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Úvod
Tato diplomová práce se bude věnovat, jak její název napovídá, dvěma
hiavním tématům: televizi veřejné služby a právu hospodářské soutěže
Evropské unie. Oba pojmy se potkávají v otázce financování vysílání
veřejné

služby,

jejímž

prostřednictvím

se

snažím

přiblížit

čtenáři

problematiku práva hospodářské soutěže Evropské unie z poněkud jiného
úhlu, než je zvykem. Současně doufám přivést pozornost к řadě dalších
otázek, týkajících se vysílání veřejné služby v České republice i v Evropě.
Jaké mohou být, kromě zlepšování soutěžního prostředí, další účinky,
chceme-li, vedlejší produkty striktního prosazování práva hospodářské
soutěže v oblasti veřejnoprávních médií?
Hospodářská soutěž je jedním z nejsiínějších nástrojů evropské
integrace. Spolu s pravidly volného obchodu tvoří základ vnitřního trhu a
vnitřní trh je zákiadnou všech dalších úrovní evropského sjednocení.
Právo hospodářské soutěže EU dává Evropské Komise, která je (zejména
v oblasti

státních

podpor) jeho

výlučným

prostředek intervence do řady všech

správcem,

velmi

účinný

oblastí ekonomického života

evropských společností. Povaha těchto zásahů závisí, kromě jiného, na
vůli Evropské Komise a charakteru pravidel hospodářské soutěže. Soutěž
může totiž být považována za cíl sám o sobě, nebo také za pouhý
prostředek na cestě к tomu, co se poněkud abstraktně nazývá veřejným
blahem. Hranice mezi těmito dvěma přístupy je ošidná. Pravou tvář politiky
hospodářské soutěže poznáme nejiépe v mezních oblastech. Tam, kde je
potřeba balancovat na tenkém ledě a nalézt nejvzdálenější možnou mez,
kde se zájem společnosti ještě shoduje se zájmy voinéno trhu.
Sféra služeb obecného hospodářského zájmu je jednou z těchto
zjevujících oblastí. Vybereme-li z ní navíc velmi specifickou a citlivou
siožku vysílání veřejné služby, povede se nám sociální rozměr našeho
tázání rozšířit o rozměr kulturní. Vysílání veřejné siužby v duální systému
nefunguje zatím v západní Evropě niiak dlouho. V nových členských
státech existuje ještě kratší dobu. (Duálním uspořádáním televizního
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sektoru máme na myslí koexistenci vysílání veřejné služby a soukromých
vysílatelů.) Kombinace rozvoje vnitřního trhu Evropské unie a pokračující
liberalizace v národním, evropském i světovém měřítku má za následek
krizi legitimity a identity veřejnoprávních televizních stanic. Televize
veřejné siužby se musí vyrovnat s dvěma protichůdnými imperativy. Na
jedné straně jsou vázány poskytovat na patřičné úrovní vysílání veřejné
siužby, které není nutně atraktivní pro většinového diváka. Na straně
druhé, je systém motivuje ke stále věší konkurenceschopnosti na
audiovizuální trhu. Tyto televizní stanice se však nemohou chovat stejně
tržně jako jejich soukromí konkurenti. Jejich nedostatečná kompetitivita je
často

podporována ze státních zdrojů. Hledisko, které jsme si vybrali -

pohled na veřejnoprávní televize ve vztahu к pravidlům hospodářské
soutěže, konkrétně státních podpor - je poměrně úzké a zabírá jen část
spektra z problematiky televizního vysílání v Evropě. Přesto je jisté, že
budoucnost duálního systému a potažmo i veřejnoprávního vysílání
v Evropě leží z velké části v této problematice a v rukách Evropské
Komise. Politika hospodářské soutěže, je jedinou oblastí, ve které má
Evropská Komise výlučné pravomoci. Těchto pravomocí dokáže zpravidla
využít a nasměrovat vývoj potřebným směrem i v oblast veřejnoprávního
televizního vysílání, která zůstává teoreticky plně v rukou členských států.
Příležitostí se jí v minulých letech dostalo několik, v souvislosti s řadou
žalob soukromých televizních stanic v západní Evropě. Tato žaloby
zpochybňovaly

režimy

financování

televize

veřejné

siužby.

Také

v budoucnu to budou rozhodnutí Evropské Komise, vydávaná na základě
podobných, která podkopou nebo naopak obhájí pozici evropského typu
televize veřejné siužby.
Debata o smyslu veřejnoprávní televize se nevyhnula ani České
republice. Není jisté, na kolik otázek ohiedně financování, veřejnoprávní
mise a samotné existence veřejnoprávní televize tato práce pomůže
odpovědět. Pokusíme se poaat pohled na minulost a přítomnost vysílání
veřejnoprávní služby v Evropě, a budeme doufat, že takový pohled
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přispěje do současné debaty a upozorní možná na problémy, kterým by se
Česká republika při hledání vlastní verze duálního modelu televizního
vysílání mohla vyhnout. Televizi veřejné služby v České republice chceme
v závěru podrobit malému testu. Na základě zkušeností s předchozími
postupy Evropské Komise při vyšetřovacích procedurách, se pokusíme
simulovat takové vyšetřování pro Českou televizi. Neočekáváme žádná
skandální odnaiení. Přesto doufáme upozornit na možné slabiny systému.
Za objekt případové studie jsme vybraii Francii a její systém
vysílání veřejné služby. Mimo jiné proto, že tamní televize veřejné služby
má za sebou jako jedna z prvních zkušenost s žalobou a

vyšetřování

Evropskou Komisí. Jsme si vědomi případné námitky, která by mohla
к tomuto výběru zaznít: Postavení, fungování a problémy veřejnoprávní
televize ve velkém a malém státě se radikálně liší. Přesto detailně
probereme vyšetřovací proceduru, které Evropská komise podrobila tamní
veřejnoprávní vysílatele a závěry se, s drobnými výhradami, pokusíme
aplikovat do českého mediálního a právního rámce. Budeme se snažit
překonat

propast,

jež

sedmdesátimilionového,

dělí

desetimilionový

národ

od

národu

drobný trh od velkého a starou demokracii od

mladé a najít několik paralel mezi francouzským a českým příkladem.
Výběr

Francie

lze

obhájit

ještě

z

několika

důvodů:

je

hlavním

představitelem a ochráncem tzv. „evropské kulturní výjimky“. Tento pojem,
v současností opatrně nahrazený termínem „kulturní diverzita“, je hlavním
zaklínadlem při jednáních WTO o liberalizaci audiovizuální trhů. Francie je
také státem, kde se pojmu veřejná služba daří natolik, že je to z hieaiska
ekonomického liberalismu až zneklidňující.

1. Právo hospodářské soutěže - ekonom ické ústava EU ?
Debata o politice hospodářské soutěže se v mnoha ohledech překrývá
s debatou o budoucím modelu evropské společnosti. Tento mode! se
spontánně vytváří procesem hledání rovnováhy mezi ekonomickými
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svobodami a ochranou sociálních jistot. Právo hospodářské soutěže hraje
prostřednictvím otázky financování služeb obecného hospodářského
zájmu mnohem důležitější roli, než by se na první pohled mohlo zdát.
Existují úvahy o tom, že soutěžní právo, je faktickou ekonomickou ústavou
Evropské unie.1 Tyto úvahy vycházejí z toho, že čistě ekonomická
pravidla, na kterých byl vybudován jednotný evropský trh respektují určité
ústavní principy jako je rovnost či subsidiarita. Teprve na základech takto
vybudované

ekonomické jednoty

vznikiv

dnešní politické struktury.

Ekonomické principy jsou dosud také jedinou skutečně pevnou a fungující
mezí, za kterou se neodváží jít žádný euroskeptik. Jsou do jisté míry
výjimečné, neboť kromě pravidel obchodu, jsou zároveň právními normami
přijatými ustavující politickou silou (v tomto případě zástupci evropských
vlád) za

účelem

organizace ekonomického

uspořádání.

Zakládající

smlouvy nejsou zajisté ústavou ve smyslu ústav národních (chybí tu
například neodmyslitelná část o základních lidských právech, kterou
obsahuje zatím neschválená Evropská ústava), daly však vzniknout
institucí s vlastními orgány. Z materiálního hlediska Evropská unie spočívá
na konstitučních normách a právo hospodářské soutěže je tedy součástí
ústavních norem. Svou roli tu hraje také Evropský soudní dvůr. S ohledem
na cíl jednotného vnitřního trhu pozdvihl právo hospodářské soutěže a
princip

volného

společenství, z

pohybu

zboží,

tedy

dva

nejdůležitější

principy

primárního práva na faktickou úroveň konstitučních

norem.
Můžeme se oprávněně tázat, nakolik jsou taková soutěžní pravidla
s faktickou silou ústavy s to zajistit i jiné zájmy společenství, než
konkurenční prostředí. Nakolik se v takovém případě podaří udržet na
zřeteli, že hospodářská soutěž a konkurenční prostředí jsou prostředkem,
nikoli cílem. Tato pochybnost je o to více oprávněná, že žijeme v době,

1 Briand-Mélédo Daniele: Droit de la concurrence, droit constitutionnel substantiel de l’Union
européenne, in Revue trimestrielle de droit commercial et de droií économique RTDcom, Avril /
Jouin 2004 n°2, str. 205-225
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kdy se pole působnosti pravidel hospodářské soutěže rozšiřuje i na
oblasti, jež do něj dříve nespadaly, kdy globalizaci doprovází fenomén
„ekonomizace“
rovnováhy

společnosti.

mezí

V současné době jsme svědky hledání

obchodními

a

neobchodními

hodnotami,

hledání

veřejného zájmu s hlubším obsahem než je zájem hospodářské soutěže.
Právě neporušený a plnohodnotný chod institucí, které jsou pověřeny
výkonem služeb veřejného zájmu bude měřítkem úspěchu. Tyto instituce
stojí na hranici mezi podnikatelskou sférou a státní administrativou a musí
často nově respektovat soutěžní pravidla, aniž by slevily ze svých
standardů. Co více, tato pomyslná demarkační linie, je částečně i linií mezi
sférou

výlučné

pravomoci

členských

států a oblastí sílícího vlivu

evropských institucí. Evropské úřady a především Evropský soudní dvůr,
mají prostřednictvím soutěžního práva v ruce nástroj, jímž mohou velmi
efektivně s touto mezí pohybovat. Takovou jemnou manipulaci si ukážeme
na popisu vývoje, který vyvrcholil rozsudkem Altmark.

2.

Služby

obecného

hospodářského zájmu -

nedílná

součást

evropské tradice
Přestože život bychom si bez služeb obecného hospodářského zájmu
dokázali jen stěží představit, je nám v češtině tento pojem poněkud cizí.
Přitom v jiných evropských zemích a jazycích má své pevné místo (service
of general economic interest, service ďintérét économique général, public
service). U nás však tento termín není příliš zavedený a bude zapotřebí se
jím chvíli zaobírat.
Službou obecného hospodářského zájmu je myšlena služba obyvatelstvu,
kterou je třeba poskytovat na dobré úrovni, navzdory tomu, že z jejího
provozování neplyne poskytovateli vždy přímý ekonomický zisk. Ve svém
důsledku může být dokonce ztrátová. Siužbou obecného hospodářského
zájmu byl v minulosti tradičně pověřen stát. Poiem service public

se

objevil na konci XÍX století v souvislosti s tím, jak se ze státu typu „četník“,
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jehož úkol se omezoval na zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti a
spravedlnosti, stal stát „pečovatel“ poskytující svým občanům celou škálu
dalších

služeb

v oblasti

infrastruktury,

komunikací,

hygieny

atd.

V současnosti se v řadě evropských států blahobytu zdají být tyto závazky
pro stát stále větším finančním břemenem. Liberalizace služeb, jež je na
evropské úrovni tak podporována, může přinést řešení pro řadu odvětví.
Pro

stát

je

ekonomicky

výhodnější

a

pro

hospodářskou

soutěž

koneckonců zdravější, je-li poskytovatel siužby soukromým subjektem,
který se zavázal převzít dřívější, z veřejné služby plynoucí závazky státu
vůči občanům. Případné finanční ztráty jsou mu nahrazeny formou
státních dotací či jinou pomocí. Tato delegace státních povinností a na
soukromé

subjekty stejně jako

následný transfer prostředků

musí

samozřejmě probíhat podle pravidel hospodářské soutěže, aby nedošlo
к deformaci tržního prostředí a poškození soukromých podniků. Ve vztahu
к veřejným službám respektují Bruselské úřady dva základní principy.
Zaprvé jde o princip neutrality obsažený v článku 295, zaručující

rovný

přístup acquis ke všem podnikům, bez ohledu na jejich soukromý či
veřejný status.

Za druhé se jedná o princip svobody, který

garantuje

členským státům výsadní právo vymezit obsah veřejné služby v závislosti
na vlastních tradicích a zkušenostech. Role Komise pod kontrolou
soudního dvora se pak omezuje pouze na kontrolu „zjevných chyb“
v počínání členských států, tedy na případy neoprávněných výjimek
z hospodářských pravidel společenství.

2.1 Vyjasnění pojmů
Problematika veřejné služby je co do terminologie poněkud zmatená,
pokusíme se proto vyjasnit situaci za použití Bílé knihy o službách
veřejného zájmu z roku 20042. Tato kniha se vztahuje především к tomu
jak jsou termíny užívány v evropských dokumentech a také v dnes ad acts
odložené evropské ústavě. Tedy nejprve „siužby obecného zájm u“
2 12/05/2004 COM(2004) 374 final

8

(services ďintéret général, services o f general interest). Tento termín ve
smlouvách nenajdeme. Pokrývá aktivity obchodní i neobchodní, které jsou
vykonávány ve veřejném zájmu. Tento veřejný zájem přísluší definovat na
patřičné úrovni státním institucím. „S lužby obecného hospodářského
zájm u“ (services ďintérét économique général, services of general
economic interest) jsou kategorií užší, která zahrnuje pouze ty služby
veřejného zájmu, jež mají i komerční rozměr. Evropský soudní dvůr tyto
služby ve svých rozsudcích definuje jako „všechny ekonomické, pro stát
důležité aktivity, jejichž provozování je ve veřejném zájmu“3. Tato poměrně
široká definice dovoluje zařadit do této kategorie tak různorodé služby jako
jsou například dopravní, komunikační a energetické sítě, odvoz odpadů či
audiovizuální služby.

Naopak vyloučena je řada aktivit, které jsou

strategicky neoddělitelné od státního aparátu (poiicie, soudnictví, veřejné
školství,

systém

povinného

zdravotního

pojištění...).

Najdeme je

v článcích 16 a 86, jimiž se smlouvy snaží skloubit nenarušené fungování
služeb obecného hospodářského zájmu s pravidly hospodářské soutěže.
Proto je poměrně snadné je obráceně definovat také jako ty ze služeb
obecného zájmu, na které se vztahují evropská pravidla pro hospodářskou
soutěž.

Pojem „veřejná služba“ (service public) je nejméně přesný a

používá se pro obě výše zmíněné kategorie najednou, což se může stát
zdrojem nedorozumění.
Veřejný charakter služby může vyplývat z „veřejného zájmu“, v
jehož jménu je služba poskytována, stejně jako z pojmu „veřejnosti", které
je určena. Může se také prostě odvíjet od faktu, že organismus, který ji
provozuje má „veřejný status“. Tento termín je jednoduchý a obecně
zažitý, proto se často používá. Je však třeba mít na paměti, že
v evropských dokumentech bude spíše označovat služby obecného
hospodářského zájmu.

! my budeme pro zjednodušení používat v této

práci pojem veřejná služba, přesto že se v této práci budeme zabývat

3 viz rozsudky ESD z 21.března 1974, BRT/SABAM. 127/73 a z II.dubna 1989 Ahmed Saeedm
66/86
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nejprve krátce všemi službami obecného hospodářského zájmu a poté
siužbou veřejného vysílání,

která samozřejmě také spadá do této

kategorie. Jako poslední by se slušelo definovat pojem, jenž v této práci
budeme používat téměř nejčastěji - „vysílá ní veřejné služby“ (public
service broadcasting, service public de la

radiodiffusion). V českém

prostředí se tento termín překládá jako veřejnoprávní vysílání. V této
práci budeme respektovat domácí terminologii a budeme používat se
stejným významem oba pojmy, jak pojem vysílání veřejné služby tak
pojem veřejnoprávní vysílání

2.2 Služby obecného hospodářského zájmu v právních textech
Evropské Unie
Služby obecného hospodářského zájmu jsou nedílnou součástí sociálních
a ekonomických systémů členských států. Na poli evropské integrace se o
nich však zpočátku příliš nehovořilo, a když tak pouze v souvislosti
s pravidly hospodářské soutěže, ze kterých jsou jakožto výjimky vyjmuty:

86§2 Podniky

pověřené

poskytováním

služeb

obecného

hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního
monopolu, podléhají pravidlům hospodářské soutěže, pokud
uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky
plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj
obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se
zájmem Společenství.

Výjimku v tomto bodě tvoří doprava, které Římská smlouva věnuje článek
73. V něm připouští možnost náhrady za některé dopravní siužby
obecného zájmu:

10

73

S touto smlouvou jsou slučitelné podpory, které slouží
potřebě koordinovat dopravu nebo které představují náhradu
za určitá plnění souvisící s pojmem veřejné služby.

Teprve mnohem později si stupeň evropské integrace a politické zájmy
vyžádaly pro siužby obecného hospodářského zájmu větší pozornost.
Amsterodamská smlouva je zařadila mezi principy Společenství a přiznala
jim v čl. 16 důležitou roli pro sociální a teritoriální soudržnost členských
států.:
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Aniž by byly dotčeny články 73, 86 a 87 a s ohledem na
význam, který mají služby v obecném hospodářském zájmu v
rámci společných hodnot Unie, a na jejich význam při odpoře
sociální a územní soudržnosti pečují Společenství a členské
státy v rámci svých pravomocí a v působnosti této smlouvy o
to, aby zásady a podmínky pro fungování těchto služeb
umožňovaly naplnění jejich účelu.

Charta základních práv unie v článku 96 Evropské ústavy měla zaručit
přístup

všech

občanů

Evropské

unie

ke

siužbám

obecného

hospodářského zájmu:

96

Unie

v souladu

s Ústavou

a s cílem

podpořit

sociální

a územní soudržnost Unie uznává a respektuje přístup ke
službám

obecného

hospodářského

zájmu

tak,

jak je

stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi

Při vytváření textu Evropské ústavy se také projevily ambice poskytnout
veřejným službám skutečný a vlastní prostor. Článek 122 měl nabídnout
evropským iegisiativním orgánům možnost pro vytvoření právní základny
služeb obecného hospodářského zájmu - evropský zákon:

11

122

Aniž jsou dotčeny články 1-5, 111-167 a 111-238 a s ohledem
místo,

na

které zaujímají služby obecného hospodářského zájmu

jako služby jim ž všichni t/ Unii přičítají určitou hodnotu, a na
význam při podpoře sociáíní a územní soudržnosti, pečují Unie
a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti Ústavy o to,
aby zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro
fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů. Tyto
zásady a podmínky stanoví evropský zákon, aniž je dotčena
pravomoc členských států poskytovat zadávat, či

financovat

tyto služby v souladu s ústavou.

Článek 122 Evropské ústavy nabízel první možnost, jak využít případné
politické vůle a zaobírat se z celoevropského hlediska touto, specifickou a
v řadě ohledů velmi citlivou problematikou. Než se však stačil projevit
nedostatek politické vůle schválit evropský zákon o službách obecného
hospodářského zájmu, projevil se nedostatek společné vůle schválit samu
ústavu a Evropská ústava jakož i debaty o ní byly odloženy na neurčito.
Bílá

kniha,

již

Komise

v květnu

2004

představila

hovoří o

nezbytnosti rámcového a transversálního zákona o službách obecného
hospodářského zájmu. V té době ovšem počítala s přijetím evropské
ústavy. Určité mezery v primárním právu částečně prozatím zaplnila
judikatura Evropského soudního dvora.
Prohlubování evropské integrace přináší postupné rozšiřování
oblastí, kterých se týkají evropské normy. Evropská komise vyjasňuje svá
stanoviska a upevňuje právní jistotu v členských státech pomocí sdělení.
Jejich cílem je, mimo jiné, docílit, aby byiy evropské normy ve všech
členských státech aplikovány ve stejném duchu. První sdělení, které se
týká služeb obecného zájmu, publikovala Komise v září roku 19964. Vývoj
situace na vnitřním trhu a technický pokrok si vyžádali jeho aktualizaci,
4 JO C 281 z 26.9.1996 (str. 3)
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kterou Komise představila v lednu roku 20015. Tyto dokumenty, které mají
mimo jiné za úkol zvýšit míru právní jistoty v členských státech jsou
významně především tím, že jednoznačně potvrzují: služby obecného
zájmu a politika hospodářské soutěže nejsou v rozporu. Naopak, sledují
stejné cíle popsané v počátečních článcích zakládajících smluv, tedy
v první řadě chránit zájmy evropských občanů.

2.3 Rozsudek Altm ark - Judikatura ESD jako hnací m otor změny
Případ Altmark6 se stal součástí každé procedury, která zkoumá státní
podporu institucím pověřeným službou obecného hospodářského zájmu.
Spolkový správní soud

(Bundesverwaltungsgericht) se v roce 2003

zabýval sporem mezi společnostmi pro osobní dopravu, Altmark Trans a
společností Nahverkehrsgellschaft Altmark. Soud vznesl v této souvislosti
předběžnou

otázku

Evropskému

soudnímu

dvoru.

