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Abstrakt 

Propojení médií a politiky je v současném světě nezpochybnitelné. Snahou všech 

politiků je ukázat se voličům tak, aby byli co nejoblíbenější. Pochopitelně jim tedy záleží 

na tom, jak jsou prezentováni v médiích. Jednou z možností, jak by konkrétní politik 

teoreticky mohl ovlivnit mediální obsah ve svůj prospěch, je ovládnout část mediálního 

trhu. I v České republice se v posledních letech objevilo několik politiků, kteří koupili 

média. Nejznámějším je předseda hnutí ANO a zakladatel nadnárodní firmy Agrofert, 

Andrej Babiš. Ten v roce 2013 koupil jednu z největších a nejvlivnějších mediálních 

skupin MAFRU, pod kterou spadají mimo jiné i internetový deník iDNES.cz a noviny 

s názvem Mladá fronta DNES. Od té doby se v různých sférách společnosti mluví o 

Babišově střetu zájmů, který je pro mnoho politiků, odborníků i občanů jednoznačně 

nepřijatelným. Cílem bakalářské práce je podrobně analyzovat českou politickou scénu 

v souvislosti s vlastnictvím médií vlivnými politiky. Teoretická část práce umožňuje 

čtenáři zorientovat se v problematice médií ve spojení s politikou obecně a poskytuje 

znalosti nutné k analytické části práce. Analytická část práce je naopak zaměřena na české 

prostředí a konkrétně analyzuje situaci, která nastala ve chvíli, kdy se vysocí političtí 

představitelé stali vlastníky médií.  

 

Abstract 

The connection between world of media and world of politics is unchallengeable. 

Every politician wants to show himself in the best way in front of the electors. It is 

understandable that they care about how they are presented in media. There is one 

opportunity how politicians could influence the media content – they could control part of 

the media market. And that could be a potential problem. There are many countries which 

solve this question in recent few years and Czech Republic is not an exception. Andrej 

Babiš is the chairman of Czech political party ANO and founder of supra-national 

company Agrofert. He bought one of the biggest and most influence media groups in 

Czech Republic MAFRA in 2013 (MAFRA contains for example the website iDNES.cz 

and newspaper Mladá Fronta DNES). Since that time many people talk about Babiš´s 

conflict of interests, which is unacceptable for many politicians, experts and also for many 

citizens. The main aim of this bachelor thesis is to analyse Czech political scene related 

with this topic. Theoretical part enables the higher orientation in the world of media and it 



 

 

 

also provides the information that is necessary for the analytic part of the thesis. On the 

other side the analytic part concentrates on the Czech Republic and it analyses the specific 

situation in Czech Republic. 
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Úvod 

Masová média hrají ve 21. století velkou roli a dnes jsou již nepochybně součástí 

naší společnosti. V podstatě lze říci, že jsme obklopeni světem médií, která nám přináší 

nepřeberné množství informací, jež běžný člověk není schopen zpracovat. Nutno 

podotknout, že informace, které se ke konzumentovi informací přes různá síta dostanou, 

spoluvytvářejí realitu a je tedy ve veřejném zájmu, aby tyto informace byly co možná 

nejobjektivnější a založeny na pravdivých skutečnostech. Pokud totiž vlivné médium 

častěji publikuje nepravdivé či zkreslené informace, je to pro společnost zcela zásadní 

problém. Demokratická společnost by tedy měla dbát a pečovat o nezávislost médií ve 

svojí zemi. Je zde samozřejmě mnoho faktorů, které mohou z různých důvodů tuto 

nezávislost ovlivnit, jedním z nich je vlastnictví médií vlivnými politickými reprezentanty. 

To je pro mnoho odborníků značně kontroverzní téma, které by se mělo řešit v případě, že 

taková situace v zemi nastane. Tento fenomén je samozřejmě nejvíce problematický ve 

spojení s informacemi ze světa politiky, protože to je to, co by potencionálně mohl chtít 

politik jako vlastník média ovlivnit.  

Propojení médií a politiky je v dnešní době jen těžko zpochybnitelné. Je patrné, že 

mezi těmito dvěma sférami existuje vztah vzájemné závislosti, kdy na jednu stranu politici 

nutně potřebují média jako komunikační prostředek se společností, jejíž velkou část chtějí 

oslovit, a na druhou stranu média potřebují politiky jako zdroj informací pro jejich 

pravidelný obsah. Média jsou nejdůležitějším komunikačním prostředkem, který výrazně 

ovlivňuje politickou debatu a který určuje, co víme o politice, jak vnímáme politické dění 

celkově a v neposlední řadě i ovlivňují naše politické rozhodování. Jednoduše můžeme 

říci, že veřejnost si tvoří představu o činnosti politických subjektů právě prostřednictvím 

médií. Pro velkou část společnosti jsou média dokonce jediným zdrojem informací. Cílem 

každého politika tedy je prezentovat sám sebe tak, aby byl v co největší části společnosti 

známý a především oblíbený. Pro politiky není důležité, co se děje v reálu, nýbrž jak je to 

prezentováno v médiích, protože to je to, co je činí ve veřejné debatě oblíbenými či 

nikoliv. Tyto aspekty logicky vedou k tomu, že politici se chtějí ukázat v co nejlepším 

světle a že mají tedy zájem na tom ovlivnit co, jak a kdy se do médií dostane.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat české politické reálie v souvislosti s tématem 

vlastnictví médií vysokými politickými reprezentanty a poskytnout tak čtenáři co možná 

nejucelenější obraz problematiky propojení médií a politiky v České republice. Tento 

fenomén je v českém prostředí jednoznačně nejdiskutovanější a pro mnoho lidí i 
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nepřijatelný u současného lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Z tohoto důvodu je značná část 

bakalářské práce zaměřena právě na jeho osobu a jeho aktivity v oblasti médií a politiky 

zároveň. V práci jsou ale zmíněni i další politici, kteří jsou více či méně obviňováni ze 

střetu zájmů. Dalším cílem práce je rozebrat vlastnictví médií v obecnější rovině a 

zodpovědět otázku, zda je možné, aby média v dnešním světě zůstala nezávislá a aby plnila 

funkci tzv. hlídacích psů demokracie. 

Metodologická část práce zahrnuje podrobný popis aktivit zejména Andreje Babiše, 

ale i dalších politiků, kteří se angažují ve světě médií. V práci je analyzováno několik 

zásadních momentů, které tuto problematiku v České republice ovlivnily. Jedná se o 

analýzu novely zákona o střetu zájmů, která byla navržena poslancem za ČSSD Janem 

Chvojkou a která je nyní projednávána Ústavním soudem. A dále jde o několik nahrávek, 

které byly zveřejněny v květnu 2017 a ve kterých figuruje Andrej Babiš s novinářem 

Mladé fronty DNES Markem Přibilem a mluví o tom, kdy je pro něj jako politika nejvíce 

či nejméně vhodné publikovat konkrétní informace.  

Metodologie práce také zahrnuje srovnání postojů laické i odborné veřejnosti k této 

problematice. Porovnány budou názory nejen politických stran zastoupených v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky po volbách v roce 2017, ale i novinářů, odborníků 

či široké veřejnosti. U parlamentních stran jsou vždy analyzovány konkrétní výroky jejich 

členů. Názory novinářů pomůžou shrnout jejich články, které publikovaly a veřejnost je 

v tomto případě zastoupená několika různými výzkumy veřejného mínění. Tato analýza 

pomůže čtenáři lépe se v této problematice orientovat a objasní, jak tuto problematiku 

vnímají různé složky společnosti.   

Problematika vlastnictví médií vlivnými politiky je v posledních několika letech 

v České republice velice aktuální a jedním z nejvýraznějších představitelů je Andrej Babiš, 

člověk výrazně spojený s mediální skupinou MAFRA a předseda hnutí ANO, která se ve 

volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 stala 

nejsilnějším politickým subjektem. Podle řady subjektů se tento případ dá považovat za 

silný střet zájmů a je třeba jej minimalizovat nebo odstranit.  

Andrej Babiš v roce 2013 koupil mediální skupinu MAFRA, jejíž součástí je i jeden 

z nejčtenějších deníků Mladá fronta DNES. MAFRA ale disponuje více druhy médií. 

Kromě těch tištěných, do nichž patří dále i Lidové noviny, Metro a týdeníky TÉMA nebo 

5plus2, je podstatné zmínit také online weby jako například Lidovky.cz či iDNES.cz. a 

v neposlední řadě i rozhlasová a TV média – zde lze uvést například hudební stanici Óčko 
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nebo rádio Impuls, které je již dlouhodobě nejposlouchanějším rádiem v republice. (ČT24, 

2017b) Tento výčet médií, která spadají pod skupinu MAFRA, napovídá, že se jedná o 

velice silnou mediální skupinu, která má veliký potenciál ovlivnit veřejné mínění. Pokud 

by Andrej Babiš jako vlastník této mediální skupiny potřeboval a chtěl pozměnit, vytvořit 

či zatajit konkrétní kauzu spojenou s jeho politickým nebo podnikatelským životem, skrze 

svůj mediální majetek by měl k dispozici účinný nástroj, jenž by výrazně zvyšoval 

pravděpodobnost úspěchu v tomto ohledu.  

Andrej Babiš tedy koupí mediální skupiny MAFRA ovládl velkou část mediálního 

trhu v České republice, za což v určitých momentech své politické kariéry sklízel velkou 

vlnu kritiky ze strany politiků, novinářů i velké části veřejnosti. V květnu roku 2017 se 

tento střet zájmů stal dokonce důvodem vládní krize, která skončila odvoláním šéfa hnutí 

ANO z postu ministra financí. Ovšem v říjnu roku 2017, tedy pár měsíců po jeho odvolání, 

se hnutí ANO stalo jednoznačným vítězem voleb a začátkem roku 2018 je země v situaci, 

kdy se Babiš pokouší sestavit novou vládu, která dostane důvěru v Poslanecké sněmovně. 

Nicméně je jasné, že konflikt zájmů neustal. A ačkoliv v současné době Babiš není 

oficiálním vlastníkem společnosti Agrofert, tedy ani mediální skupiny MAFRA, stále zde 

má velký vliv. Je tedy velice aktuální se touto problematikou zabývat.  

Základní struktura bakalářské práce se dělí do tří hlavních kapitol. V první kapitole 

jsou rozebrána masová média v obecném kontextu. Je zde věnována velká pozornost 

definici médií, jejich typům a v neposlední řadě i tomu, jaká je jejich role ve společnosti. 

V této části práce je dále podrobněji popsáno propojení médií a politiky v České republice, 

jež je pro tuto bakalářskou práci zcela zásadní. První kapitola je tedy spíše obecným 

popisem toho, jak média fungují, nejedná se o analýzu médií celkově, jde spíše o to, aby si 

čtenář uvědomil, že jsou velice významným faktorem, který má moc ovlivnit společenské 

dění. Druhá kapitola představí konkrétní české politiky, kteří jsou vlastníky médií a 

podrobně popíše jejich počínání v tomto ohledu. V této kapitole autorka práce podrobně 

analyzuje i již zmíněný zákon o střetu zájmů a ony konkrétní nahrávky, které byly 

zveřejněné v květnu roku 2017 a které úzce souvisí s osobou Andreje Babiše a jeho médii. 

Poslední část práce je rozčleněna do dvou podkapitol. První je zaměřena na nezávislost 

médií konkrétně v České republice. Podkapitola obsahuje názory různých složek 

společnosti na to, zda média u nás v současné době fungují jako tzv. watchdog, a je 

výrazně zaměřena na současnou situaci ve spojení s Andrejem Babišem. Druhá 

podkapitola se věnuje médiím jako hlídacím psům demokracie obecně. Jsou zde 
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prezentovány názory nejrůznějších autorů na to, zda je vůbec možné, aby média tuto roli 

v současném světě plnila. 

Pro každou část práce je nutné použít jiný typ zdrojů či literatury. Pro první 

kapitolu, je nezbytné citovat tituly, které se obecně zabývají médii a jejich fungováním. 

Jednou z publikací, která obsahuje znalosti potřebné pro teoretickou část této práce, je 

Úvod do teorie masové komunikace od Denise McQuaila. (McQuail, 1999) Zde najdeme 

všechny základní informace ohledně fungování médií, jejich chování či vlivu. Dalším 

z autorů, který se této problematice věnuje je Jan Jirák. Jeho knihy jako Média a 

společnost (Jirák, 2003) či Masová média (Jirák, 2015) můžeme považovat za základní 

literaturu pro tuto bakalářskou práci. V obou knihách se Jan Jirák zabývá médii jako 

specifickým typem komunikace, popisuje jejich fungování a jejich vliv na chod společnosti 

a na jednotlivce. Další základní literaturou je i kniha s názvem Systémy médií 

v postmoderním světě: tři modely médií a politiky od zahraničních autorů Hallin a Mancini. 

(Hallin, 2008) 

Jako jeden ze základních zdrojů nelze opomenout ani již zmíněnou novelu zákona o 

střetu zájmů (Zákon č. 14/2017 Sb., Novela zákona o střetu zájmů), jejíž analýza bude 

základní pro druhou kapitolu této práce. Zákon řeší, jaká jsou omezení pro politiky ve 

chvíli, kdy se chtějí zároveň pohybovat i ve světě podnikání, tedy i v mediální oblasti, 

která je pro politiky jednou z nejzajímavějších. Zde totiž existuje možnost podílet se na 

tom, co se veřejnost z tuzemské politiky dozví či nikoliv.  

Bakalářská práce se zabývá poměrně specifickým a hlavně velice aktuálním 

tématem V analytických částech práce je tedy nutné citovat především nejrůznější 

novinové články související s touto problematikou či přímo s osobou Andreje Babiše. Tyto 

články budou vyhledávané mimo jiné i prostřednictvím agentury Newton Media Search. 

