médii18. Je však očividné, že 

česká tištěná média zatím nedospěla k sofistikovanější a především univerzálnější 

samoregulaci, která funguje v některých státech západní Evropy19. Někteří autoři rovněž 

poukazují na fakt, že samoregulace by neměla probíhat na úrovni novinářů, ale 

především na úrovni vydavatelů, kteří se k tomuto zavázali v roce 1999 při projednávání 

návrhu nového tiskového zákona.20 Ten původně obsahoval ustanovení regulující obsah 

periodik, za jejichž porušení hrozila vysoká pokuta nebo dokonce dočasný zákaz 

vydávání.21 Výměnou za odstranění těchto ustanovení se Unie vydavatelů zavázala 

zřídit tzv. Českou tiskovou radu, která by byla univerzálním samoregulačním orgánem. 

Tato však nakonec do dneška vůbec nezačala pracovat.22  

Přesto nový tiskový zákon z roku 2000 zavedl určité obsahové omezení, které 

trvá do dneška, a to ve formě práva na odpověď a práva na dodatečné sdělení. V prvním 

případě je vydavatel povinen otisknout na žádost odpověď v případě, že se tvrzení 

obsažené v určitém článku dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby 

anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby. V odpovědi je poškozená 

osoba oprávněna v přiměřeném rozsahu uvést tvrzení na pravou míru nebo neúplné či 

                                                
17 HLOUŠKOVÁ, Karolína. Co řešila Komise pro etiku Syndikátu novinářů v posledním roce? Rasismus, 
presumpci neviny, internetovou žurnalistiku i praxi RRTV [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z WWW: 
http://www.ceskamedia.cz/media/hydepark/434838/co-resila-komise-pro-etiku-syndikatu-novinaru-v-
poslednim-roce-rasismus-presumpci-neviny-internetovou-zurnalistiku-i-praxi-rrtv  
18 Svůj etický kodex má např. vydavatelství Bauer media [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupný z WWW: 
http://www.bauermedia.cz/eticky-kodex; časopis Týden [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupný z WWW: 
http://www.mediainsider.net/view.php?cisloclanku=2009100061 nebo vydavatelství Deníků Vltava-Labe-
Press [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupný z WWW: www.is.muni.cz/th/151173/fss_m/Priloha_2b.doc  
19 např. v Německu Die Presserat.  
20 ŠMÍD, Milan. Čeští vydavatelé se dodnes sami neregulují, Česká tisková rada byla mrtvě narozené dítě 
[online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z WWW: 
http://www.mediar.cz/samoregulace-vydavatelu-mrtve-narozene-dite-ceska-tiskova-rada  
21 Ust. § 6 a §21 návrhu tiskového zákona z roku 1999 
22 ŠMÍD, Milan. Čeští vydavatelé se dodnes sami neregulují, Česká tisková rada byla mrtvě narozené dítě 
[online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z WWW: 
  http://www.mediar.cz/samoregulace-vydavatelu-mrtve-narozene-dite-ceska-tiskova-rada  
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jinak pravdu zkreslující tvrzení doplnit nebo zpřesnit.23 Právo na dodatečné sdělení pak 

má ten, o kom byla zveřejněna informace týkající se trestního, přestupkové nebo 

správního řízení, které bylo proti němu vedeno. Takováto dotčená osoba má právo 

požadovat dodatečné sdělení o výsledků daného řízení.24 Ač byly v době projednávání 

návrhu tiskového zákona vyjadřovány obavy z nadužívání práva na odpověď, praxe 

nakonec tyto obavy nepotvrdila a toto právo tak zůstává nadále obsažené v tiskovém 

zákoně. 

1.2  Rozhlas a televize 

Odlišná od tiskových médií je situace v případě rozhlasového a televizního 

vysílání v České republice. Základním právním předpisem je tzv. vysílací zákon25. Ten 

explicitně definuje rozhlasové a televizní vysílání jako šíření mediálních obsahů 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací26 a zavádí prvky regulace, které 

znamenají poměrně přísná omezení, především pokud jde o obsah vysílání.  

Snad nejzásadnější otázkou, kterou právní úprava řeší, a to již v roce 1991 

s přijetím prvního vysílacího zákona č. 468/1991 Sb., je však zavedení tzv. duálního 

systému vysílání. Tato úprava znamenala deetatizaci rozhlasového a televizního vysílání 

u nás, neboť byly zavedeny dvě paralelně fungující větve vysílacích médií – soukromá 

média a tzv. média veřejnoprávní, která jsou zřízena přímo zákonem, avšak nejsou 

státem řízena, ani financována. Tato úprava znamenala významný krok v liberalizaci 

mediálního trhu, který byl do té doby, podobně jako celé ekonomika, řízen přímo 

státem, jehož cílem bylo skrze státní média prosazovat svou politiku a ideologii.27  

Nová právní úprava nastavila zcela odlišný rámec vysílání, kdy umožnila získat 

za splnění určitých podmínek kterékoli fyzické nebo právnické osobě licenci 

k provozování původního rozhlasového nebo televizního vysílání nebo registraci 

k provozování vysílání převzatého. K tomu byli speciálními zákony zřízeni dva 

vysílatelé ze zákona, a to Česká televize a Český rozhlas, kteří jsou financováni z tzv. 

koncesionářských poplatků, které jsou povinni platit osoby vlastnící televizní nebo 

rozhlasový přístroj. Tímto systémem, kdy veřejnoprávní vysílatelé nejsou žádným 

způsobem závislí na financování ze státního rozpočtu, má být zajištěna jejich 

                                                
23 Ust. § 10 tiskového zákona 
24 Ust. § 11 tiskového zákona 
25 Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
26 Ust. § 1 písm. a) vysílacího zákona 
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nezávislost. Zákon přímo stanoví, že Česká televize i Český rozhlas hospodaří 

s vlastním majetkem a neodpovídají za závazky státu stejně tak, jako stát neodpovídá za 

závazky těchto institucí.28 Právu vybírat koncesionářské poplatky odpovídá povinnost 

České televize a Českého rozhlasu poskytovat tzv. veřejnou službu v oblasti televizního, 

resp. rozhlasového vysílání. Její obsah je demonstrativně definován v příslušných 

zřizovacích zákonech a týká se především povinností poskytovat objektivní a vyvážené 

informace, vytvářet různé typy pořadů pro všechny skupiny obyvatel s ohledem na 

jejich věk, náboženskou víru nebo etnický původ, posilovat kulturní identitu obyvatel 

České republiky, poskytovat v zákonném rozsahu zpravodajství nebo např. podporovat 

původní českou tvorbu.29 Na dodržování plnění těchto povinností dohlížejí dva orgány, 

jejichž úkolem je reprezentovat zájmy veřejnosti a vykonávat její právo na kontrolu 

činnosti veřejnoprávních vysílatelů.30 Těmito orgány jsou Rada Českého rozhlasu a 

Rada České televize. Kreační pravomoc ve vztahu k těmto dvěma organům má 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, což může vzbuzovat pochybnosti o 

jejich nezávislosti. Podle mého názoru však jde o legitimní způsob nepřímé volby, kdy 

volení zástupci občanů v Poslanecké sněmovně vybírají radní těchto orgánů. Navíc je 

zde jistá pojistka politické nezávislosti v tom směru, že členy Rady České televize, ani 

Rady Českého rozhlasu nemohou navrhovat politické strany, ale pouze „organizace a 

sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, 

náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.“31 Členové těchto 

rad pak musí být voleni tak, aby v nich byly zastoupeny „významné regionální, 

politické, sociální a kulturní názorové proudy.“32 Je však jasné, že úplnou nezávislost 

nelze zákonem ani volbou zaručit a nejvyšší zárukou nezávislosti jsou tak radní sami.  

Jak bylo již zmíněno výše, obecným zákonem upravujícím veškeré televizní a 

rozhlasové vysílání na území České republiky je tzv. vysílací zákon. Tomu jsou 

podřízeni jak komerční vysílatelé, tedy vysílatelé s licencí nebo vysílatelé na 

základě registrace, tak i vysílatelé ze zákona. Pro veřejnoprávní vysílatele tedy platí 

dvojitá regulace, jednak vysílacím zákonem a jednak jejich zřizovacími zákony, které 

                                                                                                                                          
27 Srovnej ust. § 1 zákona č. 17/1964 Sb. o Československém rozhlase a ust. § 2 odst. 2 zákona č. 18/1964 
Sb. o Československé televizi 
28 Ust. § 1 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi a zákona č. 484/1991 Sb. o Českém 
rozhlasu 
29 Příslušná ustanovení zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlase 
30 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2., rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 
2007, s. 104 ISBN 9788073800338. 
31 Ust. § 4 odst. 2 zákona o České televizi 
32 Ust. § 4 odst. 1 zákona o České televizi   
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mají při vzájemné kolizi obou úprav přednost podle pravidla lex specialis derogat legi 

generali.  

Obě skupiny vysílatelů podléhají rovněž správnímu dozoru, který vykonává 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jakožto orgán zřízený vysílacím zákonem. Jde 

o nezávislý ústřední správní úřad, tedy orgán, který není podřízen žádnému jinému 

ústřednímu správnímu úřadu, vládě nebo ministerstvu33. Jeho rozhodnutí tak podléhají 

pouze dvojinstančnímu soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví.34 Tímto 

postavením Rady má být docílena maximální nezávislost při jejím rozhodování. Je však 

opět třeba připomenout, že kreační pravomoc má v tomto případě předseda vlády, který 

jmenuje a odvolává členy Rady i Radu jako celek na základě návrhu Poslanecké 

sněmovny. Poslanecké sněmovně, jako jedinému orgánu, je pak Rada odpovědná a má 

povinnost jí každý rok předkládat výroční zprávu, kterou Poslanecká sněmovna 

schvaluje. V případě, že dojde k opětovnému neschválení výroční zprávy, může 

Poslanecká sněmovna navrhnout předsedovi vlády odvolání Rady jako celku.35   

Rada má ve vztahu k regulaci rozhlasového a televizního vysílání  v České 

republice dva základní úkoly. Prvním a v současné době klíčovým úkolem je výkon tzv. 

správního dozoru, tedy kontroly dodržování podmínek provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Ty vyplývají jednak přímo ze zákona a jednak z příslušných licencí 

a registrací udělených k provozování původního, resp. převzatého vysílání. Kontrole 

dodržování podmínek vymezených ve vysílacím zákoně však nepodléhají pouze 

vysílatelé s licencí, resp. provozovatelé převzatého vysílání na základě registrace, ale 

rovněž vysílatelé na základě zákona. V případě porušení těchto zákonných podmínek 

má Rada pravomoc zahájit s vysílatelem správní řízení podle správního řádu36, v rámci 

kterého vydává individuální správní akt – správní rozhodnutí. Tímto rozhodnutím Rada 

může vysílateli uložit sankci, jejíž forma, příp. výše se odvíjí od charakteru a závažnosti 

projednávaného správního deliktu. Záleží však vždy pouze na správním uvážení Rady 

samé, jakou sankci se rozhodne udělit.  

První variantou je finanční postih, a to až do výše 10 milionů Kč. Tento druh 

sankce se jako jediný týká jak veřejnoprávních, tak komerčních vysílatelů. Ostatní 

sankce se ze své podstaty mohou týkat výlučně vysílatelů komerčních. Jde jednak o 

                                                
33 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 244 ISBN 9788087212486. 
34 Věcně a místně příslušným pro podání správní žaloby je Městský soud v Praze, kasační stížnost je pak 
možné podat k Nejvyššímu správnímu soudu.  
35 Ust. § 6 odst. 1-3 vysílacího zákona 
36 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 



  

 

11 

  

pozastavení převzatého vysílání, které pochází z členského státu Evropské unie nebo 

signatáře Evropské úmluvy o přeshraniční televizi. Takové vysílání Rada pozastaví, 

pokud porušuje zákon zvlášť závažným způsobem popsaným v ust. § 62 vysílacího 

zákona.37 Nejpřísnější sankcí, kterou může Rada postihnout komerční vysílatele, je 

odnětí licence, resp. zrušení registrace na provozování převzatého vysílání. Tuto sankci 

Rada udělí při opakovaném porušení vysílacího zákona nebo licenčních podmínek. 

Vysílatel poté není nadále oprávněn provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání. 

Obranou vysílatelů proti výše uvedeným sankcím je podání správní žaloby podle 

soudního řádu správního38, ve které se vysílatel může domáhat soudního přezkumu 

rozhodnutí Rady. Soud pak rozsudkem rozhodne buďto tak, že rozhodnutí je zákonné a 

věcně správné a v tom případě žalobu zamítne nebo rozhodnutí Rady zruší pro vady 

správního řízení nebo jeho nezákonnost. Řízení před Radou se poté odehrává znovu, 

avšak Rada je právním názorem soudu vázána. Soud je rovněž v rámci tzv. moderace 

oprávněn snížit finanční sankci udělenou vysílateli v případě, že je rozhodnutí Rady 

v pořádku, ale udělená sankce je nepřiměřeně vysoká.  

Druhou oblastí činnosti Rady je udělování licencí pro provozování rozhlasového 

nebo televizního vysílání, resp. registrací pro provozování vysílání převzatého. Tradičně 

měla tato oblast značnou důležitost a proces udělování licencí byl upraven dosti 

restriktivně. Důvodem byly především technické limity analogového vysílání, které 

omezovaly počet tzv. přenosových cest, tedy frekvencí pouze na limitovaný počet.39 

Kmitočtové spektrum tak bylo možné považovat za jistou formu vzácného statku a tak 

se k němu i legislativně přistupovalo. Na rozdíl od tištěných médií tak nebylo možné, 

aby kdokoli začal libovolně vysílat, ale musel projít licenčním řízením, které mělo 

formu určitého výběrového řízení. Rada vyhlašovala toto řízení a poté posuzovala a 

porovnávala nabídky jednotlivých subjektů, jejich programové schéma, vlastnickou 

strukturu apod. Vybranému uchazeči pak byla udělena licence. V současné době je však 

situace dosti odlišná. Důvodem je digitalizace vysílání, která je v oblasti televizního 

vysílání k 30. 6. 2012 již kompletně dokončena.40 Tento technický přerod znamená 

vznik mnohem širšího prostoru pro vysílání, kdy se značně rozšířil počet přenosových 

                                                
37 Jde  především o vysílání pořadů schvalujících válku a kruté a nelidské zacházení, dále pořadů, které 
mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých nebo pořadů 
podněcujících k nenávisti z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství apod. 
38 Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní 
39 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2., rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 
2007, s. 41 ISBN 9788073800338. 
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cest, které tak ztratily svou výjimečnost. Kompresí dat je tedy možné přenášet stejné 

množství dat při využívání mnohem menšího množství kmitočtů.41 Tato změna má 

zásadní vliv na udělování licencí. Licenční řízení již podléhá jinému zákonnému režimu 

podle ust. § 25 a násl. vysílacího zákona, který se týká vysílání šířeného prostřednictvím 

družic a kabelových systému a provozování zemského digitálního rozhlasového nebo 

televizního šířeného prostřednictvím vysílačů. Klíčová změna přitom spočívá v tom, že 

již neprobíhá licenční řízení ve smyslu, jak je popsáno výše. Nejsou tak porovnávány 

přihlášky více uchazečů, ze kterých je vybrána nabídka nejlepší. Licenční řízení je 

nadále vedeno pouze s jedním uchazečem a z jeho podnětu. Při splnění formálních 

zákonných podmínek je navíc na udělení licence právní nárok. Rada je tudíž povinna 

rozhodnout o udělení licence.42 Tento systém se blíží řízení, ve kterém je udělována 

registrace pro převzaté, tedy nepůvodní vysílání. I v tomto případě je na registraci 

právní nárok při splnění zákonem daných podmínek. Výše uvedená změna masivně 

otevřela televizní trh, na kterém tak může participovat mnohem více subjektů. To 

přináší výhodu především divákům ve směru rozšíření nabídky televizních stanic. Na 

druhou stranu však Rada nadále nemá možnost posuzovat kvalitu a přínos programové 

nabídky daného uchazeče o licenci, což může televizní trh do jisté míry devalvovat. 