Německé

úřady

prodloužily licenci, spojenou se státními subvencemi společnosti Altmark
Trans. Společnost Nahverkehrsgellschaft Altmark toto rozhodnutí soudně
napadla s odůvodněním, že Altmark Trans není ekonomicky zdravou
společností, je-li schopen poskytovat veřejnou službu pouze se státní
podporou.
odpovědi

Rozhodnutím, které ESD vyslovil 24. července 2003 v
na

předběžnou

otázku

Spolkového

správního

soudu

o

interpretací čí. 87 o státní pomoci a čl. 73 o státní pomoci v dopravě
vyvrcholil

tichý

právnický

souboj

mezi

dvěma

zásadními

přístupy

к financování služeb obecného hospodářského zájmu.
Debatu, po dlouhém období klidu, vyprovokoval rozsudek Ferring7, ve
kterém ESD uplatnil princip, podle kterého kompenzace za výkon veřejné
služby není sama o sobě státní pomoci, pokud svou výší nepřesahuje
prostředky vydané subvencovanou institucí na výkon veřejné služby. ESD
způsobil tímto rozsudkem malou revoluci, neboť zpochybnil dřívější

5 JO C 17 z 19.1.2001
6 CJCE, 24. července 2003, C-208/00.Altm ark Trans GmbH, Rec 1-7747
7 CJCE, 22 listopadu 2001, C-53/00, Ferring, Rec., pp. 1-9067

rozsudky Tribunálu první instance a také dosavadní rozhodovací praktiky
Komise, která se rozsudky TPÍ dosud řídila.
Které dva principy se dostaly do konfliktu? Ten, který vyslovil ESD
v rozsudku Ferring, tzv. přístup „kompenzační" a hledisko, podle kterého
je veškeré státní financování služeb obecného hospodářského zájmu
předem klasifikováno jako státní pomoc. A to bez ohledu na to, zda svou
výši odpovídá výdajům za provoz veřejné služby. Obě pojetí by se také
dala pojmenovat jako „ekonomické“ a „právní“, podle druhu analýzy, která
má v daném případě přednost. V prvním „kompenzačním“ přístupu se
budou vyšetřující orgány nejprve zabývat ekonomickou analýzou. Pokud
dojdou к závěru, že státní kompenzace nepřesáhla nutnou míru, nedojde
vůbec na zkoumání případu z hlediska jeho klasifikace jako státní pomoci
dle článku 87§1. V případě druhého „právnického“ přístupu, bude možné
udělit

danému

režimu

výjimku

ve jménu

článku

86§2

teprve

po

konstatování existence státní pomoci dle článku 78§1 aplikovaném
extenzivně. Ekonomická analýza přichází v takovém případě na řadu až
mezi posledními, v rámci zkoumání dle článku 86§2.
P rávnický přístup propagující široké pojetí státní pomoci se opírá
především o dva rozsudky Tribunálu první instance z konce devadesátých
let, o rozsudky

FFSA8

a SIC9. V případě Fédération frangaise des

sociétés d ‘assurance Evropská komise usoudila, že daňové úlevy, které
francouzský stát udělil poštovní společnosti La Poste nejsou státní
pomocí. Své stanovisko obhajovala tím, že svým objemem kompenzace
nepřekračují náklady na službu obecného zájmu, již poštovní společnost
provozovala. TPI zrušil rozhodnutí Komise, označil daňové úlevy za státní
pomoc dle článku 87§1, avšak nevyloučil že budou po aplikaci článku
86§2 povoleny jako legitimní výjimka.
právnického pojetí -

Druhý rozsudek - zástupce

je pro naši práci zajímavý z toho důvodu, že se

jednalo o vůbec první případ vyšetřování státní pomoci televizi veřejné

8 TPI, 27. února 1997, T-106/95 FFSA, Rec., pp. II-229
9 TPI, 10 května 2000, T-46/97, SIC, Rec., pp. П2125
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služby. Na portugalskou veřejnoprávní televizi RTP si u Evropské komise
stěžoval její hlavní soukromý konkurent, televize SIC. RTP měla mezi ietv
1992 až 1998 získat od portugalského státu řadu výhod (Jednalo se
například o roční kompenzace v celkové výši 66 495 milionu PTE, RTP
byla zbavena povinnosti platit registrační poplatky za změnu svého
statutu, by! jí odlehčen splátkový kalendář dluhu za sociální pojištění, stát
se zřekl úroků z prodlení. Portugalský stát dále poskytl garanci na prodej
dluhopisů a půjčil

RTP 20 000 milionů PTE ze stabilizačního fondu pro

veřejný dluh). Tyto výhody ovšem ve svém souhrnu nepřekračovaly
náklady na vysílání veřejné služby. Komise opět nespatřovala v intervenci
portugalského státu žádnou státní pomoc neboť „finanční výhoda, která
vznikla z přesunu prostředků nepřekročila míru nutnou к plnění povinností
obsažených v zadávacích podmínkách“10 TPI rozhodnutí Evropské komise
opět zrušil. Ve svém závěru uved! mimo jiné tento argument: „článek 87§1
nerozlišuje státní zásahy dle jejich příčin a cílů, ale definuje je na základě
jejich účinků“11 Komise tedy opět konstatovala státní pomoc a otevřela
proceduru die článku 88§2 až po té, co byl její prvotní úsudek opět
odmítnut Tribunálem první instance.
Po té, co byla Evropská komise dvakrát nucena na základě
rozhodnutí TPI opravit si názor, přiklonila se definitivně ke stanovisku TPI.
Tento přístup jí také poskytl širší manévrovací prostor a umožnil jí se
aktivně vyjadřovat v oblastech,

které byly dříve výhradní doménou

členských států. Názorový posun Evropské Komise je jasně patrný v
dokumentu, pro naši práci prvořadém. V jejím Sdělení o aplikaci pravidel
státní pomoci na vysílání veřejné služby.12 Pojďme se nyní podívat na tzv.
„kompenzační“ neboli ekonomický přístup.
E konom ický přístup reprezentuje, jak již bylo řečeno, nejlépe
rozsudek EDS Ferring. Podle tohoto přístupu, pokud nedochází к porušení
pravidla proporcionality a výše kompenzace nepřekračuje nutnou míru,
10 Rozhodnutí Komise ze 7 listopadu 1996
11 bod 83 odůvodnění rozsudku SIC (viz. pozn. 7)
12 JO, 2001, С 320, str. 5

15

nespadá případ pod klasifikaci státní podpory. Komise před tím, než byla
vyvedena z omylu rozsudky Tribunálu první instance, aplikovala tuto
zásadu velmi často a především v audiovizuální oblasti. Rozsudkem
Ferring se však EDS částečně postavil proti předchozí judikatuře. V tomto
rozsudku se jednalo o udělení daňové úlevy francouzským distribučním
velkoobchodníkům farmaceutických výrobků, jejichž povinnost veřejné
služby spočívá v úkoiu udržovat stále na skladě dostatečnou zásobu léčiv
pro daný region.

ESD rozhodl, že přestože daňové úlevy mohou

představovat státní pomoc, v daném případě tomu tak není a pojmenoval
osvobození od daně jako náhradu za veřejnou službu, jež není státní
pomocí.
Nahlédneme-fi více zblízka na dva možné přístupy, které jsme
právě popsali, zjistíme, že hlavní spornou otázkou je vznik a existence
výhody, která alokací prostředků či jinou úlevou vzniká. Zcela zásadní
rozdíl způsobí, budeme-li na kompenzaci hledět jako na selektivní výhodu
jejího příjemce, nebo naopak, zdali na ni budeme pohlížet jako na
nápravný krok, jež odnímá již existující výhodu jiným a napravuje soutěžní
prostředí. Mohlo by se zdát, že tato otázka je příliš teoretická a pro praxi
nepřínosná. Vždyť pokud pomoc nerespektuje pravidlo proporcionality, je
neoprávněná tak jako tak a není důležité, dojdeme-li к tomuto závěru
dříve, nebo až při aplikaci článku 86§2. Článek M. Meroly a C. Mediny
v Cahiers de Droit Europeen13 však okrývá možné hlubší souvislosti a
možné důsledky obou přístupů. Z jejich analýzy vítězně vychází přístup
rigidnější, který dává přednost klasifikaci státní pomoc a priori. Tzv.
„kompenzační“ přístup, přestože jej mnozí přivítali, s sebou totiž nese řadu
procedurálních nesrovnalostí a logických paradoxů. Prvním z nich je
faktická nadbytečnost článku 86§2, Zkoumání kompatibility státní pomoci
dle kritérií zde obsažených by se stalo zbytečným. Pokud by totiž byla
konstatována

existence

státní

pomoci

při

financování

organismů

13 Massimo Merola, Caroline Medina, De Varret Ferring á larrét Altm ark: continuité on
revirement dans l ’approche du financemenl des services publics in Cahiers de Droit Européen
2003 n°5-6, str. 640-690
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pověřených

službou

obecného

hospodářského

zájmu

na

základě

ekonomického rozboru, znamenalo by ío automaticky, že ona pomoc je
příliš vysoká,

neodpovídá nákladům a je tudíž neoprávněná. Toto

uvažování by také paradoxně nahrávalo příznivcům maximální liberalizace
služeb. Výkony veřejné služby totiž klade na roven zboží, které si stát
kupuje od pověřených organismů. Trh sám by byl vlakovém případě
nejiepším regulátorem ceny těchto služeb. To je v přímém rozporu se
zájmy všech, kteří vyjadřují obavy z liberalizace služeb, audiovizuálních
zvláště.
Vraťme se к případu Altm ark, kterým dočasně skončil pomyslný
konflikt soudních dvorů. Ten představuje kompromis mezi oběma přístupy.
Evropský soudní dvůr, zabývaje se otázkou, zda je legitimní prodloužit
licenci a tedy i

přísun státních financí dopravci, který je schopen

poskytovat veřejnou službu pouze s touto podporou, definoval několik
klíčových zásad, které umožní konstatovat přítomnost výhody a tedy i
státní pomoci. Tyto zásady napříště umožní rozlišit mezi legitimní a
nelegitimní

státní

pomocí

hospodářského zájmu.
v podstatě

napravuje

instituci

pověřenou

službou

obecného

Dovolí odlišit na jedné straně pomoc, jež
konkurenční

prostředí

0®

poskytována

jako

kompenzace nákladů na nerentabilní povinnosti vyplývající z veřejné mise
a není tedy právně vzato považována za státní pomoc dle čl. 87) od, na
straně druhé,
(zvýhodňuje

podpory,

která naopak soutěžní prostředí deformuje

subvencovanou

instituci

oproti

konkurentům

v rozporu

s dobrým fungováním jednotného trhu a zájmy společenství). Proto, aby
nebylo klasifikováno jako státní podpora, musí financování veřejné siužbv
kumulativně splňovat následující čtyři podmínky:

89

Zaprvé, příjemce musí být skutečně pověřen výkonem veřejné
služby a jeho povinnosti musí být jasně definovány...
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90

Zadruhé, kompenzace musí být vypočtena na základě předem
známých, transparentních a objektivních parametrů, aby se
zamezilo zvýhodnění příjemce na úkor konkurenčních podniků.

92

Zatřetí, kompenzace nesmí překročit míru nutnou к pokrytí
všech nezbytných nákladů spojených s výkonem veřejné služby.
V úvahu musí být vzaty všechny příjmy s výkonem spojené,
jakož i rozumná míra zisku. ...

93

Začtvrté, pokud není výběr pověřeného podniku proveden na
základě veřejně vypsané soutěže, která by umožnila vybrat
kandidáta schopného poskytovat společnosti dané služby s co
nejmenšími možnými

náklady, výše kompenzace musí být

určena na základě analýzy nákladů středního, dobře řízeného a
vybaveného podniku. [...] V úvahu musí být vzaty všechny
příjmy s výkonem spojené, jakož i rozumné míra zisku.

Kritéria z rozsudku Altmark se tedy od roku 2003 stala pravidelnou
součástí všech případů, ve kterých Komise zkoumá slučitelnost režimů
financování služeb obecného hospodářského zájmu s pravidly vnitřního
trhu. O významu tohoto rozsudku hovoří i fakt, že jej výslovně ocenilo
parlamentní shromáždění Rady Evropy ve svém doporučení ohledně
vysílání veřejné služby v roce 2004. 14

3. Vysílání veřejné služby je velm i specifickou službou obecného
hospodářského zájmu
Vysílání veřejné služby spadá jednoznačně do skupiny tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu. Tvoří velmi speciální kapitolu veřejných
služeb. O jejím ekonomickém významu není sporu, přesto není službou
14 Public service broadcasting, Reccommendation of Pariamemary Assembly п° 1641 (2004)
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obecného hospodářského zájmu jako ostatní. Žádná jiná nemá tak široké
spektrum nezastupitelných funkcí jako právě vysílání veřejné služby. Hraje
naprosto zásadní roli při ochraně kulturní diverzity (kterou často naopak
komerční

televizní

stanice

z ekonomických

důvodů

potírají),

je

nepostradatelná pro zajištění plurality ve společnosti a pro masové šíření
důvěryhodných a objektivních informací (v této souvislosti se ještě
zmíníme o rozdílu mezi státní a veřejnoprávní televizí). Díky zásadě dvojí
universality - dostupnosti a programu - by měla dobře sloužit všem
členům společnosti bez ohledu na jejich národnostní, náboženská či jiná
specifika. Privilegované postavení, které zaujímají v řadě evropských států
veřejnoprávní televize souvisí i s ochranou evropského audiovizuálního
trhu. Evropská komise, aniž tato privilegia popírala, se jim v současnosti
snaží vymezit jasné hranice. Evropská unie hledá rovnováhu mezi
principy, na kterých stojí současná evropská civilizace (solidarita, kulturní
diverzita, stát blahobytu) a okolnostmi světové tržní ekonomiky, které jí
tlačí к liberalizaci a přísnému vymáhání dodržování pravidel hospodářské
soutěže. Situaci při hledání této rovnováhy navíc komplikuje poněkud
odlišný pohled na věc jednotlivých členských států.

3.1 Vysílání veřejné služby a evropský ku ltu rn í kontext - od státního
m onopolu к duálním u systém u vysílání
Vysílání veřejné služby není celosvětovou záležitostí. Naopak, tvoří
specifickou a rozpoznatelnou část evropského kulturního dědictví. Pokud
jsme se rozhodli věnovat se v této práci v první řadě právě jemu a nikoli
soukromým televizím, je to proto, že nejlépe reprezentuje evropský
televizní

model.

Je

jedinečným

exemplářem

fenoménu,

který

se

v současné mezinárodní debatě o liberalizaci audiovizuálního trhu, nazývá
ochranou

kulturní diverzity,

dříve evropskou

kulturní výjimkou.

Ne

náhodou je tento termín odvozen od francouzského zaklínadla exception
frangaise.

které

lze jen

velmi

těžko

definovat.

Tento

termín

je

mnohovýznamný a téměř by se chtělo říci záměrně mlhavý. Vychází mimo
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jiné z přesvědčení, že výsostné poslání šířit kulturu a vzdělávat občana
náleží v první řadě státu. I když Francie, kterou jsme v této práci vybrali
к případové studii byla a je v tomto směru poněkud extrémním příkladem,
v oblasti vznikajícího televizního vysílání po druhé světové válce platily
podobné zásady v celé kontinentální Evropě. Vznikaly zde televizní
stanice jako ekvivalenty státních podniků s úkolem podporovat vzdělání a
kulturu, šířit politicky kontrolované informace. Z faktu, že státní televize
nevznikaly

jen

v totalitních

zemích

za

železnou

oponou,

ale

i

v demokraciích západního světa, lze vyvodit jeden důležitý fakt: Nešlo o
politickou svévoli. Existence

vysílání veřejné služby vyplynula, jak ve

svém článku píše Milan Šmíd, z naplňování komunikačních a kulturních
potřeb ve zcela

konkrétních

technických,

kulturních a politických

podmínkách.15 Až donedávna nebylo třeba tuto pravdu nijak zaštitovat.
Okolnosti světové ekonomiky a stále se zostřující konkurenční boj, který
zasahuje i do oblastí dříve hájených, či vymezených státnímu monopolu si
však vyžádaly politickou akci. Stala se jí rezoluce, kterou na svém čtvrtém
zasedání v Praze v roce 1994 jednomyslně schválil Výbor ministrů rady
Evropy. Rezoluce zavazuje každý evropský stát , aby založil vysílací
organizaci veřejné sužby. Evropské pojetí vysílání veřejné služby tak
získalo zásadní politickou podporu, jež posléze inspirovala i orgány
Evropské Unie к podobným aktům16. Program Rady Evropy pro veřejné
vysílání obsahuje následujících devět bodů, které shrnují vše, co se od
vysílání veřejné služby žádá:

„ Veřejní vysílatelé:
1. Poskytují svými pořady orientační bod všem členům veřejnosti a
podporují soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a

15 Milan Šmíd: Diskuse o vysílání veřejné služby v evropském kontextu, str. 63, článek
v internetové podobě přístupný na www.louc.cz/prilOI/pí44wseu.pdf (prohlíženo 12.5.2006)
16 například Amsterodamský protokol, o němž bude řeč později.
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společenství; zvláště se pak musí vyvarovat jakýchkoli forem kulturní
sexuální náboženské či rasové diskriminace a společenské segregace.
2. Představují fórum pro veřejnou diskusi v níž je možno vyjadřovat
nejširší možné spektrum názorů a hledisek.
3. Poskytují nestranné a nezávislé zpravodajství informace a komentáře.
4. Vytvářejí pluralistickou inovativní a rozmanitou programovou nabídku
která splňuje vysoká etická a kvaliiaiivní měřítka a nepodřizují snahu o
kvalitní výstup tlakům trhu.
5. Vytvářejí a strukturují programové schémata a služby které mohou za
jm out široko veřejnost a přitom zůstávají vnímaví vůči potřebám
menšinových skupin.
6. Odrážejí rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání
ve společnosti s cílem napomoci vzájemnému porozumění a toleranci a
podporovat soudržnost plurietnických a multikulturních společností.
7. Aktivně přispívají svými pořady к lepšímu pochopení a šíření národního
a celoevropského kulturního dědictví.
8. Dbají na to, aby programová schémata obsahovala významný podíl
původní tvorby, zvláště celovečerních filmů dramatické tvorby a dalších
tvůrčích počinů a zohledňují potřebu spolupráce s nezávislými výrobci a
s filmovým sektorem.
9. Rozšiřují stávající výběr, který mají diváci a posluchači к dispozici
nabídkou programových služeb je ž komerční vysílatelé normálně
neposkytují. “

Vysílání veřejné služby vznikio po druhé světové válce v Evropě v zásadě
jako informační a vzdělávací a především monopolní nástroj státu.
Privilegované a částečně i služebné (s výjimkou britské BBC, jejíž
nezávislost byla garantována od jejího vzniku) postavení skončilo během
osmdesátých let. Počátkem osmdesátých let byly v členských státech
rušeny státní monopoly, na trhu se začaly postupně prosazovat první
soukromé televizní společnosti.

I status veřejnoprávních televizí se

2!

proměnil směrem к politicky nezávislým entitám. Vytvořil se duální systém
televizního vysílání - tedy na jedné straně soukromé televizní stanice
financované z komerčních příjmů a na straně druhé operátoři provozující
vysílání veřejné služby. Postkomunistická Evropa v devadesátých letech
tento vývoj v podstatě kopírovala, jen rychlejším tempem.
Chceme-li charakterizovat evropský model vysílání veřejné služby, kromě
hledání společných rysů

televizního vysílání v evropských státech, lze

použít i negativní vymezení. V tomto případě vůči Spojeným státům
americkým, které jsou vděčným kontrastním podkladem pro pohled na
„evropskou kulturní výjimku“. Zatímco evropské vysílání bylo pojato svými
zřizovateli, jednotlivými státy, jako univerzálně dostupná veřejná služba,
v USA

se

vysílání

vyvíjelo

od

samého

počátku

na

soukromých,

komerčních základech. Teprve později a v daleko skromnější míře než
v Evropě na něj byly kladeny některé požadavky vyplývající z veřejné
služby.

Stejně tak bylo v opačném směru evropské vysílání veřejné

služby až posléze doplněno soukromým sektorem. V roce 1967 přijal
Kongres

zákon

pro zřízení

Broadcasting (СРВ).

a

financování

Pod patronací této

Corporation

for Public

společnosti vznikla v letech

1967 - 1969 síť nekomerčních vzdělávacích neziskových stanic Public
Broadcasting

Service

PBS.

Televizní

stanice

sdružené

PBS jsou

financovány z federálních zdrojů, příspěvků škol a universit a především
z příspěvků soukromých dárců, podnikatelů a nadací. Reklama tvoří jen
zanedbatelnou část příjmů, což je vzhledem к nízké sledovanosti těchto
stanic pochopitelné. Postavení televizí veřejné služby v USA lze jen těžko
srovnávat s postavením veřejnoprávních televizí v Evropě. Především
z toho důvodu, že hlavní organizace sektoru СРВ i PBS jsou subjekty
soukromého

práva,

nesrovnatelné

s evropským

konceptem

služby

obecného hospodářského zájmu.
Po více než půlstoletém vývoji služby veřejnoprávního vysílání
v Evropě stojí evropské společnosti před zásadní otázkou. Zda zachovat a
pokud ano v jaké podobě a jak financované, televize veřejné služby.
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Copak by nešlo, po vzoru jiných služeb obecného hospodářského zájmu,
jakými jsou například pošía či energetické sítě, pověřit poskytováním
veřejné služby soukromou

společnost a ztrátovost celého podniku

finančně kompenzovat? Privatizovat veřejnoprávní sektor a zrušit duální
systém? Příznivci tohoto řešení argumentují tím, že správně zadané
licenční podmínky soukromých stanic by zajistily plnění veřejné služby za
nižší náklady. Vždyť přece i dnes jsou komerční vysílatelé zavazováni
licenčními podmínkami a poskytují svým programem službu veřejnosti.
Pokud by bylo možno použít na službu veřejnoprávního vysílání použít
stejný model jako na službu poštovní, jistě by to některý z evropských
států byl učinil. Problém je v tom, že vysílání veřejné siužby je skutečně
velmi specifickou službou obecného hospodářského zájmu a její politický,
kulturní a sociální význam nedovolí žádnému státu

podcenit jej natolik,

aby se tohoto nástroje dobrovolně vzdal.
Liberalizace

televizního

trhu

byla

v osmdesátých

letech

doprovázena rozmachem nových pravidel. Část omezení a nařízení
ohledně

obsahu

vysílání

byla

rozšířena

i

na

soukromé

prostřednictvím zákonů, nařízení či licenčního ujednání.

stanice

Soukromé

stanice využily prostor, který jim regulační orgány nechaly volný a rychle
získaly převahu na trhu. Oslabení pozic veřejnoprávních stanic v Evropské
Unii dokládají takto klesající podíly na sledovanosti: Z 82% v roce 1982 na
57% v roce 1990 a pouhých 46% o čtyři roky později.17
Veřejnoprávní televize dokázaly čelit silné konkurenci, ale za cenu změny,
či dalo by se říci slevení, z úkolů svého veřejnoprávního poslání. Za cenu
přinejmenším částečné ztráty identity.

Rozhodnutí Evropské komise

v otázkách hospodářské soutěže, tuto krizi bohužel neřeší. Naopak
potvrzuje podmínky, ze kterých se zrodila. Je tedy jisté, že jedinou cestou
pro vysílání veřejné siužby je nalezení nové role v novém systému.

1' Jean-Louis Missika, les entreprises publiques de tétévision et les missions de service public.
Rapport de mission au ministře de la culture et de la communication, décembre 1997
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4. Evropská regulace televizního trhu
Na evropské úrovni podléhá televizní vysílání soukromých stanic i vysílání
veřejné služby dvěma druhům pravidel. Orgány Evropské Unie sledují
tento sektor, stejně jako všechna ostatní ekonomická odvětví z hlediska
hospodářské soutěže. Druhou část předpisů tvoří samostatná mediální
iegislativa, zejména jednotná pravidla týkající se obsahu vysílání. Nástroje
jsou to odlišné, směřují však z různých směrů ke stejnému cíli - vytvoření
fungujícího a silného televizního evropského trhu.