Titulů, které se zabývají přímo osobou Babiše a dalších politických aktérů, kteří se 

nacházejí ve střetu zájmů, je totiž zatím jen velice málo. Jako knižní zdroj zde poslouží 

publikace České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti od Daniela Kunštáta, kde 

autor analyzuje vztah veřejnosti a médií a popisuje, jak se v české společnosti vyvíjí 

důvěra v média. (Kunštát, 2006) 
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1. Masová média  

K tomu, aby bylo možné se v práci zabývat propojení médií a politiky v České 

republice a podrobně popsat činnosti vlivných politiků v této oblasti, je nejprve nezbytné 

vymezit několik základních pojmů. Smyslem této kapitoly není rozebrat média a vše, co 

s nimi souvisí, v plné šíři, smyslem této kapitoly je seznámit čtenáře se základními pojmy 

v mediální oblasti pro lepší porozumění této konkrétní problematiky.  

Výraz masová média pochází z anglického výrazu mass medium. Českým 

ekvivalentem pro tento výraz může být: hromadný sdělovací prostředek či prostředek 

masové komunikace. Tento pojem vyjadřuje proces, kdy různé osoby či instituce vytváří 

sdělení veřejného charakteru, která jsou tyto instituce schopné distribuovat směrem k velké 

části veřejnosti. Média se v průběhu času stala neodmyslitelnou součástí moderní 

společnosti. Jejich vliv můžeme pozorovat jak v soukromém, tak ve veřejném životě. O 

masových médiích můžeme bez váhání říci, že se staly jedním ze socializačních faktorů 

hned vedle rodiny, přátel, školy či zaměstnání. Učí nás, jak vnímat veškeré dění kolem nás 

a čím dál tím více nám pomáhají utvářet si názory na svět kolem nás. (Urban, 2011: 47-48) 

Pod pojem masová média můžeme zařadit klasické tiskoviny, rozhlasové či televizní 

vysílání, ale i veřejně dostupná sdělení, které jsou k dispozici na internetu, do čehož 

spadají různé zpravodajské portály, autorské blogy, videa či nejrůznější sdělení na 

sociálních sítích jako například Facebook, Twitter a další. Pojmem masová média tedy 

zahrnuje velké množství článků a textů od nejrůznějších autorů, které mají několik 

společných charakteristik (Jirák, 2015: 18-19):  

1) Úspěšnost médií úzce souvisí s dostupností pro širokou veřejnost. Díky současným 

technologiím je dnes již tato podmínka splněna a mediální obsahy jsou dostupné 

neomezenému množství adresátů. 

2) Dalším důležitým rysem médií je dostupnost v krátkých časových intervalech. 

Dnes jsou již média a jejich postupy na takové úrovni, že je možné a v současné 

době dokonce i nezbytné produkovat své obsahy co možná nejrychleji, protože 

v případě médií je rychlost zpracování informací klíčem k úspěchu. 

3) Jejich obsahy mají univerzální formu sdělení, která může být potencionálně 

použitelná pro více lidí. Může sloužit například jako zdroj informací, zábavy, 

ponaučení nebo nám muže pomoci lépe se orientovat v realitě současného světa. 
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4) Obsahy jsou nabízeny pravidelně či průběžně. Pravidelnost nabízení obsahů 

znamená opakované vycházení v konkrétní dobu. Jedná se například o denní tisk. 

Průběžné nabízení obsahů znamená v podstatě nepřetržitou informovanost 

obyvatel. Zde můžeme zmínit například jakékoliv televizní či rozhlasové vysílání. 

Média jsou tedy v současné době díky těmto aspektům každodenní součástí našeho 

života. 

5) Jejich existence je závislá na čtenosti a obecně zájmu publika. Média se tedy musí 

veřejně propagovat, aby jejich popularita byla co možná největší. V opačném 

případě jim totiž hrozí zánik. 

1.1.Funkce médií  

Vedle pojmu masová média je zde ještě jeden obecnější pojem média. Pojem média 

v tom nejobecnějším slova smyslu znamená něco, co něco zprostředkovává, neboli 

mediace. Pojem mediace se nejčastěji používá v případě, že do situace vstupuje nějaká třetí 

osoba či instituce, která se snaží ovlivnit či zajistit vztah nebo dohodu mezi dvěma 

stranami. Také je to proces zprostředkování společenských a kulturních hodnot 

prostřednictvím konkrétní instituce směrem k publiku. A právě toto jsou funkce, kterou u 

masových médií můžeme označit za nejzásadnější. Média jsou prostředníky mezi různými 

skupinami ve společnosti a zároveň nám i předkládají představu o tom, jak by naše 

společnost měla vypadat a jaké by mělo být její uspořádání. (Jirák, 2003: 42) Jinými slovy 

pojem média je nadřazený pojmu masová média, který je sice mnohem specifičtější, ale 

základní význam zůstává stejný. 

Jan Jirák ve své knize podrobněji rozepsal několik základních funkcí masových 

médií ve společnosti (Jirák, 2015: 83):  

- Informování – poskytování informací je základní a nejvýznamnější funkcí každého 

média. Informace jsou z domácího prostředí i z celého světa a soustředí se na různé 

druhy mocenských vztahů, pokrok v lidských životech a mnoho dalšího. 

- Socializace – soustředí se také na vysvětlování společenských vztahů a komentují 

proběhlé události. To vše by mělo vést k pochopení společenských norem, tvoření 

konsenzu a nastolování priorit každého jednotlivce. 

- Kontinuita – snaží se jednak informovat o kultuře, které je typická pro dané území 

a zároveň i objevovat nové a dané společnosti neznámé tendence ve vývoji jiných 

kultur. 
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- Zábava – v neposlední řadě slouží také jako zdroj zábavy. Jsou mimo jiné i 

prostředkem trávení volného času a slouží k rozptýlení a pobavení obyvatel.  

- Získávání – mají také moc vytvořit určitý tlak na různé osoby či instituce, který 

může být společnosti velice prospěšný (lze jmenovat příklady ze světa politiky, 

ekonomiky, ekologie atp.) 

 Tyto funkce médií pojmenované Janem Jirákem jsou ve své podstatě pozitivními 

funkcemi. S tím se ale pojí i několik negativních funkcí, které média přináší. Jak již bylo 

řečeno, média jsou založena na rychlosti předávání informací, tato vlastnost ale logicky 

často vede k nedostatečnému popsání skutečnosti, a tedy i k možné dezinterpretaci. S tím 

souvisí i časté přílišné zjednodušování a explicitní rozdělení na ano-ne či pravda-nepravda. 

Dalším nedostatkem v souvislosti s funkcemi médií je možná manipulace publika skrze 

obsahy médií. Skandály a bizarnosti jsou dnes ve společnosti oblíbené, a proto se média 

možná až příliš často fixují na skandály všech možných druhů, čímž si zajišťují vysokou 

popularitu a čtenost, a méně se soustředí na analyzování skutečnosti. Často se také uvádí, 

že média jsou schopna díky informacím, které přináší, občany varovat před potencionální 

hrozbou či upozornit na jisté události, které mohou nastat. Naproti tomu mají ale i možnost 

šířit vlny paniky, strachu či dezinformací, které můžou zásadně ovlivnit náladu či vývoj ve 

společnosti. (Urban, 2011: 101) 

1.2. Vliv médií  

Odborníci jsou přesvědčeni, že média hrají v naší společnosti významnou roli. 

Tvrzení o vysokém vlivu médií na společnost dokazuje i fakt, že se o tuto problematiku 

zajímá řada lidí z odborné i laické veřejnosti. Zde můžeme jmenovat kupříkladu politiky, 

kteří si prostřednictvím médií budují dobrou pověst, různé lobbisty, kteří se snaží ovlivnit 

mediální obsahy ve svůj prospěch, ale i například zákonodárce, jejichž snahou je navrhovat 

zákony a pokusit se jimi o regulaci médií. Dalším z důkazů o vysokém vlivu médií na 

společnost jsou reklamní plochy. Soukromí inzerenti jsou si dobře vědomi, že média mají 

v tomto velký potenciál a ceny reklam tedy logicky stále stoupají. Také všichni odborníci 

své práce a publikace zakládají na předpokladu, že média mají velice významný 

společenský účinek. (Jirák, 2003: 151) 

Vliv masových médií na moderní společnost je obrovský, ale nutno upozornit, že ne 

každé médium podává obsahy stejným způsobem – je nutné rozlišovat typy médií, dívat se 

kdo za informacemi stojí, z jakých zdrojů jsou média financována a mnoho dalších 
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aspektů. Každé médium totiž působí jiným způsobem a na jiné publikum. Není zkrátka 

jednoduché se ve světě médií orientovat, ale i přes všechny tyto komplikace nelze 

zpochybňovat jejich nemalý vliv. Jejich význam ve společnosti celkově shrnul J. Jirák, 

když ve své knize napsal: „Média se stávají rozhodující institucí socializace a identifikace 

se společností, instituce, jež namnoze dokáže zastínit školu i rodinu. Mají zřejmý vliv na 

chování jedince a společnosti, na životní styl, na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež 

jsou médii nabízena, mají různorodý charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k 

přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy 

potenciálně manipulativními) záměry.“ (Jirák, 2007: 6).  

Masová média mají vysoký vliv pochopitelně i v České republice. Agentury 

MEDIAN a STEM/MARK nám dokonce poskytují i konkrétní čísla. Jejich výzkum zjistil, 

že tisk celkově zasahuje do 89 % životů českých obyvatel. Vyjádřeno v absolutních číslech 

jde o více než 7 milionů 800 tisíc občanů.1 (STEM/MARK a MEDIAN, 2017a) Nutno 

upozornit, že toto číslo nezahrnuje televizní nebo internetové zpravodajství. Zásah médií 

na společnost celkově bude tedy ještě mnohem vyšší. 

Důvodů, proč jsou média tak silnou součástí naší společnosti, je hned několik. Za 

prvé, jejich přítomnost pociťujeme až několik hodin denně. Není důležité, zda se jedná o 

televizi, rozhlasové vysílání či tištěné noviny, podstatné je, že na každého občana bez 

ohledu na pohlaví věk či vzdělání tyto vlivy působí. Za druhé, média dokáží řídit 

politickou, kulturní či ekonomickou diskuzi ve společnosti. Mají tedy velice silný vliv na 

to, o jakých tématech se bude ve společnosti hovořit a jaká témata jsou publikem vnímána 

jako důležitá.  Tomuto procesu nastolování témat se odborně říká agenda-setting. Dalším 

důvodem jejich silného postavení ve společnosti je jejich nabídka v podstatě nekonečného 

proudu zábavy, každé masové médium nabízí jiný druh obsahu a každý občan si tedy může 

v médiích najít určitý způsob trávení volného času. A v neposlední řadě „dokáží 

konzervovat existující struktury moci a současně připravují půdu pro ty probíhající 

procesy, jež jsou životně důležité pro moderní industriální společnost.“ (Jirák 2015: 21) 

  

                                                           
1 Jedná se o výzkum s názvem MEDIA PROJEKT. Projekt je prováděn několikrát ročně tzv. CAPI metodou 

(dotazování prostřednictvím notebooků) a dotazování probíhá tzv. face to face metodou. Agentury pro tento 

konkrétní výzkum měli k dispozice 12 586 respondentů. 



 

 

10 

1.3. Propojení světa médií a světa politiky 

Propojení médií a politiky je v současné sobě velice diskutované téma. Pro hlubší 

pochopení této problematiky si nejprve musíme uvědomit několik podstatných věcí.  

Média jsou pro většinu občanů hlavním zdrojem informací o politicích a celkové 

politickém dění na domácí i světové scéně. Můžeme o nich tedy říci, že se samy stávají 

jedním z politických faktorů a novináři, kteří o politice píší, se více či méně stávají 

politickými aktéry, kteří aktivně utváří politiku. (Jirák, 2015: 327). Důležité je ale 

zdůraznit fakt, že média jako významný zdroj informací slouží nejen občanům ale i 

politikům, kteří se prostřednictvím médií dozvídají nové informace, které potřebují ve své 

politické kariéře. Můžou díky médiím sledovat aktivity jiných politiků, či nálady občanů 

v zemi, což je pro jejich politický úspěch zcela nezbytné. (Kunštát, 2006: 71) 

Dále můžeme o médiích a politice, resp. politicích, říci, že se navzájem potřebují. 

Média potřebují politiky, protože informování o politickém dění je často hlavní náplní 

mediálního obsahu. A na druhou stranu politici potřebují média, protože v nich chtějí 

prezentovat svoje úspěchy, vysvětlovat svá selhání, ale hlavně se zde chtějí ucházet o 

přízeň voličů. (Jirák, 2015: 325) V zájmu všech politiků tedy je prezentovat se tak, aby byli 

u občanů hodnoceni primárně kladně, což z velké části ovlivní právě mediální obsahy. 

Jednou z možností, jak tento obsah ovlivnit, je koupě jednoho z mediálních koncernů.  

Propojování světa médií a politiky je dnes nazván jako berlusconizace – podle 

italského politika a zároveň podnikatele a vlastníka několika soukromých italských médií 

Silvia Berlusconiho. Pojem berlusconizace tedy konkrétně znamená, že vlastníci médií 

mají často tendence vstupovat do vysoké politiky nebo naopak. V politice mají tedy 

možnost zasazovat se o lepší podmínky v oblasti mediální. A na druhou stranu skrz média 

mají možnost budovat si svoji dobrou pověst v politice, příp. poškozovat svoje politické 

rivaly. Pokud se sám vlastník snaží o vylepšení svého politického obrazu ve svých 

médiích, jedná se o vliv přímý. Nepřímý vliv znamená, že redaktoři, kteří jsou v médiu 

vlastněným politikem zaměstnáni, vědomě či nevědomě přizpůsobují zprávy tak, aby to 

vlastníkovi neškodilo nebo i vyhovovalo. (Trampota, 2006: 155) Nelze samozřejmě 

explicitně tvrdit, že se v každém masovém médiu vlastněným politikem přímý či nepřímý 

vliv objevuje, nicméně je nezpochybnitelné, že tato média k tomu mají tendence. 

Jedním z kritiků médií v souvislosti s propojením s politikou je Jürgen Habermass, 

představitel frankfurtské školy, který říká, že média jakožto instituce představují jeden 

z paradoxů moderní společnosti. Na jednu stranu jsou považována za tzv. hlídací psy 
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demokracie a jsou tedy jedním z nejdůležitějších demokratických projevů. Na druhou 

stranu praxe je naprosto odlišná a média demokratické projevy mohou i oslabovat. Často se 

totiž snaží o to stát se přímo mluvčím veřejnosti a tím ji v podstatě vyřadit z politického 

života v zemi.  (Jirák, 2015: 329) 

1.3.1. Politický paralelismus 

Média se od počátku 19. století stala v podstatě tlumočníkem politických názorů. 