Navíc zůstává při pohledu na současnou situaci otázkou, kolik televizních kanálů je 

vůbec schopno na trhu uspět. 

 

1.3 Internet 

Regulace internetu, resp. internetových médií je téma, o kterém odborníci 

dlouhodobě diskutují. Otázkou je zejména to, zda vůbec je technicky možné internet 

regulovat. Odpůrci podobné regulace navíc vždy hájili svůj postoj argumentem, že 

internet je jednou z posledních platforem, která zajišťuje absolutní naplnění práva na 

svobodu projevu nebo šíření a přijímání informací. Problémem však je, že internetová 

média jsou fakticky totožná s médii „klasickými“, kdy například většina celostátních 

deníků a časopisů provozuje rovněž svou internetovou verzi nebo televizní a rozhlasové 

stanice využívají internet pro provozování svých internetových serverů a 

                                                                                                                                          
40 Tisková zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR [online]. [cit. 2013-03-08]. 
Dostupné z WWW: http://www.digitalne.tv/aktuality/detail/?id=100777  
41 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 136 ISBN 9788087212486. 
42 Ibid. s. 139 
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zpravodajských odnoží.43 Na internetu tak můžeme sledovat televizní vysílání, 

poslouchat rozhlasové vysílání, pouštět si filmy, seriály, číst noviny apod. Internet tak 

představuje změnu v pohledu na regulaci médií, neboť jde o digitální médium, které 

postupně absorbuje všechna ostatní konvenční média, která se tak formou i obsahem 

čím dál více sbližují.44 Na jedné internetové stránce tak dnes například najdeme jak text 

zpravodajského článku, tak video nebo zvukový klip, které ho doplňují. Důležitým 

fenoménem spojeným s internetem je rovněž globalizace médií, která jsou fakticky 

všudypřítomná a nelze na ně tak při regulaci uplatnit princip teritoriality. Tato situace 

nastoluje otázku, zda by internetová média měla být regulována podobným způsobem 

jako média „klasická“, tedy tzv. sektorovým způsobem, kdy budou zvlášť regulována 

internetová média tištěná a vysílací nebo by měl být vytvořen jednotný předpis, který 

bude upravovat digitální internetová média jako celek.45 Tato úvaha je však pouze 

v rovině de lege ferenda, de lege lata je třeba vycházet z toho, že takovýto předpis 

prozatím neexistuje, a proto budu dále vycházet ze sektorového rozdělení médií.  

První oblast, na kterou se v této části zaměřím, se týká internetových odnoží 

tištěných periodik, blogů a webových stránek jako takových. Jak jsem popsal výše 

v části o tištěných médiích, je podle mého názoru nezpochybnitelné, že v případě 

vydávání pouhé elektronických verzí deníků nebo časopisů, které jsou určeny pro 

nejrůznější čtečky a tablety, podléhají tyto regulaci tiskovým zákonem. Opačný přístup 

upřednostňování formy nad obsahem by vedl k absurdnímu důsledku, kdy by s tištěným 

periodikem obsahově naprosto shodná elektronická verze nepodléhala stejné regulaci 

jako její předloha a nebylo by tak možné se například domáhat uveřejnění odpovědi 

nebo dodatečného sdělení v tomto elektronickém médiu. Větší problém však nastává 

v případě internetového zpravodajství. Podle množství autorů nelze subsumovat webové 

stránky pod pojem tištěných médií tak, jak jsou upravena v tiskovém zákoně.46 Existují 

však i názory, že internetové zpravodajské servery by bylo možné podřadit pod pojem 

„jiné tiskoviny“, který užívá tiskový zákon, a to zejména kvůli tomu, že informace jsou 

podobně jako v případě tiskových periodik uloženy na hmotném nosiči dat, kterým jsou 

                                                
43 Např. idnes.cz, ihned.cz, lidovky.cz, ct24.cz apod.  
44 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 137 ISBN 
9780415396929.  
45 Ibid. 
46 Např. MORAVEC, Ondřej. Webové stránky nejsou tiskovinou. Správní právo : odborný časopis pro 
oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 157-164. 
ISSN 0139-6005.; SOKOL, Tomáš. Tisk a právo: tiskový zákon s komentářem : související ekonomické a 
další informace : obrazová dokumentace. 1. vyd. Praha: Orac, 2001, 135 s. ISBN 8086199177. 



  

 

14 

  

v tomto případě servery. Tyto informace lze navíc kdykoli vytisknout na papír.47 

Otázkou však je, zda bylo úmyslem zákonodárce regulovat tiskovým zákonem internet. 

Při použití historického výkladu dojdeme k závěru, že nikoliv.48 Důvodem bude podle 

mého názoru především to, že v době projednávání tiskového zákona byl rozsah 

internetového zpravodajství značné omezený a zákonodárce nedokázal dohlédnout jeho 

budoucího rozměru a důležitosti. Problémem aplikace tiskového zákona na internetová 

periodika je také to, že informace publikované na internetu mohou být velmi jednoduše 

a rychle smazány, což může být problém při dokazování a vymáhání práva na odpověď 

nebo práva na dodatečné sdělení. Díky charakteru internetu, jakožto tzv. 

všudypřítomného média, může být dále v některých případech problematické dohledat 

původce určité informace, tedy fakticky vydavatele. Určení lokace je přitom klíčové pro 

zvolení jurisdikce, tedy právního řádu, podle kterého se bude v případném sporu 

postupovat.49 Celkově lze tedy konstatovat, že aplikace tiskového zákona na internetová 

periodika je přinejmenším velmi komplikovaná a bylo by na místě vytvořit speciální 

právní předpis, který by tuto problematiku komplexněji upravoval i vzhledem k tomu, 

že internetové zpravodajství má stále větší dopad. V této souvislosti je na místě zmínit, 

jak se s daným problémem alespoň částečně vypořádal Vrchní soud v Praze, který vydal 

dne 2. 3. 2011 pod č. j. 3 Cmo 197/2010-82 poměrně klíčový rozsudek. V tomto 

rozsudku soud konstatoval, že provozovatel serveru je odpovědný za právně závadný 

obsah internetových diskusních příspěvků, které se objeví pod určitým článkem. 

V konkrétním případě šlo o vulgární příspěvky na serveru Měšec.cz. Soud rozhodl, že 

provozovatel je povinen takovéto protiprávní příspěvky odstranit, a to na základě 

odpovědnosti vycházející z ust. § 3–5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti. Jde o jeden z prvních rozsudků na toto téma a má tedy do jisté 

míry precedenční charakter. Další praxe ukáže, zda bude předmětná odpovědnost 

aplikována soudy na veškerý obsah internetových zpravodajských serverů, kdy tak 

budou mít provozovatelé minimálně povinnost závadný obsah odstranit nebo se budou 

nadále soudy zabývat pouze vymezeným předmětem internetových diskuzí.   

O mnoho jasnější je situace v případě audiovizuálních internetových médií. 

Jednou z forem je vysílání prostřednictvím internetu. To podléhá totožné regulaci, jako 

                                                
47 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 33 ISBN 9788087212486. 
48 Důvodová zpráva k návrhu tiskového zákona [online]. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z WWW: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=245&CT1=0  
49 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 40 ISBN 9788087212486. 
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„standardní“ vysílání podle vysílacího zákona, ovšem pouze pokud jde o vysílání 

televizní. Rozhlasové je z regulace vyjmuto. Z hlediska přístupu podléhá internetové 

televizní vysílání stejné zákonné proceduře, kdy je pro původní vysílání nutné získat 

licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pro převzaté pak registraci. Rada 

rovněž dohlíží na plnění obsahových podmínek vysílání, které vyplývají ze zákona. 

Jinou formou jsou tzv. audiovizuální mediální služby na vyžádání, které upravuje zákon 

č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Jde o tzv. 

nelineární služby, jejichž cílem je umožnění sledování pořadů, které si uživatel zvolí na 

základě individuální žádosti.50 Uživatel-divák tak přímo sám určuje, který pořad chce 

sledovat. Regulace se opět netýká výlučně zvukových služeb. Je nutné, aby pořady 

obsahovaly pohyblivou obrazovou složku, která však nemusí být doplněná zvukem. 

Jakožto správní orgán dohlížející na audiovizuální mediální služby na vyžádání určil 

zákon opět Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta vede evidenci poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, do které zapíše každého poskytovatele 

těchto služeb, od kterého obdrží oznámení splňující formální zákonné požadavky51. 

Není zde tedy vedeno žádné správní řízení, na základě kterého by Rada udělovala 

oprávnění k provozování předmětných služeb. Rada však vykonává správní dozor nad 

obsahem AVMS, kdy dohlíží na to, aby tento neporušoval podmínky stanovené 

zákonem. Ty se svým charakterem podobají podmínkám obsaženým v zákoně o vysílání 

a v zákone o regulaci reklamy.52 Při porušení zákona Rada zahájí s poskytovatelem 

AVMS správní řízení, v rámci kterého může uložit pouze finanční sankci. Proti tomuto 

rozhodnutí je pak poskytovatel oprávněn podat správní žalobu a žádat tak soudní 

přezkum rozhodnutí. Z podstaty výše popsané přístupové regulace, kdy má Rada pouze 

evidenční úlohu, vyplývá, že nemůže zakázat poskytování AVMS ani je nijak omezit, 

což lze považovat za určitý deficit právní úpravy. Je však třeba zdůraznit skutečnost 

vyplývající ze samotného názvu, tedy že jde o služby na vyžádání, kdy uživatel sám 

rozhoduje o tom, jaký pořad bude sledovat. To do jisté míry snižuje možnou 

nebezpečnost AVMS oproti standardnímu televiznímu vysílání, které podléhá hlubší 

regulaci. Přesto by bylo podle mého názoru na místě umožnit Radě ukončit službu, 

jejímž výlučným cílem je například podněcovat k nenávisti z důvodu rasy nebo 

náboženství nebo propagovat válku a kruté a nelidské zacházení.  

                                                
50 V českém prostředí například služby iVysilani.cz nebo Voyo.cz. 
51 Ust. § 5 odst. 1 zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
52 Ust. § 6 a násl. ibid.  
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2. Komparace české a zahraniční právní úpravy 
V této části práce se pokusím o komparaci výše popsaného českého 

legislativního rámce upravujícího činnost médií s úpravou ve vybraných státech tzv. 

euroatlantického prostoru, tedy západních mediálních systémů. V tomto směru budu 

vycházet z široce přijímaného modelu rozdělení na tři základní mediální systémy podle 

autorů Daniela C. Hallina a Paola Manciniho, který prezentovali ve své průlomové 

publikaci z roku 2004 s názvem „Comparing Media Systems: Three Models of Media 

and Politics“ (v roce 2008 kniha vyšla v českém překladu pod názvem „Systémy médií 

v postmoderním světě: tři modely médií a politiky“ s předmluvou Jana Jiráka a Tomáše 

Trampoty)53. Autoři v této knize přišli se třemi modely fungování médií v rámci 

společnosti, kdy výběr zemí odráží jejich geopolitické postavení výlučně v rámci 

západní Evropy a Severní Ameriky. Přiřazení států do jednotlivých modelů je pak 

opřeno o určité vybrané základní atributy, jako jsou míra politického paralelismu, 

profesionalizace žurnalistického stavu, náklady tisku a ingerence státu do fungování 

médií. Než přistoupím ke komparaci právní úpravy fungování médií jednotlivých 

vybraných států s Českou republikou, pokusím se na tomto místě se krátce popsat 

všechny tři modely a státy, které do nich patří. 

Prvním z modelů je model středomořský neboli model polarizovaného pluralismu. 

Jak již sám název napovídá, vyznačuje se tento model vysokou mírou politického 

pluralismu, tj. majetkovým i personálním propojením médií s politickými subjekty. 

Struktura médií tak fakticky odráží strukturu politickou. Takto nastavené propojení 

rezultuje ve vysoký stupeň politicko-ideologické inklinace, kterou se média ve 

středomořském modelu vykazují. Pro tento model je zároveň charakteristická silná 

intervence státu do fungování médií, a to například ve formě veřejných dotací, které 

jsou poskytovány tisku. Tyto dotace jsou poskytovány i z toho důvodu, že náklady tisku 

v zemích středomořského modelu jsou poměrně nízké, stejně jako míra žurnalistické 

profesionalizace. Do tohoto modelu Hallin a Mancini zařazují Itálii, Portugalsko, 

Řecko, Španělsko a částečně také Francii.54   

Druhý je model severo/středoevropský neboli model demokraticko-korporati-

vistický. V zemích tohoto modelu dochází podobně jako v modelu středomořském 

k výrazným zásahům do mediálního sektoru ze strany státu, avšak vždy je kladen důraz 

                                                
53 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 367 ISBN 9788073673772. 
54 Ibid. s. 117 
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na zachování svobody slova. Na média je nazíráno normativním pohledem, jakožto na 

sociální instituce sui generis, které mají působit v rámci občanské společnosti a sloužit 

jako nástroj komunikace pro nejrůznější ekonomické, sociální, kulturní či politické 

zájmové skupiny. K těmto skupinám patří i politické strany. Tato úloha médií byla 

v demokraticko-korporativistickém modelu historicky typická především pro tisk, avšak 

v současné době dochází v důsledku komercionalizace k postupnému posunu 

k neutralitě tisku. Pro daný model je typické silné postavení médií veřejné služby. Je 

zde rovněž dlouhodobě zakotvena silná profesionalizace žurnalistiky a z ní vycházející 

institucionalizovaná samoregulace médií.  Do demokraticko-korporativistického modelu 

jsou zařazeny Německo, Rakousko, Švýcarsko a státy z oblasti Beneluxu a 

Skandinávie.55  

Třetím a posledním modelem je model severoatlantický neboli liberální model. 

V zemích severoatlantického modelu fungují média v rámci volného trhu s malými 

zásahy ze strany státu. Státy do něj zařazené se vyznačují časným rozvojem komerčních 

médií a masového tisku, avšak náklady tisku nedosahují takové míry, jako v případě 

v zemích modelu demokraticko-korporativistického. Na rozdíl od předchozích dvou 

modelů nejsou vysílací ani tištěná média v severoatlantickém modelu, až na výjimku 

Velké Británie, stranicky vyhraněná, a to z výše popsaného důvodu brzké komerciona-

lizace. Na média je tak pohlíženo jako na spotřební komoditu a je tudíž nutné zachovat 

jejich neutralitu a klást důraz na normu objektivity, aby byla prodejná pro co možná 

nejširší publikum. Z této skutečnosti plyne fakt, že je v jednotlivých médiích dáván 

prostor různým názorovým proudům. Oproti demokraticko-korporativistickému modelu 

chybí v liberálním institucionalizovaná autoregulace médií. Pokud jde o média 

veřejnoprávní, nemají, až na výjimku Velké Británie a Irska, v zemích liberálního 

modelu silnou pozici. Do liberálního modelu jsou zařazeny Velká Británie, Irsko, USA 

a Kanada.56 

Jak je patrno z výše popsaného, nezabývali se Hallin a Mancini ve své práci zeměmi 

tzv. východního bloku, tedy postkomunistickými státy, které po roce 1989 prodělaly 

transformaci z totalitních režimů k liberální demokracii.57 K těmto státům patří rovněž 

                                                
55 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 171 ISBN 9788073673772. 
56 Ibid. s. 223 
57 K těmto zemím se autoři pokusili vrátit až v publikaci z roku 2012 s názvem Comparing Media 
Systems Beyond the Western World (HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Comparing media systems 
beyond the western world. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ix, 344 s. ISBN 
9781107699540) 
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Česká republika, a proto je na místě položit si otázku, do jakého ze třech modelů by 

měla být zařazena. Nebudu v tomto směru provádět celkovou analýzu všech atributů, 

které Hallin a Mancini používají pro zařazení určité země do určitého systému. 

S ohledem na téma práce a omezený prostor se zaměřím pouze na oblast státní 

intervence do fungování mediálního sektoru, tj. formu a obsah právní regulace 

vysílacích i tištěných médií ve vybraných státech z každého modelu. Na závěr se 

pokusím podle tohoto kritéria zařadit Českou republiku do jednoho ze tří výše 

zmíněných modelů.  