4.1 Sektorové hledisko
Prvním motivem ke snaze zavést celoevropské závazné normy obsahu
vysílání se v osmdesátých letech minulého století stal rostoucí deficit
v obchodu

s audiovizuální

tvorbou

zejména

se

Spojenými

státy

americkými. Artikulací obav z drtivé převahy americké produkce na
evropských obrazovkách se na úrovni EU stala publikace Zelené knihy
18
v roce 1984 , po kterem v roce 1989 následovala směrnice Televize bez
r

hranic.19 Hlavním úkolem směrnice Televize bez hranic bylo vytvoření
společného a fungujícího trhu televizního vysílání, který by byl schopen
konkurovat americkému hegemonu. Směrnice zavedla zásadní pravidlo
pro harmonizaci televizního trhu - pravidlo země původu. Podle této
směrnice, jsou pro televizní stanice závazná pravidla státu, ze kterého
vysílá, nikoli státu, ve kterém je přijímána. Tento účinný nástroj pro
propojení televizních trhů je doplněn minimálními standardy pro obsah
vysílání. Týkají se především pravidel pro rekiamu a sponzorství, kvót na
vysílání evropských pořadů a opatření na ochranu nezletilých diváků. Tyto
standardy členské státy převzaly, i když není vyloučeno, aby jejich vlastní
národní legislativa neobsahovala pravidla přísnější. Již několik let se
18 Television without Frontiers, Green paper on the Establishement of the Common Market for
Broadcasting, especially by Satelite and Cable, COM (84) 300, Brussels 14 June 1984
19 The „Television without Frontiers“ Directive : Council Directive 89/552/EEC of 3 Octobre 1989
on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in
Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, OJ L 202 60 30 July
1997
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hovoří o nutnosti revíze směrnice TWF.20 Hiavním důvodem je její
nedostatečnost v oblastí tzv. nových médií. 13. prosince 2005 Evropská
komise předložila návrh nové směrnice Televize bez hranic. Text musí při
schvalovacím

legislativním procesu

Parlamentem.

Pravidlo země původu i všechna ostatní zásadní pravidla

zůstávají v platnosti.

Evropská

ieště projít Evropskou radou a

Komise

se

pokusila

ujasnit situaci

v digitální éře rozdělením médií na lineární a nelineární. Hlavní rozdíl
spočívá v tom, že v případě lineárních médií, kterým je například klasická
televize, jak ji dnes známe, divák sleduje předem daný program. U média
nelineárního, má divák možnost volit individuálně programovou skladbu.
Zákony regulující obsah vysílání však nejsou hlavním předmětem
našeho zájmu. Rozhodli jsme se soustředit na problematiku financování a
s ní související soutěžní legislativu.

4.2 Hledisko hospodářské soutěže
Sektor televizního vysílání je pro obor ochrany hospodářské soutěže
zajímavý především ze dvou hledisek. Z hlediska státní pomoci a za druhé
z hlediska fůzí. Problematika fůzí se týká soukromého sektoru, jehož
prudký rozvoj v posledních desetiletích měl mimo jiné za následek
zvýšenou, někde až nezdravou koncentraci majetku. V mediální sféře tato
koncentrace, kromě negativních důsledků pro ekonomiku, s sebou přináší
daleko závažnější negativní

dopady na pluralitu a nezávislost médií.

Nejkřiklavějším příkladem je v tomto směru Itálie Silvia Beriusconiho,
jehož

milánská společnost Mediaset vlastní všechny tři celoplošné

soukromé televizní stanice v zemi. Se zvýšenou mírou koncentrace se
potýkají i ostatní země, jako například Francie či Německo. V naší práci
však dostane přednost problematika státní pomoci, skrze níž může
Evropská komise díky svým nemalým pravomocím podstatně působit i ve
sféře exkluzivně vyhrazené kompetenci členských států.

20 Revize směrnice Televize bez hranic byla oficiálně zahájena 4.sdělením Komise o aplikaci
směrnice Televize bez hranic z období 2001/2002
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Zatímco fůze jsou otázkou soukromých subjektů, problematika státní
pomoci se naopak týká nejčastěji televizí veřejné služby. Stížnosti
soukromých

televizních

stanic

nasměrovaly

v devadesátých

letech

Evropskou komisi к šetření v několika směrech. Jedním z nejdůležitějších
témat, které bylo díky žalobám soukromých vysíiatelů otevřeno, je
problematika televizních poplatků. Mnohé z žalob zpochybnily samu
legitimitu tohoto plošně uplatňovaného příspěvku, který je v mnoha
zemích vybírán podobnými mechanismy jako daně a je často klíčovým
zdrojem financování veřejnoprávní televize. Dalším tématem, který se
v procesech vedených Komisí objevuje, je nekalá konkurence na trhu
s reklamním časem, neboli zneužití dominantního postavení a dále,
poměrně málo sporné ad hoc subvencování a kapitálové dotace ztrátovým
podnikům.
Soutěžní právo se zabývá v prvé řadě ochranou dobrého fungování
trhu. O jeho dalších příznivých či sporných účincích na bohatost programu
a nezávislost televizní

tvorby

můžeme a budeme dále diskutovat.

Členské státy doposud převzaly do svých právních systémů pouze
pravidla týkající se obsahu vysílání. Jedním z důsledků žalob soukromých
televizních stanic je ten, že Evropská komise začala členské státy mírným
nátlakem

motivovat

к

tomu,

aby

do

své

mediální

legislativy

zakomponovaly i zásady zdravého financování vysílání veřejné služby,
které by napříště znemožnily obcházení pravidel o státní pomoci

5. Vysílání veřejné služby v právních textech Evropské unie
Protokol

v příloze

Amsterodamské

smiouvy

je

prvním

oficiálním

dokumentem, který se vysílání veřejné služby na úrovni Evropské unie
zabývá.21

Inspirací к jeho vzniku byla i rezoluce Rady ministrů Rady

Evropy z roku 1994, o níž byla řeč výše. Protokol je na úrovni Evropské
unie její obdobou. Výslovně uznává význam, který představují televize a
21 Deklarace č. 13 v příloze Amsterodamské smlouvy
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rozhlas veřejné služby pro sociální, demokratický a kulturní rozvoj
společnosti.

Přiznává členským státům právo samostatně definovat

poslání a úkoly veřejnoprávního vysílání a také rozhodnout o způsobu
jeho

financování.

Nicméně všechna tato svoboda

výběru

mise

a

financování je členským státům přiznána „... v míře, ve které toto
financováni nedeformuje podmínky obchodu“ Jinými slovy, v souladu
s obecným zájmem Společenství. Soutěžní prostředí v Unii má být
poškozeno co nejméně, v míře, která nepřesahuje nutné minimum.
Oblast vysílání veřejné služby je součástí sdělení Komise o
službách obecného hospodářského zájmu z roku 2001, o kterém jsme se
již zmínili. Není však dostatečně konkrétní. Pojednává obecně o všech
veřejných službách a přestože jsou televizní a rozhlasové vysílání
samostatně jmenovány v příloze I článku 3, specifika tohoto odvětví zde
nejsou dostatečně zohledněna.
Na Lisabonském summitu vyzvaly členské státy Komisi, aby se
detailněji

vyjádřila

к vysílání

veřejné

služby

z hlediska

pravidel

hospodářské soutěže. Odpovědi se jim dostalo sdělením, jež Evropská
komise zveřejnila 17.října 200122. Sdělení Komise, které se týká aplikace
pravidel o státní pomoci na veřejnoprávní vysílací subjekty

vychází ze

Sdělení o službách obecného hospodářského zájmu z roku 2001, a také
ze specifické definice poslání veřejnoprávních vysílacích stanic, jak se
nachází v Amsterodamském protokolu. Sdělení ze 17. října 2001 má pro
aplikaci soutěžních pravidel na veřejnoprávní televizní stanice zásadní
význam. Upřesňuje podmínky, za kterých ie financování veřejnoprávních
televizních a rozhlasových stanic, jakožto státní pomoc, kompatibilní
s pravidly vnitřního trhu. Komise jej publikovala s cílem upevnit právní
jistotu národních úřadů a vedení vysílacích organismů. Publikace tohoto
sdělení je jedním z kroků, kterými se Komise snažila posílit rovnováhu sil
mezi veřejným a soukromým sektorem.

22 JO C 320 z 15.11.2001
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5.1 Státní podpora a služba veřejného vysílání - Sdělení Komise
2001/C 320/04 o aplikaci pravidel poskytování státní pomoci při
vysílání veřejné služby22
Obsahem tohoto, pro naši práci zásadního dokumentu, je interpretace
těch částí smluv týkajících se politiky hospodářské soutěže, konkrétně
státních podpor a služby veřejného vysílání.

5.1.1 Výklad článku 87 v s o u v islo sti s financováním veřejnoprávních
televizí.

87§1 Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo
určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi
členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem.

Problematikou definování státní pomoci dle článku 87 jsme se již zabývali
výše v kapitole věnované rozsudku Altmark. Veškeré financování televizí
veřejné služby z veřejných zdrojů, je dle sdělení Komise 2001/C 320/04 o
aplikaci pravidel poskytování státní pomoci při vysílání veřejné služby
(dále jen Sdělení) a priori považováno za státní pomoc,

pokud jsou

splněny následující podmínky: zaprvé, finance pochází ze státních zdrojů.
Zadruhé, jejich alokací vzniká selektivní výhoda, na jejímž základě
dochází к deformaci soutěžního prostředí.

Konečně zatřetí, existuje

možnost, že daná transakce ovlivní obchod mezi členskými státy.
Tyto tři základní podmínky klasifikace státní pomoci dle článku 78
podmínky

bývají

při financování

v naprosté většině případů. Přesto si

televizí

veřejné

siužby

naplněny

Komise nedovolí považovat je za

jistotu a vždy ověřuje případ od případu. Pokud režim financování vysílání

23 Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service
broadcasting (2001/C 320/04)
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veřejné služby kumulativně splňuje všechny čtyři předpoklady obsažené
v rozsudku Altmark, měl by být správně vyjmut z klasifikace státní pomoci.
Ve sdělení z roku 2001 však rozsudek Altmark, ke kterému ESD dospěl až
v roce 2003 zcela logicky nenajdeme.
v době,

Komise toto sdělení vypracovala

kdy plně následovala rozhodovací praktiky Tribunálu první

instance, jak se projevily například rozsudky FFSA24 a SIC25. Sdělení se
také na řečené rozsudky odvolává, když doslova říká:

19

I/ souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, převod
veškerých veřejných prostředků určitému podniku - i když
pokrývá čisté náklady spojené s povinností veřejné služby musí být považováno za státní pomoc (za předpokladu, že
jsou naplněny všechny podmínky pro uplatnění článku 87§1
smlouvy)

Zveřejnění rozsudku Altmark v roce 2003 v praxi mnoho nezměnilo.
Režimy financování vysílání veřejné služby v členských státech jsou velmi
často zastaralé. Všechny podmínky rozsudku Altmark mnohdy nesplňují,
což je opět navrací do kategorie státní podpory. Podívejme se nyní
podrobněji na kritéria státní pomoci dle článku 87.
Státní

původ

prostředků:

Televizní

stanice jsou

financovány ze státního rozpočtu nebo televizními poplatky.

nejčastěji
Kapitálové

investice ze státního rozpočtu, státní garance, oddlužnění atd. ve většině
případů nesplňují kritérium „soukromého investora v tržní ekonomice“.
Toto kritérium bylo vytvořeno jako umělá pomůcka pří rozlišování mezi
pomocí a reáinou investicí, u které lze očekávat návratnost. Při ověřování
případu kritériem soukromého investora v tržní ekonomice, položí Komise
sama sobě následující otázku. Investoval by investor, kterému záleží na
vlastním zisku, stejně jako v daném případě stát? Odpověď nalezne za

24 TPI, 27. února 1997, T -l06/95 FFSA, Rec., pp. II-229
25 TPI, 10. května 2000, T-46/97, SIC. Rec., pp. II2125
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pomoci podrobné ekonomické analýzy. Televizní poplatky se v některých
případech

staly předmětem

vyjednávání ze strany

veřejnoprávních

televizí. Vysílatelé se snažili uplatnit své argumenty o tom, že televizní
poplatky

jsou

transferem

prostředků

přímo

od

soukromých

osob.

Rozhodovací praktiky Komise26 a judikatura soudního dvora27 však hovoří
jednoznačně: přestože konkrétní finance pocházejí od soukromých osob,
televizní stanice je získávají prostřednictvím státních institucí a pod jejich
kontrolou. Televizní diváci nemají s veřejnoprávními stanicemi žádnou
smiouvu. Placení televizních poplatků zpravidla vyplývá z povinnosti, jíž
stát ukládá občanům a kterážto povinnost se v mnohém shoduje
s povinností daňovou, s platbou na principu solidarity. I výši poplatků a o
jejich

rozdělení mezi

příjemce rozhodují státní instituce

(zpravidla

parlament nebo ministerstvo kultury). Všechny tyto indicie ukazují na
státní původ prostředků.
Selektivní výhoda: Od roku 2003, kdy ESD vyslovil rozsudek
Altmark je pro konstatování existence selektivní výhody nutné, aby daný
model financování nesplňoval nejméně jednu z podmínek obsažených
v rozsudku. Pro připomenutí se jedná o jasnou definici jak příjemce
pomoci tak jeho povinností, o výpočet kompenzace na základě předem
daných, objektivních parametrů, a dále o podmínku proporcionality. Výše
kompenzace nesmí překročit náklady spojené s poskytováním veřejné
služby. Poslední, čtvrtou podmínkou je výběr poskytovatele služby na
základě veřejné soutěže. Pokud tomu tak není, jak se často děje v případě
historických operátorů, výše kompenzace má být vypočtena na základě
anaiýzy středního, dobře řízeného podniku.
Altmark

používá

Sdělení

kritérium

Místo podmínek rozsudku

„soukromého

investora

v tržní

ekonomice“. Pokud se stát nechová jako soukromý investor, tedy investuje
do vybraných subjektů na trhu z jiného důvodu než vlastní zisk, vytváří
2<>bod 17 Sděleni o vysílání veřejné služby z roku 2001, Rozhodnutí č. 631/2001 z 22.5.2002 o
televizních poplatcích pro BBC a Rozhodnutí komise z 19.5.2004 týkajícího se opatření Dánska ve
prospěch TV2/Danmark С (2004) 1814
7 C-83/98 P, France:Landbroke Racing et Commissionm Rec. 2000
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neodvratně výhodu pro daného vysílatele. V takovém případě dochází
к poškození soutěžního prostředí.
Dopad na obchod mezi členským i státy: O ovlivnění obchodní
výměny mezi členskými státy Evropská komise v případě televizí veřejné
služby také příliš dlouho nespekuluje. Předchozí rozsudky ESD28 říkají
iasně, že pokud státní pomoc posílí pozici daného podniku na úkor
podniků, které mu konkurují na mezistátním evropském trhu, tento trh byl
deformován státní pomocí.

Z povahy televizního vysílání vyplývá, že

veškeré financování televizních stanic ovlivňuje obchodní výměnu mezi
státy.

Nákup a prodej vysílacích práv probíhá na mezinárodní úrovni.

Také trh reklamou má jasný mezinárodní rozměr, především v jazykově
homogenních oblastech. Akcionářská struktura komerčním médiím navíc
umožňuje rozšířit se do více členských států.

5.1.2 Státní pomoc stávající a nová - výklad článku 88
Komise rozlišuje při posuzování státní pomoci dva druhy případů. Pomoc
existující a pomoc novou. Financování, jehož režim byl vznikl před
vstupem

v platnost

evropských

smluv

v daném

členském

státě je

považováno za pomoc stávající29. Další skupinou režimů financování
spadajících pod stávající pomoc jsou ty, které sice vznikly po vstupu
členského státu do společenství, ale které v době jejich vzniku nebyly za
státní pomoc považovány.

Přístup к nim se změnil v důsledku vývoje

vnitřního trhu. Pomoc nová je pak jakákoli státní podpora, která nesplňuje
ani jedno z daných kritérií.
Rozlišení na „stávající“ a „novou“ státní pomoc má v praxi zásadní
význam. S existujícími režimy financování se ve srovnání s pomocí novou
zachází daleko mírněji

2XPřípady 73/79: Philip Morris Holland versus Komise, C-303/88 Itálie: versus Komise, C -l56/98:
Německo versus Komise
29 Nařízení č 659/1999 čí. 1(b)
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88 §1 Komise ve spolupráci s členskými

státy zkoumá režimy

podpor existující v těchto státech.

Navrhuje jim vhodná

opatření, která vyžaduje postupný rozvoj nebo fungování
vnitřního trhu.

Pokud Komise nalezne případná slabá místa, jež umožňují obcházet
pravidla hospodářské soutěže, vydá evropské

rozhodnutí a nabídne

členskému státu tzv.: „vhodná opatření“ к nápravě. Tato opatření mohou
obsahovat úpravu nebo zrušení režimu pomoci. V žádném případě však
nelze po příjemci pomoci požadovat navrácení nespravedlivě přidělené
částky, jako tomu vždy bývá v případech nové pomoci. Vstřícným krokem
členských států, pak zpravidla bývá odpověď obsahující závazek, že
doporučení Komise v dané lhůtě, nejčastěji do dvou let, uvede v praxi.
Pokud se tak nestane, může Komise či jiný členský stát předložit celou
záležitost přímo Evropskému soudnímu dvoru.
Jednorázové subvence či kapitálové dotace, které bývají hlavním
předmětem stížností soukromých vysílatelů, Komise v naprosté většině
případů považuje za pomoc novou. Naproti tomu televizní poplatky jsou
zpravidla považovány za pomoc stávající, i když ani na to nelze
spolehnout. Komise proto prošetřuje každý případ individuálně.
Poměrně důležitým bodem při rozlišování mezi pomocí starou a
novou je posuzování modifikací režimu financování. Nakolik se úpravy,
které časem pozmění původní nastavení systému dotýkají samotné jeho
podstaty? Tuto otázku je vždy třeba zodpovědět. 2 rozhodovacích praktik
Evropského soudního dvora30 totiž vypiývá, že pouze „podstatná“ změna,
jež se dotýká samých zákiadů systému financování a mění způsob
výpočtu pomoci, transformuje automaticky pomoc starou v pomoc novou.
Navíc, v případech, kdy je element změny jasně oddělitelný od původního
režimu, je pouze modifikace sama novou pomocí.

30 případ Gibraltar (T-195/101 a T-2007/01 Government of G.c/Commission z 30.dubna.2004)
případ Huíst (C 5 MlA.z 23.ledna. 1975)

Uveďme konkrétní příklady: V případě francouzských televizních poplatků,
které byly poprvé zavedeny v roce 1949 dospěla Komise к závěru, že
přestože byly v průběhu let několikrát modifikovány, podstatná změna
nepostihla povahu opatření, jeho cíl, zákonný podklad ani úče! a zdroje.
Francouzský

systém

financování

veřejnoprávní

televize

televizními

poplatky je proto siáie považován za pomoc existující.31 Naproti tomu
v případě Dánska je situace jiná. Také zde je veřejnoprávní televizní
stanice TV2 z části financována televizními poplatky. Protože ovšem
zahájila vysílání v roce 1989 a režim jejího financování vznikl až po vstupu
Dánska do Evropské unie, přestavuje televizní poplatek pomoc novou.32

5.1.3

Veřejnoprávní

vysílání

jako

kulturní

výjimka

z pravidel

hospodářské soutěže - výklad článku 151
Zkoumáme podmínky, za kterých je členským státům povoleno financovat
své veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice. Jednu z cest, tedy
výjimku dle čiánku 86 jsme již nastínili a později se к ní opět vrátíme.
Druhou možností je hledět na vysílání veřejné služby jako na kulturní
počin.
Kulturní poslání stojí u televizních a rozhlasových stanic na prvním
místě vedle cílů přispívat к informovanosti a demokratickému vývoji ve
společnosti. Televize a rozhlas hrají nesmírně důležitou roii v udržování a
rozvoji národních kulturních dědictví členských států. Proto je iegitimní ptát
se, zda by se na financování veřejnoprávního vysílání nedaly vztáhnout
článek 151, který se obecně vztahuje к ochraně kulturních zájmů, a čiánek
187. Posledně jmenovaný čiánek v paragrafu 3, bodě d umožňuje
tolerovat státní pomoc určenou ke kulturním účelům:

3! Aide ďÉtat E 10/2005 (ex С 60/1999) - France Redevance de la radiodiffusion. Bruxelles.
20. dubna .2005, С (2005)1166 fin
32 Decision de la Commission concemant les measures preses par le Danmark en faveur de
TV2/Danmark. Buxelles, 19. května 2004, С (2004/1814) fin

87§3

d)

Za

slučitelné s vnitrním

trhem

mohou

být

považovány podpory určené na pomoc kultuře a
zachování

kulturního

dědictví,

jestliže

neovlivní

podmínky obchodu a hospodářské soutěže v míře
odporující společnému zájmu.

151§1

Unie přispívá к rozkvětu kultur členských států a
přitom

respektuje jejich

národní

a

regionální

různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní
dědictví

151 §2

Činnost

Unie

je zaměřena

na

povzbuzování

spolupráce mezi členskými státy a v případě potřeby
na podporu a doplňování jejich činnosti v těchto
oblastech
a) zlepšování znalosti šíření kultury a dějin evropských
národů
b)

zachování

a ochranakulturního

dědictví

evropského významu
c) nekomerční kulturní výměny
d)

umělecká

a

literární

tvorba,

včetně

tvorby

v audiovizuální oblasti.

151§3

Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti
kultury

se

třetími

zeměmi

a

s příslušnými

mezinárodními organizacemi, zejména Radou Evropy
*

151§4

Unie ve své činnosti, podle ostatních ustanovení
smlouvy přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména
s cílem zachovávat a podporovat rozmanitost svých
kultur.

34

Komise je v aplikaci těchto „kulturních“ článků zdrženlivá. Vysvětluje to
tím, že pokud uplatňuje článek 87, kulturní aktivity daných organismů by
musely být předem definovány a rozlišeny od ostatních aktivit, například
vzdělávacích, demokratizačních. Tedy i financování činnosti spojené
přímo s rozvojem kultury by muselo být vedeno zvlášť. 33 V praxi ovšem
takto

poslání

televizních

a

rozhlasových

veřejnoprávních

stanic

definováno není. Komise proto upřednostňuje článek 86, který je určen pro
ochranu služeb obecného hospodářského zájmu.

5.1.4 Výklad článku 86
Čiánek 86 v paragrafu 2, který jsme citovali již v úvodní kapitole obsahuje
výjimku z pravidel hospodářské soutěže pro financování služeb obecného
hospodářského zájmu. Jak bylo řečeno, především tento článek Komise
vztahuje na veřejnoprávní média. Zároveň ovšem zdůrazňuje, že jeho
aplikaci chápe restriktivně a podmiňuje ji současným splněním několika
podmínek.
Tou první podmínkou je dostatečně specifikovaná definice. Tato
definice je zcela v kompetenci členských států. V zájmu kontroly a právní
jistoty v členských státech Komise často dává přednost co nejpřesněji
formulované

definici,

neboť

ta

umožňuje

také

přesnější

kontrolu.