Bylo běžné, že každá politická strana vydávala své noviny, které publikovaly názory a 

události spojené s konkrétní politickou stranou. V průběhu času se funkce médií proměnila 

a média začala vystupovat na veřejnosti jako zdánlivě neutrální faktor, který pouze 

poskytoval analýzu skutečnosti a stranil se politickým hodnocením. Dnes je situace 

poněkud odlišná. „Žádný opravdový mediální analytik nemůže tvrdit, že by žurnalistika 

kdekoliv na světě byla zcela neutrální.“ (Hallin, 2008: 54-55) Bylo by však zavádějící 

tvrdit, že média nemůžou přinášet pravdivé a nezkreslené informace. 

Zabývá-li se někdo tzv. politickým paralelismem, zabývá se konkrétně 

problematikou toho, jaká média mají tendenci inklinovat ke konkrétním politickým 

proudům. Této inklinaci lze v současné společnosti jen těžko zabránit. Jedná se o přirozený 

jev, který je běžným jevem v každé vyspělé zemi, Českou republiku nevyjímaje. Například 

se dá předpokládat, že Hospodářské noviny budou otevřenější stoupencům občanských 

demokratů a na druhou stranu deník Právo se v tomto ohledu přikloní spíše 

k představitelům sociální demokracie.  (Trampota, 2010: 35) 

Politický paralelismus se nejvíce projevuje v případě, že politické strany vlastní své 

noviny – tento typ už je dnes ovšem spíše výjimečný. A dalším projevem může být právě 

vstupování politiků do mediální sféry. Hallin ve své knize popisuje tuto variantu jako méně 

častou a jako běžnou praxi popisuje spíše sklon systému k formování politické kariéry 

některých novinářů pro jeho vlastní prospěch (Hallin, 2008: 55-56) V České republice se 

ovšem tato varianta stala na současné politické scéně jedním z nejvýraznějších témat 

k řešení. Až do roku 2013 byla v České republice většina médií vlastněna zahraničními 

investory. Tato situace se zásadně proměnila v roce 2013 kdy, úspěšný podnikatel a v té 

době i nově zvolený ministr financí za hnutí ANO, Andrej Babiš, odkoupil mediální 

skupinu MAFRA a ovládl tak významnou část mediálního trhu v České republice. 

(Lebedová, 2013: 67) A v takovéto situaci se už nemusí jednat pouze o politický 

paralelismus.  
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1.3.2. Politická komunikace 

Politická komunikace je založena především na tom, kdo s kým komunikuje a jaký 

má daná komunikace konkrétní účinek. Jedná se o komunikaci mezi politickými 

organizacemi a občany. Cílem politické komunikace je ovlivnit výsledky vládnutí. 

Technik, které se v politické komunikaci užívají, je poměrně mnoho a nutno říci, že se 

postupem času mění. Klíčovým aktérem v této problematice jsou média, která drtivé 

většině občanů zprostředkovávají informace ze světa politiky. (Křeček, 2013: 9-10) 

1.4.  Vlastnictví médií 

Problematika vlastnictví médií se dá se považovat za jedno z nejdůležitějších 

v mediální oblasti. Jedná se o problematiku toho, kdo média vlastní ale hlavně toho, jakým 

způsobem svou moc v médiích uplatňuje, což může být pro směřování média zásadním 

faktorem.  

Základním rozdělením v souvislosti s vlastnictvím médií je rozdělení na soukromá 

média a média veřejné služby. Média veřejné služby, resp. veřejnoprávní média, nejsou 

zaměřena ekonomicky, jejich činnost tedy negeneruje žádný zisk. (Jirák, 2015: 143) 

Dalším podstatným faktem je, že finance vždy čerpají z veřejných prostředků a tím pádem 

je nezbytné, aby jejich činnost byla přísně stanovena zákony dané země. Opakem jsou 

soukromá média, která jsou orientována primárně na zisk. Právě soukromých médií je 

v České republice většina. Dalším typem, který uvádí Jan Jirák jsou média komunitní. Ty 

se vyznačují zpravidla nízkým rozpočtem, úzkým organizačním týmem a tematicky velice 

vyhraněným obsahem. Jedná se například o studentské spolky a jejich vlastní tiskoviny. 

Tato média ovšem v českém prostředí nemají zásadní vliv. (Jirák, 2015: 143) Pro potřeby 

této bakalářské práce je potřeba zabývat se primárně soukromými médii, jelikož pouze u 

nich je možné, aby je koupil soukromý investor, vlivné politiky nevyjímaje, a jako vlastník 

zde začal uplatňovat svůj vliv. 

Vliv vlastníků nemusí být vždy tak markantní, že by se snažil ovlivňovat konkrétní 

články či manipulovat redaktory. Často se ale snaží alespoň nastínit jistou linii, kterou by 

měl obsah následovat. „Může také docházet k neformálnímu a nepřímému tlaku v určitých 

otázkách, na nichž vlastníkům záleží (například jde-li o jejich vlastní obchodní zájmy).“ 

(McQuail, 1999: 235) Nicméně o tom, že vlastníci mají možnost ovlivňovat konkrétní 

obsahy ve svém médiu, dnes již není pochyb, dokonce existuje i řada výzkumů, které 

potvrzují, že tomu tak skutečně je. (McQuail, 1999: 234) Toto je pochopitelně jeden 
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z hlavních důvodů, proč se mnoho vlivných lidí, včetně politiků, snaží do světa médií 

vstoupit tím, že koupí jeho část.  

Vlastnictví médií lze rozdělit na tři typy podle toho, kdo je vlastní a jaké jsou jeho 

aktivity v dalších oblastech podnikání. Prvním typem je vertikální vlastnictví médií, které 

se projevuje vlastnictvím různých fází výroby či distribuce. Například vydavateli novin, 

který provozuje tento typ vlastnictví, můžou patřit zároveň papírny i firmy, které noviny 

distribuují či prodávají. (Jirák, 2015: 145) Toto spojení je výhodné pro obě strany. Majitel 

má jednak větší kontrolu nad celým procesem výroby a také je to pro něj pochopitelně 

finančně výhodnější. Tiskárna zase získává stálého klienta a nemusí se tak strachovat o 

stálý příjem. K vertikálnímu vlastnictví médií může docházet i v geografickém slova 

smyslu. Konkrétní příklad uvedl McQuail ve své knize Úvod do teorie masové 

komunikace – celostátní koncerny, které skupují různé lokální noviny. (McQuail, 1999: 

191) Druhým typem je horizontální vlastnictví, které se týká získávání podniků stejného 

charakteru jedním vlastníkem. Jedna osoba tedy skupuje podniky, které by pro něj a jeho 

firmu mohli být konkurencí. Majitel tímto způsobem dosahuje zvýšení zisku a zároveň 

výrazně posiluje svou moc v mediální oblasti. (McQuail, 1999: 192) A posledním typem je 

diagonální vlastnictví, které se vyznačuje tím, že jeden majitel nakupuje podniky různého 

charakteru a snaží se svoje podnikatelské aktivity rozšířit do několika různých směrů. 

Majitel tedy získává kontrolu nad několika různými oblasti podnikání. Podstatnou výhodou 

tohoto typu vlastnictví nastává při poklesu výkonu v určité oblasti. V tuto chvíli majiteli 

vydělávají jiné sféry jeho podnikání. (Jirák, 2015: 145) 

V moderní společnosti můžeme pozorovat všechny tyto jevy. Pro mediální instituce 

je nejvýhodnější ovládat jak horizontální, tak vertikální rovinu vlastnictví médií, protože 

díky tomu si zajišťuje velice bezpečné postavení na trhu. (Burton, 2001: 94) Ve chvíli, kdy 

si uvědomíme, že velká část mediální moci je soustředěna jen v několika málo rukou, je 

načase ptát se nakolik jsou tato média odpovědná společnosti a nakolik jsou informace, 

které přináší pravdivé či nikoliv. 

1.5.  Financování médií 

Podmínkou samotné existence médií je dostatek finančních prostředků. Masové 

médium, které nemá dostatek finančních prostředků na běžný chod bude mít méně 

novinářů, tím pádem chudší mediální obsahy a posléze i nižší čtenost. Tato situace se 

v podstatě rovná zániku média. Ovšem ve chvíli, kdy je evidentní, že masové médium se 
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s nedostatkem financí nepotýká, je podstatné se ptát, kdo ho skutečně financuje. Do jisté 

míry totiž platí, že kdo médium financuje, bude si klást větší či menší nároky na konkrétní 

obsahy. Je tedy důležité si uvědomit, že kvalitu mediálních obsahů ovlivňuje nejen 

dostatek peněz pro chod média, ale i to, odkud peníze reálně jdou. (Burton, 2001: 96-97) 

Například Herbert Altschull ve své knize Agents of Power k této problematice napsal: 

„Obsah médií vždy odráží zájmy těch, kdo tato média financují“. (Altschull, 1995: 440) 

Není nezbytné, aby médium financoval pouze vlastník (i když se jedná zpravidla o 

nejčastější variantu), často se jedná o různé soukromé investory, soukromé mecenáše či 

státní orgány. Tyto linie se často prolínají a jen málokdy se stává, že by mediální produkty 

byly financovány pouze z jednoho zdroje. Vlivy se tedy často mísí a do jednoho 

konkrétního média jich může pronikat hned několik. (McQuail, 1999: 189-190) 
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2. Vlastnictví médií politiky v České republice 

Druhá kapitola bakalářské práce se věnuje několika různým podtématům. První část 

je věnovaná novele zákona o střetu zájmů. Poskytuje nejen analýzu nejpodstatnějších a 

nejdiskutovanějších paragrafů ale i ucelený pohled na to, jak na ni nahlížela sněmovna 

Senát i prezident ČR, který dokonce v roce 2017 podal stížnost k Ústavnímu soudu. Další 

část se podrobně zabývá aktivitami Andreje Babiše v politice i v oblasti podnikání, do 

čehož bez pochyb spadá i oblast mediální. Kapitola se věnuje i analýze nahrávek, které 

naznačují, že se Babiš pokoušel ovlivnit mediální obsah a využít tak svého postavení 

k upevnění své politické funkce. Jako poslední jsou v kapitole zmíněni další čeští politici, 

kteří jsou obviňováni ze střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Jedná se o 

senátora Iva Valentu a poslance za hnutí SPD Radima Fialu.  

2.1. Novela zákona o střetu zájmů 

Novela zákona o střetu zájmů, někdy také přezdívaná „lex Babiš“, byla navržena 

poslancem za ČSSD Janem Chvojkou v polovině roku 2015. Zákon byl 14. září 2016 na 

49. schůzi Poslanecké sněmovny schválen. Později se ale dočkal dvou odmítnutí. V říjnu 

roku 2016 byl zákon vrácen Senátem a po znovuschválení Poslaneckou sněmovnou byl 

vrácen prezidentem republiky Milošem Zemanem. Dne 11. ledna 2017 Sněmovna 

přehlasovala veto prezidenta a zákon je tedy ode dne 25. ledna 2018 vyhlášen ve Sbírce 

zákonů pod číslem 14/2017.  

Zákon o střetu zájmů celkově upravuje „povinnost veřejných funkcionářů 

vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, 

které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit.“ Pod slovem „veřejný 

funkcionář“ se v zákoně skrývá mnoho odvětví. Pro účely této bakalářské práce jmenuji 

pouze funkce z nejvyšších pater české politiky – poslanec a senátor Parlamentu České 

republiky, člen vlády nebo jiného ústředně správního úřadu, náměstci členů vlády a 

prezident. (Zákon č. 14/2017 Sb., Novela zákona o střetu zájmů) 

Hlava II tohoto zákona definuje střet zájmů zákon jako jakékoliv jednání, při 

kterém hrozí, že kvůli jeho osobním zájmům bude ovlivněn výkon jeho funkce. Osobní 

zájem je podle této novely zájem, který přináší veřejnému funkcionáři (nebo jeho blízkým 

nebo firmám, kde podniká) jakýkoliv prospěch, nemusí být nutně pouze finančního 
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charakteru.2 Pokud by k takovému střetu zájmů došlo, je veřejných funkcionář povinen 

upřednostnit zájem veřejný. (Zákon č. 14/2017 Sb., Novela zákona o střetu zájmů) 

Hlava III popisuje, jaké činnosti nesmí veřejný funkcionář vykonávat. Činností je 

uvedeno hned několik. Pro účely této práce je na místě citovat paragraf 4a: „Veřejný 

funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního 

vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající 

osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání 

nebo vydavatelem periodického tisku.“ Jakýkoliv vlastník rozhlasového, televizního 

vysílání či periodického tisku, který se dostane do veřejné funkce, je nucen bez 

jakýchkoliv odkladů tuto činnost ukončit. Nejpozději tak musí učinit do 60 dnů od nástupu 

do veřejné funkce. Pokud by veřejný funkcionář z firmy neodešel, ztratil by ve firmě 

veškerá svá hlasovací práva. (Zákon č. 14/2017 Sb., Novela zákona o střetu zájmů) 

Zákon také upravuje povinnost veřejných funkcionářů podávat oznámení o 

osobním zájmu, o činnostech majetku, příjmech a závazcích.  Povinnost oznámit své 

podnikatelské aktivity byla ustanovena již před novelou zákona A nově musí veřejný 

funkcionář také oznámit, zda je vydavatelem periodického tisku či provozovatelem 

rozhlasového či televizního vysílání. (Zákon č. 14/2017 Sb., Novela zákona o střetu zájmů) 

Prezident České republiky Miloš Zeman již několikrát před definitivním 

přehlasování jeho veta do médií uvedl, že mu zákon nepřipadá ideální a v únoru roku 2017 

se rozhodl podat ústavní stížnost na tento zákon. Ve stížnosti žádá o zrušení již zmíněného 

paragrafu 4a a dále 4b a 4c a s tím související paragraf 9 odst. 1, písm. e. Konkrétně 

paragraf 4a zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a 

vydávat periodický tisk. Jako jeden z hlavních důvodů ke zrušení tohoto paragrafu uvedl 

následující: „Ustanovení § 4a je v každém případě v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod, podle něhož vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