 

2.1 Středomořský model 

V rámci středomořského modelu neboli modelu polarizovaného pluralismu jsem 

si pro komparaci s právní regulací médií v České republice zvolil Itálii, jakožto 

typického představitele daného modelu a Francii, jejíž systém vykazuje určité odchylky 

oproti typickému středomořskému modelu. 

 

2.1.1 Regulace médií v Itálii 

Pokud jde o regulaci tisku, vychází sice obě země z premisy západních států o 

svobodném a nezávislém tisku obsažené mj. v prvním dodatku Ústavy Spojených států 

amerických a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod58, avšak 

fakticky je v obou zmíněných zemích v porovnání s Českou republikou patrná mnohem 

silnější ingerence státu do této oblasti. Tato ingerence se v prvé řadě projevuje v 

poskytování finančních subvencí tisku ze strany státu. Takovéto spolufinancování 

tištěných médií, která tak nejsou ponechána pouze silám tržního prostředí, je obzvláště 

silné právě v Itálii a Francii, které vykazují „nejvyšší míru státních dotací tisku v celé 

Evropě“59. Kromě takovýchto přímých dotací poskytují tyto státy i podporu nepřímou, 

jako např. daňové úlevy pro novináře, slevy apod.60 Činnost tisku se tak do velké míry 

stává závislou na státu.  

                                                
58 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 135 ISBN 
9780415396929.  
59 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 148 ISBN 9788073673772. 
60 Ibid. 
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V případě právní regulace tisku v Itálii je tato v porovnání s Českou republikou 

dosti rozsáhlá. Jediná shoda s českou úpravou spočívá v zakotvení práva na odpověď, 

kdy dotčení lidé mohou reagovat na kritiku, která je proti nim namířena.61 Ač italská 

ústava garantuje ve svém čl. 21 právo na svobodu projevu a zákaz cenzury tisku, je 

v onom samém článku nezvykle detailně popsáno, kdy a jakým způsobem je možné 

svobodu tisku omezit. Pokud by svou činností porušovalo předpisy, dává Ústava 

dokonce pravomoc policejním orgánům konfiskovat periodikum na 24 hodin před 

předáním případu soudní moci.  Problematické je toto ustanovení především ve světle 

posledního odstavce čl. 21, který zakotvuje možnost zákazu publikací a tedy omezení 

svobody projevu v situacích, kdy jde o projevy proti veřejné morálce.62 Takovýto vágní 

termín obsažený přímo v italské ústavě implikuje možnost značného omezení svobody 

projevu. Obecná legislativa pak ústavou danou restrikci dále rozvádí, když umožňuje 

sankcionovat urážku náboženství, hlavy cizího státu nebo podobné delikty.63 Navíc je 

poměrně běžné, že dochází k cenzuře, resp. autocenzuře v rámci médií, která jsou pod 

vlivem politických uskupení nebo významných podnikatelských subjektů. V důsledku 

nedostatečné legislativy, která by regulovala vlastnictví médií, dochází ze strany těchto 

subjektů k tzv. instrumentalizaci médií64. Itálie v tomto směru přinesla nový pojem 

„berlusconizace médií“ odvozený od mediálního magnáta a politika Silvia 

Berlusconiho.65  

Tento jev se projevuje zejména v druhém hlavním mediálním sektoru, tedy 

v oblasti vysílacích médií. Ač původní právní úprava obsažená ve vysílacím zákoně 

z roku 1975 garantovala monopol na celostátní vysílání pouze jediné televizní stanici 

RAI, byl následným rozhodnutím italského ústavního soudu z roku 1976 tento monopol 

prolomen tak, že se o celostátní vysílací licence mohly ucházet i soukromé 

společnosti.66 Ten je v Itálii založen podobně jako v České republice na duálním 

systému, tedy paralelní existenci vysílatelů komerčních, představovaných skupinou 

Mediasat Silvia Berlusconiho a vysílatelů veřejné služby, reprezentovaných televizí 

                                                
61 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 149 ISBN 9788073673772. 
62 Článek 21 Ústavy Italské republiky 
63 BECHTOLD, Brigitte. Italy Press, Media, TV, Radio, Newspapers [online]. [cit. 2013-03-28]. 
Dostupné z WWW:  http://www.pressreference.com/Gu-Ku/Italy.html    
64 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 64 ISBN 9788073673772. 
65 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 109 ISBN 
9780415396929. 
66 HARCOURT, Alison. The European Union and the regulation of media markets. 1st publ. Manchester: 
Manchester University Press, 2005, xiv, s. 181 ISBN 0719066441. 
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RAI.67 Nejde ovšem o veřejnoprávního vysílatele, který by byl oddělen od státu, ale 

naopak jde o státní akciovou společnost zřízenou podle čl. 2461 Občanského zákoníku.     
68 Tento vysílatel je poté kontrolován parlamentní komisí, která má rovněž pravomoc 

volit ředitele celé instituce.69 Tento model kontroly, nazývaný rovněž modelem 

parlamentním70 vede k systému dominance politiky nad vysíláním, kdy tak státní orgány 

mohou přímo zasahovat do vedení vysílatele veřejné služby.71 Hlavním regulatorním 

orgánem italského mediálního trhu je Úřad pro komunikaci AgCom (Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni), zřízený zákonem č. 249/1997, jehož členy volí vláda a 

parlament. Tento orgán vykonává kontrolu nad telekomunikačním sektorem, 

elektronickými médii i médii tištěnými. Jeho schopnost účinně regulovat zejména sektor 

televizních médií je však velmi omezená.72 Výše popsané nastavení právní úpravy 

mediálního trhu způsobilo, že jsou italská média dlouhodobě označována ve studiích 

nejrůznějších nevládních organizací jako pouze částečně svobodná.73 

 

2.1.2 Regulace médií ve Francii 

Francie byla jednou z prvních zemí světa, která zakotvila do svého právního 

řádu garanci svobody projevu, a to v Deklaraci práv člověka a občana z roku 178974.   

Ingerence státu do mediálního sektoru je však podobně intenzivní jako v Itálii, zejména 

pokud jde o tištěná média. Důležitá podobnost je v prvé řadě představována státními 

finančními subvencemi, které začaly být ve Francii poskytovány již krátce po druhé 

světové válce za účelem podpory slábnoucích národních periodik.75 Postupně se Francie 

                                                
67 HARCOURT, Alison. The European Union and the regulation of media markets. 1st publ. Manchester: 
Manchester University Press, 2005, xiv, s. 58 ISBN 0719066441. 
68 Il Codice Civile Italiano  [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z WWW: 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib5.htm   
69 GIOMI, Elisa. Media landscape: Italy [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z WWW:   
http://www.ejc.net/media_landscape/article/italy/#l5 
70 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 59 ISBN 9788073673772. 
71 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 52 ISBN 
9780415396929. 
72 GIOMI, Elisa. Media landscape: Italy [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z WWW:   
http://www.ejc.net/media_landscape/article/italy/#l5 
73 Např. studie organizace Freedom House označuje italská média na škále „Free“, „Partly Free“ a „Not 
Free“ pouze za „Partly Free“. Studie dostupná online z WWW  
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/italy  [cit. 2013-03-29]. 
74 La Déclaration des droits de l’homme et du Citizen, čl. 10 a 11 
75 MCQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. repr. London: 
SAGE Publications, 19951999, xvii, s. 45 ISBN 080398295x. 
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stala vedle Itálie státem s nejvyšší mírou finančních subvencí tisku v celé Evropě.76 Jako 

příklad může v tomto směru sloužit rozhodnutí francouzské vlády učiněné v roce 2008, 

jehož obsahem byl plán na investice ve výši 600 milionů eur do francouzských periodik, 

a to mj. nákupem inzertního prostoru ve francouzských denících.77 Média však 

podléhají rovněž poměrně rigidní právní regulaci. Primárním předpisem je zákon o 

svobodě tisku z roku 188178. Tento zákon upravuje podobně jako český tiskový zákon 

právo na odpověď a rovněž stanoví povinnost registrace nového periodika. Zároveň 

však zákon stanoví tresty za uveřejnění urážky oficiálních vládních orgánů, hlav cizích 

států nebo publikaci fotografie spoutané osoby bez jejího souhlasu.79 Francie reguluje 

přístup k profesi žurnalisty, když speciální zákon z roku 1935 vytváří speciální komisi, 

která uděluje novinářům za stanovených podmínek povolení k činnosti profesionálního 

novináře.80 Dirigismus v oblasti regulace tištěných médií je akcentován rovněž v rámci 

trestního řádu, který mj. umožňuje státním zástupcům zasahovat do obsahu tisku např. 

ve formě korekce chybných nebo neúplných informací a uváděním těchto informací na 

pravou míru.81 

Sektor francouzských vysílacích médií podléhal státnímu monopolu do roku 

1981 pokud jde o rozhlas, resp. do roku 1984 pokud jde o televizi.82 I poté si však 

ponechala vláda citelný vliv zejména na televizní trh, a to především z důvodu snahy o 

udržení národní identity, která měla být posilována právě skrze vysílací média. Vláda 

tak pouze částečně předala své kontrolní pravomoci nově zřízeným regulatorním 

orgánům.83 Aktuální systém vysílání je založen na duálním modelu, tedy existenci 

soukromých vysílatelů a vysílatelů veřejnoprávních, kteří jsou financováni z koncesi-

nářských poplatků.  Zvláštností v rámci celé Evropy byl v tomto směru fakt, že 

k deetizaci sektoru vysílacích médií došlo, kromě vytvoření právního rámce pro 

                                                
76 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 148 ISBN 9788073673772. 
77 PASQUIER, Martin a LAMIZET, Bernard. Media landspace: France [online]. [cit. 2013-04-02]. 
Dostupné z WWW:  http://www.ejc.net/media_landscape/article/france/#l18     
78 Dostupný online z WWW 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vig [cit. 
2013-04-02]. 
79 PASQUIER, Martin a LAMIZET, Bernard. Media landspace: France [online]. [cit. 2013-04-02]. 
Dostupné z WWW:  http://www.ejc.net/media_landscape/article/france/#l18 
80 viz. internetové stránky komise dostupné online z WWW  http://www.ccijp.net/ [cit. 2013-04-02]. 
81 PASQUIER, Martin a LAMIZET, Bernard. Media landspace: France [online]. [cit. 2013-04-02]. 
Dostupné z WWW:  http://www.ejc.net/media_landscape/article/france/#l18 
82 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 161 ISBN 1572300299. 
83 Ibid. s. 163 
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založení nových privátních vysílatelů, rovněž v roce 1986 za vlády pod vedením 

Jacquesa Chiraca masivní privatizací původně nejpopulárnějšího veřejnoprávního 

vysílatele, televizní stanice TF 1. 84  

V současné době podléhají obě skupiny vysílatelů, podobně jako v České 

republice, dozoru jedné mediální rady s názvem Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 

jejíž oblast působnosti se rovněž blíží české Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Francouzská rada tak uděluje licence, ukládá sankce, dohlíží na dodržování pravidel 

v oblasti reklamy, ochranu mladistvých apod. Kromě dodržování pravidel pro vysílání 

jsou však Radě všichni vysílatelé s licencí povinni odevzdávat určité procento ze 

svého obratu na podporu francouzské filmové produkce. Tento koncept vytvořený za 

prezidenta Francoise Mitteranda se nazývá „l'exception culturelle“.85 Navíc Rada 

dohlíží na programovou skladbu, která musí splňovat zákonem dané kvóty zařazení 

francouzské produkce a také poněkud kontroverzní „pravidlo 3/3“, které ukládá 

poskytnout po jedné třetině vysílacího času vládě, opozici a většinovým stranám. Rada 

se ovšem k tomuto pravidlu staví rezervovaně a důsledně ho nevymáhá.86 Třetinové 

pravidlo se uplatňuje, i pokud jde o kreační pravomoc, kdy jednu třetinu členů Rady 

jmenuje francouzský prezident, druhou třetinu předseda Národního shromáždění a 

poslední třetinu předseda Senátu.87  

Mimořádné regulaci podléhá rovněž internet, a to v oblasti ochrany autorských 

práv, kdy byl zákonem z roku 2009 ustanoven vládní orgán z názvem „Haute Autorité 

pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet” (HADOPI), který 

má po soudním přezkumu rozhodnutí pravomoc odpojit od internetu uživatele, který 

porušuje práva duševního vlastnictví.88  

Na závěr je na místě zmínit, že francouzský právní systém upravuje značně 

restriktivně koncentraci vlastnictví médií, a to jak v oblasti tištěných médií, tak v oblasti 

médií vysílacích.89 

 

                                                
84 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
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85 Ibid. s. 181 
86 PASQUIER, Martin a LAMIZET, Bernard. Media landspace: France [online]. [cit. 2013-04-03]. 
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2.2 Severo/středoevropský model 

V rámci zemí severo/středoevropského modelu neboli modelu demokraticko-

korporativistického budu analyzovat právní rámec fungování médií v Německu, jakožto 

největšího a nejvýznamnějšího státu v dané oblasti a Švédsku, které se prezentuje 

především jedním z nejvýznamnějších postavení sektoru tištěných médií v rámci všech 

zkoumaných zemí v publikaci Hallina a Manciniho.    

 

2.2.1 Regulace médií v Německu 

Podle studie organizace House Freedom patří Německo k zemím s nejvyšší 

mírou svobody tisku.90 Svoboda projevu a tisku je v prvé řadě široce garantována v tzv. 

Základním zákoně z roku 1949, tj. v německé ústavě, který připouští omezení běžným 

zákonem a v této souvislosti uvádí demonstrativní výčet dvou případů, kdy je možné 

svobodu projevu omezit. Jde jednak o ochranu mladistvých a poté rovněž o ochranu 

práva na osobní čest.91 Vzhledem k tomu, že je Německo federativním státem, je třeba 

vycházet z toho, že existuje dvoustupňová právní regulace médií, a to jednak na 

federální úrovni jako v případě Základního zákona a pak především na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí. Tato decentralizace byla vytvořena v poválečném období 

zejména jako „garance pluralismu a jako obrana proti případné monopolizaci politické 

moci jakýmkoli politickým hnutím“.92 Aktuálně tak prakticky neexistuje žádná federální 

mediální legislativa a úprava je ponechána na spolkových zemích. To platí v prvé řadě o 

tisku, kdy je vydávání periodik upraveno v tiskových zákonech jednotlivých spolkových 

zemí. Regulace je však poměrně nízká, neexistuje žádná povinnost získat licenci pro 

vydávání tisku nebo jako v případě Francie povinnost registrace novinářů. Opět je zde, 

podobně jako v českém tiskovém zákoně, upraveno právo na odpověď.93 Na centrální 

úrovni pak funguje institucionalizovaná samoregulace ztělesňovaná od roku 1956 

Tiskovou radou94, která je složena ze zástupců novinářů a vydavatelů. Rada postupuje 

                                                
90 Zpráva organizace House Freedom dostupná online na WWW 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/germany [cit. 2013-04-03]. 
91 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, čl. 5 zákon dostupný online na WWW 
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93 BENFIELD, Richard W. Germany Press, Media, TV, Radio, Newspapers [online]. [cit. 2013-04-03]. 
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94 Internetové stránky Rady dostupné online z WWW http://www.presserat.info/ [cit. 2013-04-03]. 
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při své činnosti podle Tiskového kodexu95, tedy mimoprávní normy, podle které by se 

měla tisková média řídit. Podle této normy pak Rada posuzuje stížnosti od zástupců 

veřejnosti směřující proti periodikům. Při zjištění porušení Tiskového kodexu může 

Rada veřejně příslušné periodikum veřejné pokárat, uložit otištění jejího rozhodnutí, 

otištění omluvy apod. Tato regulace však má rovněž své kritiky, poukazující na její 

nedostatečnost zejména pokud jde o bulvární média.96 Obecně lze však konstatovat, že 

německá tištěná média působí ve značně liberálním prostředí bez větších zásahů ze 

strany státu do své činnosti. Podobně jako v České republice neexistuje rovněž žádná 

speciální legislativa, která by regulovala koncentraci vlastnictví v novinovém segmentu. 