V souladu s Amsterodamským protokolem a vzhledem ke zvláštnímu
postavení veřejnoprávních médií, však připouští i definice pojaté dosti
široce. Takové, které ukládají vysílací organizaci uspokojovat vyváženou a
různorodou programovou skladbou demokratické, kulturní a sociální
potřeby společnosti, které zajišťují pluralitu, kulturní a jazykovou diverzitu.
Lze si povšimnout drobného rozporu mezi proklamovanou svobodou
členských států, definovat široce poslání svých televizí veřejné služby a
požadavky Komise. Řádné vymezení mise vysílání
nemělo

opomenout

služby

poskytované

veřejné služby by

prostřednictvím

nových

3' JO C 238 z 21.08.1999, str.3 Rozsudek 70/98 „Státni pomoc veřejnoprávním televizním
stanicím Kinderkanal a Phoenix“
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technologií. Komise se ve svém dohledu zatím omezuje na kontrolu
„zjevných chyb“. Především na to, aby členské státy nevztahovaly úlevy
určené

veřejné službě na komerční aktivity svých veřejnoprávních

vysíiatelů.
Definice povinností (mise) vysílání veřejné služby se v členských
státech

liší. V zásadě však veškeré úkoly veřejnoprávních

televizí

v Evropě vycházejí ze tří hlavních principů: veřejně prospěšné programy,
nezávislé a přesné zpravodajství, univerzální přístupnost. Mezi nejčastěji
ukládané závazky evropským televizím veřejné služby patří vysílání
nezávislých, přesných, nestranných, vyvážených a objektivních zpráv,
podpora programové a názorové diverzity, daný podíl zpravodajství a
programů ze světa

kultury, umění, menšin, náboženství, vzdělávacích

programů a pořadů pro děti a mládež. Povinnost podporovat místní kulturu
a lokální hodnoty. Dále vytváření a vysílání vhodných programů pro
všechny

regióny a povinnost poskytnout zdarma vysílací čas pro

oznámení ve veřejném zájmu, jakými jsou například zdravotní či dopravní
informace.
Z povinností, které evropské státy svým veřejnoprávním televizím
ukládají vyplývá společné chápání těchto médií nejen jako pouhých
prostředníků informací a zábavy. Vysílání veřejné služby hraje významnou
sociokulturní roli. Má podporovat kulturní diverzitu evropských národů,
respektovat místní hodnoty. V detailech, které souvisí s těmito hodnotami
se tedy nejčastěji odlišují mise jednotlivých veřejnoprávních televizí.
Polské vysílání například musí respektovat křesťanskou tradici země a
podporovat rodinné hodnoty.
i komerční stanice mají jisté povinnosti a nesou část břemene
veřejné služby. Poměr mezi jejich podílem na povinnostech veřejné služby
a volností sledovat pouze své ekonomické zájmy se v evropských státech
značně liší. Za společný základ můžeme považovat negativně vymezené
povinnosti, neboii zákazy a omezení vztahující se na pořady, které by
mohly podněcovat etnické násilí, nebo na erotické pořady. Nejnáročnější
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podmínky musí spiňovat komerční stanice v Británii. Všechny jsou
součástí

systému

siužby

veřejnoprávního

vysílání a

v

licenčních

podmínkách každé stanice je zakotven podíl na jejích plnění. Na opačném
pólu než Velká Británie se pohybují komerční stanice v ČR. Vzhledem
к malé schopnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání efektivně
vymáhat plnění jejich licenčních podmínek, necítí se místní komerční
televize těmito podmínkami nijak zavázány.
Hlavní konflikt, který s sebou vymezení veřejnoprávní mise přináší
je dvojí, na jedné straně si komerční televize stěžují v mnoha případech
na nerovnoprávnost. Argumentují tím, že plní veřejnoprávní misi aniž by
jim plynuly jakékoli výhody. Na druhé straně se program veřejnoprávních
televizí, zvláště v zemích, kde jsou částečně financovány příjmy z reklamy,
stále více podobá programu komerčních teievizí.
Podmínkou druhou je dle článku 86, paragrafu 2 existence
oficiálního dokumentu, kterým členský stát pověřuje daný organismus
prováděním služby veřejnoprávního vysílání. Dokument by měl kromě
pověření obsahovat také podmínky správného poskytování služby, na
základě kterých je možné veřejnoprávní médium kontrolovat na národní
úrovni nezávislou institucí. Je opět zcela v kompetenci členského státu,
aby zvolil vhodný a účinný mechanismus kontroly. Poskytnutí výjimky
z pravidel státní pomoci dle či.86 musí být odůvodněné a nezbytné. Z této
samozřejmosti se zformulovala třetí podmínka. Tedy, že udělení výjimky
nesmí jít proti zájmům společenství.
Se čtvrtou podmínkou, tzv. proporcionalitou pomoci jsme se také již
setkali

v rámci

podmínek

rozsudku

Altmark.

Státní

pomoc

nesmí

přesahovat náklady, které vyplývají z veřejné služby. Teoreticky je věc
jednoduchá, ale nesmíme zapomenout ne to, že se řada veřejnoprávních
médií zabývá i komerčními aktivitami, jako je prodej programů, či
reklamního prostoru. Produkty a služby, které jsou předmětem zisku navíc
často vznikají v rámci naplňování veřejné služby, za použití materiálu,
zařízení

a

personálu

placeného
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z veřejných

prostředků.

Zisk

z obchodování, jehož vstupy netze jasně oddělit od vysílání veřejné služby
musí tedy být vzat v úvahu při výpočtu nutné kompenzace nákladů.

6. Financování vysílání veřejné služby v Evropě
Ve většině evropských zemí doplňuje duální systém vysílání, založený na
komplementaritě televize veřejné služby a soukromých televizí, takzvaný
smíšený model financování veřejnoprávní televize. Provoz televizí veřejné
služby je, až na výjimky, hrazen kombinací nejméně dvou z následujících
tří zdrojů.
Prvním zdrojem jsou přímé příspěvky ze státního rozpočtu. Druhým
pak televizní poplatky vybírané bezprostředně od občanů. Třetí možnost
představují příjmy z podnikatelské činnosti, například z prodeje reklamního
času,

pronájmu technického vybavení, prodeje vysílacích práv atd.

Případy, kdy je provoz vysílání veřejné služby hrazen pouze z jednoho
z těchto zdrojů jsou vzácné.

Například ve Velké Británii je televize BBC

placena výlučně z televizních poplatků, její dceřinná společnost BBC
Worldwide zase pouze z komerčních příjmů34. Estonsko vyzkoušelo
koncem devadesátých let poměrně zdařile fungující model financování.
Vysílání veřejné služby zde bylo vletech 1998 až 1999 hrazeno ze
zvláštních daní placených komerčními vysílateli. Po té, co jedna ze
soukromých televizí opomněla včas zaplatit svůj příspěvek, Estonsko
tento model opustilo. Nyní je provoz veřejnoprávní ETV hrazen pouze ze
státních dotací.
Financování televize veřejné služby by mělo splňovat čtyři základní
principy,

kterými

jsou:

proporcionalita,

transparentnost,

stabilita

a

nezávislost. Proporcionalita, neboli pravidlo podle kterého by měly státní
prostředky umožňovat vysílatelům plnění jejich poslání a nic více, je
nezbytnou podmínkou zdravého systému, který nepoškozuje soutěžní

34 Nejvyšší část příjmů BBC Worlwide pochází z publikační činnosti, jazykových kurzů, výrob}'
zvukových nosičů, dále z prodeje pořadů.
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prostředí.

Pravidlo transparentnosti

podnikatelských aktivit.

předpokládá oddělené účetnictví

Princip stability zaručuje vysíiatelům jistotu, že

budou moci, na základě průhledného a transparentního mechanismu,
plánovat své hospodaření. Finanční prostředky by měly být poskytovány
v pravidelných časových intervalech a vyměřovány s ohledem na inflaci.
Nezávislost, neboli ochrana před politickými a hospodářskými tlaky se zdá
spolu se stabilitou nejhůře dosažitelným ideálem. Zřejmě proto, že její
zajištění závisí do jisté míry nejen na právním zajištění, aie i na celkové
politické kultuře společnosti.
Jednou z nejdůležitějších otázek, které se při diskuzi o financování
vysílání veřejné služby nabízejí je, nakolik daný model umožňuje existenci
média skutečně nezávislého na politických či ekonomických tlacích.
Peníze jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů nátlaku. Zdravé základy
systému financování a jeho transparentnost se tak mimovolně stávají
nezbytnými předpoklady pro ekonomickou , potažmo politickou nezávislost
média veřejné služby. V tomto bodě se potkává ekonomický zájem
hospodářské soutěže s obecným zájmem občanské společnosti. Jak
jednotlivé způsoby financování odpovídají nárokům na záruky politické
nezávislosti?
Přímé státní dotace jsou zřejmě tou nejrizikovější variantou.
Financování ze státního rozpočtu vytváří automaticky závislost média na
státních

strukturách,

vládnoucích

politických

uskupeních.

Televizní

poplatek, vybíraný přímo od občanů, se oproti této variantě jeví v mnohem
příznivějším světle. Přesto s sebou nese nejméně dvě problematické
otázky. Riziko vzniká při schvalování výše televizního poplatku. Pokud o
jeho výši rozhoduje parlament, ministerstvo či vláda, znovu vzniká prostor
pro politický nátlak. Národní parlamenty rozhodují o výši televizního
poplatku v poslední instanci například u nás, ve
Británii.

Francii či ve Velké

Výši televizního poplatku však lze stanovit i jinak, v Německé

spolkové republice mají za tímto účelem velmi komplikovaný systém a
zvláštní Komisi pro odhad a výměr finančních nároků vysílání veřejné
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služby

(Kommission

zur

Ermittlung

des

Financebedarfs

der

Rundfunkanstalten) složenou z nezávislých odborníků. Ta stanovuje výši
poplatku jednou za čtyři roky. Třetí cesta, financování veřejnoprávního
média příjmy z podnikání se zdá být zcela prosto politických tlaků. Při
velkém podílu komerčních příjmů v rozpočtu televize veřejné služby
nicméně narážíme na zřejmý problém. Politický tlak tu nahrazuje tlak
ekonomický a potencionální diktát vládnoucích struktur nahrazuje diktát
zadavatelů reklamy a imperativ sledovanosti.
Jak vidno ani jeden z daných čistých systémů nemusí být ideální.
Proto se ve většině evropských států snaží docílit té nejlépe vyvážené
kombinace z daných způsobů. V tabulce, převzaté

ze studie Open

Society Institute35 nabízíme přehled financování televizí veřejné služby
v letech 2003-2004 ve vybraných členských státech E U .36

35 Monitoring report 2005: Television across Europe: regulation, policy and independente, OSI/EU
Monitoring and Advocacy Program 2005, Gyoma, 2005
0 Přestože se zpráva věnuje celé Evropě, zařazujeme do našeho přehledu pouze současné členy

Země

Televize
veřejné
služby

Česká

CT

Podíl v rozpočtu televize veřejné služ by v %
Televizní
Dotace
Komerční
ostatní
poplatek
ze
příjmy
státního
rozpočtu
66,7
0
29,1
4,2

Estonsko

ETV

0

93

Francie

France

64,8

0

ARD

94

ZDF
Itáiie

republika
0

7

30,3

4,9

0

6

0

93,3

0

6,7

0

RAI

55,2

0

38,8

6

Lotyšsko

LTV

0

57
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Litva

LTV

0

76

23

1

Polsko

TVP

31,9

0

56,3

11,8

Slovensk

STV

60,2

16,8

18,8

4,2

TVS

72,8

0

16,5

10,7

BBC

94

0

0

6

Channel

0

0

100

0

lp*

Télévisio
n
Německo

0
Slovinsko
Velká
Británie

4
Zdroj: Monitoring report 2005: Television across
Europe: regulation, policy and independence

Na jaře roku 2005 projevila Evropská Komise zájem o vyjasnění systému
financování veřejnoprávních médií v několika členských státech. Na popud
soukromých

vysílacích

v Německu,

Irsku

a

subjektů

bylo

Nizozemsku.

proto

Tyto

zahájeno

procedury

vyšetřování

jsou

součástí

diouhodobého procesu, kterým Evropská komise sieduje jasný cíl vyjasnit svůj postoj к

financování organismů pověřených siužbou

41

veřejnosti

ve

světle

ochrany

hospodářské

postavení těmto organismům zaručuje oproti

soutěže.

Veřejnoprávní

soukromým konkurentům

řadu výhod. Zájmem komisaře pro hospodářskou soutěž je, aby tyto
výsady nepřekročily nezbytně nutný rámec a soutěžní prostředí v Unii
v bylo narušeno co nejméně.
Dopisy oznamující začátek vyšetřování, zaslané na adresu
jmenovaných tří členských států 3. března roku 2005 doplňují první vlnu
případů je ž se týkala financování veřejnoprávních televizních stanic ve
Francii, Itálii, Španělsku a Portugalsku. Tato první vlna byla následována
ve Francii, Itálii a Španělsku ještě procedurou nazvanou „vhodná opatření“
(mesures utiles), jež byla uzavřena 20. dubna 2005. Závěry Evropské
Komise obsahovaly doporučení adresovaná těmto členským státům na
úpravu způsobu financování televize veřejné služby. Na základě těchto
doporučení už ve zmíněných státech buď došlo к úpravám nebo tyto státy
přijaly závazky tak v dohledné době učinit. Doporučené změny mají vést
především к většímu zprůhlednění systému financování a respektování
pravidel hospodářské soutěže.
V

naší případové studii se budeme detailně zabývat průběhem

tohoto vyšetřování ve Francii televizí
Télévision.
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veřejné služby skupiny France

7. Případová stu d ie

- vysílání veřejné služby ve Francii

Výběr Francie a jejího systému duálního vysílání je nasnadě: V Evropě
neexistuje stát, který by lépe reprezentoval kontinentální pojetí veřejné
služby se všemi klady i zápory, jež s sebou tento systém přináší. Na
vnitřním i mezinárodním poli je Francie hlavním obráncem privilegovaného
postavení

služeb

obecného

zájmu

a

také

odpůrcem

liberalizace

audiovizuálního trhu.

7.1 Počátky televize ve Francii - stát v obývacím pokoji
Francouzská televize se vyvíjela od svého vzniku v roce 1946 velmi
dlouho jako státní instituce pod politickou kontrolou.37 V průběhu let spadla
nejčastěji pod ministerstvo Informací, i když její konkrétní řídící orgány se
měnily: Nejprve byla řízena institucí Radiového a televizního vysílání
(Radiodiffusion et Télévision frangaise - RTF). RTF se 4. února 1959 stala
veřejnou průmyslovou a obchodní společností s vlastním rozpočtem. (I po
jejím odstátnění si však stát udržoval nad televizí těsnou kontrolu). 27.
června roku 1964 vznikl Úřad pro francouzské rádio a televizi (Office de la
radio-television frangaise ORTF). Zákon takto formuloval jeho povinnosti:
„ Uspokojit veřejnou potřebu informací, kultury, vzdělání a zábavy“38.
Zaměstnanci televize byli svým statutem naroveň ostatním státním
zaměstnancům v administrativě, školství či zdravotnictví.
Jednou ze zásad veřejné služby vysílání je univerzální přístup.
Sledování televize se však ve Francii stalo masovou záležitostí postupně
až v průběhu šedesátých let. Francie měla zpočátku, v roce 1956, jen
pětiprocentní vybavení domácností televizorem. Číslo vynikne, srovnámeli jej například se spojenými státy Spojenými státy, kde ve stejné době
měla televizor každá třetí domácnost. Příčinou nízkého počtu televizorů
v domácnostech byla nepochybně vysoká cena přijímače, která tehdy
reprezentovala jeden učitelský měsíční příjem. Největší rozvoj vybavenosti

3' Za „stát v obývacím pokoji“ ji označil sám generál de Gaulle.
3o ORTF vznikl zákonem n°64-621
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televizními přijímači nastal v sedmdesátých letech. Mezi lety 1960 a 1970
se procento vybavených domácností zvýšiio z 13,1% na 70,4%!39 Také
délka vysílání se konstantně prodlužovala. Z 20 hodin týdně v roce 1950,
na 50 v roce 1960 a na 60 o dalších deset let později. 18.dubna 1964
doplnil první program TF1 program druhý s názvem Antenne 2 (dnes
France 2). Ten vysílal zpočátku pouze odpoledne. Konečně v roce 1973
dopinil rodinu France Télévision třetí program FR3 (France 3), určený
к regionálnímu vysílání.
Televize změnila lidem život. Alespoň takový byl závěr výzkumu
veřejného mínění organizovaného ORTF v roce 1968. Přes devadesát
procent respondentů odpovědělo, že se pro ně obrazovka stala „oknem do
světa“. Jedním za hlavních a zásadních poslání nové veřejné služby, bylo
informovat. Televize se během několika let stala prvním nástrojem
publicistiky. Televizní zpravodajství vstoupilo plnou silou přímo do
francouzských

domácností.

Naprostá

většina

Francouzů

zasedala

pravidelně к večerním zprávám ve 20 hodin. Firma Pathé, jež stála u
zrodu audiovizuálních zpráv, byla kvůli televiznímu zpravodajství nucena
v roce 1976 ukončit výrobu svého filmového týdeníku. Zprávy, za kterými
bylo nutno vážit cestu do kina přestaly být nositeli aktualit.
Dalším polem, kde televize našla přirozené uplatnění se stala
kultura. Již jsme se zmínili o tzv. „L'exception frangaise“. Ve Francii bývá
zvykem odvolávat se na ni při obhajobě národních zájmů. (Tyto zájmy
však ve francouzském pojetí evropské integrace splývají se zájmy
evropskými a tak se občas magické pole působnosti „/’exception culturelie“
rozšíří na celý kontinent. V současnosti byl pojem kulturní výjimka, spíše
ze strategických a taktických důvodů, nahrazen výrazem ochrana kulturní
diverzity). Vrátíme-li se zpět к původní francouzské verzi,

„ l’exception

frangaise“ mimo jiné znamená paternalistický vztah státu к občanům. Ten
se projevuje skrze univerzálně šířené, republikánské vzdělání a tzv.
39 Údaje o vybavenosti domácností a programové skladbě jsou čerpány knihy La culture de masse
- en France de la Belle Epoque a aujourd ’hit, Jena-Pioerre Rioux at Jean Francois Sirinelli (sons
la dir.),Fayard, France,. 2002 p. 305 - 434
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„vysokou kulturu“. Televize, velmi výkonný nástroj státního zájmu o
obecné blaho a vzdělanost širokých vrstev se měla stát jakousi lidovou
univerzitou. Obrazovka měla být mostem mezi intelektuálním prostředím
univerzit a divadel a mezi širokou veřejností. Televize proto uváděla ve
velkém počtu divadelní hry, dramatizace klasických děl literatury, stejně
jako

populárně

vědeckým

vědecké

nebo

pořady.

Televizní magazíny s literárním,

kinemaíografickým

zaměřením' sledovaly

aktuality

v příslušných oborech. Vzdělávací ambice francouzského vysílání ve své
době dozajista nebyla ojedinělá.
s bezprecedentním

nadšením,

Byla nicméně přiváděna do praxe
co

nejdůsledněji

a

s upřímným

očekáváním. Televize však také do velké míry své poslání šířit „vysokou“
kulturu ve své době naplňovala. Představení Dona Juana vidělo během
jednoho vysílání tolik diváků jako za tři století jeho divadelních inscenací.
Pořad

o

Marcelu

Proustovi,

v následujících týdnech

40 000

který

televize

prodaných

odvysílala,

přinesl

exemplářů jeho

Hledání

ztraceného času.
Přesto v sedmdesátých letech televize neunikla vlivu amerického
modelu. Jedním z důvodů byl i tzv. poválečný baby-boom. Ve Francii
šedesátých a sedmdesátých let rostla silná generace adolescentů, kteří
odmítali sledovat rodičovské kulturní modely a hledali své viastní. Televize
ve snaze získat další diváky jim do jisté míry vycházela vstříc. Neboť v té
době, a to je jednou z dalších příčin rostoucí komercionalizace televizního
vysílání, fungovala díky reformě z roku 1974 třemi televizními programy už
soutěž svého druhu. К reformě došlo po volbě presidenta Valérvho
Giscarda d’Estaing. Na základě rozhodnutí nové vlády byl ORTF rozdělen
do sedmi veřejnoprávních korporací: Kromě tří

televizních společností

TF1, Antenne 2 a FR3, vzniklo i Radio-France, Télediffusion de France
(společnost, zajišťující technické aspekty vysílání), Société frangaise de
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production a konečně Institut national de l ’audiovisuel (INA) s posláním
spravovat a archivovat vytvořená audíovisuáiní díla. 40
Podobně jako na adolescentní diváky, začala se televize během
šedesátých a sedmdesátých let specializovat i na dětského diváka.
Nejprve ovšem zcela v duchu poslání vzdělávat a kultivovat se jednalo o
dopolední vysílání pro školy. Vznik programů pro děti a adolescenty
předznamenal směr vývoje obsahu televizního vysílání v posledních
dvaceti ietech minulého století. Vznikalo stále více programů, které měly
svého přesně určeného diváka - cílovou skupinu. Tento trend šel ruku
v ruce s nárůstem objemu reklamy ve vysílání. Zadavatelé potřebovali mít
jistotu,

že

zasáhnou

cílovou

skupinu

spotřebitelů.

To

se jim

u

segmentovaného televizního publika dařilo mnohem lépe.

7.2 Reklama ve vysílání
Až

do roku

1968 byl provoz televizních

stanic zcela financován

z koncesionářských poplatků, přestože reklamu televize vysílala již od
počátku padesátých let.41 Nejednalo se však o reklamu komerční, ze které
by plynuly příjmy. Propagovány byly opět státní a veřejné podniky jako Air
France, nebo Credit Agricole, energetický podnik EDF či francouzské
národní dráhy SNCF. Až 1. října 1968 v 19:56 mohli francouzští televizní
diváci vidět první komerční reklamní spot. Vysílání reklamy bylo zpočátku
silně omezováno. V roce 1968 mohly být propagovány pouze potraviny,
domácí spotřebiče, textil a konfekce. Spektrum povolených produktů se
v průběhu let postupně rozšiřovalo, až na konci osmdesátých let nebyla

přípustná pouze reklama na zboží prodávané korespondenčně, na
tiskoviny, knihy, hudbu, živá a filmová představení a konečně na tabák a
alkohol. Dohledem nad obsahem a etikou reklamních šotů byla pověřena
Francouzská správa reklamy (Régie frangaise de publicitě RFP). Vznikla
dekretem 8. ledna 1969 jako filiální akciová společnost ORTF. Tato
40 Zákon n°74-469
41 Zákon n°51-601
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instituce bděla nejen nad mravností obsahu, ale zcela v duchu toho, co již
bylo řečeno o kultuře jako o národním majetku ve správě státu, dohlížela i
na to, aby nebyl przněn krásný francouzský jazyk.
Čas určený к reklamě byl zpočátku také velmi omezen. V roce 1968
byla reklama povolena výlučně na prvním programu a to na pouhé dvě
minuty denně. Toto omezení se v později zmírnilo na 6 minut v roce 1969,
8 minut v roce 1970 a 10 minut o další rok později. Л/ roce 1971 reklama
pronikla i na druhý televizní program.