                                                           
2 Konkrétně je osobní zájem v zákoně definován takto: „Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého 

jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely 

tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, 

právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení 

majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného 

prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k 

neomezenému okruhu adresátů.“ (Novela zákona o střetu zájmů, 2017) 
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obsah a ochranu.“ 3 (Ovčáček, 2017) K ústavní stížnosti prezidenta republiky se také 

připojilo 42 poslanců – 39 z hnutí ANO a další 3 z hnutí Úsvit. (ČTK, 2017a) Ústavní 

stížnost podalo o pár měsíců dříve i několik desítek senátorů.4 Ti ale mají pro její podání 

zcela jiný důvod. Vadí jim povinnost všech veřejných funkcionářů zveřejňovat svůj 

soukromý majetek, a to i včetně tzv. společného jmění manželů. Stížnost také uvádí, že 

není možné automaticky předpokládat, že každý, kdo se chce podílet na samosprávě, má 

nečisté úmysly. (Mazancová, 2017)  

Zákon v tuto chvíli stále leží u ústavního soudu a není jisté, jak celá situace 

dopadne. Autorka práce se pokusila na počátku dubna 2018 kontaktovat Ústavní soud 

s dotazem, kdy by zhruba mohl být znám konkrétní závěr. Dne 18. 4. 2018 odpověděl 

vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu Ústavního soudu, Vlastimil Göttinger, že 

v tuto chvíli nelze odhadnou, kdy by mohlo být v této konkrétní věci rozhodnuto. Přidal i 

vysvětlení, že ani on sám jako zaměstnanec nemá možnost nahlížet do spisu. Touto 

kompetencí disponuje totiž pouze plénum Ústavního soudu. Bližší informace tedy stále 

nejsou známy. 5 

 

 

                                                           
3 Konkrétně je v ústavní stížnosti prezidenta republiky uvedeno toto: „Odhlédne-li se od poněkud atypického 

řešení, kdy na jedné straně je stanoven zákaz a na druhé straně se předpokládá, že tento zákaz nebude 

dodržen, je ustanovení § 4a v každém případě v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

(dále jen „Listina“), podle něhož vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Navrhovatel akceptuje, že k omezení tohoto základního práva může výjimečně dojít v případě jeho kolize 

s mimořádně silným a řádně odůvodněným veřejným zájmem, při pečlivém šetření podstaty a smyslu 

omezeného základního zájmu; přestože z projednávání předmětného ustanovení v Parlamentu ČR nelze 

jednoznačně dovodit řádné odůvodnění mimořádně silného veřejného zájmu, lze mít zato, že tímto veřejným 

zájmem je zamezit tomu, aby veřejný funkcionář zneužil jako provozovatel rozhlasové nebo televizní vysílání, 

nebo jako vydavatel periodický tisk, anebo jako podílník na těchto subjektech, a dostal se tak do střetu zájmů 

s výkonem své funkce.“ (Ovčáček, 2017) 

4 Včetně senátora Iva Valenty, spoluvlastníka serveru Parlamentní listy.  

5 Jedná se o soukromou emailovou komunikaci s Vlastimilem Göttingerem, vedoucího odboru vnějších 

vztahů a protokolu ÚS, ze dne 18. 4. 2018. Od zaměstnanců Ústavního soudu autorka práce nedostala 

povolení publikovat celou emailovou korespondenci, proto není uvedena v příloze a je zde parafrázován 

pouze konkrétní závěr, který z ní vyplývá. 
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2.2. Andrej Babiš 

Andrej Babiš v současné době nejdůležitější figura na české politické scéně, se 

podle některých nachází ve střetu zájmů. Když v roce 2013 bylo jeho hnutí úspěšné ve 

volbách a on se dostal do nejvyšších pater české politiky, byl vlastníkem společnosti 

Agrofert, pod kterou spadala i vlivná mediální skupina MAFRA. Kvůli zákonu o střetu 

zájmů se na počátku roku 2017 sice oficiálně zbavil označení „vlastník“ a svoji firmu od té 

doby označuje za svoji bývalou firmu. Nicméně jeho vliv na chod společnosti je podle 

mnoha odborníků stále výrazný a střet zájmů tedy neustal. 

2.2.1. Babišovo působení v politice 

Andrej Babiš poprvé vstoupil do světa politiky na podzim roku 2011, kdy založil 

iniciativu s názvem Akce nespokojených občanů, zkratka ANO 2011. V době založení také 

uvedl, že pokud se iniciativa stane úspěšnou a osloví občany, chce se účastnit sněmovních 

voleb a pokusit se tak o vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Andrej Babiš již od počátku deklaroval, že náklady spojené s ANO si bude hradit ze svých 

příjmů a zdůraznil, že řízením státu jako firmy je možné ušetřit až stovky miliard. (ČTK, 

2011a)  

Politická inciativa se o rok později skutečně stala politickým hnutím s názvem 

ANO 2011, které se začalo připravovat na volby do Poslanecké sněmovny. Po pádu vlády 

Jana Nečase byly prezidentem vyhlášeny předčasné volby na říjen 2013. Hnutí ANO se ve 

svých prvních volbách umístilo na 2. místě se ziskem 18,65 % hlasů. První byla ČSSD, ta 

získala necelých 20,5 % hlasů. Za hnutím ANO následovaly strany v tomto pořadí: KSČM 

14,91 % hlasů, TOP 09 11,99 % hlasů, ODS 7,72 % hlasů, Úsvit 6,88 % hlasů a poslední 

strana, která se v těchto volbách dostala do sněmovny byla KDU-ČSL s 6,78 % hlasů. 

Ostatní strany zůstaly vždy pod hranicí 5 %. (Český statistický úřad, 2013a) Hnutí ANO ve 

svých prvních volbách získalo 47 křesel v Poslanecké sněmovně. Jen o 3 křesla méně než 

vítězná ČSSD. (Český statistický úřad, 2013b) Po volbách byla utvořena tříčlenná koalice 

– ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Premiérem byl jmenován lídr vítězné strany Bohuslav 

Sobotka a Andrej Babiš se stal ministrem financí. Od téhle chvíle, kdy se vlivný podnikatel 

a vlastník holdingu Agrofert stal ministrem financí, se začíná mluvit o konfliktu zájmů, 

který je podle některých naprosto nepřijatelný. Ministerstvo financí je totiž orgánem, který 

kontroluje dotace a Agrofert je firma, která tyto dotace čerpá.  
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Kvůli několika skandálům spojenými s osobou Andreje Babiše byla v květnu 2017 

vyvolána vládní krize, Tuto krizi odstartovaly primárně nahrávky, na kterých je zachycen 

rozhovor Andreje Babiše a novináře MF DNES Marka Přibila (více o nahrávkách 

v samostatné podkapitole). Situace kolem vládní krize byla poněkud chaotická. 

Spekulovalo se o odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí či o podání demise celé 

vlády. Nakonec byl Babiš 24. května 2017 z funkce odvolán a jeho nástupcem se stal jeho 

spolustraník Ivan Pilný. (Menšík, 2017)  

Babiš se se svým hnutím zúčastnil dalších voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky na podzim roku 2017. Hnutí ANO, i přes všechny skandály a 

kauzy jeho předsedy, v těchto volbách se ziskem 29,64 % hlasů drtivě zvítězilo. Na 

druhém místě se umístila ODS, její zisk 11,32 % hlasů nedosahuje ani poloviny počtu 

hlasů, které získalo hnutí ANO. SPD a Pirátům je ještě podařilo překročit hranici 10 % 

procent hlasů a ostatní strany (KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) získali vždy 

mezi 5-8 % hlasů. (Český statistický úřad, 2017) Vítězství hnutí ANO bylo v těchto 

volbách naprosto jednoznačné.  

V dubnu 2018 zatím ještě není zcela jasné, jak bude vypadat budoucí vláda. Andrej 

Babiš sice vyhrál volby, ale má v tuto chvíli problém sestavit koalici. V lednu 2018 se 

pokusil sestavit menšinovou vládu, která ovšem nedostala důvěru Poslanecké sněmovny. 

(Harzer, 2018) Znovuzvolený prezident republiky Miloš Zeman deklaroval, že Babišovi 

ponechá čas na sestavení nové vlády do června roku 2018, tedy více jak půl roku od voleb. 

Situace kolem sestavování vlády se tedy na konci psaní bakalářské práce (duben 2018) 

stále vyvíjí.  

2.2.2. Babišovo působení v oblasti byznysu/médií 

Andrej Babiš založil společnost Agrofert v roce 1993, která se z malé firmy 

vypracovala poměrně vysoko. Dnes je Agrofert nadnárodní společností. Působí v 18 

zemích světa celkem na 4 kontinentech.  Největší vliv má v Čechách a ve střední Evropě. 

Agrofert působí v několika oblastech podnikání. Jedná se o odvětví chemické, 

potravinářské, zemědělské, dále o oblast dopravní či dřevařskou. Pod Agrofert také spadá 

oblast médií, která je pro tuto bakalářskou práci zásadní. (Agrofert, 2018)   

Až do roku 2013 byly tištěné deníky v Česká republice primárně ve vlastnictví 

zahraničních investorů. Tato situace se změnila, když Andrej Babiš a jeho společnost 

Agrofert koupily mediální skupinu MAFRA. (Lebedová, 2013: 67) Ihned po zveřejnění 
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této informace se začaly objevovat pochybnosti o tom, že by Andrej Babiš mohl využívat 

deníky v rámci své politické kariéry. (Kejlová, 2013) Jeho mluvčí se snažil tyto domněnky 

vyvrátit. „Rozhodně to musím odmítnout, pan Babiš již některá média vlastní, a když se 

zeptáte kteréhokoliv z šéfredaktorů, zda je nějakým způsobem ovlivňuje, tak uslyší 

odpověď, že vůbec ne. (…) V tomto směru bychom chtěli všechny zaměstnance uklidnit," 

(Kejlová, 2013)  

MAFRA je velice silnou mediální skupinou, pod kterou spadá několik tištěných 

deníků, rádií i internetových portálů.6 Mezi tištěné deníky patří Mladá Fronta DNES, 

Lidové noviny nebo časopis Téma. V jeho portfoliu mají noviny, které jsou distribuované 

zdarma, mezi ně řadíme deník Metro a 5plus2. Internetových webů spravuje společnost 

MAFRA několik desítek, pro účely této bakalářské práce jsou podstatné následující: 

iDNES.cz a Lidovky.cz. Z rádií je zásadní zmínit nejposlouchanější rádio v České 

republice, kterým je rádio Impuls a které také spadá pod mediální skupinu MAFRA. 

(ČT24, 2017b) 

Sílu mediální skupiny MAFRA také ukazuje výzkum agentur MEDIAN a 

STEM/MARK, který mapuje čtenost tiskovin v České republice. MAFRA se v tomto 

výzkumu umístila celkově na třetím místě s téměř 2 miliony 400 tisíc čtenářů na jedno 

vydání. První místo obsadila skupina Czech News Media Centre s více než 3 miliony 300 

tisíci čtenářů. Hlavním titulem této mediální skupiny je deník Blesk a několik jeho 

podtitulů. Na druhém místě se umístila skupina Vltava Labe Media.7 Výzkum také 

zjišťoval čtenost konkrétních deníků. Konkrétně Mladá Fronta DNES se umístila na 

druhém místě s celkovou čteností 572 000 obyvatel, hned za již dlouhodobě nejčtenějším 

deníkem Blesk. V kategorii deníky zdarma se podle tohoto výzkumu umístil na 1. místě 

deník Metro, které také spadá pod MAFRU. (STEM/MARK a MEDIAN, 2017b) 

Andrej Babiš byl dlouhodobým vlastníkem firmy Agrofert a potažmo tedy i všech 

společností, které byly jeho součástí. Ale ve chvíli, kdy tento vlivný podnikatel vstoupil do 

                                                           
6 Průměrná čtenost jednotlivých mediální skupin v České republice viz níže. MAFRA se umístila na 

celkovém 3. místě s průměrnou čteností 2 398 tisíc čtenářů na jedno vydání. (STEM/MARK a MEDIAN, 

2017b) 

7  Konkrétní čísla o čtenosti prvních 3 nejčtenějších mediálních skupin v České republice: Mediální skupina 

Czech News Centre – 3 308 000 čtenářů na jedno vydání, Mediální skupina VLTAVA LABE MEDIA – 

2 632 000 čtenářů na jedno vydání, Mediální skupina MAFRA – 2 398 000 čtenářů na jedno vydání. 

(STEM/MARK a MEDIAN, 2017b) 
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politiky, začalo se poměrně hojně diskutovat o možném střetu zájmů, který byl a stále je 

pro mnoho politických subjektů naprosto nepřijatelný. (Kejlová, 2013) Novela zákona o 

střetu zájmů neumožňuje veřejným funkcionářům, tedy ani vrcholným politikům, 

provozovat rozhlasové či televizní vysílání a ani vydávat jakýkoliv periodický tisk. Andrej 

Babiš byl tedy nucen zařídit, aby on sám nebyl veden jako vlastník společnosti Agrofert. 