Tato otázka je ponechána pouze obecné právní úpravě ochrany hospodářské soutěže.97 

Liberálně tržní prostředí je umocněno i tím, že Německo neposkytuje tisku, jako jedna 

z mála zemí západní Evropy, žádné přímé finanční dotace98. 

Decentralizace je plně uplatňována i v případě regulace televizního a 

rozhlasového vysílání. To patří k jedněm z nejkomplexněji regulovaných mediálních 

sektorů ze všech západních států.99 A to právě na úrovni jednotlivých spolkových zemí, 

kdy má každá svůj vlastní vysílací zákon, na federální úrovni žádný všeobecný předpis 

neexistuje. Takovýto systém má svou výhodu v tom, že zaručuje regionální kulturní 

identitu a brání tomu, aby si např. jeden politický subjekt uzurpoval moc nad 

celonárodním vysíláním či pouze nad ním vykonával vliv, ale na druhou stranu to 

zejména pro soukromé vysílatele znamená komplikace v podobě nutnosti žádat o 

udělení licence v každé spolkové zemi zvlášť, pokud jejich cílem je provozovat 

celostátní vysílání.100 Svou roli však hrají vzájemné dohody o vysílání mezi spolkovými 

zeměmi, tzv. Rundfunkstaatsvertrag, které upravují strukturu a právní rámec vysílacích 

institucí v případě, že tyto působí ve více zemích.101  Zvláštností německého modelu je 

to, že duální systém vysílacích médií je kopírován rovněž duálním systémem 

kontrolních správních orgánů. To znamená, že v každé spolkové zemi působí jednak 

                                                
95 http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/einfuehrung.html  [cit. 2013-04-03]. 
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orgány dozorující nad veřejnoprávními vysílateli a jednak orgány dozorující separátně 

nad soukromoprávními vysílateli. Veřejnoprávní vysílatelé jsou nezávislí na státu a jsou 

financování pouze z koncesionářských poplatků, příp. z příjmů z inzerce.102 Stejně 

formálně nezávislé jsou dva orgány, které ve spolkových zemích nad těmito vysílateli 

dozírají. Jsou to Vysílací rada a Administrativní rada. První dohlíží na zachování 

nezávislosti a programové diverzifikace, zatímco druhá z rad kontroluje, zda finanční a 

administrativní řízení vysílatelů odpovídá jejich právní úpravě.103 V souvislosti 

s kreačním procesem je na místě zmínit částečnou podobu s Radou České televize a 

Radou Českého rozhlasu, neboť v německých radách dohlížejících na veřejnoprávní 

vysílatele musí být zastoupeni představitelé „sociálně relevantních skupin“ tak, aby 

reprezentovali názorovou pluralitu104. Tento model byl vytvořen Federálním ústavním 

soudem.Kromě toho jsou však v radách zastoupeny proporčním způsobem rovněž 

politické strany. Takovýto model řízení veřejnoprávních médií nazývají Hallin a 

Mancini modelem občanským neboli korporativistickým.105 V případě komerčních 

vysílacích subjektů jsou tyto kontrolovány rovněž nezávislými organizacemi, jejichž 

názvy se liší podle příslušné spolkové země. Všechny jsou sdruženy v organizaci 

s názvem „Die Medienanstalten“106. Skládají se většinou z monokratického orgánu – 

ředitele a kolegiálního orgánu – rady.107 Členové rady jsou přitom vybíráni podobným 

způsobem, jako v případě rady dohlížející nad veřejnoprávním vysíláním.  

Přes výše popsanou roztříštěnost existuje v Německu orgán, který na centrální 

úrovni hraje významnou úlohu v rámci regulace a směřování vysílání. Tím je Federální 

ústavní soud. Při absenci ústředního směřování vysílání ze strany federálních orgánů je 

tento úkol do značné míry ponechám právě na tomto soudním orgánu, který má tak 

výjimečné postavení zejména v případě ochrany nezávislosti vysílání.108 Zabýval se 

však i otázkou zajištění plurality názorů prezentovaných ve vysílacích médiích, která 

                                                
102 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 116 ISBN 1572300299. 
103 Ibid. s. 117 
104 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 195 ISBN 9788073673772. 
105 Ibid. 59 
106 Stránky organizace dostupné online z WWW http://www.die-medienanstalten.de/  [cit. 2013-04-05]. 
107 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 125 ISBN 1572300299. 
108 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 196 ISBN 9788073673772. 
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může být podle judikatury soudu ohrožena především koncentrací vlastnictví. Spolkové 

země by tak měly přijmout příslušnou legislativu tak, aby koncentraci eliminovaly.109    

2.2.2 Regulace médií ve Švédsku 

Švédská právní úprava činnosti médií se opírá o dlouhodobou garanci svobody 

tisku, neboť šlo o první zemi na světě, která zákonem z roku 1766 garantovala svobodu 

tisku110. Ten se později stal součástí švédské ústavy společně se zákonem o svobodě 

projevu z roku 1991, který dopadal na všechna ostatní média, tj. televizi, rádio a 

internet.111  

Pokud se v prvé řadě zaměříme na úpravu činnosti tisku, je třeba na úvod 

konstatovat, že tisk je ve Švédsku tradičně vnímán jako médium, které má hrát silnou 

politickou úlohu, resp. má sloužit k prezentaci různých politických názorů na regionální 

úrovni.112 Vychází se přitom z koncepce tzv. externího pluralismu, kdy každý politický 

či společenský názor by měl mít své vlastní médium, které bude sloužit jako tribuna pro 

jeho prezentaci. Právě takto je koncipován tisk ve Švédsku, kdy na regionální úrovni 

soutěží proti sobě množství titulů z pravolevého politického spektra.113 Zachování 

takovéto názorové konkurence bylo pro Švédsko natolik důležité, že byl vytvořen jeden 

z nejširších a nejpropracovanějších systému poskytování státních finančních subvencí 

tisku. Ten byl původně zaměřen na poskytování dotací politickým stranám k vydávání 

jejich stranického tisku, avšak od roku 1971 byl model dotací změněn tak, že byly 

poskytovány novinám, které na daném regionálním trhu nedosahovaly takových 

nákladů, jako jejich konkurence. Cílem tak bylo podpořit ekonomicky slabé tituly tak, 

aby byla zachována na novinovém trhu názorová diverzita.114 Aby se předešlo 

ekonomickým tlakům státu na periodický tisk, byla vytvořena speciální rada pro tiskové 

dotace115, která analyzuje ekonomickou situaci jednotlivých periodik a podle jasně 

stanovených pravidel pro poskytování dotací jim tuto finanční podporu poskytuje. 

Objem dotací se však postupně snižuje o v současné době tvoří již pouze kolem 3 % 

                                                
109 HARCOURT, Alison. The European Union and the regulation of media markets. 1st publ. 
Manchester: Manchester University Press, 2005, xiv, s. 162 ISBN 0719066441. 
110 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 30 ISBN 
9780415396929. 
111 http://www.government.se/sb/d/2707/a/15187  [cit. 2013-04-07]. 
112 MCQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. repr. London: 
SAGE Publications, 19951999, xvii, s. 44 ISBN 080398295x 
113 Ibid. s. 147-148 
114 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 77 ISBN 
9780415396929. 
115 http://www.presstodsnamnden.se/hem/in-english/  [cit. 2013-04-07]. 
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z příjmů periodik.116 Švédský systém stojí na rozvinuté samoregulaci tisku, která má 

nejdelší tradici na světě. V současné době je zaveden dvojinstanční postup 

reprezentovaný Tiskovým ombudsmanem a Tiskovou radou. Tyto orgány přijímají 

stížnosti na obsah novin, časopisů i jejich internetových stránek, zjišťují, zda byl 

porušen Etický kodex a poté uplatňují sankce ve formě povinnosti zveřejnit jejich 

rozhodnutí apod.117 

Pokud jde o televizní trh, řídí se tento v obecné rovině výše zmíněným zákonem 

o svobodě projevu a dále pak speciálním televizním a rozhlasovým zákonem118. 

Švédský vysílací systém se vyznačuje primátem veřejnoprávních médií, která jsou 

reprezentována Švédskou vysílací korporací. Ta se skládá ze Švédské televize, 

Švédského rozhlasu a Švédského vzdělávacího vysílání.119 Zajímavostí v tomto směru 

je to, že celá korporace je soukromou neziskovou organizací, která má formu akciové 

společnosti a podíly jsou rozděleny mezi významné sociální skupiny, jako jsou odbory, 

náboženské organizace, vydavatelé tisku nebo podnikatelské subjekty120. Tito vysílatelé 

jsou financováni z koncesionářských poplatků, vysílání reklamy je až na výjimky 

zakázáno. Jde o nejvíce regulované vysílací subjekty, kteří musí dodržovat přesně 

stanovené podmínky vyváženosti, programového schématu, zákazu diskriminace či 

prezentace násilí.121 Zvláštností švédského systému je mimořádný důraz, který je kladen 

na kritickou a monitorovací roli vysílání ve vztahu k politice, vládě nebo byznysu. 

Tento závazek je přímo vyjádřen ve smlouvě uzavřené mezi státem a Švédskou televizní 

korporací. Dále tato smlouva zakotvuje například právo na odpověď, povinnost 

respektovat soukromí jednotlivce a další povinnosti.122 Systém smluv se státem funguje 

i v případě komerčních vysílatelů, kterým jsou tímto způsobem udělovány licence pro 

provozování televizního vysílání, a to na dobu pěti let. Ve smlouvách jsou uvedeny 

požadavky na programový obsah, jako vysílání dětských pořadů, zpravodajství nebo 

                                                
116 WEIBULL, Lennart a JONSSON, Anna Maria a WADBRING, Ingela Media landscape: Sweden 
[online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z WWW http://www.ejc.net/media_landscape/article/sweden/ 
117 Internetové stránky Tiskového ombudsmana a Tiskové rady dostupné z WWW 
http://www.po.se/english [cit. 2013-04-07]. 
118 http://www.radioochtv.se/Documents/Styrdokument/Radio%20and%20Television%20Act.pdf [cit. 
2013-04-07]. 
119 MOORE, Melanie. Sweden Press, Media, TV, Radio, Newspapers [online]. [cit. 2013-04-07]. 
Dostupné z WWW http://www.pressreference.com/Sw-Ur/Sweden.html 
120 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 46-47 ISBN 
9780415396929. 
121 MOORE, Melanie. Sweden Press, Media, TV, Radio, Newspapers [online]. [cit. 2013-04-07]. 
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objem švédské produkce.123 V minulosti byla rozlišena přístupová regulace a obsahová 

regulace, takže na jedné straně existoval speciální orgán pro udělování licencí Radio- 

och tv-verket (Úřad pro švédský rozhlas a televizi) a na druhé straně orgán, který se 

zabýval dohledem nad dodržováním vysílacího zákona, licenčních podmínek a řešením 

stížností Granskningsnämnden för radio och TV (Komise pro vysílání). Dohled dopadal 

jak na soukromé, tak na veřejnoprávní vysílatele. V roce 2010 byla tato dvojkolejnost 

ukončena tak, že došlo ke zrušení Úřadu pro švédský tisk a televizi a jeho pravomoci 

přebrala Komise pro vysílání.124  

Na závěr této části bych rád zmínil přísnou regulaci reklamy ve vysílání, která 

panuje ve Švédsku. Jak bylo popsáno výše, vysílání reklamy je prakticky úplně 

zakázáno ve veřejnoprávních médiích, s výjimkou vysílání sponzoringu velkých 

sportovních událostí. Zcela zakázána je reklama na alkohol a cigarety. Specifikem 

Švédska je však absolutní zákaz reklamy a teleshoppingu zaměřených na děti do 12 let. 

Toto zákonné ustavení bylo natolik kontroverzní, že se jím zabýval Evropský soudní 

dvůr, který posuzoval, zda neodporuje legislativě Evropské unie. Soud nakonec rozhodl, 

že Švédsko je oprávněno takovouto regulaci zavést a vynucovat, ale pouze vůči 

domácím vysílatelů, nikoli vůči subjektům, které vysílají na území Švédska ze 

zahraničí.125   

 

2.3 Severoatlantický model 

Pro účely komparace právní regulace médií v severoatlantickém modelu neboli 

modelu liberálním jsem si vybral dva nejvýznamnější zástupce tohoto modelu, a to 

Velkou Británii a Spojené státy americké. 

2.3.1 Regulace médií ve Velké Británii 

Právní systém Velké Británie je oproti zemím kontinentální Evropy specifický 

svým obyčejovým právem, tedy právem nepsaným. Tento systém se opírá o 

dlouhodobou demokratickou tradici, která je ztělesněna nepsanou ústavou. Není tak 

explicitně písemnou formou zakotvena svoboda projevu či tisku, která je však plně 

                                                
123 WEIBULL, Lennart a JONSSON, Anna Maria a WADBRING, Ingela Media landscape: Sweden 
[online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW http://www.ejc.net/media_landscape/article/sweden/ 
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125. HARCOURT, Alison. The European Union and the regulation of media markets. 1st publ. 
Manchester: Manchester University Press, 2005, xiv, s. 30 ISBN 0719066441. 
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garantována. V roce 1998 byl navíc přijat tzv. Human Rights Act126, kterým byla do 

britského právního řádu inkorporována Evropská úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod. V článku číslo 10 tohoto zákona je garantována svoboda projevu, 

kterou je však možné za určitých podmínek omezit. Jedná se například o ochranu práv 

druhých, národní bezpečnost apod.  

Pokud jde o regulaci tisku, vyznačuje se Velká Británie na první pohled 

liberálním režimem, neboť neexistuje žádný speciální tiskový zákon, který by upravoval 

vydávání tisku. Z hlediska přístupu je tedy regulace minimální. Existuje však množství 

právních předpisů, zejména v oblasti soukromého práva, které mají zásadní dopad na 

obsah tisku, resp. na odpovědnost vydavatele za tento obsah. Tyto předpisy se týkají 

především pomluvy či urážky na cti, kdy je v Británii, na rozdíl od většiny ostatních 

států, přeneseno důkazní břemeno z žalobce na žalovaného, tj. na vydavatele. Ten tak 

musí prokazovat, že nedošlo k porušení zákona. To vede k nadměrnému využívání 

tohoto institutu, a to i ze strany zahraničních subjektů, které žalují vydavatele raději 

v rámci britské jurisdikce, než své vlastní země.127 Z veřejnoprávních předpisů se pak 

tisku dotýká tzv. protiteroristická legislativa, která dopadá na obsah tisku podporující 

terorismus nebo náboženskou nesnášenlivost a násilí.128  

Aby se vydavatelé tisku vyhnuli hrozbě přímé regulace a dohledu ze strany státu, 

podobně jako v případě vysílacích médií, vytvořili samoregulační orgány, které se však 

v dlouhodobější perspektivě ukazují jako zcela nedostatečné, neboť dochází periodicky 

k jejich selhávání a nahrazování novými. Tento scénář nastal naposledy v roce 1991 při 

výměně Tiskové rady (Press Council) za Radu pro stížnosti na tisk (Press Complaints 

Council)129 a v současné době se po aféře s nelegálním pořizováním odposlechů ze 

strany bulvárního deníku News of the World chystá na základě zprávy Lorda Levensona 

další výměna.130 Tentokrát by však již nemělo jít o samoregulační orgán, který by měl 

limitované možnosti nápravy neetického obsahu a chování novin, ale nová tisková rada 

bude zřízena jako veřejný orgán s pravomocí udělovat sankce až do výše jednoho 

                                                
126. Human Rights Act 1998 dostupný online z WWW http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42 [cit. 
2013-04-09]. 
127 Zpráva organizace Freedom House dostupná online z WWW 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/united-kingdom [cit. 2013-04-09]. 
128 Ibid 
129 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 136 ISBN 
9780415396929. 
130 Internetové stránky Rady dostupné online z WWW http://www.pcc.org.uk/about/index.html [cit. 2013-
04-09]. 
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milionu liber. Nebude však přijímán žádný speciální tiskový zákon, který by tuto Radu 

zřizoval.131 

Vysílací systém se ve Velké Británii opírá především o silnou tradici 

veřejnoprávních médií, která se stala vzorem pro další země. Veřejnoprávní vysílání je 

reprezentováno v prvé řadě British Broadcasting Corporation – BBC. Tento vysílatel 

byl od počátku své činnosti v roce 1922 silně regulován pokud šlo o obsah vysílání, 

který měl ve veřejném zájmu poskytovat vzdělání, informace a zábavu té nejvyšší 

kvality.132 Zároveň si však udržoval maximální apolitičnost a nestrannost, a to jednak 

financováním na základě koncesionářských poplatků a pak také organizační strukturou, 

která je maximálně oddělena od politických stran. V tomto případě se uplatňuje smysl 

pro zachování obyčejové normy, kdy je sice rada ředitelů jmenována královnou, resp. 