Reklama se v televizním vysílání

stále více zabydlovala a dařilo se jí tam. V roce 1985, tehdy ještě
veřejnoprávní TF1 věnovala rekiamě celých 26 minut denně. Reklama se
dokonce stala samostatnou programovou složkou a získávala si stále
větší popularitu u mladé části publika. Svědčí o tom Noc reklamožroutů
(Nuit des publivornes), jež vznikla z popudu několika nadšenců v roce
1981. Ve vybraných pařížských kinech se během nočního promítání
vysílaly nejlepší audiovizuální reklamy roku. Na komerčním kanále M6
vznikl v roce 1989 kulturní magazín věnovaný speciálně reklamě pod
názvem Culturepub. Jestliže si francouzští politici, stejně jako Francois
Mittérand, který během parlamentní kampaně v roce 1973 prohlásil, že
reklama

je

výborným

nástrojem

к upevnění

moci

výrobců

nad

spotřebiteli42, bylí vědomí toho, že reklama navždy změní jejich pojetí
televize jako vzdělávacího a kulturního státního institutu, nebylo v jejich
moci tomu zabránit. Byl to ostatně sám Mittérand za jehož vlády došlo ke
zrušení státního monopoiu na televizní vysílání.

7.3

Počátky soutěže

O potřebě soutěže mezi prvními dvěma televizními programy hovořil ve
svém projevu 16.září 1969 i předseda vlády Jacques Chaban-Deimas.
V jeho řeči zaznělo přání, aby se zprávy a informace obou televizních
stanic nepřekrývaly ale naopak doplňovaly. Tato politická vůle se promítla
do praxe vznikem dvou nezávislých center zpravodajství. Premiér neměl
42 La culture de masse, J.-P. Rioux e tj. F. Sirinelli str.425
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na mysli soutěž ekonomickou, spíše programovou, ale i tato událost
rozděleného zpravodajství byla důležitou etapou na cestě ke skutečné
konkurenci mezi televizními stanicemi.
Povolením vysílat reklamu se televizní rozpočet mohl obohatit o
příjmy z podnikatelských aktivit. Ve stejném roce v jakém se reklama
objevila na obou televizních programech, tedy v roce 1971, pokrývaly
příjmy z ní již čtvrtinu provozních nákladů ORTF. Vstup reklamních spotů
do vysílání byl prvním ukazatelem proměny televizního trhu. Programovou
skladbu televizí však z počátku reklama neovlivňovala, neboť nebylo
s kým soutěžit o diváka.

Pro televizní společnosti se sledovanost

programů stala měřítkem úspěchu mnohem později. Soutěž o diváka,
kterou v mírné formě nastartovala již reforma ORTF z roku 1974, a jež
následně probíhala mezi TF1 a Antenne 2,

se dramaticky vyostřila

v okamžiku, kdy došlo v roce 198243 ke zrušení státního monopolu na
televizní vysílání. Soukromé televize, závislé na příjmech za reklamu,
podřídily programovou skladbu zcela imperativu sledovanosti.
Vstup prvních komerčních stanic znamenal pro televizní trh ve
Francii skutečnou revoluci. Vypukla 4. iistopadu 1984, kdy začala vysílat
první z nich s názvem

Canal+. O dva roky později jí následovaly TV 6

(dnešní M6) a La Cinq44. Privatizací kanálu TF1 se v roce 1987 dostavil na
trh nejsilnější hráč. Především této stanici mohou veřejnoprávní stanice
vděčit za vyšetřování před Evropskou komisí, kterému se tu budeme do
hloubky věnovat45 TF1 se ovšem přizpůsobila logice trhu už před
privatizací. Počátkem osmdesátých let se postupně vzdávala svého
velkého kulturního poslání

a v roce 1983 už přenosy divadelních

představení a klasické hudby tvořily jen 1,3% její programové nabídky. Pro
srovnání a pro pochopení motivace vedení TF1 lze uvést typické pořady,
43 Ke zrušení státního monopolu došlo zákonem o audiovizuální komunikaci La loi stir la
communication audiovisuelle N 82-652 z 29 července 1982
44 Komerční televize La Cinq později v důsledku masivního nástupu zprivatizované TF1
zkrachovala.
43 TF1 vznesla svou stížnost na způsob financování France 2 a France 3 před Evropskou Komisí
v roce 1993.
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jejich náklady a sledovanost v roce 1986: Zatímco produkce filmu
inspecteur la Bavure stála 900 tis. franků a sledovalo jej 52% diváků,
seriál Starsky a Hutch stál 70 tis za epizodu, kterou sledovalo 28% diváků.
Konečně ambiciózní projekt několikadílného televizního filmu Maupassant,
jehož první díl stál 3 miliony 85 tis. franků získal „jen“ 30% sledovanost.
Převedeme-li tyto údaje na společného jmenovatele, pro dosažení stejné
sledovanosti zaplatila TF1 v prvním případě cca 17 tis., v druhém 2,5 tis a
ve třetím 103,5 tis. franků. Racionální úvahou, chtělo by se říci logikou
„soukromého investora v tržní ekonomice“, se lze snadno dobrat řešení
jak maximalizovat zisky.

Management stanice TF1

uměl počítat a

z výsledků vyvodit důsledky.

7.4 Kontrola a regulace
Veřejnoprávní organismy musí v soutěži o diváka respektovat závazky
vyplývající z jejich veřejnoprávního poslání a prostřednictvím nezávislého
kontrolního

orgánu

skládat

účty

z úrovně

programů

plátci

koncesionářských poplatků. Veřejnoprávní korporace vytvořené reformou
z roku 1974 sice získaly jistou míru autonomie, státní kontrola nad
obsahem vysílání však nepolevila. Přímé státní poručnictví nad vysíláním
veřejné služby skončilo stejným zákonem jako státní monopol roce 1982.
Došlo к ustanovení nezávislého kontrolního orgánu televizních stanic,
který nesl jméno Haute authorité de 1’audiovisuel. Duální systém byl
dobudován Zákonem o svobodě komunikací (tzv. „Loi Léotard“ )z roku
198646 Vznikla Národní komise pro komunikace a svobody (Commission
nationale de la communication et des libertés), o tři roky později
přejmenovaná na současnou Vysokou radu pro vysílání (Conseil supérieur
de 1’audiovisuel - CSA)47. Jejích devět čienů je po třetinách jmenováno
Národním shromážděním, Senátem a prezidentem. Neobnoviteiný mandát
v radě trvá šest let a vždy po dvou letech se třetina osazenstva vymění.

4(1La loi n° 86-1067 relative á la liberté de la communication
47 La loi n° 89-25
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CSA dohlíží na veřejnoprávní i komerční televizní stanice, kterým uděluje
vysílací licence. Volí ředitele a část čienů správní rady France Télévision.
Jejím členům není kvůli střetu zájmů dovoleno zastávat současně žádný
jiný úřad.

7.5 Současný televizní trh ve Francii
Po uvolnění státního monopolu v roce 1982 vznikly ještě další dva
veřejnoprávní televizní kanály. V roce 1992 vznikl program, jehož prvotním
posláním je, jak z jeho názvu vyplývá, být nositelem kultury. Stanice Arte
tvoří výjimku

v systému.

německou dohodou

Byla založena

2.října

1990 francouzsko-

a tomuto původu také odpovídá její „dvounárodní“

status. Nespadá tedy pod kontrolní pravomoc CSA. Členové její správní
rady jsou jmenováni přímo oběma

vládami.

Bohužel stanice Arte

s hodnotným programem se mohla pět let po svém vzniku pochlubit pouze
3% sledovaností. Třetí veřejnoprávní program, La Cinquieme (France 5 od
roku 2002j vznikla v roce 1994 a sdílí s Arte frekvenci. Vysílá pouze
odpoledne a specializuje se na vzdělávací pořady.
V
France

současnosti spadají všechny tři televize veřejné služby (France 2,
3 a France 5, jež roku 1994 doplnil veřejnoprávní trojici

redukovanou po privatizaci TF1) pod státem založenou společnost France
Télévision. Podle novely zákona o svobodě komunikací z roku 2000 stát
s těmito společnostmi uzavírá několikaleté dohody o cílech a prostředcích
(les contracts ďobjectřfs e det moyens). Tyto dohody obsahují zadávací
podmínky a jsou de facto smlouvou mezi veřejnoprávním vysílatelem a
státem, formálně vydané jako státní dekret. Z trojice úkolů televizního
vysílání, vzdělávat, bavit, informovat, v posledním desetiletí dvacátého
stoietí prosperovaly především poslední dvě zásady.
Vznik úzce profilovaných stanic, jakou je například Arte, stejně jako
specializace komerční M6 na mladého diváka zapadá do teorie stále
většího segmentování trhu. Zadavatelé reklamy si mohou být jisti tím, že
jejich vzkaz se dostane к uším cílové skupiny. Obsah televizního vysílání
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jde stále více na ruku komerčním zájmům. Trh se díky liberalizaci sektoru
rozvětvil do několika oddělených obiastí. Televizní společnosti soutěží na
čtyřech hřištích: Tím prvním je výroba a nákup audiovizuálních děl.
Druhým soutěžním polem je trh s reklamním časem. Třetím je trh
s vysílacími

frekvencemi

a ostatními

technickými

prostředky,

které

umožňují doručit televizní signál к divákovi. Konečně poslední soutěží je
samotný boj o televizního diváka, určený nabídkou a poptávkou po
televizních programech.

Ve hře jsou téměř všichni Francouzi, protože

v současnosti nemá televizní přijímač už jen přibližně pět procent
domácností. Nemít televizor ovšem dnes již není tak otázka jeho
ekonomické nedostupnosti, jako spíše samostatné volby a odmítání
televizního média.

Podíly sledovanosti francouzských televizních stanic v roce 2004
Název

Sledovanost

televizní

diváky

stanice

roky

TF1

31,8%

France 2

20,5%

France 3

15,2%

M6

12,5%

France 5

6,7%

Canal +

3,8%

Arte

3,7%

Ostatní

11,2%

nad

4

Zdroj: Television Across Europe: France, EUMAP
Pozn.: Celkový součet je vyšší než 100%, neboť Arte a France 5 sdílejí
stejnou vysílací frekvenci
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Vstupem silných soukromých konkurentů na televizní trh v osmdesátých
letech se zásadně změnily podmínky pro dříve monopolní hráče, zvyklé na
dominantní postavení, i pro stát. Během 4 let se zdvojnásobil počet
televizních operatérů. Na všech čtyřech trzích, o kterých jsme se zmínili
výše, se konkurence dramaticky vyostřila. Nejvíce zesílila soutěž na trhu
s reklamním časem a s programy.
Duální systém vysílání tvoří v celé historii audiovizuálních médií
poměrně

krátkou

kapitolu.

osmdesátých let a

Institucionálně

se

ukotvil

v průběhu

v dalším desetiletí pokračovalo jeho vyvažování.

Součástí vývoje je i napadení France 2 a France 3 soukromou TF1 před
Evropskou komisí. V žalujícím listě z roku 1993 TF1 zpochybnila způsob
financování obou veřejnoprávních televizí. Tento případ velmi dobře
dokumentuje hledání rovnováhy duálního systému ve Francii. Slouží
zároveň jako příkladná ukázka tohoto procesu v evropském měřítku a
ilustruje

také

posun

v pozicích

Evropské komise,

která

v počátku

nepovažovala vůbec za nutné, věnovat vysílání veřejné služby velkou
pozornost.

7.6

Postup

Evropské komise při zkoumání režimu financování

France 2 a France 3
Rozhodnutí Evropské Komise z roku 2003

zařazujeme do případové

studie, neboť dobře dokumentuje přístup této instituce к financování
vysílání veřejné služby, tak jak se formoval během devadesátých let.
Jednalo se o jedno z prvních řízení svého druhu a teprve v jeho průběhu
byly publikovány některé zásadní texty, osvětlující stanovisko Komise a
Rady48. Tento fakt může být vodítkem к úvaze, že francouzský případ
pomáhal, do jisté míry,'formulovat stanovisko evropských úřadů.
Komise zpočátku nijak nepospíchala se zahájením vyšetřování.
Učinila tak až šest let po té, co v roce 1993 obdržela první dopis se

48 Především Amsterodamský protokol, který vstoupii v platnost teprve 1.května 1999 a sdělení
komise o aplikaci pravidel hospodářské soutěže na vysílání veřejnoprávní služby v roce 2001
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stížností od TF1 a pouze v důsledku rozsudku Evropského soudního
dvora, ke kterému se v roce 1996 TF1 obrátila se žalobou na nečinnost
Komise. Předmětem stížnosti TF1 bylo porušení článků 81,

86§1 a 87.

Jednalo se především o tři sporné otázky. Zaprvé měly France 2 a France
3 jednáním ve shodě poškozovat nekale své konkurenty. TF1 jim kladla za
vinu umělé snižování cen reklamního času v jejich programech. Zadruhé
TF1 zpochybnila legálnost státní podpory, které se oběma stanicím
dostalo v podobě kapitálových dotací a investičních subvencí v letech
1988 až 1994 od francouzského státu. Třetím předmětem sporu se stal
sám základ režimu financování televizí veřejné služby, výběr televizních
poplatků. První dvě otázky byly řešeny v rámci klasické vyšetřovací
procedury dle čl. 88§2. Vzhledem к tomu, že systém televizních poplatků
funguje ve Francii od roku 1949 a jedná se tedy, jak jsme vysvětlili výše, o
pomoc stávající, bylo dle či. 88§1 nutné otevřít pro šetření ohledně
televizních poplatků zvláštní vyšetřovací proceduru nazvanou „vhodná
opatření“.49

7.6.1 Jednorázové subvence a reklamní trh - rozhodnutí Komise z
10. prosince 2003 o státní pomoci ve prospěch France 2 a France 3
France 2 a France 3 získaly mezi lety 1988 a 1994 několik jednorázových
investičních dotací v celkové výši 886,55 milionů, respektive 578,5 milionů
franků. Kromě toho ještě

France 2 obdržela tři kapitálové dotace

v souhrnné hodnotě 910 milionů franků. Stát tyto subvence obhajoval jako
nezbytné. Privatizace TF1 zapříčinila ve France 2 a France 3 strmý pokles
příjmů z reklamy. Měla ohrozit finanční rovnováhu veřejnoprávních stanic,
již bylo nutno těmito ad hoc dodanými prostředky stabilizovat. Podle
zástupců francouzského státu, přirozené zvyšování televizních poplatků
nebylo s to

zastavit neblahou zpětnou vazbu.

programy a neschopnost France 2 a France 3

Rostoucí výdaje na
zajistit si nákupem

49 Tento postup byl zvolen na základě procedurálního nařízení č. 659/1999 (JOCE n°L 083 du 27
mars 1999, str. 1-9
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atraktivních dě! větší sledovanost se promítly do klesajících příjmů
z reklamy a naopak. Nechrne prozatím stranou otázku, zda je pro televizi
pověřenou veřejnoprávní misí vůbec správné, pouštět se do boje o
sledovanost a soustřeďme se na postup Komise a na argumenty
zúčastněných stran. Postup Komise tvoří otázky, kladené ve dvou
základních úrovních. Za prvé ověřuje existenci státní podpory na základě
článku 87§1. Následně, pro posouzení slučitelnosti dané pomoci s pravidly
vnitřního trhu, aplikuje čiánek 86§2. 50
Existence státní podpory byia v tomto případě prokázána poměrně
snadno. U přímých dotací ze státního rozpočtu není sporů o původu
prostředků. Mezinárodní, tedy i evropský

rozměr mají bezpochyby

nejméně tři, ze čtyř televizních trhů. Trh reklamním časem, programy a
jazykově homogenních oblastech i samotnou službou televizního vysílání.
Konečně výhodu příjemce a tady deformaci trhu, zjišťovala komise pomocí
teoretického nástroje, o němž jsme tu již také hovořili. Podrobila kapitálové
dotace pro France 2 hypotetickému srovnání se „soukromým investorem
v normálních podmínkách tržní ekonomiky“. Podrobná finanční analýza
měla potvrdit

celkem nepřekvapivou hypotézu: cílem France 2 nebylo

maximalizovat vlastní zisk, tedy ani zisk investora, kterým byl stát. Přesto
se

francouzské

úřady

pokoušely

hájit

opačný

názor.

Svou

akci

prezentovaly jako řádnou rentabilní investici. Původní stanovisko Komise
nicméně podpořila konfrontace ekonomických výsledků France 2 před
kapitálovou dotací a perspektiv na základě tehdy známých ukazatelů trhu.
Potvrdila, že stát nemohl očekávat návratnost své investice. Dále, že
prostředky,

které

vyprodukovat zisk.
příznivější

přesunu!
Měly za

podmínky.

do

France

úkof

Existenci

2

měly jiné

poslání,

než

vytvořit veřejnoprávním televizím

selektivní výhody

navíc potvrdilo i

nedostatečné naplnění podmínek definovaných v rozsudku Altmark. Dvě
ze čtyř kritérií, které se obě týkají vyměření výše finanční pomoci, systém
financování France 2 a France 3 nesplňoval. Parametry, na základě
50 Viz kapitola o výkladu článků č. 87 a 86 str. 28-35
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kterých byia několikerá ad hoc pomoc oběma stanicím vyměřena, nebyly
předběžně stanoveny objektivním a transparentním způsobem (podmínka
č.2), ani na základě analýzy nákladů „střední, dobře řízené firmy“
(podmínka č.4).
V této fázi došla Evropská komise к závěru, že se nepochybně
jedná o státní pomoc. Tato pomoc však ještě nemusí nutně být v rozporu
s evropskými pravidly hospodářské soutěže. Ve druhé etapě argumentace
se Komise zabývala pravidly, které pro veřejné financování služeb
obecného hospodářského zájmu vyplývají z článku 86§2. V úvahu při tom
brala i Amsterodamský protokol a vlastní Sdělení pro vysílání veřejné
služby

z roku

2003.

Podmínky,

které

před

francouzský

systém

veřejnoprávní televize postavila můžeme shrnout do třech bodů. Prvním je
otázka po definici veřejnoprávní mise. V druhém bodě se budeme spolu
s Komisí ptát, jakým způsobem je ve Francii veřejnoprávní televize
pověřena svým posláním a jak je jeho provádění kontrolováno. Třetí
otázka se vztahuje ke konkrétní výměře pomoci,
к přecenění nákladů

neboli, zda nedošlo

na veřejnoprávní siužbu a v důsledku toho i

к nežádoucímu přeplácení veřejnoprávní televize.

Definice veřejnoprávní mise: Z Amsterodamského protokolu vyplývá, že
vymezit rozsah činností, jež spadají pod službu veřejnoprávního vysílání,
je plně v kompetenci členských států. Funkce Komise spočívá pouze
v odhalování

zjevných

chyb

v definici.

Francouzskému

vysílání

veřejnoprávní služby svěřoval jeho poslání zákon o svobodě komunikací
z roku 1986 (Loi Léotard 86-1067). Další povinnosti vysílání veřejné
siužby byly obsaženy v zadávacích podmínkách z roku 1987, respektive
z roku 1994. (Pozn.: od roku 2000, kdy byl zákon o svobodě komunikací
novelizován,

jsou

zadávací

podmínky

obsaženy

v několikaletých

dohodách o cílech a prostředcích - contrats ďobjectifs et de moyens).
V porovnání

s

ostatními

evropskými

státy

se

definice

poslání

veřejnoprávní televize ve Francií vyznačuje velkou mírou komplexnosti.
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Každý z veřejnoprávních kanálů má vlastní specifické veřejnoprávní
poslání. Všechny tři musí pravidelně přinášet pořady o vědě a technice.
Jak France 2, tak France 3 jsou povinny poskytnout vysílací prostor
politickým stranám zastoupeným v parlamentu, stejně jako odborům a
profesním organizacím s celonárodním zastoupením. France 2 má také
v povinnostech vysílání náboženských pořadů. Úkoly vyplývající z veřejné
služby obou televizních stanic jsou velmi podrobně definovány. Popis
jejich povinností je detailně rozveden ve dvacítce článků zadávacích
podmínek z roku 1987. Zahrnuje například závazek zpřístupnit programy
osobám sluchově postiženým. Při pohledu na definici mise vysílání
veřejné služby musela Evropská komise v roce 2003 konstatovat, že cílem
činnosti veřejnoprávních televizí ve Francii je „naplnit demokratické,
sociální a kulturní potřeby francouzské společnosti a zaručit pluralitu
včetně kulturní a jazykové diverzity“51. Francouzský případ tedy v tomto
směru naprosto splňuje podmínky čl.86§2.
Také žalující TF1 má své povinnosti vyplývající z veřejného zájmu.
Jednou z nich je například bod licenčního ujednání, který tuto stanici
zavazuje vysílat ročně nejméně 800 hodin informací a pořadů o aktuálních
tématech.

Další povinností, kterou mají soukromé teievize

společnou

s televizemi veřejnoprávními, je plnění kvót na produkci a vysílání
národních a evropských pořadů. Faktu, že i soukromé televize mají své
povinnosti využila ve svém příspěvku do debaty i Asociace soukromých
televizí ACT (Association of Commercial Television in Europe). Tato
organizace, jež zastupuje dvacítku největších

soukromých televizních

společností v Evropské unii, upozorňuje pravidelně ve svých příspěvcích
na dva trendy ve vývoji duálního systému. Na rostoucí podobnost mezi
obsahem vysílání veřejnoprávních a soukromých televizí a na veřejnou
misi, již plní soukromé televize. Dovolává se znění Sdělení Komise z roku
2001 o aplikaci pravidel o státní pomoci na financování vysílání veřejné

51 Rozhodnutí Komise z 10.12.2003 o státní pomoci Francie ve prospěch France 2 a France 3,
bod 74
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služby: „Je třeba poznamenat, že komerční vysílání [...] také hraje roli při
naplňování cílu Protokolu v míře v jaké přispívají к pluralitě, obohacují
kulturní a politickou debatu a rozšiřují výběr programů. “

V případě

vyšetřování státní pomoci France 2 a France 3 na tyto argumenty
soukromých vysílatelů komise nebraia příliš ohledy. Definice vysílání
veřejné služby, jak ji obsahují zákon o svobodě komunikací z roku 1986 a
zadávací podmínky veřejnoprávních

televizí

zřejmě

považovala za

dostatečné a především dostatečně odlišné od licenčních podmínek
soukromých televizí.

Mandát a kontrola jsou dalším pravidlem pro podnik pověřený veřejnou
službou. Instituce musí mít od členského státu к poskytování veřejné
služby explicitní a úřední pověření. Její činnost je nutné podrobit stálému
dohledu nezávislého kontrolního orgánu. V tomto konkrétním případě to
znamenalo prověřit, jakým způsobem je na France 2 a France 3
delegována veřejná služba a zda je hlavní regulační orgán schopen plnění
veřejné služby řádně sledovat, případně vymáhat a udělovat sankce.
France 2 a France 3 pověřuje veřejnou službou zákon o svobodě
informací zraku 1986 a v době vyšetřování také zadávací podmínky
z 28.8

1987 a z 16.9. 1994. Kontrolou nad plněním jejich závazků je

pověřena Nejvyšší audiovizuální rada (Conseil supérieur de 1'audiovisuel
CSA). Veřejnoprávní televize adresují každoročně ministerstvu spojů a
CSA zprávu plnění povinností vyplývajících ze zadávacích podmínek.
CSA pak veřejně publikuje taktéž každoročně zprávu, ve které hodnotí
plnění

jednotlivých

článků

zadávacích

podmínek.