V takovém případě by totiž zákon o střetu zájmů, který platí od konce ledna 2017, 

porušoval. Andrej Babiš tedy téměř ihned po přehlasování zákona o střetu zájmů 

Poslaneckou sněmovnou převedl společnost Agrofert, včetně mediální skupiny MAFRA, 

do tzv. svěřenských fondů. (Bláha, 2018) 

Svěřenský fond je novinkou, kterou přinesl nový Občanský zákoník, který je 

účinný od počátku roku 2014 (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník). Jde o to, že 

vlastník převede svůj majetek do fondu, kterému sám může určit jeho správce. Oficiálně 

tedy Andrej Babiš vlastníkem firmy Agrofert není. Na počátku roku 2018 uvedl, že jsou to 

jeho bývalé firmy, že v současné chvíli není akcionářem a že z jejich činnosti nebude mít 

jeho osoba žádný zisk. Správci svěřenských fondů se staly Zbyněk Průša a Alexej Bílek, 

oba zaměstnanci Agrofertu. Dohled nad těmito fondy bude mít rada, jejíž členkou je i 

Babišova manželka Monika a právník Václav Knotek, který podle serveru Hlidacipes.org 

s Babišem a s jeho firmou také dlouhodobě spolupracuje. (Bláha, 2018) Babiš sám má ve 

svěřenském fondu postavení tzv. obmyšleného. Do budoucna to pro něj znamená, že bude 

poměrně rychle schopen získat firmu zpět do svého vlastnictví. (Pergler, 2017) Tento krok 

vyvolal u mnoha odborníků značné pochybnosti. Andrej Babiš sice již není oficiálním 

vlastníkem, ale vzhledem k tomu, kdo po něm funkci přebral, se stále dá spekulovat o tom, 

že jistý vliv z jeho strany zde může být i nadále. 

2.2.3. Nahrávky Andreje Babiše spolu s novinářem Markem Přibilem, květen 2017 

Počátkem května 2017 byly na sociálních sítích zveřejněny nahrávky, které 

naznačují, že se Babiš, jako tehdejší ministr financí, pokoušel ovlivňovat média tak, že se 

potají scházel s novinářem Markem Přibilem. Nahrávek je několik a v každé se oba aktéři 

věnují jiným tématům. Smysl schůzek byl ale vždy podobný. Novinář MF DNES Marek 

Přibil se s Andrejem Babišem domlouvá na publikaci kompromitujících informací. Jako 

první na nahrávky upozornil web Forum24. (Forum24, 2017a; Forum24, 2017b; Forum24, 

2017c) 
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První nahrávka zveřejněná 1. května 2017 zachycuje tehdejšího ministra financí 

Andreje Babiše, jak se velice vulgárně vyjadřuje o svých kolezích z vlády, jednalo se o 

členy ČSSD Michaelu Marksovou, Lubomíra Zaorálka či tehdejšího premiéra Bohuslava 

Sobotku. (Forum24, 2017a)  

Druhá nahrávka byla zveřejněna o dva dny později, tedy 3. května 2017. Zde se oba 

muži baví o různých kauzách a probírají, kdy je nejvýhodnější tyto informace zveřejnit 

v novinách. Konkrétně řeší materiály, které mají na tehdejšího ministra zdravotnictví 

Ludvíka z ČSSD. „Teď bych to nedával. Nechal bych to na příští rok,“ říká v nahrávce 

Andrej Babiš Marku Přibilovi. Podstatná je i část, kde oba muži mluví o Františku 

Nachtigallovi, řediteli strategického rozvoje MF DNES, o kterém Přibil mluví jako o muži, 

který byl ochotný pomáhat v načasování zveřejnění kompromitujících informací. 

Konkrétně zde zazněla i věta: „Nachtigall to (konkrétní informace pozn.) zatím nechtěl 

vystřelit.“ V další částí se baví primárně o ČSSD. I zde zazní poznámka s již zmíněným 

Františkem Nachtigallem, o kterém tvrdí, že má materiály proti Chovancovi, že pouze 

čeká, kdy bude vhodné s tím vyjít na veřejnost. Babiš také popisuje situaci kolem 4 

konkrétních politiků – Jiřího Zimolu, Milana Chovance, Miloše Zemana a Bohuslava 

Sobotku. A popisuje, kdo s kým spolupracuje. Nakonec se oba muži dohodli, že nejlepší 

bude počkat se zveřejněním informací na parlamentní volby. V poslední části druhé 

nahrávky se muži shodují na tom, že mají hodně materiálů, které by mohli Milanu 

Chovancovi. Marek Přibil konkrétně zmínil: „Na Chovance máme velmi slušně nabito.“ 

(Forum24, 2017b)  

V pondělí 8. května byla zveřejněna v pořadí třetí a poslední nahrávka. Ta se věnuje 

tzv. kauze Beretta, ve které jde primárně o únik tajným policejních informací. Novinář na 

nahrávce popisuje Babišovi výslechy, které byly pořízené v souvislosti s touto kauzou. 

Marek Přibil se chtěl s tehdejším ministrem primárně poradit, zda (případně kdy) může 

tyto velice citlivé informace, které shromáždil, zveřejnit. (Forum24, 2017c)  

Marek Přibil se ke zveřejněným nahrávkám nakonec na svém facebookovém 

profilu vyjádřil takto: „S panem Babišem, jehož jsme vnímal jako svého šéfa, jsme se sešel 

třikrát. Nikdy jsem nikoho nenahrával, natož abych pracoval pro Chovance, jehož jsem 

úhlavním nepřítelem. A to i v rámci soudních sporů. Více se k této věci nebudu a nehodlám 

vyjadřovat. Přátelům děkuji za podporu.“ (ČTK, 2017b) 

Andrej Babiš se dlouho odmítal tvrzení, že by jakýmkoliv způsobem ovlivňoval 

média. Opakovaně upozorňoval, že je skandální nahrávat vicepremiéra, označoval 
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nahrávky za manipulaci a několikrát je v médiích veřejně odmítl. Pár dní po jejich 

zveřejnění podal trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR. (ČTK, 2017c) 

Babiš několik dní také tvrdil, že nahrávky neslyšel. V pořadu Interview ČT24, ve kterém 

byl hostem 4. května 2017, mu moderátorka pořadu nahrávky pustila. On přesto tuto 

situací odmítl a označil takové odposlouchávání za praktiky StB. (ČT24, 2017a) 

Ten samý týden v neděli Andrej Babiš nedorazil do pořadu Otázky Václava 

Moravce v České televizi. Hájil se tím, že by proti němu byl jak moderátor Václav 

Moravec, tak všech pět pozvaných hostů – lídrů pěti parlamentních stran. Podle něj tito 

lidé nechtějí slyšet jeho odpovědi na jejich otázky, a tak považoval za zbytečné tam chodit. 

Dále uvedl: „Jasně teď budou mít nabito. Pomohl jsem jim. Udělal jsem chybu. Konečně 

jsem si ty nahrávky poslechl, a i když jsem přesvědčený, že jsem nikoho neúkoloval, 

přiznávám, neměl jsem se s tím novinářem vůbec scházet. Byla to předem zorganizovaná 

provokace. Podělal jsem to.“ (ČTK, 2017b) Andrej Babiš tedy týden po zveřejnění 

nahrávek přiznal, že se s novinářem scházel, ačkoliv veškeré výroky, které poskytoval 

médií v týdnu od 1. do 7. května, naznačovaly pravý opak.  

Zveřejnění těchto nahrávek ovšem není první indicie, která naznačuje, že by se 

Babiš pokoušel ovlivňovat svá média. Krátce potom, co koupil mediální skupinu MAFRA, 

tedy v roce 2013 volal do Lidových novin, aby vynadal konkrétnímu novináři, že nic 

nenapsal o tiskové konferenci hnutí ANO. Babiš v telefonátu ještě dodal „Doufám, že kluci 

vědí, co dělaj, jako. Asi nevědí, s kým maj tu čest.“ Později se za svůj výrok v médiích 

omluvil. (Echo24, 2017a) 

Ani novináři Marku Přibilovi se takovýto přešlap nestal poprvé. V listopadu 2017 

byl Marek Přibil obviněn z pomluvy, když v červnu 2016 napsal, že sociální demokrat 

Roman Vaigel nedokončil střední školu a chtěl ho tímto způsobem veřejně poškodit. 

Policie na základě trestního oznámení informace prověřila a došla k závěru, že tyto 

informace nejsou pravdivé. Novinář Marek Přibil byl obviněn a hrozí mu dva roky vězení 

nebo dokonce zákaz činnosti. (ČT24, 2017c) 

Ihned po zveřejnění nahrávek se v redakcích MF DNES a iDNES.cz, ve kterých 

působil i již zmíněný Marek Přibil, zvedla velká vlna protestů. Mnoho novinářů MF DNES 

a internetového deníku iDNES.cz se distancovalo od chování obou mužů, kteří 

v kompromitujících nahrávkách vystupují, tedy jak Andreje Babiše, tak i Marka Přibila. 

Vše konkrétně popsali v Prohlášení novinářů MF DNES a iDNES.cz, které bylo 

publikováno 4. května 2017. (iDNES.cz., Prohlášení novinářů MF DNES a iDNES.cz) 
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Novináři odmítli, že by Andrej Babiš měl možnost ovlivňovat jejich články. A zdůraznili, 

že je pro ně naprosto nepřípustné, aby se novinář scházel s politikem a probíral s ním 

kompromitující materiály na jeho politické rivaly. V prohlášení se také píše, že Marek 

Přibil nemohl mít za žádných okolností přímý vliv na to, co bude v novinách publikováno 

a co ne, jak je uvedeno v nahrávce. Dle jejich slov takovou moc nemají ani nejvyšší 

představitelé v redakci, natož řadový novinář Marek Přibil, který řadu let působil v rubrice 

„Názory“ a že mu tedy ve zpravodajské sekci v roce 2017 nevyšel ani jeden text. (Celé 

prohlášení novinářů MF DNES a iDNES.cz viz Příloha 1) 

Den po zveřejnění nahrávek několik novinářů ze zmíněných deníků dokonce podalo 

výpověď. Několik z nich uvedlo, že jsou chováním obou mužů vystupujících na 

nahrávkách zklamáni, či znechuceni a myslí si, že noviny tato kauza velice poškodila. 

(Ťopek, 2017) Jeden z redaktorů, který také podal výpověď, byl Jan Novotný. Ten se 

k celému případu vyjádřil, že je přesvědčen o tom, že Babiš svá média ovlivňoval. 

Novotný prý psal článek o hnutí ANO, kvůli kterém mu sám Andrej Babiš několikrát volal 

a sdělil mu, že s vydáním tohoto článku nesouhlasí.8 Novotný dále píše, že je prý 

přesvědčen, že vedení novin, konkrétně Plesl9 a Nachtigall,10 o těchto praktikách Babiše a 

Přibila věděli. (Slunečko, 2017) 

Na druhou stranu Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, v jednom ze svých 

článků upozorňuje na to, že autoři těchto nahrávek zcela jistě nehájí veřejný zájem, ačkoliv 

se tak na první pohled může zdát. Nahrávky jsou sestříhané a je z nich patrné, že jejich 

autor zveřejnil pouze části, které potřeboval. Podle Taberyho je nezbytné nahrávky řešit 

zabývat se jejich obsah, protože potencionální nebezpečí ovlivňování médií je obrovské, 

ale také upozorňuje, že bychom neměli přehlížet ani druhou stranu mince. (Tabery, 2017a)  

2.3. Senátor Ivo Valenta a Parlamentní listy 

Andrej Babiš je z pochopitelných důvodů popsaných výše nejvýraznější postavou, 

která je ve střetu zájmů a na kterého je tato bakalářská práce primárně zaměřena. Považuji 

ale za nezbytné alespoň zmínit i dalšího českého politika, který se aktivně angažuje ve 
                                                           
8 Celé jeho vyjádření je zde: „Andrej Babiš svá média ovlivňoval. Během posledních týdnů, kdy jsem ještě 

v MF DNES pracoval, se mi šéfredaktor Plesl sám přiznal k tomu, že můj text s majitelem novin Babišem 

konzultoval. Jednalo se o text hnutí ANO, který se Babišovi nelíbil. Sám mi dokonce několikrát volal a svůj 

nesouhlas s obsahem mých textů sdělil.“ (Slunečko, 2017)   

9 Jaroslav Ples – český novinář a v současné době šéfredaktor deníku Mláda Fronta DNES 

10 František Nachtigal – v současné době ředitel strategického rozvoje MAFRA a. s. 
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světě médií a je vlastníkem internetového zpravodajského portálu Parlamentní listy, který 

je podle týdeníku Respekt osmým nejnavštěvovanějším zpravodajským webem v České 

republice. Senátor Ivo Valenta na počátku roku 2017 koupil majoritní podíl ve společnosti 

Our Media, která je vydavatelem Parlamentních listů a dostal se tak jako další český politik 

do střetu zájmů. Sám Valenta popírá, že by Parlamentní listy zneužíval ve své politické 

kariéře a tvrdí, že do nich pouze investoval (Kundra, 2017a)  

Zpravodajský web Parlamentní listy je v mnoha ohledech a mnoho odborníků i 

laiků zpochybňuje jeho objektivnost. Ondřej Kundra ve svém článku píše, že cílem redakce 

Parlamentních listů je podávat informace z aktuálního dění co možná nejrychleji. Tato 

snaha je do jisté míry pochopitelná. Problém ale nastává ve chvíli, kdy tato rychlost jde na 

úkor správnosti analýz, což bývá v Parlamentních listech často podceňováno. Redakce 

Parlamentních listů se zaměřuje spíše na emotivní situace, které vyvolávají senzaci a vlnu 

emocí u publika, než na pravdivost a objektivnost článků. Web se kolikrát nebál použít 

několik vulgarit. Pro mnoho novinářů by tyto praktiky byly za pomyslnou etickou hranicí. 

Parlamentní listy ovšem často nemají profesionální novináře, nýbrž shánějí studenty či 

začínající žurnalisty, kteří požadují minimální mzdu a svými emotivními články přitahují 

mnoho dalších čtenářů. (Kundra, 2017b) 

Výzkumníci z Masarykovy univerzity dokonce zjistili, že Parlamentní listy uvádí 

své zdroje pouze ve 40 % případů. Ostatních 60 % článků je v tomto ohledu značně 

problematických. U většiny článků totiž nelze dohledat, odkud autoři informace čerpají 

nebo zda konkrétní osoby, o kterých se zmiňují vůbec existují. (iRozhlas, 2017) 

Navíc se Parlamentní listy objevily v seznamu Ministerstva vnitra, který 

vyjmenoval všechny servery, které by se podle něj daly označit za dezinformační. Mluvčí 

ministerstva vnitra ale upozorňuje, že v seznamech jsou namíchány servery jak 

dezinformační, tak i různé weby, na kterých se objevují pouze zavádějící informace a ne 

dezinformace. Sám Ivo Valenta popírá, že by Parlamentní listy šířily dezinformace, naopak 

tvrdí, že je to pro něj pocta, protože pokud někdo sleduje médium tímto způsobem, je to 

pro něj znamení, že píše pravdu. (Zelenka, 2017) 

2.4. Místopředseda SPD Radim Fiala a Týdeník Prostějovska 

Místopředseda SPD Radim Fiala je ministerstvem spravedlnosti podezříván, že 

porušuje zákon o střetu zájmů. Skrze jeho firmy je totiž vlastníkem Týdeníku Prostějovska. 