premiérem po dohodě vlády a opozice, avšak tito nemají být nominanti politických 

stran, ale má jít o „muže a ženy toho nejvyššího kalibru“, kteří budou zástupci 

společnosti jako celku.133 Podobné apolitický přístup je uplatňován vůči všem 

zaměstnancům BBC, které lze přirovnat k profesionálním státním úředníkům, jejichž 

hodnocení a povyšování se děje výlučně na základě jejich profesních výkonů, a nikoli 

na základě politických intervencí.134 Hallin a Mancini tento model řízení 

veřejnoprávního média označují jako profesní, resp. kvalifikovaný.135  

Velká Británie se vyznačuje nejdéle fungujícím duálním systémem vysílání, 

který byl založen již televizním zákonem z roku 1954. Tento zákon vytvořil organizaci 

s názvem Independent Television Authority, které se poté udělila licence pro vysílání a 

vykonávala dohled nad televizní stanicí Independent Television – ITV.136 Cílem bylo 

vytvořit stanici, která bude konkurovat BBC, avšak zároveň bude zachovávat vysoké 

programové standardy jako veřejnoprávní BBC a taktéž řízení této televize mělo být 

založeno na profesionálním modelu.137 Ovšem nešlo v tomto směru o konkurenci 

dokonalou, neboť financování ITV bylo a je založeno na příjmech z reklamy, zatímco 

                                                
131 KRUML, Milan. Proč Británie přistoupila k přísnější regulaci médií [online]. [cit. 2013-04-09]. 
Dostupné z WWW  http://www.mediar.cz/proc-britanie-pristoupila-k-prisnejsi-regulaci-medii/   
132 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 69 ISBN 1572300299. 
133 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 69 ISBN 1572300299. 
134 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 270 ISBN 9788073673772. 
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BBC si zachovává jako hlavní zdroj příjmů koncesionářské poplatky.138 Z ITV se 

postupně stala sít regionálních televizí na bázi franchisingu, které nakonec přešly do 

vlastnictví třech společností sdružených ve skupině ITV plc. Zanikla i organizace 

vykonávající dohled specificky nad ITV a její pravomoci přešly pod centralizovaný 

správní orgán s názvem Ofcom139. Tento orgán vytvořený zákonem o komunikacích 

z roku 2003 je zodpovědný mimo jiné za celý sektor vysílacích médií, s výjimkou BBC. 

Vede tak licenční řízení a dohlíží na obsah vysílání v britských soukromých médiích. Ta 

zahrnují kromě výše zmíněných terestrických vysílatelů také široce zastoupená 

kabelová a satelitní média. 

 

2.3.2 Regulace médií ve Spojených státech amerických 

Americký mediální systém se z hlediska právní úpravy vyznačuje nejvyšší mírou 

liberalismu ze všech analyzovaných zemí i v celosvětovém měřítku140. Základním 

pilířem je přitom první dodatek Ústavy Spojených států amerických, který zaručuje 

svobodu tisku a svobodu projevu bez jakéhokoli omezení, jak to činí ústavy 

kontinentální Evropy nebo Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Případné možnosti omezení se opírají o judikaturu Nejvyššího soudu a jeho 

výkladu přípustnosti. Zásadní otázkou přitom bylo, zda lze vůbec omezit, resp. 

sankcionovat tisk za jeho obsah, zejména pokud jde o pomluvu či urážku na cti a rovněž 

zda první dodatek zavazuje pouze federální orgány nebo i jednotlivé státy. Postupně 

došel Nejvyšší soud ve svých zásadních rozhodnutích Near v. Minnesota z roku 1931141 

a New York Times Co. Sullivan z roku 1964142 k pozitivním závěrům na tyto otázky a 

dal tak prostor k možné regulaci tisku ze strany jednotlivých států. V případu Near v. 

Minnesota však rovněž soud rozhodl, že omezení nelze uplatňovat předběžně, tj. ve 

formě předběžné cenzury. Je tedy možné udělit sankci pouze následně za již zveřejněný 

obsah. Dále bylo umožněno v určitých případech postihnout tisk za zásah do soukromí. 

Základním judikátem je v tomto směru případ Gertz v. Robert Welch, Inc. z roku 

                                                                                                                                          
137 HAMPTON, Mark. The United Kingdom Press, Media, TV, Radio, Newspapers [online]. [cit. 2013-
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140 Porovnání nevládní organizace Freedom House dostupné online z WWW 
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32 

  

1974143, kterým Nejvyšší soud umožnil státům přijmout právní úpravu zásahu do 

soukromí, která se však netýká osob veřejně činných. Přes výše uvedená omezení lze 

však říci, že soudní soustava ve Spojených státech amerických hraje úlohu garanta 

svobody tisku a minimalizuje možnosti státních zásahů do jeho činnosti.144  Role státu je 

tak minimální. Neexistuje žádný právní předpis, jako například tiskový zákon, který by 

stanovil povinnost registrace periodik. Zároveň není žádná povinnost registrace 

novinářů. Stát také neposkytuje žádné dotace. Vydávání tisku je tudíž naprosto liberální 

a noviny fungují na čistě komerčním principu v tržním prostředí. Tisk nepodléhá ani 

žádné institucionalizované samoregulaci. Jedním z mála významných počinů je v tomto 

směru zpráva Komise pro svobodu tisku, tzv. Hutchinsonova komise, která ve své 

zprávě z roku 1947 zdůraznila nutnost symbiózy svobody tisku a jeho sociální 

odpovědnosti.145  

Pokud jde o televizní a rozhlasové vysílání, je systém ve Spojených státech 

amerických historicky založen především na komerčních médiích. Na rozdíl od 

evropských zemí, kde byli prvotně vytvořeni státní, resp. veřejnoprávní vysílatelé, byl 

vývoj ve Spojených státech amerických opačný. Již v roce 1927 byla vytvořena první 

vládní instituce – Federální rozhlasová komise, která řešila otázku udělování licencí a 

přidělování kmitočtů pro soukromé rozhlasové vysílání. Později byla v roce 1934 

nahrazena Federální komisí pro komunikace (FCC)146, která je zodpovědná dodnes za 

regulaci (komerčního) vysílání. Regulace vysílání je tedy především řešena na federální 

úrovni. Členové komise jsou jmenováni prezidentem a potvrzováni Senátem.147 Tato 

komise však řeší především technickou a přístupovou stránku k vysílání, tj. udělování 

licencí. Obsahová regulace vysílacích médií je ve Spojených státech amerických 

tradičně na minimální úrovni.148 V zásadě se vychází z principu upřednostňování 

samoregulace pomocí soutěže médií na svobodném trhu, kde vysílatelé soupeří o 

                                                                                                                                          
142 Judikát dostupný online z WWW http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._Sullivan  
[cit. 2013-04-10]. 
143 Judikát dostupný online z WWW http://en.wikipedia.org/wiki/Gertz_v._Robert_Welch,_Inc. [cit. 
2013-04-10]. 
144 Zpráva organizace Freedom House dostupná online z WWW 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/united-states [cit. 2013-04-10]. 
145 MCQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. repr. London: 
SAGE Publications, 19951999, xvii, s. 37-38 ISBN 080398295x. 
146 Internetové stránky Komise dostupné online z WWW http://www.fcc.gov/  [cit. 2013-04-11]. 
147 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 18 ISBN 1572300299. 
148 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 45 ISBN 
9780415396929. 
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diváky, před zásahy ze strany státu, resp. správních úřadů.149 Později se však ukázalo, že 

trh není schopen vyřešit problematické oblasti vysílání, a proto byla vytvořena 

legislativa na ochranu spotřebitele, která se týká především ochrany dětí a mladistvých. 

Snahou FCC bylo přitom přimět provozovatele vysílání, aby na základě principu 

samoregulace usilovali o ochranu dětí a mladistvých před závadným obsahem vysílání a 

zároveň vytvářeli pořady, které budou zaměřeny na děti a budou mít edukační 

charakter.150 Nakonec FCC přistoupila i k udělování finančních sankcí. FCC se také 

zabývá otázkou tzv. spravedlivé doktríny (fairness doctrine) a doktríny stejných 

příležitostí (equal opportunity doctrine), které byly vytvořeny zákonem z roku 1934. 

V případě „fairness doctrine“ by vysílatelé měli poskytovat prostor pro prezentaci 

různých, resp. odlišných pohledů a názorů na kontroverzní otázky veřejného významu.  

„Equal oportunity doctrine“ zase řeší poskytování stejného prostoru ve vysílání pro 

všechny kandidáty na politické funkce.151 Uplatňování těchto doktrín však vyvolalo 

otázku, zda nejsou v rozporu s prvním dodatkem ústavy. Soudy konstatovaly, že tyto 

doktríny nelze považovat za zákonné povinnosti a tudíž je jejich vymáhání ze strany 

FCC prakticky nemožné a FCC od nich nakonec ustoupila.152 V roce 1987 byla fairness 

doctrine definitivně zrušena Nejvyšším soudem s poukazem na její protiústavnost. Toto 

rozhodnutí bylo interpretováno jako další krok směrem k širší liberalizaci mediálního 

trhu.153    

Jak bylo popsáno výše, vychází vysílací systém ve Spojených státech 

amerických historicky z primariátu komerčních vysílacích médií. Na rozdíl od 

evropských zemí, kde byla prvotně ustavena veřejnoprávní média a poté se k nim 

později přidala média komerční, byl scénář ve Spojených státech amerických obrácený. 

K soukromým vysílatelům se později přidali vysílatelé veřejnoprávní. Zákonem z roku 

1967 o veřejnoprávním vysílání byla vytvořena Korporace pro veřejnoprávní vysílání 

(Corporation for Public Broadcasting), která měla za cíl zastřešit zhruba 350 televizních 

stanic v jednotlivých státech tvořících Službu veřejnoprávního vysílání (Public 

                                                
149 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 17 ISBN 1572300299. 
150 Ibid. s. 32-33 
151 MCQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. repr. London: 
SAGE Publications, 19951999, xvii, s. 51 ISBN 080398295x. 
152 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 34 ISBN 1572300299. 
153 HARCOURT, Alison. The European Union and the regulation of media markets. 1st publ. 
Manchester: Manchester University Press, 2005, xiv, s. 210 ISBN 0719066441. 
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Broadcasting Service).154 Nelze však v žádném případě hovořit o duálním systému 

vysílání tak, jak funguje v západoevropských státech. Veřejnoprávní vysílatelé mají jen 

zcela marginální podíl 3-5% na vysílacím trhu. Jejich úlohou tak není soutěžit 

s komerčními stanicemi, ale nabízet zcela odlišný charakter vzdělávacích a kulturních 

pořadů pro minoritní publikum, který bude pouze doplňovat většinové komerční 

vysílání.155 Značným problémem je financování těchto vysílatelů, které se neopírá 

žádnou formu koncesionářských poplatků, ale o dotace vlád jednotlivých států, 

příspěvky nadací, občanských sdružení, univerzit, právnických nebo fyzických osob. 

Takováto forma nejistého financování dostává veřejnoprávní vysílatele pod mimořádný 

tlak a mohou tak být mnohem náchylnější k ovlivňování obsahu vysílání ze strany 

svých donátorů, než je tomu v případě komerčních vysílatelů.156    

 

3. Obsahová analýza tisku zaměřená na reprezentaci 
mediální regulace 

3.1. Metodika a zdroje analýzy 

Po analýze mediální legislativy se v druhé části této diplomové práce zaměřím 

na obsahovou analýzu prezentace regulace médií a legislativních záměrů v českém 

tisku. Konkrétně půjde o články v denících MF Dnes a Právo (do 31.10.1995 

vycházející pod názvem Rudé Právo), které jsou podle obecného mínění považovány za 

hlavní zástupce pravicového, resp. levicového tisku v České republice157. Pro vyhledání 

relevantních článků z let 1991 až 2011 využívám databázi Newton Media SEARCH. 

V této databázi jsou však články MF Dnes evidovány až od roku 1996, z tohoto důvodu 

použiji jako protipól deníku Právo pro předmětnou analýzu zejména články z týdeníků 

Respekt, Týden nebo z deníku Lidové noviny. Vzhledem k širokému časovému rozmezí 

analyzovaného materiálu se zaměřím na vybrané oblasti mediální regulace, a to 

především pokud jde články týkající se oblasti rozhlasového a televizního vysílání a 

                                                
154 HARDY, Jonathan. Western media systems. London: Routledge, 2008, xvii, s. 56 ISBN 
9780415396929. 
155 MCQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. repr. London: 
SAGE Publications, 19951999, xvii, s. 53 ISBN 080398295x. 
156 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Regulating media: the licensing and supervision of broadcasting in 
six countries. New York: Guilford Press, c1996, xxi, s. 14-15 ISBN 1572300299. 
157 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008, s. 18 ISBN 9788073673772. 
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ještě konkrétněji pak primárně problematiky komerčních médií. Druhou velkou oblastí 

pak bude analýza článků pojednávajících o návrhu nového tiskového zákona, který byl 

přijat v roce 2000.  

Pro analýzu předmětných textů využiji metodu kvalitativní interpretativní 

analýzy tak, abych mohl co nejkonkrétněji rozebrat relevantní články. Půjde mi tedy o 

pochopení kontextu článků a interpretaci jejich významu.158 V širší perspektivě se pak 

pokusím vyvodit obecné závěry o přístupu médií k vybraným oblastem regulace médií.  

Oproti původnímu záměru jsem se rozhodl opustit rozdělení jednotlivých částí analýzy 

podle periodik, ale pro větší přehlednost i vztah k tématu práce vyjdu z 

kombinace časového a obsahového hlediska. V první části se tak zaměřím na články 

týkající se rozhlasového a televizního vysílání z období od roku 1991 do roku 1998, kdy 

se rozvíjel televizní trh na základě nového zákona č. 231/2001 Sb., zavádějícího tzv. 

duální systém. Další část se bude týkat článků stejného obsahu, tentokrát však od roku 

1999, kdy začínají v tisku diskuze o novém vysílacím zákoně přijatém v roce 2001, až 

do roku 2011. V poslední části se pak zaměřím na články z let 1999 a 2000 reflektující 

legislativní záměr nového tiskového zákona.  

 

3.2. Zakotvení duálního systému v letech 1991–1998 

V prvním analyzovaném období po roce 1991, tedy roce, kdy byl přijat zákon č. 

468/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se reprezentace 

regulace médií týká především legislativního zakotvení zcela nového duálního systému 

vysílání, který počítá s paralelním působením veřejnoprávních a soukromých vysílacích 

médií.  