Hodnocení

veřejnoprávní mise televizí může být také obsaženo v rozpočtových
návrzích, jež představuje každoročně parlamentu jeden z členů finanční
komise.
К účinné kontrole patří i účinná vynucovaní opatření. Pokud CSA
dojde к závěru, že nejsou naplňovány vysílací podmínky jednotlivých
stanic, může vyjádřit svou nespokojenost několika způsoby. Její metody
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sahají od nejmírnějších postupů jako je zaslání doporučení, výstrahy, či
požadavku na okamžitou nápravu pochybení, až ke skutečným sankcím.
CSA může nařídit odvysílání zvláštního opravného sdělení, udělit pokutu,
pozastavit, omezit či dokonce odvolat licenci. V praxi CSA sahá především
к mírnějším opatřením, maximálně к pokutám, které jsou nejčastějším
postihem za nedodržování předepsaných vysílacích kvót či vysílání
zakázaných reklam. Tak byla například v listopadu 2003 potrestána
France 2 pokutou 50 000 euro za opakované porušování pravidel pro
vysílání reklamy.
Přestože se v souvislosti s CSA dá hovořit o dobře fungujícím
regulačním orgánu a pro účely požadované Evropskou komisí pro
hospodářskou soutěž, jsou statut CSA a její činnost dostatečnou zárukou
efektivní kontroly veřejnoprávních televizí, je tato rada také terčem kritiky.
Podobně jako její protějšek v České republice, je CSA obviňována
mediálními odborníky z nedostatku politické nezávislosti. Její členové jsou
jmenováni politiky a fakt, že následně z velké části ovlivňují výběr vedení
veřejnoprávních televizí vytváří mechanismus, který nepřímo přenáší vůli
z nejvyšších politických sfér do vedení veřejnoprávních televizních stanic.
Je ovšem potřeba poznamenat, že při smíšeném systému financování,
kdy je část prostředků televizím poskytována přímo ze státních zdrojů,
vzniká nutně na politické ovlivňování televizí prostor tak jako tak. Podle
článku 53 zákona 86-1067 schvaluje parlament každoročně rozpočet
veřejnoprávních televizí na podkladě zprávy připravené hospodářskou
komisí.

Proporcionalita pomoci je třetím a posledním bodem, kterému se
budeme spolu s DGIV Evropské komise věnovat. Konkrétní finanční
analýzou bylo třeba zjistit, zda prostředky, jež stát věnoval oběma
televizním stanicím, odpovídají zvýšeným nákladům na vysílání veřejné
služby. Jednalo se o prosté porovnání nákladů na provoz vysílání a příjmů
televizních stanic. Při výpočtu příjmů je třeba vzít v úvahu i veškeré zisky
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z komerčních aktivit52 mezí iety 1988 a 1994 a připojit je к prostředkům,
které stanice získaly od státu prostřednictvím televizních poplatků či ad
hoc finančních pomocí. Náklady na provoz vysílání veřejné služby
získáme odečtem nákladů na podnikatelské aktivity od celkových nákladů
na provoz stanice. Výsledek výpočtů Komise ukázal, že financování obou
stanic z veřejných prostředků ve zmíněných letech nepřekročilo náklady
na výkon veřejné služby. Tento výsledek poté ověřila Evropská komise
ještě jedním způsobem.
Nesoutěžní jednání na trhu s reklamou je významným indikátorem
nepřiměřeně vysokého veřejného financování. Pouze stanice, která díky
nepřiměřeně výhodnému postavení nemusí hledět na maximalizaci svých
příjmů z reklamy, si může dovolit tlačit uměle dolů ceny za prodej
reklamního času a poškozovat na trhu konkurenci. TF1 ve své stížnosti
obviňovala France 2 a France 3 právě z takovéhoto nesoutěžního jednání.
Základem pro zkoumání oprávněnosti tohoto obvinění se stala analýza
poměru

sledovanosti,

respektive

poměru

tzv.

GRP53 а к

cenám

reklamního času zainteresovaných stanic. Z výpočtů na základě na
projektu Medíametrie54, vyplynulo, že nižší ceny, které France 2 a France
3 oproti TF1 praktikovaly na trhu s reklamním časem, odpovídají nižšímu
GRP, tedy i nižší sledovanosti obou televizních stanic. France 2 a France
3 provozovaly tak vysoké ceny, jaké jim jejich pozice na reklamním trhu
dovolila.

Závěr:

Vyšetřování

bylo

formálně

uzavřeno

10.

prosince

2003

rozhodnutím Komise. Vzhledem к předcházejícím bodům, nemohl nález
v případě jednorázových subvencí pro France 2 a France 3, kapitálových
dotací pro France 2 a nesoutěžního chování na trhu s reklamním časem

52 toto pravidlo vyplývá z bodu 57 Sděleni o financování vysílání veřejné služby z roku 2001
33 GRP (Gross Rating Points): kumulovaný zásah, udává počet kontaktů reklamního sdělení,
přičemž každý jednotlivec je započítán tolikrát, kolikrát byl kampaní zasažen (%, '000),
nezohledňuje cenu za oslovení komunikační kampaní (marketingový slovník)
54 obdoba českého Mediaprojektu
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dopadnout jinak,

než zamítnutím

stížnosti

TF1.

Nicméně,

během

vyšetřování vyšlo najevo několik skutečností. Evropská Komise uznala, že
na financování obou stanic se vztahuje výjimka případů státní pomoci
podle článku 86, paragrafu 2. Pro obě veřejnoprávní televize byl tento
výsledek jistě velmi pozitivní. TF1 a jejím prostřednictvím i celý soukromý
televizní sektor však dosáhl jistého vítězství. V návaznosti na závěry
Komise,

byla

otevřena

tzv.

procedura

„užitečná

opatření“.

Dříve

nezpochybnitelná siučitefnost koncesionářských poplatků s vnitřním trhem
byla zpochybněna. Faktem je, že i když Komise při svém pátrání po
oprávněnosti stížností TF1 nenarazila na pochybení na straně státu,
objevila mezery ve francouzské legislativě. Francii bylo v závěru procedury
užitečná opatření oznámeno, že její systém financování je sice plně v její
režii, nicméně neodpovídá již tak zcela současným přísným soutěžním
pravidlům na vnitřním trhu.

7.6.2 Vhodná opatření pro režim financování vysílání veřejné služby
ve Francii televizními poplatky
Televizní a rozhlasové poplatky byly ve Francii uzákoněny roku 194955,
tedy ještě

před

samým

počátkem

novodobého

procesu

evropské

integrace. Z tohoto důvodu, byíy zkoumány jako „existující pomoc“.56
Současně s rozhodnutím o ad hoc opatřeních byl zástupcům Francie 10.
prosince 2003 doručen dopis, který obsahoval předběžnou analýzu
francouzského způsobu financování vysílání veřejné siužby televizními
poplatky. Tento dopis započal debatu, jež vyústila 15.dubna 2005 v přijetí
francouzského závazku к úpravě systému do dvou let.
Analýza Komise v dopise adresovaném Francii nalezla nedostatky
v zákoně o svobodě'komunikací z roku 1986. Zákon podle Evropské

komise neobsahuje dostatečné garance v oblastech „proporcionality“
financování a záruk proti kříženému financování komerčních aktivit

55 zákon č.49 - 1032 z 30.7.1949
5b podle procedurálního nařízení č. 656/1999, čl.17
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z veřejných

zdrojů.

Komise

vyzvala

Francii,

aby

zákon

doplnila

následujícími prvky: výslovnou zásadou, že kompenzace za poskytování
veřejné služby nesmí překročit nutnou míru a její výpočet musí zohlednit i
výnosy z podnikatelských aktivit veřejnoprávní televize. Zákony trhu a
pravidla hospodářské soutěže se musí vztahovat jak na komerční aktivity
televizí, na prodej reklamního času, tak i na obchodní vztahy mezi televizí
a jejími komerčními filiálkami. Francie tedy podepsala seznam a přijala
závazek upravit své zákony.
Evropské Komisi se takovýmto způsobem podařilo zajistit, že do
národní legislativy členského státu, do jeho mediálních zákonů, budou
zakomponovány i zásady

evropských

pravidel hospodářské soutěže,

které dosud aplikovala pouze zvnějšku.

7.7 Nedořešené problémy duálního systému
Francie úspěšně obhájila svůj model vysílání veřejné služby před ostrým
zrakem strážců hospodářské soutěže z DGIV. Vně rozlišovací schopnosti
Komise však přetrvávají problémy, které stabilitu duálního systému dále
narušují. Jedním z nich je například současné dilema veřejnoprávní
stanice v soutěžním prostředí. France 2 se musí vyrovnat s tržními tlaky a
zároveň dostát nárokům, jež na ni klade služba veřejnosti. Paradox jejího
postavení ilustruje proces, schvalování jejího rozpočtu.
Financování vysílání veřejné služby je ve Francii smíšené. Část
příjmů

France

2 tedy

pochází

z televizních

poplatků

jejichž

výši

každoročně schvaluje parlament. Přestože jejich výše stoupá i relativně
v poměru к životním nákladům, Francie stále zdaleka nepatří mezi země
s nejvyššími poplatky.
povinností veřejné

France 2 „piatí“ za tyto příjmy plněním svých

služby.

Druhou

část

příjmů

stanice tvoří zisky

z podnikatelských aktivit, především z reklamy. Tyto jsou, a zde leží
problém, anticipovány parlamentem při vytváření rozpočtu. France 2 je
pak nucena, aby dosáhla očekávaných zisků, sledovat i cíle komerční,
snažit se dosáhnout co největší sledovanosti, na který se váží ceny
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reklamních časů a příjmy z reklamy. Vstupuje do přímého boje s nejsilnější
komerční televizí TF1. Vzájemným poměrem sil mezi těmito dvěma
stanicemi jsme se zabývali výše v souvislosti se stížností TF1

na

nesoutěžní jednání France 2 před Evropskou komisí. France 2 je
postavena před dvě priority, které se rozcházejí minimálně v prostředcích,
pokud ne v cílech. Ve svém postavení vůči soukromé konkurenci France 2
bez ustání osciluje mezi

rivalstvím na stejném poii a úlohou lišit se

kvalitou programu a šíří nabídky, jež by nebyly určeny jen zájmy
sledovanosti a zisku. Tuto svou rozpoicenost řeší France 2 zatím tak, že
v hodinách s nejvyšší sledovaností bojuje komerčními programy o diváka,
zatímco

v neatraktivních

vysílacích

hodinách

plní

své

povinnosti

vyplývající z veřejné služby. Ani jeden z úkolů nemůže plnit naplno.
Programy odpovídající jejímu veřejnoprávnímu poslání jsou odsunovány
na pozici nutného zla, a nezbytně tím trpí jejich kvalita i sledovanost.
V konkurenčním boji o příjmy z reklamy televizi veřejné služby naopak
omezuje veřejnoprávní status, a z něj vyplývající limity, například zákaz
přerušovat

programy

reklamními

vstupy,

nebo

omezení celkového

reklamního času. V posledních letech se tato pravidla pro veřejnoprávní
stanice zpřísnila, z čehož těžily soukromé televize. Dvanáctiminutový limit
na reklamu v hodinách nejvyšší sledovanosti byl v roce 2000 snížen na
pouhých 8 minut reklam za hodinu. Tato opatření způsobila, že poměr
podílů obou složek zisku se v posledních letech posunul к převaze příjmů
ze státních zdrojů, neboli z televizních poplatků. V roce 1998 ještě činily
výnosy z reklamy 38,75% z celkových příjmů veřejnoprávních stanic. O
šest let později, v roce 2004 tvořil jejich podíl pouhých 19,3% celkových
příjmů. Tyto údaje by mohly naznačovat budoucí vývoj a zároveň řešení.
France 2 možná v budoucnu, stejně jako české veřejnoprávní televize
opustí

podnikatelskou sféru a přikloní se ke své identitě veřejnoprávní

stanice, plně hrazené z veřejných prostředků.
Druhým

přetrvávajícím

problémem

do

velké

míry

souvisí

s předchozími odstavci. Soukromé televize nesou často úkorně, že mnohé
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ze závazků a povinností vyplývajících ze služby veřejnosti nesou musí
prostřednictvím iicenčních ujednání nést také. O tomto problému jsme již
hovořili v souvislosti se stížností TF1 podpořenou Evropskou asociací
soukromých

vysíiateiů

prohlášení ACT57

ACT.

Upozorňuje

na

něj

také

samostatné

a jejích partnerů58 ze 3. května 2003. Veřejné a

soukromé televize podle těchto asociací plní stále podobnější sociální a
kulturní úkoly. Ze tří hlavních poslání veřejnoprávní televize

- bavit,

informovat, vzdělávat - snad jen vzdělávání zůstává z větší části úlohou
televizí veřejné služby. Rozborem

veřejnoprávní mise francouzských

televizních stanic zjistíme, že pouze jeho menší část je

výhradním

posláním televize veřejné služby.
Úkoly v zadávacích podmínkách i v licenčních ujednáních se dají
rozdělit do třech skupin. Za prvé se jedná o základní pravidla fungování
společnosti tak, jak byia upravena pro potřeby audiovizuálních médií. Tato
skupina pravidel zahrnuje respekt ke svobodě slova, ochranu mládeže,
veřejného pořádku

a pravdivých informací. Všechny zásady z této

skupiny, které platí pro vysílání veřejné služby, jsou platné i pro soukromé
vysílatele.
ochraně

Nejinak je tomu i ve druhé skupině povinností, jež směřují к
kulturní

diverzity,

к podpoře

evropské

a

francouzské

audiovizuální tvorby. I soukromé televize mají povinnost respektovat kvóty
na vysílání domácí a evropské filmové a televizní

produkce a odvádět

Specifické úkoly televize veřejné služby, tvoří třetí, skutečně vlastní část
povinností.

Nejčastěji spočívají v produkci pořadů, které nepřitahují

většinové publikum, ale mají svůj společenský význam. Televize veřejné
služby jsou pověřeny tvorbou vzdělávacích, kulturních pořadů, programů
pro děti, menšiny, handicapované atd. Pouze tato třetí oblast zůstává
doménou činnosti veřejnoprávních médií. V ní, je ovšem role televize
veřejné služby nezastupitelná.
57 Broadcasting and Competition Rules in the Future UE Constitution - A view from the private
Media Sector. Association
5n International Communication Round Table (ШСТ), European Newspapers Association (ENPA),
European Publisher Council (EPC), Association of European Radila (AER)
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8. Vysílání veřejné služby v České republice
Po teoretickém úvodu a případové studii, přejděme nyní ke

třetí,

závěrečné části práce a podívejme se blíže na vysílání veřejné služby
v České republice. Jak bylo řečeno v úvodu, vysílání veřejné služby ve
Francii a v České

republice se v mnoha ohledech liší. Přesto se

v následujících odstavcích se
oběma systémy.
elektronických

pokusíme najít některé podobnosti mezi

Při podrobnějším pohledu na francouzský sektor

médií

se

objeví

několik

styčných

bodů

s českým

prostředím. Zkusíme jich využít při porovnávání českého a francouzského
duálního systému.

8.1

Hledání

paralel

mezi

francouzským

a

českým

televizním

prostředím
Velikostí jsou oba

televizní trhy,

francouzský a český, jen těžko

srovnatelné. Sedmdesátimilionový stát jistě vytvoří své televizi veřejné
služby výběrem televizních poplatků příznivější finanční podmínky, než
dokáže desetimilionová Česká republika.

Nemluvě o tom, že výše

televizních poplatků je ve Francii několikanásobně vyšší v absolutních i
relativních číslech. (V roce 2004 zaplatil ve Francii televizní koncesionář
116,5 euro. Oproti tomu, v České republice činil v roce 2004 roční televizní
poplatek 900,- Kč, tj. po přibližném přepočtu 32 euro). Přesto se pokusme
hledat podobnosti.
Prvním styčným bodem je samo pojetí veřejné služby. I když pojem
veřejná služba není v českém prostředí tak siině zaveden jako v prostředí
francouzském, je nepochybné, že jeho obsah je české společnosti blízký.
Její naprostá většina obyvatel nepřestává od státu očekávat neplacené,
univerzálně dostupné'služby, na jaké si v uplynulém půlstoletí navykla
Silná pozice veřejné služby ve Francii má také historické příčiny.
Především dědictví státu pečovatele, jehož kořeny sahají hiuboko před
poválečný vývoj, do poloviny 19. století. V obou státech se televizní
vysílání v poválečných letech vyvíjelo jako nástroj státní politiky. Ve Francií
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byla televize státním monopolem až do osmdesátých let. V Čechách
skončil státní televizní monopol v letech devadesátých, když zahájila
vysílání Premiéra TV. V obou státech je to televize veřejné služby, kdo je
hlavním soupeřem nejsilnějšího komerčního hráče na trhu. Analogií na
francouzský konkurenční vztah mezi France 2 a TF1 pro nás budiž
soupeření ČT1 a TV Nova. Na oba systémy se vztahují oba paradoxy, o
kterých hovoří předchozí kapitola. ČT1 řeší podobné dilema jako France
2. Také balancuje na tenké hraně veřejnoprávně-komerčního jednání a je
nucena obhajovat svou existenci před těmi, kteří prosazují privatizaci její
nebo druhého kanálu. Na druhou stranu nošení veřejnoprávního břemene
komerčními stanicemi v Čechách je pro tuto chvíii otázkou spíše jen
rétorickou. Hlavní regulační orgán, Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání, nemá na tvorbu licenčních podmínek soukromých televizí žádný
podstatný vliv.

8.2 Co předcházelo duálnímu systému - vysílání státní televize
v České republice
Dne 30. ledna 1953 proběhlo první vysílání Československé televize. Její
postavení bylo, bez ohledu na jiný politický režim, totožné s postavením
televize

ve Francii

té

doby.

S tím

rozdílem,

že

v Československu

padesátých let vstoupil spolu s televizní obrazovkou do obývacích pokojů
rovnou stát totalitní. Organizace řízení nové instituce byla zpočátku
složitá, podřízená sovětskému modelu a na jejím chodu se podílelo
několik ministerstev.
Správa spojů Programovou

Technickou část vysílání zajišťoval státní podnik

Televize Praha, který spadai pod ministerstvo spojů.
část

zajišťovalo

Televizní

studio

Praha,

řízené

Československým rozhlasovým výborem, v jehož čele stál ministr osvěty a
informací Václav Kopecký. Ekonomicko-organizační otázky se řešily na
ministerstvu kultury. Později, v roce 1957, bylo řízení zjednodušeno a
programová i technická složka krátce spadaly pod ministerstvo školství a
kultury. Televizní studio Praha bylo zpočátku součástí Československého
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rozhlasu. Vládním nařízením v roce 1957 vznikly z rozhlasu a televize dvě
samostatné organizace, které byly z působnosti ministerstva školství
vyňaty. Prostřednictvím nově vytvořeného Československého výboru pro
rozhlas a televizi spadaly přímo pod předsednictvo vlády. O dva roky
později, už podléhaly vládě přímo. Samostatný právní základ dostala však
Čs. televize až zákonem o Československé televizi č. 18/1964.59
Státní televize za socialismu byla samozřejmě svým financováním
totožná se státním podnikem. Vletech 1958 až 1967 byia samostatnou
rozpočtovou organizací s vlastní kapitolou ve státním rozpočtu. Následně
fungovala jako příspěvková organizace. Televizní poplatky, jako složka
financování televize, se zachovaly i za socialismu, přestože tehdejší
společenské zřízení je mírně zbavilo smyslu. Systém přežil zřejmě díky
silné

předválečné

tradici

rozhlasových

koncesionářských

poplatků.

Počátkem roku 1955 se započalo s vybíráním televizního poplatku ve výši
15,- korun měsíčně. Platilo jej přibližně 32 tisíc koncesionářů. Na začátku
šedesátých let už množství televizních

koncesionářů přesáhlo jeden

milion60 a na konci téhož desetiletí se jejich počet ztrojnásobil. V roce
1969 byia výše poplatku stanovena na 25,- Kčs.61
Zpočátku televize vysílala jen 2 až 3 dny v týdnu celkem 3,8 hodiny.
Délka vysílání se postupně prodlužovala a počátkem roku 1959 vysílala
televize již každodenně. Obsah vysílání v prvních letech splňoval již velmi
dobře některé dnešní požadavky na televizi veřejné služby. Televize
vysílala pořady pro děti,

umělecké pořady i zpravodajství.

Prvním

vzdělávacím pořadem, který Čs. televize uvedla, byla roku 1956 Televizní
univerzita.

Pravidelné

šedesátých let.

vysílání

Do roku

pro

školy

bylo zahájeno v polovině

1956 přebírala televize zvukové vysílání

Rozhlasových novin. Pravidelné vysílání Televizních novin s obrazem bylo
iJ zákon o Československé televizi č. 18/1964 schválilo Národní shromáždění 31.1.1964
60 Slavický Nikolaj: Jak vypadá financování televizí veřejné služby v České republice a v Evropě?
In Integrace článek к v elektronické podobě dostupný na
http://www.integrace, cz/integrace/clanek. asp?id=401
61 televizní poplatek byl před schválením současného zákona o televizních a rozhlasových
poplatcích (v roce 1995) navýšen ještě jednou, v roce 1991 na 50,- Kčs měsíčně.
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zahájeno o tři roky později. 10. května 1970 zahájil vysílání druhý televizní
program. Nabídku televizních služeb také velmi podstatně rozšířilo vysílání
teletextu. Od roku 1988 vysílala ČST 150 až 200 stran zpravodajství a
informací. O čtyři roky později zahájila pomocí teletextu titulkování
zpravodajských pořadů pro neslyšící.
Revoluce v roce 1989 přinesla samozřejmě řadu změn. V roce
1990 začal být na frekvenci bývalého sovětského vysílání provozován třetí
program OK3. První program změnil název na F1 a druhý program se
rozdělil na český ČTV a slovenský S1.

8.3 Vysílání veřejné služby v České republice - vznik a vývoj duálního
systému

8.3.1 Organizace vysílání veřejné služby
Základy pro vznik duálního systému položilo ještě Federální shromáždění
v roce 199162 Zákon rozlišil provozovatele ze zákona (média veřejné
služby) od právnické či fyzické osoby - držitele licence. Udal hlavní
pravidla a určil dohlížitele, Federální radu pro rozhlasové a televizní
vysílání, jež měla spolupracovat s Radou ČR pro rozhlasové a televizní
vysílání63 a jejím slovenským protějškem. Televizní vysílání veřejné služby
pak bylo dotvořeno zákonem České národní rady č. 483/1991 Sb., O
České televizi.64 Zřizuje Českou televizi jako samostatnou, na vládě
nezávislou veřejnoprávní organizaci65 pod kontrolou devítičlenné Rady ČT
volené Českou národní radou.66 Počátkem roku 1993 Česká televize
zahájila vysílání programů ČT1 a ČT2 a ČT3 (tento program vysílal jen do
konce téhož roku}.
62 zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
63 vznikla 21.2.1992
64 novelizace: 36/1993 Sb„ 253/1994/Sb„ 301/1995 Sb., 39/2001 Sb., 231/2001 Sb., 82/2005 Sb.,
127/2005 Sb.
65 §1(3) zákona o České televizi: „Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize
neodpovídá za závazky státu.“
66 Československá televize byla к 31.12.1992 zrušena zákonem Federálního shromáždění
č.597/1992 Sb.
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Ke skutečně duáinímu systému založenému na koexistenci vysílání
veřejné

služby

a

komerčních

televizních

stanic je

ovšem

kromě

veřejnoprávní složky potřeba i komerční vysííatel. První soukromou
televizní stanicí se stala Premiéra TV (od r. 1997 Prima TV). V listopadu
1992 obdržela od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dvanáctiletou
licenci a v červnu 1993 zahájila vysílání. Chybějící podnikatelský televizní
sektor

však

výrazně

doplnila

teprve

TV

Nova.