V únoru 2018 byly ministerstvu podány informace, na jejichž základě ministerstvo celý 
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případ prověřuje. V březnu 2018 byl tento podnět vyhodnocen jako důvodný. Zda opravdu 

Radim Fiala porušuje svými aktivitami zákon o střetu zájmů, potvrdí až přestupkový 

orgán, který se bude celou záležitostí dále zabývat. (Žabka, 2018) Jak se situace vyvine 

není tedy zatím zcela jasné. Ve chvíli, kdy by Radim Fiala byl označen jako někdo, kdo 

porušuje střet zájmů, nebyl by sice tak rozsáhlý jako střet zájmů Andreje Babiše, nicméně 

je třeba se problémem zabývat jak právně, tak občansky.  
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3. Média jako hlídací psi demokracie 

Třetí kapitola bakalářské práce se věnuje názorům jednotlivých složek společnosti 

na problematiku médií a toho, zda jsou schopni plnit roli hlídacích psů demokracie. První 

část prezentuje nejrůznější názory na současné politické dění v České republice. Konkrétně 

jde o takovou analýzu názorů, která poskytne komplexní pohled na současnou politickou 

situaci spojenou primárně s politikem Andrejem Babišem. Díky němu a jeho médiím totiž 

vyvstává mnoho pochybností o tom, zda jsou média v takové situaci nezávislá. V 

souvislosti s touto problematikou jsou zde prezentovány názory jak na Babišův střet zájmů 

obecně, tak na konkrétní problémy s tím spojené jako je zákon o střetu zájmů či nahrávky 

z května 2017. Kapitola obsahuje pohledy odborné i laické veřejnosti, tedy členů 

politických stran, novinářů, odborníků i široké veřejnosti. 

Druhá část této kapitoly se věnuje této otázce obecně. Nevztahuje se tedy pouze na 

Českou republiku, ale řeší problém globálně. V této podkapitole nalezneme odpovědi na 

otázky typu – jaké jsou důvody toho, proč jsou média a jejich role tzv. watchdog 

zpochybňována? Kde vidí konkrétní autoři největší problém? Plní média tuto funkci 

v dnešním světě alespoň částečně? 

3.1. Názory odborné i laické veřejnosti na současnou situaci v ČR 

První část této kapitoly se bude zabývat názory současných politických 

reprezentantů na problematiku vlastnictví médií vlivnými politiky. Každá strana se k tomu 

pochopitelně vyjadřuje v jiné míře a s jiným akcentem. Souvisí to samozřejmě s tím, jak 

moc se touto problematikou zabývá a zda ji považuje za problém či nikoliv. Nicméně 

bavíme-li se konkrétně střetu zájmů Andreje Babiše, můžeme říci, že vesměs politické 

strany toto odmítají. Nejhlasitější odpůrci Babiše a jeho střetu zájmů je v současné chvíli 

pravicová opozice, konkrétně strany TOP 09 a ODS. Obě strany dlouhodobě odmítají 

jakoukoliv spolupráci s Babišovým hnutím ANO a v předvolební kampani, která probíhala 

v roce 2017, to bylo jedno z hlavních témat, které nastolily. Například čestný předseda 

TOP 09 Karel Schwarzenberg při odstartování kampaně této strany v květnu 2017 uvedl: 

„TOP 09 je jediná strana, která byla od začátku proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi 

a říkala, že budou neštěstím pro Českou republiku. Teď máme poprvé šanci s tím něco 

udělat, to znamená, že jsme povinni to udělat, každý z nás musí nasadit všechny síly.“ 

(Kopecký, 2017) Jedním z příčit tohoto „neštěstí pro českou politiku“ je podle TOP 09 a 

jejích členů i působení Andreje Babiše v oblasti médií, což strana dlouhodobě kritizuje a 
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svobodu médií považuje za podstatnou v demokratickém systému. Ostatně tento fakt 

shrnul v jednom ze svých mediálních výstupů současný předseda strany Jiří Pospíšil, když 

uvedl: „Svobodná média k demokracii patří, svobodná média jsou esencí demokracie 

stejně jako politické strany. A my potřebujeme svobodná média (…)“ (Nguyen, 2017a)  

Kritikou nešetří ani bývalé koaliční strany, které s ANO zemi vládly necelé 4 roky. 

Například tehdejší premiér Bohuslav Sobotka počátkem června roku 2017, tedy těsně po 

začátku vládní krize, řekl: „Dokud nedojde k tomu, že ta média budou jednoznačně 

oddělena, například dokud je Andrej Babiš neprodá, tak ta rizika, ty pochybnosti tady 

budou existovat i nadále." (ČTK, 2017e) Tímto výrokem dal jasně najevo, že střet zájmů 

v případě Andreje Babiše je problémem, který je potřeba řešit a naznačil, že Andrej Babiš 

by se měl médií zbavit, pokud chce v politice i nadále zůstat. Podobně se vyjadřují i ostatní 

členové sociálních demokratů. Tehdejší dvojka ČSSD, Milan Chovanec, dokonce vznesl 

proti lídrovi hnutí ANO poměrně závažné obvinění namířené proti Andreji Babišovi, když 

uvedl: „Osobně mi říkal (Andrej Babiš pozn.), že pokud odejde z vlády, začne se věnovat 

předvolební kampani a naplno využívat svá média a fakticky je i řídit. Pak prý uvidíme.“ 

(Otto, 2017) 

Obě bývalé koaliční strany i jejich poslanci jsou také příznivci novely zákona o 

střetu zájmů. Poslanec Jan Chvojka celou novelu zákona o střetu zájmů dokonce navrhl, 

čímž dal jako poslanec za ČSSD najevo velký nesouhlas s počínáním Andreje Babiše a 

ukázal, že situaci chce řešit. Bohuslav Sobotka, tehdejší předseda ČSSD a premiér, uvedl, 

že strana si je vědoma toho, že zákon sice nevyřeší střet zájmů jako takový, ale považuje za 

velice pozitivní, že se jednak nastartovala debata o této problematice a jednak že zákon 

Andreji Babišovi zásadně zkomplikoval život. (Neovlivni.cz, 2017) Marian Jurečka, 

poslanec za KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství v Sobotkově vládě, uvedl k novele 

zákona následující: „Politik, který je v tak vrcholných funkcích, by neměl být ve střetu 

zájmů. Že pan ministr financí je ve střetu zájmů, já osobně říkám od začátku.“ (ČT24, 

2017d) Ostatní poslanci a členové KDU-ČSL se k situaci kolem zákona o střetu zájmů 

staví velice podobně. Předseda KDU-ČSL, Pavel Bělobrádek, se kriticky vyjádřil i 

k nahrávkám z května 2017. Považuje to za velice závažné a podotýká, že pokud jsou 

nahrávky pravé, svědčí to o tom, že Andrej Babiš celou dobu všem (včetně veřejnosti) lhal. 

(ČTK, 2017f)  

Sám Andrej Babiš se k nahrávkám stavěl odmítavě. Stále opakoval, že média 

neovlivňuje a že tyto nahrávky nejsou pravdivé. „Je to podvrh, je to kampaň. Vy tu stále 
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řešíte lži o mně, které vyrobili bývalí redaktoři MAFRY,“ řekl v rozhovoru pro Českou 

televizi. Na druhou stranu asi týden po zveřejnění nahrávek se na svém facebookovém 

profilu přiznal, že se s novinářem několikrát sešel a za své chování se omluvil. (ČT24, 

2017a)  

Při projednáváních novely zákona o střetu zájmů byl jeho největším odpůrcem 

jednoznačně poslanec za hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Na konci listopadu 2016, kdy bylo 

na programu Poslanecké sněmovny přehlasování zákona, který byl vrácen Senátem, ve 

svém plamenném projevu zdůraznil, že zákon o střetu zájmů byl sice prioritou jejich vlády, 

ale v tomto podání je to zákon pouze o jednom člověku. Vyjádřil také znepokojení nad tím, 

že se podobný zákon nenavrhl už dříve, protože politiků a zároveň podnikatelů bylo v 

Poslanecké sněmovně v minulosti více. Podle něj je naprosto nepřijatelné, aby byl 

z politického dění vyloučen člověk, který vybudoval úspěšnou firmu, která dokázala 

zaměstnávat spoustu lidí a platit daně státu.11 (PSP ČR, 2016) Dále ve svém projevu rozvíjí 

myšlenku, že by se zákon o střetu zájmů měl realizovat až pro nové členy vlády. Podobné 

stanovisko vyjádřil i když Poslanecká sněmovna v lednu 2017 projednávala prezidentské 

veto tohoto zákona. Na této schůzi vystoupil také tehdejší poslanec za hnutí ANO Ivan 

Pilný, který zdůraznil, že voliči přesně věděli, koho volí, že přesně věděli, co pan Babiš 

vlastní a že Poslanecká sněmovna nemá právo měnit názor voličů. Andrej Babiš se této 

schůze 11. ledna 2017 vůbec nezúčastnil.12 

Odpůrcem byl i současný předseda hnutí SPD (Svoboda a přímá demokracie) 

Tomio Okamura, který při projednávání novely zdůraznil, že zákon je „hloupý účelový 

paskvil, který v praxi nic neřeší“.  Ve svém projevu také podotkl, že není možné, aby o 

tom, kdo půjde do politiky rozhodovali lidé jako je Miroslav kalousek či Bohuslav 

                                                           
11 Konkrétně Jaroslav Faltýnek v Poslanecké sněmovně uvedl toto: „(…) Bylo by všem jasné, že když chceš jít 

do politiky a máš firmu, kterou jsi celý život budoval, nebo nedej pánbůh vlastníš nějaké médium, tak se 

tohoto majetku musíš zbavit, jinak nemůžeš být ministrem. Pokud tak neučiníš, nemáš právo jít do politiky, 

nemáš právo stát se ministrem. A z mého pohledu je tato věc absurdní: vyloučit z politiky člověka, který celý 

život něco budoval, zaměstnával lidi, platil daně. (…).“ (PSP ČR, 2016) 

12 Lze konstatovat, že všichni členové hnutí ANO mají k této problematice velice podobný postoj svého 

předsedu v rozhovorech v médiích často kryjí. Někteří jsou ale podstatně ráznější. Například kandidát za 

hnutí ANO v Karlovarském kraji v předvolební debatě v září 2017 dokonce prohlásil: „Hlavní je, že všichni 

ví, komu média patří. Komu se to nelíbí, ať je prostě nečte.“ (ČT24, 2017e) 
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Sobotka.13 (PSP ČR 2017a) 

Naproti tomu hlasitým příznivcem novely zákona o střetu zájmů byl poslanec za 

TOP 09 Miloslav Kalousek. Při schvalování řekl, že Babišův střet zájmů je evidentní a že o 

něm nikdo nemůže pochybovat. A že na svém postu (tehdy ještě ministr financí) střetu 

zájmů obrovsky využívá 14. (PSP ČR 2017b) Tehdejší předseda opoziční strany TOP 09 

uvedl, že novela zákona o střetu zájmů není v rozporu s ústavou a podle jeho názoru je 

ústavní stížnost motivována údajným spojenectvím Zemana a Babiše. (ČTK, 2017a) 

Jedním z dalších příznivců novely byl tehdy i Petr Fiala, současný lídr ODS. Ten 

v roce 2016 v souvislosti se zákonem o střetu zájmů řekl, že mu sice nepřipadá ideální 

dělat zákon kvůli jednomu člověku, přesto je ale přesvědčen, že takový zákon republika 

potřebuje. Fiala upozorňuje, že jsme v situaci, kdy jsme jako společnost nuceni volit 

nezvyklá řešení a abychom zabránili Andreji Babišovi ovlivňovat v médiích podmínky pro 

rovnou soutěž všech politických stran, je podle něj potřeba zákon o střetu zájmů podpořit. 

(Fiala, 2016) Jako lídr strany tím dal jasně najevo svůj postoj k celé problematice.  

Zákon byl tedy schválen celkem 129 poslanci (potřebných bylo 101). Zákon 

podpořili dokonce i komunisté. Jeden z jejich poslanců uvedl, že pro něj ale budou 

hlasovat z úplně jiného důvodu než korupční ODS a TOP 09. Podle něj KSČM veřejnosti 

slíbila, že bude proti střetu zájmů důkladně bojovat a chce svůj slib dodržet. Dále podotkl, 

že KSČM představuje alternativu vývoje v české společnosti, ačkoliv se to všichni bojí 

uznat. (PSP ČR, 2017b) 

                                                           
13 Celé znění této části projevu Tomia Okamury zde: „Vážené dámy a pánové, na úvod bych chtěl k tomuto 

hlasování o tzv. lex Babiš říci, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nesouhlasí s oligarchizací 

politiky a také nesouhlasíme s výsledky této vlády, které je hnutí ANO nedílnou součástí. Ale není možné, aby 

o tom, kdo půjde nebo nepůjde do politiky, rozhodovaly předem stranické sekretariáty vedené Bohuslavem 

Sobotkou a Miroslavem Kalouskem. My v našem hnutí SPD prosazujeme přímou demokracii, tedy systém, 

kde jsou politici občany přímo volení a také odvolatelní a mají hmotnou odpovědnost. Zákon je navíc 

neuvěřitelně hloupý a účelový paskvil, který v praxi navíc nic neřeší. Jeho cílem není odstranit střet zájmů, 

ale jen politicky útočit na jednoho politika. Tak se prosím zákony nedělají. Andrej Babiš přepíše akcie na 

rodinu anebo to vyřeší jiným způsobem a v praxi bude mít stejný vliv jako dosud.(…) “ 

14 Konkrétně uvedl toto: „Ano, samozřejmě, nikdo tady nemůže říct, dokonce ani kolegové z ANO, že pan 

ministr financí Babiš není každodenně v děsivém střetu zájmů, který také každodenně využívá. Ale to, že tomu 

tak je, to není odpovědnost primárně jeho, to je primárně odpovědnost pana předsedy vlády Sobotky, který 

mu ve své vládě nabídl místo ministra financí. Kdyby mu nabídl jiné místo, např. ministra zahraničí, což by 

jistě pan ministr Babiš zvládal excelentně, nebo ministra kultury, což by vzhledem ke své kulturní minulosti 

také jistě zvládal excelentně, tak by ten konflikt zájmů zdaleka nebyl tak gigantický.“ 
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Česká pirátská strana se společně se stranou Starostové a nezávislí dostaly do 

Poslanecké sněmovny vůbec poprvé za dobu své existence. Ani jedna ze stran tedy 

nemohla být u schvalování zákona o střetu zájmů. Jak se na celou problematiku dívá Česká 

pirátská strana, dokážeme rozpoznat z několika výroků pro média.  