V prvé řadě je však v tisku řešeno postavení státních médií Československé 

televize a Československého rozhlasu, která jsou podrobována kritice a mnoho 

prezentovaných představ o jejich fungování nebylo naplněno. V úplně prvním článku 

publikovaném v Rudém právu159 je řešena především personální problematika, kdy je 

jako hlavní problém označeno „zbavení se tzv. nomenklaturních kádrů“ a jejich 

nahrazení novými pracovníky. Pokud jde o formu fungování, je zde nastíněna představa 

o třech televizích, dvou národních, které by fungovaly jako plnoformátová média a 

                                                
158 Metoda je definována např. v KRONICK, J. C. Alternativní metodologie pro analýzu 
kvalitativních dat. Sociologický časopis 33(1). 1997 s. 57-67 
159 Nespokojení poslanci, Rudé Právo 16.11.1990, str. 1 
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jedné federální, která by se zabývala výlučně zpravodajstvím. Při komparaci článků 

z Rudého Práva a týdeníku Respekt je patrný odlišný pohled na tato média. V Rudém 

Právu tak dochází k obhajobě Československé televize, kdy například uvádí že „veřejný 

sektor musí podstatnou část vysílání sám vyrábět, nemůže si vystačit s lacinou 

nakoupenou tvorbou (jako sektor komerční)“160. V dalším článku pak dochází ke snaze 

ovlivnit postoj čtenáře v otázce budoucí přeměny a využití původně veřejnoprávního 

kanálu OK 3 pro soukromé vysílatele, kdy je použit expresivní titulek „OK 3 do konce 

roku a pak šmitec (?)“161 a dále pak věty jako „diváci si však na ‚óká trojku‘ zvykli“, 

„OK 3 měl jako jediný odvahu vysílat menšinové programy“ nebo „a což teprve, až se 

divák nedočká svých erotických pátků a sobot“. Podobně Rudé Právo implikuje možné 

nebezpečí privatizace veřejnoprávního kanálu, kdy článek s názvem „Boj o kanál“162 

uvádí slovy „Televize je nejmocnější médium. Lidé, kteří rozhodují, kdo dostane 

vysílací prostor po F 1, mají v ruce obrovskou moc. Majitelé a pracovníci soukromých 

televizí si pochopitelně přejí, aby byl privatizován.“ Implikuje tak hrozbu zneužití 

televize soukromými vysílateli. Skepse k soukromé konkurenci je vyjadřována i 

v dalším období po udělení licence na vysílání společnosti CET 21, kdy Rudé Právo 

v článku s bojovným názvem „Televizní manifest“163 označuje CET 21 za strašidlo, 

které obchází Českou televizi a snaží se její pracovníky „přetáhnout“ pomocí peněz. 

Autorka článku přitom celou tuto otázku komentuje takto: „Kromě důvodů typu „V 

CET 21 budu mít větší prostor pro svou seberealizaci“ většinou pracovníci čestně 

přiznají, že money jsou přece jen money. Pevně doufám, že pořady, které 

v producentských centrech těchto „přeběhlíků“ vznikaly, zůstanou majetkem České 

televize, jejíž image tyto oblíbené pořady již delší dobu spoluvytvářejí“. Rudé Právo 

pokračuje v obraně veřejnoprávních médií i v dalším období fungování duálního 

systému, kdy v článku s názvem „Z veřejnoprávních médií by neměly být popelky“164 

vymezuje nezastupitelnost veřejnoprávních médií, neboť podle Rudého Práva „praxe 

plně zdůvodnila potřebnost na státu a částečně také na reklamě nezávislých médií, 

jejichž roli určuje zákon. Jejich nenahraditelnost spočívá především v povinnosti 

zařazovat do programu vzdělávací a umělecké pořady, zabývat se problematikou 

národnostních a sociálních menšin, přinášet objektivní ucelené zpravodajství. Tedy 

                                                
160 Televize v západní Evropě, Rudé Právo 7.11.1991, str. 4  
161 OK 3 do konce roku a pak šmitec (?), Rudé Právo 3.10.1991, str. 4 
162 Boj o kanál, Rudé Právo 7.11.1992, str. 12 
163 Televizní manifest, Rudé Právo 14.5.1993, str. 25 
164 Z veřejnoprávních médií by neměly být popelky, Rudé Právo 19.4.1994, str. 3 
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přesně to, co po soukromých společnostech (...) nikdo nemůže chtít.“ O měsíc později 

pak Rudé právo dává prostor mluvčí České televize, aby v článku „Na co jdou naše 

peníze?“165 legitimizovala vybírání koncesionářských poplatků a jejich účelné využití.  

Naopak kriticky se k veřejnoprávním médiím staví týdeník Respekt, který 

upozorňuje na problém jejich financování a monopolního postavení. V článku s názvem 

„92,6 Mhz“166 Autor kriticky poukazuje na státní financování Československé televize a 

Československého rozhlasu, které se řešilo na půdě ČNR. Používá přitom věty jako 

„Nejvýmluvnějšími advokáty státních monopolů byli samozřejmě jejich představitelé.“, 

„(...) o to, jak státní masmédia hospodaří se stamilióny, se nezajímal prakticky nikdo.“ 

nebo „Není divu, že státní monopoly udělaly vše proto, aby se nemusely o státní peníze 

ucházet v konkurenci.“ Snahu odpůrců státních médií označuje slovy „jako mluvit do 

dubu“. V obdobném článku s názvem „Televizní a rozhlasové preludium“167 Respekt 

kritizuje snahu politiků přivlastňovat si státní média a navrhuje „Současnou televizi a 

rozhlas zrušit a její fondy přidělit či prodat nejslibnějším projektům.“. K tomu však 

nedošlo. Zároveň je v tomto článku nastíněn první návrh regulačního rámce vysílacích 

médií, kdy navrhuje duální systém veřejných a soukromých vysílatelů, na jejichž 

činnost by dozírala nově zřízená nezávislá komise. Ta měla být podle představy autora 

„složena z úctyhodných osobností, zčásti jmenovaných (prezidentem, předsedou FS, 

předsedy ČNR a SNR, předsedou Nejvyššího soudu), a zčásti volených televizními 

diváky a rozhlasovými posluchači z řad žurnalistů, herců, režisérů apod.“ Její činnost 

měla zahrnovat jednak přidělování frekvencí uchazečům o vysílání, ale zároveň měla 

udělovat „těžkou pokutu soukromé nebo veřejné stanici, pokud by zjistila omezování 

nezávislosti novinářů a nepřípustný nátlak na ně.“ Neměla však zasahovat do „způsobu 

řízení, finančního hospodaření stanic a už vůbec ne do obsahu programů“. Vysílatelé 

měli být odpovědní pouze v případě, že by porušili trestněprávní a civilně právní normy. 

Následně přijatý vysílací zákon 468/1991 Sb. ze dne 30. 10. 1991 výše nastíněnou 

koncepci reflektuje velmi omezeně, když zavádí duální systém v rámci kterého je 

počítáno s tehdejšími státními-veřejnoprávními médii a vytváří Radu pro rozhlasové a 

televizní vysílání, jejíž kompetence jsou však dosti odlišné.  

                                                
165 Na co jdou naše peníze, Rudé Právo 16.5.1994, str. 14 
166 92,6 Mhz, Respekt 18.2.1991, str. 5 
167 Televizní a rozhlasové preludium, Respekt 11.2.1991, str. 14  
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O pozitivním vztahu tohoto týdeníku k soukromým médiím svědčí i článek 

s názvem „Premiéra pohlazení“168, který referuje o zahájení vysílání první soukromé 

televizní stanice Premiéra, kterou označuje za „pohodu ze čtyřiadvacátého kanálu“ či 

„záruku kulturnosti“ a zdůrazňuje, že spokojenost diváků dokládá „desetitisíce 

pochvalných dopisů“. Jak je tedy z výše uvedených článků patrné, vyjadřuje Respekt 

v komparaci s Rudým Právem v této rané fázi ustavování svobodného televizního trhu a 

legislativního rámce více pozitivní přístup k soukromým médiím, která by měla působit 

v liberálním právním prostředí. 

 V následujícím období se však situace mění a tištěná média začínají reflektovat 

problematické oblasti soukromého vysílání. V první řadě se začínají čím dál více 

vymezovat vůči největšímu komerčnímu vysílateli TV Nova. Respekt již v článku 

z roku 1995 s názvem „Železná NOVA“169 sumarizuje rok vysílání TV Nova slovy: 

„Nova vnesla do nezralého prostředí českých médií nový rozměr – machhiavellistickou 

manipulaci s publikem ve jménu demokracie a pod heslem „lidé si to přejí“. Ke smyslu 

a přínosu komerčních televizních stanic pak článek vyjadřuje silnou skepsi 

konstatováním, že „(…) komerční  televize sice mohou založit intelektuálové, nakonec 

je ale vždycky určena těm, kdo si každý večer před obrazovkou nechávají vymývat 

mozek“.  

Pokud jde o právní rovinu, začíná v daném období rovněž kritika monopolizace 

televizního vysílání, které je reprezentováno právě TV Nova. Jedním z prvních článků 

upozorňující na tuto otázku je článek Respektu s názvem „Nevolejte řediteli“170, který 

varuje před tím, že „TV Nova je na cestě k ovládnutí mediálního trhu“ a že díky své 

silné pozici si může dovolit porušovat zákon, aniž by za to byla ze strany Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání sankcionována. V podobném duchu prezentuje daný 

problém článek „Kmitočty pro elitu“171, který proti monopolu TV Nova staví důležitost 

minoritního kanálu ČT2 a ze stejného období rovněž článek v Lidových novinách 

s názvem „Nedostatek konkurence v televizním vysílání“172. Výsledkem těchto debat 

bylo v prvé fázi uvolnění podmínek pro uchazeče o provozování kabelového a 

satelitního vysílání, kdy bylo klasické licenční řízení změněno na pouhou registraci, na 

kterou existoval při splnění formálních podmínek právní nárok. Daný legislativní krok 

                                                
168 Premiéra pohlazení, Respekt 2.8.1993, str. 12 
169 Železná NOVA, Respekt 30.1.1995, str. 9 
170 Nevolejte řediteli, Respekt 16.10.1995, str. 4 
171 Kmitočty pro elitu, Respekt 30.10.1995, str. 18 
172 Nedostatek konkurence v televizním vysílání, Lidové noviny 3.11.1995, str. 8 
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měl uvolnit trh komerčních médií pro další vysílatele a vytvořit tak více konkurenční 

prostředí. Ač se setkala tato razantní deregulace s odmítavým postojem zejména ze 

strany levicového Rudého práva173, byla uvedená koncepce zachována v právním řádu 

do dneška. Druhou oblastí, která byla v tisku často v souvislosti s monopolem TV Nova 

kriticky řešena a na kterou později zákonodárci reagovali, je hrozba koncentrace 

vlastnictví. Na tu bylo upozorňováno zejména v souvislosti s propojováním TV Nova a 

radia Nová Alfa, kdy je například v článku „Nevolejte řediteli“174 označován generální 

ředitel TV Nova za „českého Berlusconiho“ nebo prezentace názoru na legislativní 

úpravu v rozhovoru  pro Rudé právo s explicitním názvem „Zákony by měly bránit 

koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků“175 I v pozdějším období je důrazně 

poukazováno na nové akvizice směřující ke koncentraci vlastnictví, na příklad v článku 

„Telegraf koupila firma, která má úzké vazby s televizí Nova“176, který hodnotí kriticky 

legislativní rámec pro vlastnictví médií, když konstatuje, že „(…) tato kumulace 

sdělovacích prostředků okolo jedné firmy je patrně právně nenapadnutelná“. Celý tento 

problém se stupňuje v roce 1998, v souvislosti s obavou z propojení dvou největších 

komerčních stanic, tj. TV Nova a Prima. Deníky prezentují tuto obavu především ze 

strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, např. v článcích s názvy „Rada 

znepokojena možným propojením Novy a Primy“177 nebo „Podle šéfa Rady se TV Nova 

vymkla parlamentní kontrole“178. V tomto článku je poskytován široký prostor 

k prezentaci názorů o nebezpečnosti monopolizace a návrhu eliminace konkurence na 

mediálním trhu, kdy jsou užita slova: „(…) nelze Novu přinutit, aby nepokračovala 

v expanzi, jejíž cílem má být zlikvidovat konkurenční prostředí“ a prezentována je i 

konkrétní výzva o nutnosti „(…) novelizovat zákon o RRTV a zamezit zákonem křížení 

vlastnictví“. Na daný problém upozorňují i další články, jejichž záměr vyjadřují titulky 

„Rada pro vysílání nechce, aby měla Nova monopol“179 či „Dominantní postavení na 

TV trhu může ohrožovat pluralitu informací“180. Jak je patrné z výše vyjmenovaných 

článků, je tato problematika prezentována především v deníku Právo, který jí přikládá 

mimořádnou důležitost, neboť dané články jsou většinou uveřejněny na titulní straně. Je 

                                                
173 Např. články Televize i pro mafii, Rudé právo 29.9.1995, str. 10; Hra s bílým psíčkem vyšla, Právo 
12.12.1995, str. 4 
174 Nevolejte řediteli, Respekt 16.10.1995, str. 4 
175 Zákony by měly bránit koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků, Rudé Právo 6.10.1995, str. 10 
176 Telegraf koupila firma, která má úzké vazby s televizí Nova, MF Dnes 7.3.1997, str. 3 
177 Rada znepokojena možným propojením Novy a Primy, Právo 22.1.1998, str. 2 
178 Podle šéfa Rady se TV Nova vymkla parlamentní kontrole, Právo 6.3.1998, str. 1 
179 Rada pro vysílání nechce, aby měla Nova monopol, Právo 13.3.1998, str. 1 
180 Dominantní postavení na TV trhu může ohrožovat pluralitu informací, Právo 11.4.1998, str. 1 
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třeba zdůraznit, že tato otázka byla posléze reflektována v novém vysílacím zákoně 

z roku 2001, kde byla na horizontální úrovni omezena možnost držení více licencí 

jednou osobou. Zákon rovněž eliminoval fúze televizních a rozhlasových vysílatelů 

nebo jiné podílnictví určitého vysílatele na podnikání jiného vysílatele, včetně účasti 

statutárních orgánů daného vysílatele ve strukturách jiného vysílatele. 

Dalším příkladem problému v oblasti regulace médií, který byl hojně řešen 

v rámci tisku a následně znamenal úpravu legislativy, je problematika vkládání reklam 

do pořadů. Již před započetím vysílání TV Nova informuje Rudé Právo o tom, že tato 

stanice „hodlá přerušovat filmy reklamami“181, což je podle názoru Rady podle tehdy 

platného znění vysílacího zákona nepřípustné. Rudé Právo však vyjadřuje implicitně 

podporu záměru TV Nova a možné novelizaci zákona, když zdůrazňuje, že „naprostá 

většina soukromých televizí vysílá reklamy v průběhu filmů“. V dalším článku stejného 

deníku přechází implicitní podpora v explicitní, když v článku s titulkem „Moc 

reklamy“182 autorka zdůrazňuje, že „nezná komerční televizi, která by nepřerušovala 

filmy reklamami“ a navrhuje, aby „zákon, který vkládání reklam do pořadů zakazuje, 

byl novelizován“. Rudé Právo dokonce přináší rozhovor s generálním ředitelem TV 

Nova Vladimírem Železným, ve kterém mu poskytuje prostor k obhajobě vkládání 

reklam183. Názor odpůrce tohoto modelu však prezentován není. Konečným výsledkem 

je posléze to, že Rada se nakonec rozhodla, že přerušování filmů nebude postihovat184.  

Posléze byla navíc přijata novelizace vysílacího zákona, která vysílatelům s licencí, za 

splnění zákonných podmínek, umožnila reklamy do pořadů vkládat. 

V předmětném období bych se na závěr rád zaměřil na prezentaci postavení a 

činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jakožto nově zřízeného klíčového 

regulátora vysílacích médií, v analyzovaných periodikách. Hned od počátku její činnosti 

je řešena především nezávislost Rady a smysl jejího fungování. Diskutuje se také o 

otázce financování Rady. V přístupu k prezentaci lze přitom opět částečně rozdělit 

periodika na ta, která mají spíše pozitivní přístup k Radě a ta, která na její činnost 

nazírají více skepticky. Již na počátku roku 1993 tak Rudé Právo upozorňuje na 

nebezpečí ovlivnění Rady. V článku „Politické tlaky na Radu ČR pro rozhlasové a 

televizní vysílání“185 a poté v článku s názvem „Hračka v kanálu“186 konkrétně 

                                                
181 Nova hodlá přerušovat filmy reklamami, Rudé Právo 22.10.1993, str. 2 
182 Moc reklamy, Rudé Právo 5.11.1993, str. 4 
183 Mohl by to být šok, Rudé Právo 4.11.1993, str. 7 
184 Reklamy uprostřed filmů nebude Rada postihovat, Rudé Právo 18.1.1995, str. 3 
185 Politické tlaky na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Rudé Právo 30.1.1993, str. 3 
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poukazuje na to, že „ODS-zcela pochopitelně-jde právě a pouze o vliv v televizi.“ 

V podobném duchu pokračuje Rudé Právo i nadále, když poukazuje na omezení 

financování Rady ze strany státu, tedy Ministerstva financí vedeného ODS, články 

„Rada pro rozhlasové a TV vysílání bez peněz“187 a posléze ještě naléhavějším titulkem 

„Rada pro vysílání možná skončí“188. Celý tento blok článků je završen komentářem 

s názvem „Peníze až na prvním místě“189, ve kterém deník hodnotí postavení Rady tak, 

že „málokterá nově vytvořená polistopadová instituce si užila tolik kritiky a nelibosti 

stranických bossů jako Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“ Poukazuje přitom 

zejména na ODS, které jde o „likvidaci Rady“ a zároveň obhajuje roli Rady a její 

nezávislost tím, že „žádná ze stran, a tím méně ta nejsilnější, by neměla mít dominantní 

vliv v jakémkoli celoplošném vysílání“. K tomuto je třeba připomenout, že financování 

Rady nebylo zásadně nikterak změněno a je tedy do dnešní doby závislé na vlastní 

kapitole státního rozpočtu. 