RRTV jí

udělila

dvanáctiletou iicenci к celoplošnému vysílání 30. ledna 1993. Nova
započala s vysíláním v únoru 1994. Její nástup odpovídal pozici jedničky
na televizním trhu. Během prvních čtyř měsíců dokázala dosáhnout
sedmdesátiprocentního podílu sledovanosti a získat dominantní postavení
na českém televizním trhu. Zahájila novou, soutěžní fázi ve vývoji
televizního sektoru a donutila i Českou televizi bojovat o diváka.
V

současnosti, se počet podíl ČT1 na celkové sledovanosti udržuje

kolem 40 procent. Cenou, kterou za to ovšem ČT1 platí, je stále rostoucí
podobnost její programové skladby s komerčním formátem.

Nutno

podotknout, že v prvních ietech existence duálního systému, byla ČT
jediným skutečným konkurentem TV Nova. Veřejnoprávní televize tak
hrála nesmírně důležitou vyrovnávací úlohu, jako jediná záštita proti
monopolnímu postavení nejsilnější komerční televize. Dnes už jí v tomto
úkolu sekunduje televize Prima a dá se očekávat, že digitalizace vysílání
přivede na trh řadu nových soupeřů, kteří by v budoucnosti její postavení
ochránce plurality vysílání mohli převzít.

8.3.2 Kontrolní orgány
Společným regulačním orgánem jak veřejnoprávních, tak komerčních
elektronických médií, s posláním dohiížeí na dodržování předpisů, rozvoj
plurality a ochranu nezávislosti televizního vysílání je od roku 19926/ Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV, dále jen Rada). Jedná se o
správní, na vládě nezávislý orgán. Její aktivity upravuje zákon z roku
Ě' Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání vznikla zákonem ČNR č. 103/1992
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20016S. Jen stručně к její činnosti: Ve vztahu к soukromým vysíiatelům
uděluje licence a dbá na dodržování licenčních podmínek. Dále dohlíží na
dodržování zákona o regulací reklamy69 a na obsahovou

nezávislost a

pluralitu programové nabídky a informací v elektronických médiích. Rada
má 13 členů, jmenovaných předsedou vlády na návrh Poslanecké
sněmovny

Parlamentu

ČR.

Jejich

mandát

je

šestiletý,

jedenkrát

obnovitelný. Vzhledem к tomu, že jmenování premiérem je do jisté míry
formální, rozhodující siovo má při jmenování členů Rady parlament, tedy
v něm zastoupené nejsilnější strany. Vliv poslanecké sněmovny umocňuje
i pravomoc, jíž sněmovna disponuje - odvolat ceiou Radu, pokud zamítne
její

výroční

zprávu.70 Rada

je

pro

svou

politickou

závislost

na

parlamentních stranách a neodborné regulační zásahy do vysílání
předmětem značné kritiky71. Nedisponuje například dostatečnými právními
nástroji především vůči soukromým televizím. Nemá žádnou možnost jak
přimět soukromého vysílatele, aby oznámil změny ve své vlastnické
struktuře.

Také

к

vymáhání

řádného

soukromých televizí chybí Radě nástroje.

plnění

licenčních

podmínek

Naopak ve vztahu к České

televizi, čelí Rada kritice za neadekvátní regulaci. Příkladem, který uvádí
zpráva Open Society Institute je pokuta 20 000,- Kč, jíž musela zaplatit ČT
v roce 2003. RRTV došla к závěru, že ČT porušila zákon dokumentem o
alternativní kultuře. V dokumentu účinkující lidé užívali vulgární výrazy a
ČT tak měla ohrozit mravní vývoj mládeže. Odvysíláním podobného
dokumentu však televize veřejné služby svou veřejnoprávní misi v žádném
případě nepopírá. Městský soud v Praze později pokutu zrušil. RRTV je
tedy

kromě

nedostatku

politické

nezávislosti

vytýkána

i

nízká

profesionalita jejích členů.

68 zákon č. 231/2001 Sb., z 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání
69 zákon č. 40/1995 Sb.
70 dosud se tak stalo dvakrát, poprvé v roce 1994 a podruhé v roce 2003
71 Television across Europe: regulation, policy and independence, Open Society Institute
Monitoring report 2005, str. 217 - 222
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Institucí, která nás v souvislosti s tématem této práce zajímá více,
garantem vysílání veřejné služby v České republice, je vlastní kontrolní
orgán České televize, Rada ČT. Byla zřízena zákonem o České televizi
z roku 1991. Radu ČT jmenuje, stejně jako' Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání Poslanecká sněmovna. Důsledky, které z takového
systému plynou pro politickou nezávislost Rady ČT jsou podobně
neradostné jako v případě RRTV.
Rada ČT se stala na přelomu iet 2000 a 2001 příčinou doposud
největší krize veřejnoprávní televize v České republice.

Nedostatek její

politické nezávislosti se projevil v roce 2000 jmenováním Jiřího Hodače na
post generálního ředitele České televize. Toto jmenování vyvolalo bouřlivý
odpor zaměstnanců i části české veřejnosti. Protestující poukazovali na
jeho silnou provázanost s tehdy nejsilnější parlamentní politickou stranou
ODS. Důsledkem tzv. „televizní krize“ byla v roce 2001 narychlo přijatá
novela zákona

o České televizi72 Jejím

hlavním

cílem mělo být

„odpolitizování" Rady ČT. Kandidáty nadále neměly jmenovat přímo
politické strany, ale měly vybírat z osob navržených zástupci občanské
společnosti73. Současně došlo v roce 2001 к navýšení počtu členů Rady
ČT z devíti na současných patnáct, kteří jsou voleni na šest let. Jejich
volba probíhá dle rotačního principu. Každé dva roky je zvolena jedna
třetina členů. Novinkou se také v roce 2001 stal Kodex ČT, navrhovaný
Radou ČT a schvalovaný Poslaneckou sněmovnou.74 Kodex ČT má
obsahovat zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání
a díky parlamentnímu schválení je v podstatě zákonnou normou. Rada ČT
také jmenuje generálního ředitele, schvaluje rozpočet, kontroluje účetnictví
České televize a dohlíží na plnění jejích úkolů veřejné služby. I po reformě
z roku 2001 je Rada ČT terčem kritiky. Výtky směřují například ke snadné
7z Novelu č. 39/2001 Sb., kterou se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi přijal Parlament
ČR ve stavu tzv. legislativní nouze, kdy jsou zákony projednávány ve zkráceném jednání
73 citujeme-li příslušnou část zákona o České televizi, po úpravě 39/2001 Sb., pak se jedná doslova
o „organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské,
náboženské, vzdělávací, ekologické a národnostní zájmy.“
'4 Současný kodex ČT byl schválen Poslaneckou sněmovnou ČR 2. července 2003
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odvoiatelnosti Rady ČT. Ta v podstatě dále zapříčiňuje politickou závislost
jejích členů na vůli parlamentu. Odvolání Rady ČT je možné dle paragrafu
6, odstavce 3: „Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada
opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem,

nebo pokud

Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o
činnosti České televize, nebo Výroční zprávu o hospodaření České
televize.“
Politické strany mají prostřednictvím Parlamentu silný vliv na
složení Rady České televize i po reformě zákona v roce 2001 a změně
systému výběru kandidátů. V kombinaci s rozhodováním o výši televizních
poplatků, které rovněž spadá do poslaneckých kompetencí, to představuje
pro Českou televizi nepřiměřeně velkou porci politické závislosti.

8.4 Financování
Česká televize je v současnosti financována z několika zdrojů.75 Jsou jimi:
výnosy z podnikatelské činnosti, běžné výnosy z hlavní činnosti a televizní
poplatky.

8.4.1 Televizní poplatek
Do 1. dubna roku 1995, kdy vstoupil v platnost zákon o televizních a
rozhlasových poplatcích č. 252/1994 Sb., byl televizní poplatek vybírán
pouze na základě vyhlášek. Zákon v roce 1995 definoval příjemce,
poplatníky, vymezil předmět, základ, sazbu, placení a způsob výběru
televizního poplatku, to vše poprvé v historii ČR. První výše televizního
poplatku byla stanovena na 50,- Kč. V roce 1997 pak byla zvýšena na 75,Kč.76 Novela zákona o televizních

poplatcích je

významná nejen

navýšením platby televizních koncesionářů, ale především proto, že byla
poprvé formulována ve shodě s evropskými normami.7'' Jedno z klíčových
75 Chystané zrněny na omezení a zákaz reklamy dle zákona č. 348/2005, budou podrobněji
zmíněny v kapitole věnované reklamě ve vysílání.
76 Stalo se tak první novelou zákona o televizních poplatcích č. 135/1997 Sb.
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ustanovení novely zavedlo princip solidární platby televizního poplatku, tak
jak odpovídá úloze televize veřejné služby v duálním systému vysílání.
Televizní poplatek se totiž svou povahou v evropském prostředí podobá
daleko více například povinnému sociálnímu pojištění, než platbě za
poskytovanou službu. Jeho výběr je v duálním systému vysílání postaven
na principu solidarity. Na solidárním poskytnutí služby té částí veřejnosti,
která není atraktivní pro objednavatele reklamy. Onu důležitou formulaci
najdeme v 1. paragrafu, odstavci 2: „Televizní poplatek se platí ze zařízení
technicky způsobilého к individuálně

volitelné reprodukci televizního

vysílání bez ohledu na způsob příjmu.“. Tato věta nahradila předcházející
formulaci: „Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého
к příjmu a následné reprodukci České televize“. Ze zákona tedy vypadla
ta část, která prominuje platbu televizního poplatku využíváním služeb
České televize.
Jak zákon z roku 1994, tak jeho novela z roku 1997 byly zrušeny
novým zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích ze srpna 200578,
který nově stanovil výše měsíčního televizního poplatku na 100,-Kč.

8.4.2 Reklama
Okamžitě po zahájení vysílání v únoru 1994 začala TV Nova přerušovat
své pořady reklamou. Přerušování pořadů reklamou však neodpovídalo
tehdejším zákonným normám. RRTV přesto rozhodla, že porušení zákona
nechá bez postihu a vyslovila se naopak pro jeho změnu. TV Nova tak
poskytla impuls ke změně, neboť rok později přijal parlament zákon o
regulaci reklamy75. Poslanci definovali pojem reklamy pro média, vymezili
oblast speciálních komodity, pro které platilo omezení reklamy (tabák,
alkohol léčiva atd.), 'zakázali skrytou a podprahovou rekiamu. Limit
reklamy v televizi veřejné služby byl stanoven na 3% celkového vysílacího

7S zákon Č. 348/2005 Sb, o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
79 zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
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času. V prosinci roku 1995 byl pak snížen ze 3% na současné 1%
denního vysílání.
Provoz ČT je dnes přibližně ze dvou třetin hrazen z televizních
poplatků, zbylá část příjmů ČT pochází z reklamy. V budoucnu se situace
změní. Součástí nového zákona č. 348 o rozhlasových a televizních
poplatcích ze srpna roku 2005 je i pozměňovací část к zákonu o
provozování

rozhlasového

a

televizního

vysílání80.

Dnes

smí

veřejnoprávní televize vysílat jen jedno procento reklamy z celkového
vysílacího času ČT1 a ČT 2. Digitálně šířené programy ČT24 a ČT 4 Sport
mají také limit reklamy 1% z vysílacího času, avšak tyto limity platí pro
každou stanici zvlášť, nelze je sčítat jako v případě ČT1 a ČT 2 . Od
1.ledna 2007 bude ve veřejnoprávním vysílání limit reklamy snížen na
polovinu, čili na 0,5% z celkového vysílacího času ČT1 a ČT2 a ono půl
procento bude platit i pro digitální programy, opět pro každý zvlášť.
S účinností od 1. ledna 2008 by měla reklama z obrazovek televizí veřejné
síužby zmizet zcela „s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu
у přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání
takové reklamy nezbytnou podmínkou к získání

práv к televiznímu

vysílání sportovní či kulturní události“81
Čeští zákonodárci

se tedy

rozhodli

pro

odstranění

reklamy

z vysílání veřejné služby. ČT přijde o podstatný zdroj příjmů. V roce 2004
tvořily zisky z reklamy, teleshoppingu a teletextu 1 141 262 tis. Kč, tedy
26,3% celkových příjmů ČT. Podíl reklamy byl přitom drtivě největší, činil
1 046 871 tis. Kč (79%). Omezení a postupné zrušení reklamy na ČT se
jistě

příznivě

podepíše

na

celkových

výnosech

z

reklamy jejích

komerčních rivalů. V roce 2004 byly výnosy z rekiamy a sponzoringu
podle agentury Arbomedia rozděleny takto:

ČT 1 a ČT 2

13,8%

80 Zákon č. 231/2001
81 citace z § 50, bodu (1) zákona č. 348/2005 Sb
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Prima TV

23,9%

TV Nova

62,3%

Dá se očekávat, že pokud ČT opustí reklamní trh, monopolní postavení
TV Nova se ještě posílí a to rozhodně z hlediska soutěžního prostředí není
příznivá zpráva.

Na druhou stranu, digitalizace vysílání přinese jistě i

novou konkurenci.

8.5 Digitalizace vysílání a veřejná služba
Pro téma této práce jsme zvolili období plné změn. Jednou z těch
nejzásadnějších, kterou vysílání veřejné služby právě prožívá, je přechod
z analogového na digitální systém. V současnosti, je proces digitalizace
vysílání

v poměrně

pokročilé

fázi.

Všichni

vysílatelé,

komerční

i

veřejnoprávní již vysílají digitálně a připravuje se vypnutí analogového
přenosu. Změní digitální vysílání něco na charakteru televize veřejné
služby, potažmo na celém duálním systému vysílání?
Bezesporu ano. Především proto, že digitální přenos televizního
signálu s sebou přináší mnohem více technických možností. Tento pokrok
lze využít jak pro veřejnou službu, tak pro podnikatelské aktivity.
Technické možnosti nového přenosu najdou své komerční i neziskové
využití. Můžeme očekávat, že se ČT bude profilovat se stále rostoucí
intenzitou jako televize veřejné služby. Mohla by například významně
rozšířit nabídku služeb pro handicapované diváky. Digitální přenos dat
umožní, aniž by tím byla dotčena kvalita programu pro většinového
diváka, celou řadu doplňkových služeb vysílání. Od zvukového popisu
obrazové scény,

zdůraznění diaiogu až po personalizované nastavení

titulků a výběr jazykové mutace. Stejný posun směrem od středu můžeme
očekávat i u komerčních stanic, kterým možnost interaktivního vysílání
otevře nová pole působnosti.
Digitalizace vysílání změní dost možná i samu podstatu duálního systému.
Analogové frekvence jsou přidělovány soukromým vysílatelům na základě
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licenčních

podmínek,

které často obsahují jistou

dávku povinností

vyplývajících z veřejné služby. Stát tak vybírá jménem veřejnosti daň za
využívání vysílacích

frekvencí.

Kmitočtové spektrum je

přírodním

zdrojem. Jako takové je poměrně omezené a dnes je již téměř vyčerpáno.
Digitální

systém

nabízí

analogového programu
digitálních,

spolu

jeho

efektivnější

využití.

Místo

jednoho

bude možné vysílat čtyři až šest programů

s dalšími

telekomunikačními

službami.

Počet

soukromých vysílatelů se zvýší a je možné, že nároky veřejné siužby na
ně kladené se budou mírně redukovat a přesouvat na vysílání veřejné
služby.

8.6 ČT v Evropské unii
Formulování

sektorové

mediální

legislativy

v České

republice

bylo

v prvním čase motivováno především snahou zaplnit legislativní mezery
v souvislosti se změnou statutu médií po revoluci. Poměrně silný impuls
však také znamenaly přípravy na vstup České republiky do Evropské unie.
Součástí acquis, jehož přijetí byio podmínkou sine qua non českého
členství, byla i evropská mediální legislativa. První zpětnou vazbou na
stav českého práva byla hodnotící zpráva EU za rok 2000, v níž byla
česká audiovizuální legislativa podrobena značné kritice. České republice
byl především vyčten fakt, že dosud nezakomponovala směrnici Televize
bez hranic do svého právního rámce. Hodnotící zpráva také upozornila na
nedostatečně transparentní a předvídatelný kontrolní systém. Zatímco
směrnice Televize bez hranic se již samozřejmě stala součástí českého
mediálního práva, o existenci účinné a transparentně tvořené kontrolní
instituce bychom mohii diskutovat. Je možné, že si její existenci, kterou
nebyla s to zajistit mediální legislativa, vynutí právo hospodářské soutěže?
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8.6.1 Simulace procedury
Jedním z hiavních záměrů této práce je vyhodnocení modelu televize
veřejné

služby

v České

republice

z hlediska

evropského

práva

hospodářské soutěže. Na základě předchozích případů v západní Evropě
se pokusíme odhadnout možný postoj Komise financování České televize.
Zaměříme se více na obecná pravidla hry. Otázku proporcionality, neboli
důkladnou ekonomickou analýzu zjišťující odpovídá-li objem přijatých
prostředků výdajům nutným к provozování veřejné služby, vyřešíme pouze
formálně. Skutečný případ by vyžadoval přesné časové omezení a také
hlubší ekonomické vzdělání, jehož se autorce této práce nedostává.
Česká televize nepřijímá od státu žádné mimořádné dotace.
Zjišťování se tedy týká režimu financování ČT televizními poplatky. Jak by
tedy Komise postupovala? V prvé řadě by ověřovala, zda se jedná o státní
pomoc dle článku 87 a podmínek z rozsudku Altmark. Pojďme si zahrát na
DGIV Evropské komise.
První podmínkou existence státní pomoci dle článku 87§1, je státní
původ prostředků. Televizní poplatek, je přímým transferem prostředků
probíhajícím

mezi veřejnoprávním

médiem

a koncovým

příjemcem

televizního signálu, divákem. Přestože peníze pocházejí od soukromých
osob, televizní stanice je získávají skrze státní instituce a pod kontrolou
státu.

Diváci

nemají zpravidla

s veřejnoprávními

stanicemi

žádnou

smlouvu. Z judikatury ESD82 a ze sdělení Komise o vysílání veřejné
služby83 vyplývá: Pokud placení televizních poplatků pramení z povinnosti,
již stát ukládá občanům (tato povinnost se v mnohém shoduje s povinností
daňovou) a pokud o jejich výši a rozdělení mezi příjemce rozhodují státní
instituce, spadá televizní poplatek pod státní prostředky.
Výběr televizních

poplatků

v České republice probíhá dvěma

způsoby. Zaprvé prostřednictvím České pošty, zadruhé jej zajišťuje přímo
82 C-83/98 P, France:Landbroke Racing et Commissionm Rec. 2000
83 bod 17 komunikace o vysílání veřejné služby z roku 2001, Rozhodnutí č. 631/2001 z 22.5.2002
o televizních poplatcich pro BBC a Rozhodnutí komise z 19.5.2004 týkajícího se opatření Dánska
ve prospěch TV2/Danmark С (2004) 1814
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Česká televize. Ve srovnání Francií jde o méně jednoznačnou záležitost,
neboť ve Francii je platba televizních poplatků vázána na komunální daň.
O výši poplatků, stejně jako o režimu jejich vybírání a platební povinnosti
občanů však v České republice rozhoduje zákonem O rozhlasových a
televizních

poplatcích

Poslanecká

sněmovna84. Tento argument by

nepochybné stačil к tomu, aby Komise označila

televizní poplatky za

financování ze státních zdrojů.
К ověření vzniku výhody, jež by příjemce prostředků zvýhodňovala
před ostatními soupeři na trhu, je nutné aplikovat kritéria obsažená
v rozsudku Altmark.
Zaprvé, příjemce musí být skutečně pověřen výkonem veřejné
služby a jeho povinnosti musí být jasně definovány...
Povinnosti České televize, jako provozovatele vysílání veřejné služby
v ČR stanoví paragraf 2 a 3 zákona o České televizi85:

§2(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou
zejména:

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených
a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání к právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky
pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu
jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo
národnostní původ, národní totožnost sociální původ, věk nebo
pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost
názorů a politických, náboženských, filosofických a uměleckých
směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a
podporovat soudržnost pluralitní společnosti

84 zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
85 Zákon ČNR 483/1991 Sb., o České televizi z 7. listopadu 1991
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d) rozvíjet kulturní identity obyvatele České republiky včetně
příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských,
dokumentárních,

uměleckých,

publicistických,

dramatických,

sportovních,

zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež

Přesto že jde o značně širokou definici veřejnoprávního poslání, lze
oprávněně předpokládat, že by v očích Evropské komise nepředstavovala
problém. Především vzhledem к Amsterodamskému protokolu, který takto
obecnou definici výslovně připouští za předpokladu, že se neobsahuje
žádné zjevné omyiy. Ostatně konkrétnější povinnosti České televize
popisuje hned paragraf 3 téhož zákona, který tu nebudeme citovat celý.
Obsahuje například povinnost vysílat dva pořady analogově i digitálně a
nejméně dva další pouze digitálně. Dále je ČT povinna udržovat síť
vlastních zpravodajů, zajišťovat regionální vysílání, vytvářet archívní
fondy,

podporovat

českou

tvorbu.

Poskytovat

jednu

nepřetržitou

24hodinovou programovou a zpravodajskou službu, teletextové služby a
opatřovat aspoň 70% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky.
V neposlední řadě je její výslovnou povinností vyvíjet činnost v oblastech
nových vysílacích technologií a služeb. O konkrétní povaze těchto služeb
však již zákon nic dalšího neříká. Lze tedy s jistotou očekávat, že bude
třeba jej doplnit. Evropská komise by pravděpodobně mohla požadovat,
aby byly do definice povinností televize veřejné služby zahrnuty i služby
obecného zájmu, které ČT provozuje po internetu, například aktuální
zpravodajství, nebo nové služby, které případně umožní digitalizace
vysílání.