Již v roce 2016 poskytl předseda Pirátů Ivan Bartoš, rozhovor pro Echo24, ve 

kterém zdůraznil, že by se Andrej Babiš měl svých médií zbavit. „Ta kumulace moci je 

dosud nepředstavitelná, což rozhodně není žádoucí pro demokracii. Měl by (Babiš pozn.) 

vlastněná média regulérně prodat. Agrofert by se vůbec neměl účastnit veřejných zakázek v 

žádném rezortu. To je cena, kterou by měl Andrej Babiš zaplatit za vstup do politiky.“ 

(Nachtmann, 2016) Po zveřejnění nahrávek v květnu 2017 také prohlásil, že podle něj 

zneužívání médií ze strany Andreje Babiše probíhá dlouhodobě a že si nikdo nemůže 

myslet, že Babišův vstup do světa médií je náhoda. (Kotrba, 2017) 

Počínání Andreje Babiše vyhodnotila jako problémové i nevládní organizace 

Reportéři bez hranic, která od svého založení hodnotí svobodu tisku po celém světě. 

V dubnu roku 2017 tato organizace vydala zprávu o stavu svobody médií ve světě. 

Hodnoceno bylo celkově 180 zemí světa. Česká republika si oproti roku pohoršila z 21. na 

23. příčku, tedy o dvě místa. Důvodem tohoto pohoršení jsou podle zprávy oligarchové, 

kteří se snaží prostřednictvím nákupu médií upevnit svou moc a ohrožují tak svobodnou 

žurnalistiku. Zpráva Reportérů bez hranic konkrétně zmiňuje osobu Andreje Babiše. Díky 

němu a jeho médiím dosáhla podle Reportérů bez hranic tato problematika v České 

republice kritického bodu. (ČTK, 2017d) Andrej Babiš toto tvrzení odmítl a na zprávu 

Reportérů bez hranic reagoval slovy: „Já žádná média nevlastním a neovlivňuju, ani jsem 

neovlivňoval.“ (ČTK, 2017g). Zpráva Reportérů bez hranic z roku 2018 se ukázala jako 

ještě problematičtější než za předchozí rok. Česká republika si pohoršila o 11 míst a 

skončila tak na celkovém 34. místě. Jako důvod je stále uváděn Andrej Babiš. Znovu se o 

něm píše jako o oligarchovi, který vstoupil do světa médií. Reportéři bez hranic navíc 

uvádějí jako problémové i počínání prezidenta republiky, Miloše Zemana, a jeho 

provokace na účet novinářů obecně.15 (Reporters without boarders, 2018) 

Po zveřejnění nahrávek se celou kauzou dokonce zabýval Evropský parlament. Do 

programu schůze, jež se konala v červnu roku 2017, tedy měsíc po zveřejnění nahrávek 

                                                           
15 Reportéři bez hranic zdůrazňují hlavně jeho výroky o novinářích jako hyenách a jeho výroky o vraždění 

novinářů. Celý článek o ČR se v tomto kontextu také jmenuje: Journalists welcomed with AK-47 (Reporters 

withnout boarders, 2018)  
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s Andrejem Babišem, byl zařazen bod, který měl za cíl projednat, zda je v České republice 

ohrožena nezávislost médií. Nutno podotknout, že schůze se zúčastnilo jen několik desítek 

europoslanců z celkových 750. Většina z přítomných ovšem zdůrazňovala, že Česko nemá 

systémový problém se zneužíváním médií. Problém je jen v několika málo osobách (téměř 

vždy byl zmiňován Andrej Babiš), které se snaží ovlivnit média ve svůj prospěch. 

Eurokomisařka pro obchod také zdůraznila, že Evropská komise se do celé záležitosti 

může vložit pouze v případě, že je ohrožena unijní legislativa, a k takové situaci ovšem 

podle ní zatím v České republice nedošlo. (ČT24, 2017b)  

Dlouhodobou kritičkou Babiše a jeho aktivit je německá eurokomisařka Ingeborg 

Grässleová, která zdůrazňuje potřebu debatovat o stavu médií ve chvíli, kdy vidíme, že 

jejich nezávislost je v ohrožení. Eurokomisařka upozorňuje především na to, že každý 

politik by měl odejít ze všech podnikatelských aktivit, média nevyjímaje. Jedině tak je 

možné zamezit střetu zájmů, který je podle ní v České republice nezpochybnitelný. 

(Nguyen, 2017b) Na druhou stranu jiná z eurokomisařek, tentokrát českého původu, Věra 

Jourová z hnutí ANO se domnívá, že situace kolem Babišových médií není závažná. 

Nahrávky s Andrejem Babišem a novinářem MF DNES Markem Přibilem podle ní 

nedokazují, že by Babiš ovlivňoval média. Nic, o čem se v nahrávkách mluví, totiž nikdy 

reálně nevyšlo v novinách, takže o ovlivňování v tomto případě nejde. Česká republika 

byla podle Jourové v EU vnímána jako vysoce stabilní země a to, že se problematika 

zneužívání médií dostala až do Europarlamentu podle ní pověst České republiky výrazně 

poškodí. Jourová tedy byla jedním z těch, kteří kritizovali řešení českých vnitropolitických 

problémů v Europarlamentu. (Šrajbrová, 2017) 

Andreje Babiše a jeho působení v médiích kriticky hodnotí i sociolog médií 

Jaroslav Štětka. Ačkoliv v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že vývoj posledních událostí 

v souvislosti s touto problematikou není až tak překvapivý, podle něj měla společnost 

zpozornět mnohem dříve: „To, co sledujeme v dnešní době, to je ale pouze gradace trendů, 

které tu byly patrné přinejmenším od roku 2013, kdy Andrej Babiš koupil skupinu MAFRA 

a v návaznosti na to došlo na českém mediálním trhu k dalšímu vlastnickému přeskupení. 

Už v té době byla zpochybněna role médií jako nezávislých psů demokracie.“ (Pšenička, 

2017) Od té doby se podle Jaroslava Štětky deníky vlastněné Andrejem Babišem výrazně 

změnily a bylo tedy zřetelné, že k ovlivňování dochází.  

Podstatné je také uvést postoje alespoň některých novinářů. Většina z nich je 

k situaci také kritická. Například šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery ve svých 
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článcích píše, že vlastnictví politické strany a médií nelze skloubit dohromady. Po 

zveřejnění nahrávek s Andrejem Babišem se podle něj zásadně mění pohled na celou 

problematiku. Tabery v článku zmiňuje několik různých situací, na které se teď už 

nemůžeme dívat jako na pouhou shodu okolností. Například texty novináře Marka Přibila, 

které byly zveřejněné pár měsíců před nahrávkami a které přímo útočí na Babišovi 

nepřátele – TOP 09, ČSSD a Piráty. (Tabery, 2017b) 

Novinář Martin Fendrych z Aktuálně.cz16 poukázal na několik lží, které Andrej 

Babiš pronesl během své politické kariéry a také vyslovil domněnku, že v tzv. Babišových 

médiích může existovat několik novinářů, kteří budou ochotni podřizovat své články 

politikovi podle toho, jak se mu to hodí. Nevíme sice kolik jich je a jak velký mají vliv, 

víme ale, že Babiš se podobným praktikám nevyhýbá, spíše naopak. (Fendrych, 2017) 

Poměrně tvrdou kritiku Andreje Babiše vydal i zahraniční týdeník The Economist. 

Označil ho za mediálního magnáta, který není schopen vést politický dialog a svým 

počínáním v podstatě pohrdá demokratickým systémem. Týdeník uvedl, že jeho politický 

úspěch je velice výrazně spojen s nákupem médií v roce 2013, ačkoliv on trvá na tom, že 

svá média nezneužil. (Hampejs, 2017) 

Pochopitelně se ale objevují i opačné názory na celou problematiku. Například 

spisovatel a publicista Ondřej Neff se domnívá, že česká média jsou naprosto v pořádku. 

Považuje sice za chybu, že si Andrej Babiš koupil média, podle něj si tím utvořil v politice 

více nepřátel a spíše si tak uškodil. Tvrdí ale, že fakt, že Andrej Babiš vlastní MAFRU 

nelze automaticky označit jako ohrožení demokracie. Jako hlavní důvod uvádí to, že 

publikum je schopné rozpoznat seriózní žurnalistiku a neměli bychom ho podceňovat. 

(Rozsypal, 2017a) 

K celé situaci s ovlivňováním médií Andrejem Babišem se vyjádřil i šéfredaktor 

MF DNES Jaroslav Plesl, který byl v nahrávkách také několikrát zmíněn. Podle něj Andrej 

Babiš zpravodajství nikdy neovlivňoval a dodal, že po zveřejnění nahrávek je absolutně 

nepřijatelné, aby se o něco takového pokoušel. Mladá Fronta je podle Plesla 

nejsvobodnější médium v České republice. Na dotaz novináře, proč mu tedy Andrej Babiš 

několikrát volal a kritizoval ho za obsah jeho novin, odpověděl, že si takto volá s mnoha 

politiky a že Andrej Babiš mu v tu chvíli nevolá jako šéf MF DNES, ale jako ministr, což 

je podle něj zcela běžná praxe. (Rozsypal, 2017b) 

                                                           
16 Aktuálně.cz patři pod stejnou mediální společnost s názvem Economia jako týdeník Respekt a jeho 

šéfredaktor Erik Tabery.  
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V tomto ohledu nesmíme zapomenout ani na postoj veřejnosti, který je 

pochopitelně různorodý. Každý občan se na problematiku dívá z jiného úhlu pohledu a má 

jiné názory. Chceme-li ale zmapovat postoj veřejnosti jako celku, dobře zde poslouží 

tisková zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM) z ledna 2018. 

Zpráva naznačuje, kterým stranickým představitelům veřejnost nejvíce důvěřuje. Andrej 

Babiš v tomto výzkumu obsadil první místo. V lednu 2018 mu důvěřovalo celých 37 % 

občanů. V tomto ohledu se již od roku 2014, tedy od doby, kdy se jeho hnutí a on sám 

začaly podílet na celostátní politice, drží na první příčce. Od roku 2014 žádný jiný politik 

neměl u občanů takovou důvěru jako právě Andrej Babiš. Na druhém místě se v tomto 

výzkumu umístil, předseda hnutí SPD, Tomio Okamura. Výzkum také zjišťoval, kterým 

politickým představitelům voliči nejvíce nedůvěřují. Andreji Babišovi v lednu 2018 

vyjádřilo nedůvěru 56 % dotázaných, což je od počátku roku 2014 zatím vůbec nejvíce. 

(CVVM, 2018) Tato čísla tedy naznačují, že společnost je minimálně v pohledu na 

Andreje Babiše rozdělená.  

Nutno znovu zdůraznit, že podpora Andreje Babiše je tedy nejvyšší ze všech 

ostatních současných politiků, ale z dlouhodobého hlediska důvěra v jeho osobu klesá. 

V roce 2014 i 2015 mu důvěřovalo vždy více než 50 % dotázaných. Od začátku roku 2016 

až do dubna 2017 se podpora pohybovala vždy mezi 45-50 % a v září roku 2017 poprvé 

klesla pod 40 %.  Tento pokles je spojen s klesající důvěrou v politiky obecně a tento fakt 

nic nemění na tom, že Andrej Babiš je již od svého nástupu do politiky pro občany 

nejdůvěryhodnějším osobou na české politické scéně ze všech. (CVVM, 2018) Ostatně 

velkou podporu hnutí ANO ze strany veřejnosti ukázaly i poslední volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2017. Andrej Babiš zde získal necelých 30 % hlasů a drtivě tak porazil 

všechna ostatní uskupení. 

3.2. Média jako hlídací pes demokracie – sen nebo skutečnost?  

Masová média se stala dnes pevnou součástí naší společnosti. Jejich moc ovlivnit 

veřejné mínění je obrovská. Už Walter Lippmann ve své knize z roku 1922 uvedl, že lidé 

reagují na politické záležitosti na základě jakýchsi obrazů, které mají ve své hlavě, tyto 

obrazy jsou ale ve velké míře uspořádány díky médiím. (Říchová, 2000: 15) Jejich moc 

dokazují také přezdívky, které se média vysloužila za dobu jejich existence. Jedna 

z prvních vznikla asi před 200 lety po napoleonských válkách, kdy se ve světové politice 

utvořilo 6 světových velmocí. A protože síla médií byla tak velká, že se podle některých 
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mohla rovnat výše zmíněným šesti velmocem, dostala přízvisko „sedmá velmoc“. 

Podstatně později vznikla přezdívka hlídací pes demokracie, která naznačuje, že média a 

novináři by svým počínáním měli kontrolovat politiky tak, aby byly v zemi udržovány 

demokratické pořádky. James Curran před několika lety definoval několik podmínek, které 

by měl splňovat mediální systém v demokratických společnostech. (Říchová, 2000: 158) 

1) měl by dát lidem možnost zjistit, co je v jejich zájmu; 

2) měl by posilovat organizace, které reprezentují kolektivní zájmy; 

3) měl by neustále kontrolovat vládu a další mocenská centra; 

4) měl by vytvářet podmínky pro kompromisy. 

O tom, jestli opravdu média plní tyto funkce spolehlivě, v poslední době 

polemizuje stále více a více lidí. 