V jiných médiích se s výše uvedeným tématem nesetkáme. Naopak dosti kriticky 

se k činnosti Rady vyjadřuje deník MF Dnes. V článku s názvem „Rada se diví“190 je 

například kritizován postup licenčního řízení slovy „rada se smrtelnou vážností 

inscenovala frašky zvané licenční řízení“. Později je v MF Dnes zpochybňován i smysl 

existence Rady, když v článku „Svoboda slova a Waterloo mediální rady“191 je 

zpochybňována „morální, legální i legitimní autorita“ Rady a je označena za 

„nadbytečný byrokratický apendix mediálních zákonů“. Článek je uzavřen návrhem 

změny regulačního uspořádání tak, aby o sankcích rozhodoval nezávislý soud. Kritika 

Rady pokračuje na stránkách MF Dnes i v dalším období, kdy je poukazováno na 

nedostatečnou aktivitu a neschopnost účinné regulace. Tato problematika je řešena 

například v článku „Česká mediální rada umí zakročit, aniž by zasáhla“192 nebo 

komentáři „Kdekdo si hraje s televizí“193, ve kterém je Rada označena za „neexistující 

smyšlenku, onu módní virtuální realitu, stvořenou ze vzduchu a paragrafů jen do 

legislativního počtu“ a na závěr přichází autor s myšlenkou, že pokud nebude více 

aktivní „mohlo by lidi napadnout, k čemu si vlastně tak nečinné dobráky platí“. Vrchol 

odporu k Radě ze strany MF Dnes představuje v roce 2000 deníkem odhalené údajné 

                                                                                                                                          
186 Hračka v kanálu, Rudé Právo 5.2.1993, str. 3 
187 Rada pro rozhlasové a TV vysílání bez peněz, Rudé Právo 10.9.1993, str. 2 
188 Rada pro vysílání možná skončí, Rudé Právo 11.9.1993, str. 2 
189 Peníze až na prvním místě, Rudé Právo 17.9.1993, str. 3 
190 Rada se diví, MF Dnes 25.7.1996, str. 10 
191 Svoboda slova a Waterloo mediální rady, MF Dnes 13.6.1998, str. 14 
192 Česká mediální rada umí zakročit, aniž by zasáhla, MF Dnes 17.9.1999, str. 8 
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korupční chování členů Rady, na něž navazuje komentář s názvem „Zbytečná, škodlivá 

Rada“194, kde autor předkládá radikální stanovisko listu, které zastává postoj zrušení 

Rady v následujícím znění: „Není pochyb o tom, že Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání nikdy neměla vzniknout. Byla jedním z dětských omylů rané transformace. 

Jako je těžké napravit návyky získané v dětství, bude obtížné odstranit i Radu. Bez 

tohoto řezu však nebude televize v této zemi nikdy čistá.“ Důvodem je především 

korupční potenciál Rady, který podle listu není možné odstranit a možnost politiků 

ovlivňovat její činnost, když konstatuje, že „Rada se dnes stala převodovým 

mechanismem vůle nejsilnějších stran. Politikům se splnil jejich dávný sen: mohou 

beztrestně manipulovat nejsilnějšími médii.“ Jako alternativu navrhuje podobně jako 

v předchozích článcích nahradit činnost Rady standardním trestněprávním nebo 

civilněprávním stíháním před nezávislým soudem. Na výše popsaném příkladu MF 

Dnes je jasně patrný vývoj reflexe činnosti nejvýznamnějšího regulačního orgánu 

v oblasti vysílacích médií od prvopočáteční skepse až k radikálnímu návrhu na zrušení 

Rady. K tomu však nikdy nedošlo a Rada byla přejata i do nového zákona o vysílání 

z roku 2001. Je však na místě zmínit, že v dalším období platnosti nového zákona 

rovněž kritika ustává. 

 

3.3. Přijetí nového zákona o vysílání a obsahová regulace 

v letech 1999–2011 

Počátek daného analyzovaného období, tj. roky 1999–2001 jsou v tisku 

především ve znamení diskuze o novém zákonu o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, který byl přijat 17. května 2001 pod číslem 231/2001 Sb. Je třeba 

zdůraznit, že diskuze o potřebě nové právní úpravy vysílání na našem území byla 

vedena prakticky v celém období po roce 1991, tj. po přijetí původního vysílacího 

zákona. Na síle však nabírá v roce 1999, kdy je již vládou, resp. ministerstvem kultury 

předložen první návrh zákona. I v tomto případě je možné pozorovat rozdílný přístup 

k tématu ze strany deníků Právo na jedné straně a MF Dnes na straně druhé. A to jak 

v tématech, která jsou akcentována, tak i v míře kritiky.  

                                                                                                                                          
193 Kdekdo si hraje s televizí, MF Dnes 14.6.1999, str. 8 
194 Zbytečná, škodlivá Rada, MF Dnes 15.8.2000, str. 6 
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Spíše pozitivní přístup volí deník Právo. Jako příklad lze uvést článek s názvem 

„Ministerstvo připravuje zákon omezující brutalitu v televizi“195 Již z titulku je patrná 

pozitivní konotace, neboť brutalita a násilí jsou dlouhodobě kritizované jevy 

v komerčních televizních stanicích a jejich omezení je tedy bezpochyby vnímáno 

pozitivně. Jde tak záměrně o selektivně vybranou pozitivní otázku, kterou má upravovat 

nový zákon o vysílání. Svůj kladný vztah k přísnější regulaci dokládá deník Právo i 

v samotném textu článku, když konstatuje, že nový zákon „docela určitě zkomplikuje 

zejména soukromým televizním stanicím primitivní zápas o diváka“. Pro podporu 

přísnější regulace využívá rovněž komparaci se západními mediálními systémy, když 

píše, že „nejčastějším argumentem těch, kteří do českých médií vnesli obraz násilí 

přesahující dnes i standard zemí EU, z nichž mnohé takové pořady nemilosrdně 

sankcionují, bude nepochybně demagogie o návratu cenzury.“ Podobného tématu se 

týká i článek z počátku roku 2000 s názvem „Vláda nechce pustit rasismus a násilí do 

televize a rozhlasu“196, který opět akcentuje především pozitivně vnímané prvky návrhu 

zákona o vysílání.   

Opačný přístup, resp. zdůraznění odlišných, více kontroverzních prvků návrhu 

vysílacího zákona, volí deník MF Dnes, který například v článku s názvem „Vláda líčí 

na televize“197 označuje návrh nového vysílacího zákona za „zmetek“. Deník se 

zaměřuje zejména na posílení pravomocí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Rady, jejíž činnost byla zejména na stránkách deníku MF Dnes značně kritizována, jak 

je výše popsáno v předchozí části. Prezentace nového zákona má tak negativní konotace 

a odráží rovněž dlouhodobou rezervovanost deníku k vyšší míře regulace. To potvrzuje 

například článek s názvem „Podíl evropské tvorby má televizím nařídit úřad“198, který 

hovoří o zákonu jako o „materiálu s povahou dynamitu“, který „značně zvyšuje 

pravomoci Rady“ a nechává „žít televize v nejistotě“. K posílení negativního vnímání 

v závěru článku deník konstatuje, že „poslanci se mohou pozastavit nejen nad značnými 

pravomocemi úřadu, ale také nad tím, co nás bude stát. Návrh totiž mluví o zvýšení 

počtu jeho zaměstnanců a dalších nákladech – celkově by tu výdaje státního rozpočtu 

vzrostly o 8,3 milionu korun.“. Obrat „co nás bude stát“ implikuje hrozbu poškození 

všech čtenářů, resp. všech občanů danou právní normou. V podobném duchu kritiky 

přílišné regulace vysílacích médií se nesou i další články reflektující návrh vysílacího 

                                                
195 Ministerstvo připravuje zákon omezující brutalitu v televizi, Právo 13.3.1999, str. 4 
196 Vláda nechce pustit rasismu a násilí do televize a rozhlasu, Právo 6.1.2000, str. 2 
197 Vláda líčí na televize, MF Dnes 16.3.2000, str. 8 
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zákona. Prostor je přitom věnován především kritikům navrhované úpravy, jako např. 

v případě článků „Televize kritizují návrh zákona o vysílání199, „Televize nechtějí 

zákon, který by je víc omezoval“200 nebo „Poslanci: Rada by byla hodně podobná 

policii“201. Zdůrazňována je přitom především přílišná regulace, kdy deník MF Dnes 

naopak zastává deregulaci vysílacích médií. Příkladem může být článek „Mediální 

zákon proti Evropě“202, který zdůrazňuje, že „(...) evropské mediální zákonodárství jde 

ve směru zjednodušení mediálních zákonů na absolutně nezbytný rámec“ avšak „(...) 

české mediální právo se vydalo proti modernímu proudu, neboť je příliš regulační“. Je 

třeba zdůraznit, že konečná podoba zákona č. 231/2001 Sb. skutečně byla méně 

regulační, když oproti návrhu například umožnila křížení vlastnictví televizí, resp. 

rozhlasu a periodického tisku a rovněž v případě přístupové regulace vykazovala jisté 

liberální prvky, např. nárok na automatické prodloužení licence. Obsahová regulace 

však zůstala poměrně striktní, což mělo své dopady v dalším období. 

Po období devadesátých let, v rámci kterého byly v tisku diskutovány zejména 

otázky ustanovování duálního systému, politizace médií, regulace přístupu k vysílání a 

institucionálního rámce regulace vysílacích médií a které vyvrcholilo přijetím nového 

zákona o vysílání, je v dalším období řešena primárně obsahová regulace. Analyzované 

deníky tak řeší zejména správní řízení, která jsou vedena s jednotlivými vysílateli kvůli 

porušení příslušných zákonných podmínek a která vedou k ukládání velmi vysokých 

finančních sankcí. Problematika se týká především ohrožování dětí a mládeže, kdy je 

například široce prezentováno postihování reality show jako VyVolení nebo Big 

Brother či neobjektivity a nevyváženosti vysílaných pořadů. Přílišná aktivita Rady 

v této oblasti vede postupně k její kritice, kdy deníky varují před přechodem k cenzuře. 

Již krátce po přijetí nového zákona je v deníku MF Dnes Rada podrobována kritice 

kvůli sankcionování provozovatelů vysílání za vysílání pořadů obsahujících vulgární 

výrazy. V článku s názvem „Děti sprostá slova znají“203 označuje toto počínání Rady za 

„směšné, malicherné a bezvýsledné“ neboť „(…) děti sprostá slova znají i bez televize a 

tato znalost je mravně neohrozí“. V podobném duchu vyznívají i další články s názvy 

„Do 22. hodiny jen cudné umění!“204 a „Rada jde po Umění“205 varující před cenzurou 

                                                                                                                                          
198 Podíl evropské tvorby má televizím nařídit úřad, MF Dnes 4.10.1999, str. 4 
199 Televize kritizují návrh zákona o vysílání, MF Dnes 24.2.1999, str. 20  
200 Televize nechtějí zákon, který by je víc omezoval, MF Dnes 16.3.1999, str. 20 
201 Poslanci: Rada by byla hodně podobná policii, MF Dnes 4.4.2000, str. 4 
202 Mediální zákon proti Evropě, MF Dnes 20.4.2000, str. 9 
203 Děti sprostá slova znají, MF Dnes 5.10.2002, str. 06 
204 Do 22. hodiny jen cudné umění!, MF Dnes 21.5.2002, str. 6 
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uměleckých pořadů na příkladu udělení sankce za odvysílání divadelní hry obsahujících 

vulgární výrazy. K tomuto tématu se vyjadřuje i deník Právo v článku „Dostane ČT 

pokutu za Obrázkáře?“206, kde podobné sankcionování vysílání uměleckých děl 

označuje za „absurdní“. Z porovnání analyzovaných deníků je však patrné, že s kritikou 

podobného jednání Rady přichází především deník MF Dnes, což navazuje na výše 

popsané apelování na menší míru regulace na stránkách tohoto deníku. Kritika na 

podobné téma tak pokračuje i v pozdějším období, kdy například v článku s názvem 

„Soukromé pasti v cenzorské slasti“207 označuje v souvislosti s udělením sankcí za daný 

pořad podobnou činnost Rady za „cenzorský zásah, jehož (…) jediným efektem je trest 

a zastrašení.“ Opět je tak zpochybňována činnost Rady, podobně jako v případě článku 

„Ochrana mládeže mládeži škodí“208, který řeší, zda je vůbec na místě zákonná regulace 

obsahu tak, aby zakazovala před desátou hodinou pořady ohrožující psychický a fyzický 

vývoj dětí a mládeže. Konstatuje přitom, že Rada  tu není „(…) pro ochranu dětí, ty se 

ochrání samy, nýbrž pro ochranu blbosti“. Podobně vyznívá i pozdější článek s názvem 

„Lži, ať se zalíbíš“209, ve kterém deník upozorňuje, že Rada „(…) roztrhla pytel 

s cenzurními zásahy a tresty“ a chová se jako „(…) za období tuhých poměrů, které už 

tu kdysi byly“. Je zde tak použita reminiscence na předchozí politický režim, která 

může mít za cíl vyvolat ve čtenáři obavy z návratu cenzurních poměrů. MF Dnes rovněž 

v roce 2006 kritizuje Radu za udělení finanční sankce za satirický pořad, který byl 

Radou označen za neobjektivní a nevyvážený podle příslušných ustanovení vysílacího 

zákona. Deník však poukazuje v několika na sebe navazujících článcích210 na fakt, že 

satira je ze své podstaty nevyvážená a neobjektivní a opět varuje před zneužitím zákona 

k cenzorským zásahům Rady. V článku s názvem „Trest na humor“211 dokonce 

označuje toto rozhodnutí Rady za její „největší dosavadní chybu“, neboť „trestání a 

pokutování legrace patřilo a patří k diktaturám a Rada tak svým rozhodnutím vrhla 

špatné světlo na normální demokratické poměry v zemi“.  Ve vztahu k tomuto tématu 

přichází deník i s přímým apelem na změnu zákona právě pokud jde o obsahovou 

regulaci, když v článku s provokativním titulkem „Lidová Čína – náš vzor!“212 uvádí, že 

                                                                                                                                          
205 Rada jde po Umění, MF Dnes 16.4.2002, str. 7 
206 Dostane ČT pokutu za Obrázkáře?, Právo 19.4.2002, str. 15  
207 Soukromé pasti v cenzorské slasti, MF Dnes 13.12.2008, str. 10 
208 Ochrana mládeže mládeži škodí, MF Dnes 20.8.2008, str. 11 
209 Lži, ať se zalíbíš, MF Dnes 22.1.2009, str. 10 
210 Např. Slova jako obušek na Českou televizi, MF Dnes 12.3.2003, str. 7; Co znamená "vyvážená 
satira"?, MF Dnes 7.3.2003, str. 4 
211 Trest za humor, MF Dnes 7.3.2003, str. 8 
212 Lidová Čína – náš vzor, MF Dnes 17.7.2006, str. 6 
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„Rada je instituce problematická jak svým zákonným vymezením (zák. 231/2001 Sb., 

novelizovaný naposled v roce 2005), tak svou praxí. Některá ustanovení výše 

zmíněného zákona (především § 31) obsahují nesmyslné a zcela libovolně vykladatelné 

podmínky pro obsah vysílání elektronických médií a otvírají dveře následné cenzuře.“ 

K žádné úpravě ve směru zpřesnění zákonné úpravy však nedošlo a důraz je dlouhodobě 

kladen především na judikaturu správních soudů, které vytyčily meze obsahu vysílání a 

možnosti Rady udělovat sankce v případě jejich překročení ze strany vysílatelů. Právě 

s rostoucím počtem judikátů, zejména Nejvyššího správního soudu, se činnost Rady 

konsolidovala a postupně v posledních letech 2010 a 2011 již zcela ustala i její kritika 

na stránkách analyzovaných deníků. Je však nutné zmínit, že provozovatelé vysílání na 

tento zpřísněný sankční režim dobrovolně reagovali a dokonce zde byly návrhy na 

zavedení samoregulačního hvězdičkového systému213, kde by se jednotlivé pořady a 

filmy bodovaly nezávislými odborníky podle míry problematičnosti svého obsahu. 