Kromě

zmíněného

zákona,

poskytuje

podrobnou

definici

povinností České televize také v Kodex ČT, schválený 2. července 2003
Poslaneckou sněmovnou. Ani ten se o nových technologiích nezmiňuje.
Zadruhé, kompenzace musí být vypočtena na základě předem
známých, transparentních a objektivních parametrů, aby se zamezilo
zvýhodnění příjemce na úkor konkurenčních podniků...
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Tuto podmínku transparentního výpočtu český režim nesplňuje. Výše
televizního poplatku je v nepravidelných intervalech určována zákonem,
tedy Poslaneckou sněmovnou. Prozatím byla dvakrát, vletech 1997 a
2005 navýšena ad hoc. Fakt, že výše poplatku je spíše nedostatečná, než
přehnaná sice poukazuje na respektování pravidla proporcionality, nikoli
na splnění druhé podmínky rozsudku Altmark.
Zatřetí, kompenzace nesmí překročit míru nutnou к pokrytí všech
nezbytných nákladů spojených s výkonem veřejné služby. V úvahu musí
být vzaty všechny příjmy s výkonem spojené, jakož i rozumná míra zisku.
Česká televize se v minulých letech potýkala se značným finančním
deficitem, vletech 2001 a 2002 hospodařila ročně se ztrátou 400 milionů
Kč. Pomoci od státu ve formě jednorázových subvencí se však nedočkala.
Až v roce 2004 se jí podařilo lepším hospodařením a úsporným režimem
dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Sám rozpočtový deficit samozřejmě
nesvědčí nic o proporcionalitě poskytnutých prostředků. Můžeme jej však
použít jako jednu z indicií.

Především je nutno zohlednit fakt, že

к zastavení růstu deficitu nebylo potřeba žádných mimořádných státních
dotací. Křížené financování podnikatelských aktivit je zakázáno zákonem
č. 483/1991 Sb. (ve znění po novelizaci č. 127/2005 Sb.):

§11(2)

Česká televize je

povinna organizačně oddělit činnosti

spočívající v poskytování veřejné služby v oblasti televizního
vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských činností (§ 11). Za
každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat
tak, aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů
souvisejících
televizního

s poskytováním
vysílání a nákladů

veřejné
a

služby

výnosů

u oblasti

souvisejících

s podnikatelskými činnostmi. Metody rozlišování nákladů a
výnosů a jejich přiřazování к činnostem podle § 2 a 3 nebo
podle § 11 odst. 1 stanoví Česká televize vnitřním předpisem
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(„Účetní standardy České televize“), který musí splňovat
požadavky Evropských společenstvř6

Zda Česká televize respektuje tato pravidla, jsme mohli ověřit v její výroční
zprávě pro rok 2004. V ní uvádí přehledně strukturu veškerých nákladů za
dané údobí (částky jsou uvedeny v tisících Kč):

A. náklady na výrobu a vysílání:

3 537 535

1. Náklady na výrobu

2 351 137

1.1. monopolní práva ke sportovním přenosům
1.2. agenturní zpravodajství

239 478
48 030

1.3. odpisy dlouhodobého majetku

287 353

1.4. spojové náklady na přenos signálu
(příspěvková síť, mobilní a mezinárodní přenosy)

87 456

1.5. mzdy

621 289

1.6. zákonné pojištění ke mzdám

219 340

1.7. zakázková výroba

60 213

1.8. vlastní výroba pořadů

787 978

2. Společné náklady na výrobu a vysílání

1 186 398

2.1. spojové náklady na šíření signálu

540 607

z toho: ČT 1 - vysílače a převaděče

231 517

ČT2 - vysílače a převaděče

172 459

distribuční síť

110 477

místní okruhy

16 182

poplatky ČTÚ za přidělené kmitočty

9 552

vysílání prostřednictvím internetu

420

2.2. úhrady organizacím kolektivní správy
autorských práv, provozovací honoráře
2.3. náklady na inkaso televizních poplatků

169 338
122 562

86 Těmito požadavky je miněna predevšim směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980
/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční
průhlednosti jednotlivých podniků a dále směrnice 93/84EHS a 2000/52/ES
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2.4. DPH bez nároku na odpočet

215 268

2.5. EBU, EURONEWS - členský příspěvek,
koordinační výlohy

28 216

2.6. provize ARBOmedia z výnosů za
reklamu a sponzoring, teletext
B. Náklady servisních útvarů

110 407
727 359

3.1. odpisy dlouhodobého majetku

142 089

3.2. mzdy

„

3.3. zákonné pojištění ke mzdám

167 144
58 693

3.4. ostatní náklady

359 433

z toho: opravy a udržování správy majetku

41 059

C. Ostatní nevýrobní náklady

71 883

4.1. neprovozní náklady

3 212

4.2. daň silniční, daň z nemovitostí

1 624

4.3. daň z příjmů, dodatečné odvody daně z
příjmů
4.4. pojištění majetku a osob, penzijní připojištění
4.5. tvorba opravných položek к pohledávkám,
odpis pohledávek

4
17 906

.

6 606

4.6. Rada ČT

5 994

4.7. Nadace Člověk v tísni

1 500

4.8. mimořádné náklady (kursové ztráty,
osobní náklady uvolň. zaměst., náklady na
vyřazení dlouhodobého majetku, apod.)
Náklady celkem:

35 037
4 336 777

Zdroj: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2004

Podmínku proporcionality bychom tedy považovali s ohledem na dané
údaje za špiněnou, s připomenutím výhrady z úvodu této kapitoly (autorka
není ekonom.)
Začtvrté, pokud není výběr pověřeného podniku proveden na
základě veřejně vypsané soutěže, které by umožnila vybrat kandidáta
schopného poskytovat společnosti dané služby s co nejmenšími možnými
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náklady, výše kompenzace musí být určena na základě analýzy nákladů
středního, dobře řízeného a vybaveného podniku. [...] V úvahu musí být
vzaty všechny příjmy s výkonem spojené, jakož i rozumná míra zisku.
Je

pravděpodobné,

že

ani

tuto

podmínku

by

Evropská

komise

nepovažovala za splněnou. Česká televize jako tradiční poskytovatel
vysílání veřejné služby neprošla žádnou veřejnou soutěží. V zhledem
к historickým a ekonomickým souvislostem to lze pochopit. V takovém
případě však stále chybí analýza, jež by ověřila, že její nákiady odpovídají
dobře řízenému podniku.
Na základě nedostatečného naplnění podmínek z případu Altmark
a

především

vhledem

způsobu, jakým je

к netransparentnímu

a

nepředvídatelnému

určována výše televizních poplatků,

by zřejmě

Evropská komise konstatovala existenci státní pomoci. Splnění třetí
podmínky

článku

87,

neboli

dopad

vnitřní

trh,

je

vzhledem

к rozhodovacím praktikám Komise i soudního dvora pouhou formalitou a
nemá valného smysiu se к tomuto tématu dále vracet.87

V druhé fázi se jménem Evropské komise můžeme tázat, zda je režim
financování vysílání veřejné služby v České republice s to uniknout
zákazu. Vzhledem к tomu, že se Komise brání udělovat televiznímu
vysílání veřejné služby výjimku dle článku 150 o kultuře38, věnovala by se
jistě článku 86§2. Připomeňme, že jeho výklad Komise chápe restriktivně
a pro jeho použití klade opět řadu podmínek. Tato kritéria jsou však
v mnohém shodná s podmínkami případu Altmark. Znovu se tu například
objevuje

nutnost

dostatečně

specifikované

definice

povinností

vyplývajících z veřejné siužby. Opět jsme nuceni upozornit na absenci
podrobnější

definice'

povinností

technologií. Tuto závadu

veřejné

služby

v oblasti

nových

by zřejmě Evropská Komise nepovažovala za

87

viz kapitola Státní podpora a služba veřejného vysílání - Sdělení komise 2001/C 320/04
(Sdělení Komise o aplikaci pravidel týkajících se státní pomoci na službu veřejnoprávního
'sílání), podkapitola o aplikaci čl. 87 str. 28
viz kapitola o aplikaci článku 151 str. 33
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„zjevnou chybu“ jak o ní hovoří Amsterodamský protokol, je ale
pravděpodobné, že by na tento nedostatek upozornila. ,
Podle další podmínky článku 86§2, musí být daná instituce
výkonem služby obecného ekonomického zájmu pověřena oficiálním
aktem. Zároveň musí existovat funkčního mechanismus kontroly plnění
povinností vyplývajících z definice veřejné mise. Oficiálním pověřovacím
dokumentem, který stát na Českou televizi deleguje vysílání veřejné
služby je v našem případě zákon ČNR 483/1991 Sb. Kontrolním orgánem,
který jménem veřejnosti dohlíží na plnění veřejnoprávního poslání České
televize a na správné hospodaření s veřejnými prostředky, je Rada ČT
Částečně i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve výjimečných
případech

se

к plnění

sněmovna.89 Výhrady к

veřejné

služby

vyjadřuje

také

Poslanecká

nedostatečné politické nezávislosti kontrolních

orgánů, potažmo к jejich malé odbornosti, které jsme uvedli v příslušné
kapitole sice stále platí, přesto si troufáme předpokládat, že by činnost
Rady ČT i RRTV považovala Evropská Komise za dostatečnou.
S proporcionalitou poskytovaných prostředků v rámci možností
pokusili vypořádat výše. Konstatovali jsme, že je tato podmínka zatím
obecně splňována.

Pokud

financování podnikatelských

se Česká televize
aktivit z veřejných

nedopustí kříženého
zdrojů,

nebo pokud

neobdrží od státu dotace, daňové úlevy, či jinou formu ad hoc pomoci,
troufáme si předvídat, že nadměrný příjem jí výběrem televizních poplatků
nehrozí.
Na základě všech těchto zjištění je na místě se domnívat, že
výjimka na základě článku 86§2 by režimu financování vysílání veřejné
služby v České republice udělena byla. Tento závěr podporuje i fakt, že
její zamítnutí by zcela určitě znemožnilo samotný provoz České televize.
Tzv. „nezbytnost“, čili potenciálně hrozící situace, ve které by odepření
výjimky znemožnilo instituci poskytovat službu obecného hospodářského

*9 na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny 5.1. 2001 poslanci odsouhlasili, že protestující
CT neplní své veřejnoprávní poslání.
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zájmu je totiž také jeden z důležitých argumentů, které jsou při posuzování
dle článku 86§2 brány v úvahu.

8.6.2 Zjištění
Závěr hry na DGIV Evropské Komise zní takto: Financování televize
veřejné služby v České republice je státní pomocí dle článku 87§1.
Nicméně uniká zákazu, na zákiadě výjimky udělené dle článku 86§2 pro
služby obecného hospodářského zájmu.
Z částečného

překrývání

podmínek Altmark s podmínkami čl.

86§2 vyplývá mírný chaos. Přičítáme jej na vrub nepříliš dokonalému
vyřešení

konfliktu

mezi

к financování služeb

ekonomickým

obecného

-

kompenzačním

přístupem

hospodářského zájmu a hlediskem

právním, které upřednostňuje a priori konstatovat státní pomoc. I přes
tento zmatek se nám snad podařilo odhalit slabinou současného režimu
financování televizního vysílání veřejné služby v České republice. Touto
slabinou se zdá být určování výše televizních poplatků. Neexistuje funkční
mechanismus

periodického

a

průhledného

navyšování

televizních

poplatků v závislosti na růstu spotřebních cen. Problém přetrvá dokud
nevznikne systém, jež, abychom se opět odvolali к případu Altmark,
zavede výpočet televizního poplatku na „základě předem známých,
transparentních a objektivních parametrů, aby se zamezilo zvýhodnění
příjemce na úkor konkurenčních podniků...“ . My dodáváme, že ve hře
není

jen

možnost

porušení

pravidla

proporcionality

a

nadměrné

zvýhodnění příjemce kompenzace. Zavedení průhledného a systémového
řešení zároveň omezí možnost existence nesystémových politických vlivů,
které by se mohly uplatnit prostřednictvím rozhodování o finančních
prostředcích pro médium veřejné služby.
Druhým, potencionálně sporným bodem je zákon definice povinností
vyplývajících z veřejné služby České televize. Chybí zde povinnosti
veřejné služby v oblasti nových médií, zejména internetu, jakož i služeb,
které vyplynou z digitalizace vysílání. Tyto definice se však budou muset
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zřejmě doplňovat postupně,

spolu s tím, jak

bude Česká televize

rozšiřovat nabídku svých aktivit. Je pravda, že definice nových médií činí
potíže i Evropské Unii. Možná se budou moci čeští poslanci inspirovat, až
EU schválí novou podobu směrnice Televize bez hranic, jejíž návrh
dokončila Komise v prosinci roku 2005.

Závěr:
Zvolili jsme hospodářskou soutěž jako poněkud jednostranný úhel pohledu
na

vysílání

veřejné

služby.

Zkoumáním

souladu

financování

veřejnoprávních televizí s pravidly hospodářské soutěže, jsme se pokusili
dohlédnout dál, za ekonomický rozměr problému. Cílem všech národních i
evropských zákonů, jež se týkají sdělovacích prostředků veřejné služby,
by mělo být spolehlivé plnění veřejnoprávní mise, nezávislost a pluralita
médií. Hlavním prostředkem к zajištění těchto cílů je jistě specifická
mediální

legislativa.

Stejný

účel

však

musí

sledovat

i pravidla

hospodářské soutěže, pokud mají sloužit obecnému blahu a nikoli být jen
slepým ochráncem tržního prostředí. Právo hospodářské soutěže není jen
nástrojem к posilování společného trhu. Soutěžní pravidla, pokud jsou
dobře nastavena, mají daleko větší a podstatnější vliv na kvalitu, pluralitu
a nezávislost médi, než se na první pohled zdá. Dodržování evropských
soutěžních pravidel je mimo jiné významným indikátorem nezávislosti a
správného fungování veřejnoprávních médií.

Nároky, jež jsou v oblasti

soutěžního právě na režim financování vysílání veřejné služby kladeny,
jako je transparentnost, předem dané parametry výpočtu kompenzace,
dobře fungující kontrolní orgán a definice poslání veřejné služby, slouží i
jiným zájmům než к vytvoření dokonale konkurenčního prostředí. Eliminují
nesystémové a politické zásahy do obsahu vysílání skrze kontrolu státních
zdrojů. Dobrým příkladem je určování výše televizních poplatků, o němž
byla řeč v příslušné kapitole.
Pravidla hospodářské soutěže mohou však mít příznivý účinek na
pluralitu a nezávislost médií pouze z určitých podmínek. Základem
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úspěchu je existence všestranného souhlasu, národních vlád i unijních
orgánů. Musí se shodnout na tom, že vysílání veřejné služby je pro
evropské společnosti nepostradatelné. Přesvědčení národních vlád i
unijních orgánů je zatím jasně viditelné. Na národní úrovni o něm hovoří
fakta a praktická podpora médií veřejné služby. Na úrovni unijní,
dokumenty,

jakým

ie

například

Amsterodamský

protokol.

pak

Veškeré

deklarace národních představitelů a reprezentativních shromáždění by
však znamenaly málo, pokud by cíle v nich proklamované nabyly uváděny
na patřičných místech do praxe. Oním patřičným místem je Evropská
komise. Tato instituce zatím prokázala, že dokáže při prosazování zájmů
hospodářské soutěže zohlednit zájmy obecného blaha.
Trh sám a volná soutěž nedokáží zajistit vysílání takové kvality,
jaká odpovídá evropským

požadavkům na vysílání veřejné služby.

Televize veřejné služby má být v ideálním případě institucí, jež poskytuje
objektivní a ověřené informace,

zábavu

společenské

tohoto

společnostech

klima.

Očekávání

převažují,

stejně jako

a spoluvytváří kulturní a
druhu

stále

přesvědčení,

v evropských

že veřejnoprávní

vysílání zůstane garantem kvality. Předpoklad to není úplně nesmyslný.
Televize veřejné služby tu

není kvůli výdělku, dividendám, jež by

přerozdělovala akcionářům. Důvodem její existence je právě služba
veřejnosti, jejíž inovaci a vylepšování může věnovat veškeré získané
prostředky. Sebedokonalejší pravidla samozřejmě nebudou fungovat ve
společnosti trpící nedostatečnou politickou kulturou. Správně fungující
vysílání veřejné služby je právě jedním z nejúčinnějších nástrojů při
vytváření politické kultury.
Televizi veřejné služby se podařilo přežít nástup konkurenčních
soukromých stanic, a obhájit svou existenci před nejpřísnějšími strážci
soutěže z

DGIV. Jakmile se však situace stabilizovala, stojí před další

výzvou: přežít digitalizaci vysílání. Vzhledem к tomu, že padne přirozené
omezení, jakým jsou vysílací frekvence, dá se očekávat, že počet jejích
konkurentů poroste geometrickou řadou. Na druhou stranu, úloha a
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důležitost vysílání veřejné služby pravděpodobně poroste. Dosud, totiž
plnily soukromé televizní stanice část posiání veřejné služby výměnou za
poskytnutí veřejného

statku,

jakým

byla vysílací frekvence.

Tento

prostředek směny, který měl stát v rukou, částečně ustoupí do pozadí a
regulační orgány možná budou nuceny své nároky na soukromé vysílatele
poněkud omezit. Vysílání veřejné služby, placené televizními poplatky na
principu solidarity pak bude doufejme legitimním- a jediným nositelem
veřejnoprávního poslání.
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Shrnutí
Širokou problematiku evropského vysílání veřejné služby nazíráme
zdánlivě omezeným hlediskem jejího financování v souladu s pravidly
hospodářské soutěže EU. Takto úzké ekonomické pojetí v sobě skrývá
řadu politických a sociálních rozměrů. Respektování pravidel hospodářské
soutěže je spolehlivým indikátorem dalších ukazatelů, jako je politická a
ekonomická nezávislost elektronických médií.
Vysílání veřejné služby je součástí širšího komplexu služeb
obecného hospodářského zájmu. Tyto služby, nepostradatelné složky
evropského sociálního modelu jsou dosud v komunitárních dokumentech
zastoupeny především jako výjimky z přísné aplikace soutěžního práva.
Problematika vysílání veřejné služby obohacuje sociální rozměr služeb
obecného hospodářského zájmu o velmi silný rozměr kulturní a národní.
V posledních letech prošel přístup Evropské komise a Soudního dvora к
financování služeb obecného hospodářského zájmu zajímavým vývojem.
Tento

vývoj

spočívá

(ekonomického)

v

přístupu

konfliktu
a

dvou

přístupu

koncepcí.

právního,

který

Kompenzačního
upřednostňuje

extenzivní pojetí státní pomoci. Jejich spor dočasně usmířil kompromisní
rozsudek Altmark Evropského soudního dvora v roce 2003. Tento
rozsudek obsahuje několik

podmínek,

které umožní vyjmout režim

financování veřejné služby z klasifikace státní pomoc.
Vysílání veřejné služby je velmi speciální službou obecného
hospodářského zájmu.

Kromě obecných

článků

smluv věnovaných

hospodářské soutěži, je pro ni určujícím dokumentem Amsterodamský
protokol, jímž představitelé členských států deklarovali význam, který
představují televize a rozhlas veřejné služby pro sociální, demokratický a
kulturní rozvoj evropských společností. Tato deklarace jasně svěřuje
členským státům právo určit

kdo a jakým způsobem bude provádět

vysílání veřejné služby, jakož i způsob jejího financování.
Sdělení Komise o aplikací soutěžních pravidel na organismy
vysílání veřejné služby pak upřesňuje pozici Komise к tomuto problému.
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Vyjasnění jejího stanoviska si vyžádaía série žalob soukromých vysílatelů,
již na počátku devadesátých let odstartovala portugalská televize SIC.
Součástí druhé části diplomové práce, případové studie francouzského
modelu vysílání veřejné služby, je i popis vyšetřovací procedury Evropské
komise, jejímž iniciátorem byla francouzská komerční televizní jednička
TF1.

Evropská Komise podrobila režim financování veřejnoprávních

televizí France 2 a France 3 kontrole. Nezjistila porušení soutěžních
pravidel, především proto, že bylo dodrženo tzv. pravidlo proporcionality.
Přesto při analýze stávajícího režimu financování televizními poplatky
v rámci tzv. procedury „vhodná opatření“ určené pro zkoumání režimů
existující pomoci, našla Evropská Komise několik nedostatků, na které
Francii upozornila.
Třetí část práce je věnována vysílání veřejné služby v České
republice. Při pokusu aplikovat na režim financování ČT hodnotící kritéria
Evropské komise jsm e zjistili, že režim financování České televize
televizními poplatky je státní pomocí jak ji kvalifikuje článek 87§1. Tato
podpora však uniká postihu na základě výjimky pro služby obecného
hospodářského zájmu dle článku 86§2. К současnému režimu financování
televize veřejné služby lze z hlediska soutěžních pravidel vznést několik
připomínek.
Hlavní problém představuje netransparentní a nepředvídatelný,
zcela politicky řízený mechanismus určování výše televizních poplatků.
Ten, spolu se silnou vazbou kontrolních orgánů, Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání a Rady České televize na politické strany potenciálně
ohrožuje nezávislost veřejnoprávní televize. Zájmy politiky hospodářské
soutěže se tak setkávají s obecnými zájmy české společnosti, které
plynou z potřeby kvalitních a nezávislých médií.
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Summary
For the broad problematic of European public broadcasting service (PBS),
we chose a rather narrow view point of its financing. The competition law
in EU, which is called by many an economic constitution for its force and
prime role in the process of European integration, has much larger
impacts than solely economic ones. The respect of competition rules in
PBS financing can also indicate a good level of political end economical
media independence.
This thesis consists of three main parts. The first part treats PBS as
a fraction of a far larger field of general economic interest services. Those
services, essential in European social model, are represented on EU level
legislation mainly as exceptions of strict competition rules. Regarding this
topic, we follow the development in practice of the European court of
justice.

We follow

“compensatory”

the

and

struggle

the

“state

between
aid”

two

conception

conceptions
which

-

ended

the
in

compromise Altmark judgment of the European court of justice in 2003.
The problems o f services of general economic interest and its place
in European national societies represent a strong social dimension, to
which PBS add also the cultural and national one. Beside general articles
of treaties, the key documents for PBS in EU are the Amsterdam protocol
and the 2001 PBS communication of the Commission. In the Amsterdam
protocol, heads of European states and governments approved the
importance of PBS for social, democratic and cultural development of
European societies.

The Commission Communication regarding the

application of state aid rules to PBS precises the Commission’s position as
to PBS public financing.

This clarification became necessary after series

of accusations of PBS competitors by private broadcasters. Those first
legal proceedings were followed by the investigative procedures in
Portugal, Spain and France.
The second part of this thesis is a French PBS system case study,
including the description of such an investigative EU Commission
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procedure. The findings are used in the final part which is dedicated to the
Czech PBS system. As for the French case, we firstly follow the launching
*

of a state television, its transformation into the PBS and the development
of competition and of the dual-mode system of broadcasting.
Then the attempt to imitate the investigative procedure in Czech
conditions follows. We try to predict the approach of the European
Commission in such a case. The conclusion is that the CT financing would
be, according to the article 87§1, classified as a state aid. At the same
time, it would be exempted and would come under the service of general
economic interest exemption according to the article 86§2.
Some observation can be added. The system of Czech PBS
funding is far from being perfect. The main problem remains in licencefees, more specifically in the fact that their amount is ad hoc decided by
Parliament. There is no transparency and foreseeability in this purely
political procedure. This, along with a lack of regulatory institution
independence, causes the PBS dependence on the governing political
forces. Our primary thesis of the competition rules and its favorable
influence on media independence here meets the reality.
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