Televizní stanice by tak získaly indicii, kdy mohou které pořady do vysílání nasazovat, 

aniž by jim hrozil postih ze strany Rady. Tento systém však nakonec nebyl zaveden a 

hlavním zdrojem tak zůstávají předchozí rozhodnutí Rady a jejich soudní přezkum 

v rámci správního soudnictví.  

 

3.4. Tiskový zákon 

V poslední části této analýzy opustím oblast vysílacích médií a zaměřím se na 

reprezentaci regulace periodického tisk, resp. na debaty v analyzovaných denících MF 

Dnes a Právo o návrhu nového tiskového zákona, který byl nakonec schválen 22. února 

2000 pod číslem 46/2000 Sb. Články k danému tématu patří k nejvíce exponovaným ze 

všech analyzovaných článků týkajících se mediální regulace po roce 1999. Důvodem 

bude bezesporu to, že návrh zákona přinášel přísnější regulaci tištěných médií, která 

byla po roce 1990 zvyklá na prakticky neomezené působení, a tudíž jakákoli regulace 

byla z jejich strany vnímána velmi negativně. Ve vyhrocené debatě okolo nového 

tiskového zákona dokonce byly akcentovány i názory, že by žádná vnější regulace tisku 

neměla být uplatňována, tedy že by měl být zrušen i původní tiskový zákon č. 81 z roku 

1966 a periodický tisk by měl být ponechán pouze samoregulaci. Tento názor zazněl 

například na stránkách deníku Právo v článku s názvem „Do čeho vládě nic není“214, ve 

                                                
213 Např. článek Televize se budou hlídat samy, MF Dnes 18.5.2009, str. 3 
214 Do čeho vládě nic není, Právo 11.6.1999, str. 6 
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kterém autor konstatuje, že “vláda především vůbec nesmí přemýšlet o regulaci tisku. 

Jejím úkolem je pouze vytvořit předpoklady, aby vznikla samoregulující mediální 

scéna.“ Podobně odmítali existenci jakéhokoli tiskového zákona někteří politici, 

zejména ze strany ODS215. Tyto názory však zůstávají i nadále minoritní a prostředí pro 

samoregulaci tisku není vytvořeno do dnešní doby.  

Základní debata se tak odehrává na bázi kritiky nejspornějších částí návrhu 

tiskového zákona, které spočívají jednak v možnosti udělení finančních sankcí či 

dokonce pozastavení vydávání periodika v případě publikování obsahu podněcujícího 

k násilí, příp. článků xenofobního či rasistického zaměření. Druhou velkou otázkou bylo 

navrhované ustanovení úpravy práva na odpověď, kdy mělo být toto právo zachováno i 

v případě otištění pravdivých údajů. Právě vůči těmto ustanovením směřuje 

v analyzovaných denících Právo a MF Dnes nejsilnější kritika. V deníku Právo se tak 

v článku s jasným titulkem „Paragrafy k seškrcení svobody“216 hovoří o návrhu jako 

„kontroverzním“ a „zavánějícím prvky předběžné cenzury“ či návrhu „omezujícím 

svobodu tisku“. Další článek hovoří o „paragrafech proti tisku“217. Právo přitom přináší 

zajímavou komparaci, když zdánlivě mimoděk ve stejné době, kdy probírá návrh 

českého tiskového zákona, přichází se článkem s názvem „Po médiích jde i iránská 

teokracie“218. Ač se zde explicitně návrh českého zákona nezmiňuje, je z hlediska 

časového zařazení článku a z obratu „i iránská teokracie“ nepochybné, že cílem je 

vzbudit dojem, že návrh tiskového zákona znamená podobnou regulaci jako v silně 

islámské zemi Iránu, který je znám potlačováním lidských práv a svobod. Interpretace 

by tak mohla být taková, že stejně jako iránská teokracie, jde po médiích i česká vláda.  

I MF Dnes se na svých stránkách obsáhle věnuje kritice nového tiskového 

zákona. Tak například v článku nazvaném „Prohřešky proti svobodě“219 označuje návrh 

jako „špatný a škodlivý“, který bude fungovat jako „hůl na svobodu tisku“. Opět je zde 

tedy akcentováno téma omezení svobody tisku. V dalším článku dokonce přináší titulek 

„Jak nasadit tisku náhubek“220, kde tak využívá pro daný návrh archetypální a 

pejorativní označení „náhubkový zákon“. Návrh navíc považuje za „nejhorší v historii“. 

Pro podporu své kampaně proti novému tiskovému zákonu MF Dnes využívá model 

                                                
215 Např. článek Klaus nechce tiskový zákon, Právo 18.6.1999, str. 2 
216 Paragrafy k seškrcení svobody, Právo 26.5.1999, str. 6 
217 Paragrafy proti tisku neprošly, Právo 8.12.1999, str. 2 
218 Po médiích jde i iránská teokracie, Právo 9.7.1999, str. 8 
219 Prohřešky proti svobodě, MF Dnes 6.5.1999, str. 12 
220 Jak nasadit tisku náhubek, MF Dnes 26.5.1999, str. 12 
214 Světová asociace novin kritizuje navrhovaný český tiskový zákon, MF Dnes 14.6.1999, str. 12  
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komparace se zahraničím, když publikuje odmítavá stanoviska zahraničních organizací 

jako je Světová asociace novin221 nebo  Mezinárodní federace novinářů222 k návrhu 

zákona. Nejpodstatnějším faktorem pro tuto analýzu je fakt, že celý tento tlak ze strany 

českých periodik přinesl nakonec svůj efekt, neboť při projednávání v Poslanecké 

sněmovně byl uplatněn komplexní pozměňovací návrh a schválená finální podoba 

tiskového zákona tak neobsahovala ony nejkontroverznější pasáže, které jsou popsány 

výše. Regulace tisku tak zůstala v porovnání s elektronickými médii na velice nízké 

úrovni. Z hlediska retrospektivní reflexe návrhu tiskového zákona je však nutné 

konstatovat, že ač nově přijaté instituty jako právo na odpověď, příp. právo na 

dodatečné sdělení byly vnímány v době projednávání jako značně problematické, 

potenciálně ohrožující svobodu tisku, nedošlo v konečném důsledku k žádnému 

ochromení tisku či jeho svobody, jak bylo varováno a do dnešní doby tyto instituty 

v zásadě fungují bez větších problémů.  

 

Závěr 
Cílem předložené diplomové práce bylo v její teoretické části zmapovat 

legislativní rámec pro fungování médií v České republice a provést komparaci 

s vybranými zeměmi tzv. západního světa rozdělenými podle třech modelů z publikace 

Systémy médií v postmoderním světě autorů Daniela C. Hallina a Paola Manciniho. Lze 

konstatovat, že česká média fungují spíše v liberálním právním prostředí, když zejména 

v oblasti tisku nejsou uplatňovány prakticky žádné restrikce pokud jde o přístupovou 

stránku a rovněž minimální restrikce v oblasti obsahové. Pokud jde o rozhlas a televizi, 

podléhají tato elektronická média sice regulaci přísnější, ale proces digitalizace vysílání, 

který je v případě televize již ukončen, přinesl zásadní změnu úpravy v oblasti přístupu. 

Ta spočívá ve značném uvolnění procesu udělování licencí pro vysílání, neboť na 

udělení licencí vzniká při splnění formálních zákonných podmínek právní nárok. 

Liberální přístup se projevuje i v oblasti internetu. Ač jsou již speciálním zákonem 

regulovány tzv. nelineární audiovizuální služby na internetu, lze konstatovat, že existuje 

deficit právní úpravy oblasti tzv. internetových tištěných médií, kdy není v právním 

řádu definováno, podle kterého předpisu by měla být tato periodika posuzována, a to 

                                                
215 Novináři opět kritizují tiskový zákon, MF Dnes 22.6.1999, str. 3 
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zejména pokud jde o ochranu osobnosti, příp. ochranu dobrého jména právnické osoby. 

Ač se nabízí využití tiskového zákona např. pokud jde o institut práva na odpověď, je 

jeho užití pro daný případ sporné. Vytváří se tak poměrně flagrantní nerovnováha mezi 

periodiky tištěnými a internetovými. To je problematické zejména v současné době, kdy 

mají internetové zpravodajské servery stále významnější pozici a okruh čtenářů v rámci 

mediálního trhu. Vhodným řešením by byla změna tiskového zákona tak, aby se úprava 

vztahovala právě i na tato internetová média. Druhou možností je využít soudní výklad, 

neboť právě soudy již v této otázce začínají vypracovávat důležitou judikaturu.  

Pokud bychom měli český systém zařadit do některé skupiny ze tří modelů 

Hallina a Manciniho, či dokonce ho přirovnat v určité zemi, bylo by to poměrně 

obtížné. Českou právní úpravu mediálního sektoru je asi nejvhodnější zařadit mezi 

středo/severoevropský a severoatlantický model. Pokud jde o první z modelů, tedy 

středo/severoevropský, lze najít podobnost především v oblasti zakotvení duálního 

systému vysílání, kdy jsou veřejnoprávní média postavena na stejnou úroveň jako média 

soukromá a je legislativně zajištěno jejich dostatečné financování. V porovnání 

s analyzovanými zeměmi Německem a Švédskem však není v českém prostředí 

vytvořen rámec pro vznik institucionalizované mediální samoregulace, což je poměrně 

značným deficitem. Právě tato institucionální samoregulace by mohla být pro české 

zákonodárce inspirující. Na druhou stranu lze vysledovat podobnost rovněž se 

severoatlantickým modelem, kde především tištěná média fungují čistě na komerčním 

principu a jsou státem ponechána pouze tržnímu prostředí, bez poskytování jakýchkoli 

finančních subvencí ze strany státu. I z hlediska obsahového je v případě tisku právní 

úprava, podobně jako například ve Spojených státech amerických, značně liberální. 

Naopak pokud jde o obsahovou regulaci médií vysílacích, nejde v tomto směru učinit 

paralelu se severoatlantickým modelem, který je více liberálnější. Při komparaci České 

republiky s uvedenými státy, resp. mediálními systémy tak nelze tuzemskou právní 

úpravu jednoznačně zařadit do jednoho konkrétního modelu. Jde spíše o úpravu sui 

generis, která kombinuje prvky z více modelů.  

  V poslední, tzv. praktické části této diplomové práce jsem se zaměřil na 

obsahovou analýzu článků především v denících MF Dnes a Právo, které se v letech 

1991–2011 dotýkaly regulace médií, a to především médií vysílacích, jejichž úprava je 

komplexnější, než v případě tisku. I regulaci jsem se však částečně věnoval, a to 
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v případě kritické debaty o novém tiskovém zákoně, který byl přijat v roce 2000. 

Z uvedené analýzy lze vysledovat vývoj jak v tématech, která jsou v předmětných 

denících probírána, tak v míře kritiky deníků k regulačním opatřením. Pokud jde o 

témata, můžeme rozdělit analyzované období na dvě desetiletí, tj. roky 1991–2001 a 

2001–2011. V prvním období řeší tisk především otázku regulace přístupu, nastavení 

duálního systému, role a smyslu veřejnoprávních médií i regulačního rámce 

ztělesněného především Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Často je rovněž 

řešeno postavení komerčních médií, jejich programu a negativního vlivu. Řeší se rovněž 

otázky ovlivnění médií ze strany politiků. Přitom je patrný rozdíl mezi deníkem MF 

Dnes a deníkem Právo, když první z nich je dlouhodobě odpůrcem vyšší míry regulace 

a činnosti i existence Rady. Právo není v tomto směru takto negativně vyhraněno a 

zastává více neutrální přístup. Tento přístup pokračuje i v druhé dekádě, kdy jsou 

postupně opuštěna výše zmíněná témata a na stránkách deníků je prakticky výlučně 

střídá oblast regulace obsahu vysílacích médií. A to především pokud jde o masivní 

udělování sankcí ze strany Rady za porušení zákonných podmínek vysílat pořady 

ohrožující psychický a fyzický vývoj dětí a mladistvých. Ač především deník MF Dnes 

se k tomuto staví velice negativně a volá po nižší míře regulace, je očividné, že uvedená 

aktivizace Rady vede k vytyčení mantinelů pro provozovatele vysílání, kteří tak mohou 

z rozhodovací praxe Rady vycházet při vytváření vysílacího schématu. Navíc systém 

přezkumu rozhodnutí Rady v rámci správního soudnictví slouží nejen jako opravný 

prostředek proti nezákonným rozhodnutím Rady, ale formuje se tak rovněž bohaté 

penzum judikatury, která tak interpretačně dotváří logicky nejasné právní normy 

v oblasti médií.  

Jednou z klíčových otázek, které jsem si před provedením analýzy pokládal, 

bylo, zda nastolování určitých otázek a témat, na které je v denících v souvislosti 

s regulací médií upozorňováno a které jsou kriticky reflektována, může mít vliv na 

následnou úpravu legislativy. V této souvislosti nelze vyvodit jednoznačný závěr,  

neboť ani v analyzovaných článcích, ani v důvodových zprávách k novým návrhům 

zákonů není explicitně toto uvedeno. Podle mého názoru lze však z příkladu debaty o 

novém tiskovém zákoně nebo novém zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání 

usuzovat, že mediální tlak má svou efektivitu. Nejkontroverznější ustanovení, která se 

objevovala v původních vládních návrzích zákonů a byla podrobena systematické 

kritice na stránkách analyzovaných deníků nakonec v průběhu legislativního procesu 

zákonodárce vypustil nebo přepracoval. Avšak pro vyřčení exaktních závěrů o tom, 



  

 

51 

  

nakolik média ovlivňují jednání a rozhodování zákonodárců, by musel být proveden 

speciální výzkum. Jeho závěry by mohly být podkladem pro vypracování další vědecké 

práce.  

Summary 
The aim of the thesis in its theoretical part is to describe the present state of 

affairs in the scope of legal regulation of media in the Czech Republic. It concentrates 

on three main media sectors, which are press, radio and television broadcasting and 

internet. The analysis shows that the most liberal approach is applied in case of the press 

and internet media. The broadcasting media are more regulated especially in terms of 

their content. The Czech regulation if further compared with the regulation of 

particularly selected foreign countries. These countries are divided into three groups 

based on the media systems developed by Daniel C. Hallin and Paolo Mancini in their 

book called “Comparing Media Systems”. The results show that the Czech Republic 

regulatory system lies somewhere between the democratic corporatist model and the 

liberal model. 

The second part of the thesis is aimed at interpretative analysis which should 

discover how Czech newspapers represent the media regulation in the Czech Republic. 

It analyses the content of two leading dailies MF Dnes and Právo from 1991 to 2011 

and tries to deduce their attitude towards media regulation, legislative acts or the 

activity of regulatory bodies. The analysis also tries to find out whether critical 

approach towards media regulation can influence the media statutes. As an example it 

analyses huge critique which referred in particular to the press bill and to the 

broadcasting bill. According to the results of this analysis, it is possible that the critical 

articles could influence the final form of the legislative acts because the most 

controversial provisions were finally omitted. 
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