Podstatou demokratické společnosti je dělba moci na tři složky – moc 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Tyto složky se navzájem vyvažují a jejich smyslem je 

vzájemná kontrola. Někteří autoři uvádí, že k nim patří ještě čtvrtá – moc mediální. 

Úkolem médií je především informovat veřejnost a kontrolovat tři složky moci ve státě 

(více o funkcích médií viz 1. kapitola). Jejich moc ale sahá tak daleko, že často mají 

možnost se podílet na konkrétním politickém rozhodování. Podle Růžičky bychom se měli 

snažit profesionalizovat veřejnost stejně tak, jako se postupem času profesionalizovala 

média. Lidé se musí naučit vybrat si, která média na sebe nechají působit a které názory 

přijmou za své. Podle něj by média měla mít takovou roli ve společnosti, kterou jim daná 

společnost přisoudí. Autor si je vědom toho, že hlavním faktorem je osobní vzdělanost, 

proto jednu z hlavních úloh v této problematice přisuzuje univerzitám, nadacím, či jiným 

institucím, které umožňují svobodně debatovat. (Růžička, 2011:98-99) Z této úvahy tedy 

vyplývá jeden z možných pohledů na celou problematiku. Média mohou plnit funkci 

hlídacích psů demokracie v případě, že veřejnost je schopná aktivně hledat a objektivně 

hodnotit zprávy z médií. Této schopnosti říkáme mediální gramotnost. Radim Wolák ve 

své knize zmiňuje, že mediální gramotnost by měla být součástí našeho základního 

vzdělání. V současné chvíli je tato schopnost v českém školství zahrnuta pouze v rámci 

předmětu občanská výchova, (Wolák, 2007: 8) což vzhledem k nastupujícím novým 

technologiím jako internet a další komunikační prostředky není dostačující a výuka by 

měla být na školách zásadně posílena. 
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Problém nedostatečné mediální gramotnosti není názor pouze jednoho autora. 

Například Daniela Kunštát uvádí, že veřejnost nepřemýšlí nad informacemi z médií a 

pouze je nekriticky přijímá, což je jeden z hlavních problémů, proč média neplní funkci 

hlídacích psů demokracie. Tento postup občanů způsobuje to, že nejsou schopni vidět 

realitu takovou, jaká je. Někteří autoři tak mluví o jakémsi „pseudoprostředí“, jež je pro 

publikum mnohem zajímavější než reálný svět. Podle autora jménem Boorstin média 

nereprezentují skutečnost, nýbrž veřejné mínění. Podle něj veřejné mínění sice dokáže 

vyvinout veliký tlak na mediální obsahy, na druhou stranu je veřejné mínění mediálními 

obsahy i utvářeno. Vzniká tak nekonečný koloběh, ve kterém je velice těžké najít 

skutečnou realitu. (Kunštát, 2006: 72) 

S mediální gramotností souvisí i nový pohled na média, se kterým přišel český 

novinář Ivan Hoffman. Podle něj veřejnost postupně mění svůj pohled na novináře, 

zejména ty investigativní. Už na ně nadále není pohlíženo jako na ty, kteří poskytují určitý 

druh služby veřejnosti (ve smyslu toho, že odkrývají nejrůznější kauzy, které měli zůstat 

utajeny), ale jsou vnímáni jako lidé, kteří chtějí škodit. Jako ukázku uvádí i příklad 

z českého prostředí. „Andreji Babišovi jsou v patách ti nejostřejší hlídací psi demokracie a 

podle toho, z čeho už byl podezírán, obviňován a co se na něj zjistilo a řeklo, měl být 

dávno politickou mrtvolou. Místo toho je nejpopulárnějším politikem a jeho hnutí 

favoritem voleb.“ (Hoffman, 2017) Podle něj tedy veřejnost v tomto případě nevěří 

novinářům, kteří svojí prací odkrývají spoustu nesrovnalostí v politice, ale naopak lituje 

toho, proti komu byla investigace namířena. Novináři se tedy pro některé můžou stát posly 

špatných zpráv, což způsobí, že jim určitá část veřejnosti nadále nebude věřit. (Hoffman, 

2017) Veřejnost si tedy musí nejprve uvědomit, že odkrývat kauzy, o kterých si politici 

přáli, aby zůstaly utajeny, je jedno z poslání žurnalistiky.  

Jinou příčinu toho, proč média neslouží jako kontrola pro demokratickou 

společnost, uvádí i slavný filozof Jürgen Habermass. Ten ovšem primární chybu vidí 

v tom, jak média fungují. Ve svém slavném díle Strukturální přeměna veřejnosti uvádí, že 

média se nesnaží o řízení veřejné diskuze o politickém dění, nýbrž se snaží manipulovat 

masou. Veřejnost je tak postavena do role toho, kdo zprávy z médií pouze pasivně přijímá 

a nevnáší do veřejné diskuze nic ze sebe. Habermass mluví ve své knize o tzv. 

refeudalizaci veřejnosti. Tento pojem souvisí s představou, že hranice mezi soukromým a 

veřejným sektorem se začíná s nástupem moderních společností stírat. Výsledkem je podle 

Habermasse skutečnost, že společnost je v moderních zemích odsunuta na roli pouhého 
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pozorovatele veřejného dění, který nemá žádnou skutečnou moc, což je pro demokratickou 

společnost zcela zásadní. (Habermass, 2000: 344)  

Dalším problémovým aspektem, který může zpochybňovat nezávislost médií, je 

role samotných novinářů – ne systému jako takového, nýbrž novinářů jako jednotlivců. 

McChesney ve své knize s názvem Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích 

upozorňuje, že většina analýz se zabývá tím, jak dosáhnout toho, aby novinář nebyl 

omezován a dostal co největší prostor pro svobodu slova. On se ale na tuto problematiku 

podíval i z druhé strany a podrobil tak novináře poměrně tvrdé kritice. Kritizuje některé 

novináře z překrucování informací, z politické tendenčnosti či z toho, že informace, které 

publikují, nedostatečně prověřují. (McChesney, 2008: 51-52) Právě novináři jsou mimo 

jiné i aktéry veřejné politiky, jsou totiž těmi, kdo o politice informují širokou veřejnost a je 

na nich dát konkrétním politickým problémům konkrétní podobu. (Růžička, 2011: 99) 

Některé informace mohou být totiž podány s určitým zabarvením, ať už pozitivním či 

negativním. A ačkoliv (jak už bylo v práci jednou zmíněno) je velice těžké být 

stoprocentně objektivním, musí si všichni novináři uvědomit, že jejich pojednávání o 

realitě může být určující pro část veřejnosti a chovat se podle toho. 

Jeden z faktorů, díky kterému je role médií zpochybňována je také vlastnictví 

médií. Není nutné se k tomuto bodu dlouze rozepisovat, protože mu byla věnována celá 

bakalářská práce. Uvedu pouze strohý komentář Briana McNaira, který ve své knize uvedl: 

„Zastánci konkurenčního paradigmatu namítají, že vlastníci médií obvykle nezasahují do 

redakčních postupů a přenechávají každodenní řízení profesionálním novinářům. Tento 

názor je upřímně řečeno naivní.“ (McNair, 2004: 105) Samozřejmě záleží na mnoha 

faktorech, které mají na tento aspekt zásadní vliv. Například, kdo je vlastníkem, jak silný 

by mohl být jeho potencionální záměr ovlivnit mediální obsah, jaké má postavení atd. 

Nicméně to, že vlastník pokouší ovlivnit svá média, a co více, že často do médií vstupuje 

s tímto záměrem, je poměrně častou záležitostí. 

Konkrétně v České republice jde ale i o jiné faktory, které mohou mít spojitost s 

odlišným fungováním médií než jinde ve světě. Máme totiž v porovnání s jinými 

(západnějšími) státy mnohem složitější postavení. Jednak je Česká republika zemí, kde 

komerční média nejsou regulována,17 čehož mnoho politiků využívá ve svůj prospěch. 

Navíc je zemí posttotalitní, jejíž obyvatelé více jak 40 let neměli přístup k pravdivým 

                                                           
17 Výjimkou může být již zmíněná novela zákona o střetu zájmu, která upravuje vlastnictví médií veřejnými 

funkcionáři. 
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informacím. Tyto faktory dohromady dávají mnohem větší prostor pro manipulaci 

veřejnosti prostřednictvím médií. (Růžička, 2011: 99) 

Ačkoliv mediální systém má bezpochyby mnoho úskalí a někteří autoři tento 

systém z různých důvodů zpochybňují, je potřeba i přes všechny tyto pochybnosti 

zdůraznit, že média v současné době nezbytně potřebujeme. Bez médií je ztracená 

jakákoliv veřejná diskuze a snaha neziskových či jiných organizací otevřít téma, které 

běžného občana nenapadne, a nad kterým je často potřeba se zamyslet. Nehledě na to, že 

média mohou působit i jako velice silný politický tlak, který způsobí, že politici mohou ze 

svých stanovisek ustoupit, pokud si chtějí udržet přízeň voličů. Takových případů je 

poměrně mnoho, hlavně na krajské úrovni. (Press servis, 2018) 

Někteří autoři jsou k médiím a jejich roli hlídacích psů demokracie skeptičtí. 

Důvody uvádí různé a každý z nich má své rozumné opodstatnění. Někdo vidí chybu u 

médií samotných, někdo v celkovém systému a někdo třeba v publiku, kterému je mediální 

obsah určen. Nesmíme ale zapomenout na jejich primární roli – informovat veřejnost o 

dění doma i ve světě. Jak již bylo podrobněji popsáno v první, teoretické části práce, žádná 

jiná instituce není schopná poskytnout takové množství informací z různých koutů světa 

v tak neuvěřitelně krátkém časovém horizontu. Roli médií ve společnosti tedy nelze ihned 

zatracovat. Nebýt médií, nemá společnost téměř žádné informace o dění kolem sebe. 

Společnost by se k médiím měla postavit jako k něčemu, co je nezbytné zachovat i přes 

všechny nedostatky, které mají. Nepochybně ale musíme média podrobit kritické analýze 

toho, z jakých důvodů by teoreticky nemusela plnit funkci hlídacích psů demokracie a tím 

tak společnosti škodit. 
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Závěr 

Bakalářská práce si kladla za hlavní cíl poskytnout čtenáři co nejucelenější obraz 

problematiky vlastnictví médií vlivnými politiky v České republice. Prostřednictvím 

několika různých metod se podařilo tuto situaci zmapovat a poukázat tak na několik 

problematických aspektů. Již z teoretické části práce vyplývá, že propojení médií a politiky 

je v dnešní době nezpochybnitelné. Máme několik typů vlastnictví médií, které mohou 

velice zásadně ovlivnit jejich fungování. Ve chvíli, kdy média vlastní politici, riziko 

ovlivňování médií se zásadně zvyšuje.  Zájmem každého politika je prezentovat se před 

svými voliči v co nejlepším světle a pokud sami vlastní média, mohou jim k tomu výrazně 

pomoci. Analytické části práce potom ukazují, jak se tato teorie v České republice setkává 

s praxí.  

Hned na počátku analytické části práce byla analyzována novela zákona o střetu 

zájmů, která od počátku roku 2017, kdy vstoupila v platnost, v určitém ohledu omezuje 

státní zaměstnance. Tato analýza byla pro práci velice podstatnou, protože ukázala, jaké 

aktivity jsou pro tzv. veřejné funkcionáře (tedy i pro vysoce postavené politiky) po dobu 

vykonávání funkce zakázané. Novela také donutila v roce 2017 Andreje Babiše přesunout 

svoji firmu Agrofert, pod kterou spadá i mediální koncern MAFRA, do tzv. svěřenských 

fondů. Oficiálně tedy Andrej Babiš není vlastníkem firmy. Nicméně analýza tohoto kroku 

ukázala, že ve svěřenských fondech jsou lidé, kteří s Andrejem Babišem dlouhodobě 

spolupracují. Otázkou tedy i nadále zůstává, jak moc se situace kolem Andreje Babiše a 

„jeho médií“ změnila či nezměnila. Novela zákona o střetu zájmů je v současné době 

projednávána Ústavním soudem a stále není jasné, jak se instituce k celé problematice 

vyjádří. Autorka práce kontaktovala Ústavní soud s dotazem, kdy bude ústavní stížnost na 

novelu zákona o střetu zájmů projednána. Odpověď se dostavila během několika dnů. 

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu Ústavního soudu, 

odpověděl, že v tuto chvíli opravdu nelze odhadnout, kdy bude ve věci rozhodnuto. 

Bakalářská práce je z velké části zaměřena právě na osobu Andreje Babiše. Důvodů 

je pro to hned několik. Babiš je v současné době (duben 2018) jedním z nejvlivnějších 

politiků v zemi. Jeho strana v podzimních volbách získala necelých 30 % hlasů a stala se 

tak jednoznačným vítězem. Není sice stále jasné, jak bude vypadat povolební uspořádání 

v Poslanecké sněmovně, ale víme, že Babiš je velice silným politikem, který má velikou 

podporu u voličů. Navíc je podnikatelem, který v roce 2013 koupil mediální skupinu 

MAFRA. Právě v souvislosti s MAFROU došlo u Andreje Babiše k několika zásadním 
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pochybením, které naznačují, že se prostřednictvím této skupiny pokusil ovlivnit mediální 

obsah. Tuto skutečnost dokazují i nahrávky s ním a s novinářem Markem Přibilem, které se 

dostaly na veřejnost v květnu 2017 a které jsou v práci také analyzovány. Jejich analýza 

ukázala, že Andrej Babiš se společně s výše jmenovaným novinářem pokoušel o to, aby 

noviny otiskly konkrétní informace o jeho politických rivalech v naplánovaný čas tak, aby 

se to tehdejšímu ministrovi financí co nejvíce hodilo v jeho politickém působení. 

V bakalářské práci se také podařilo podrobně analyzovat názory členů jednotlivých 

politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na 

tuto problematiku. Byly zde prezentovány názory politiků na Andreje Babiše a jeho střet 

zájmů, někteří se častěji vyjadřovali k nahrávkám s Andrejem Babišem a Markem 

Přibilem, někteří řešili spíše novelu zákona o střetu zájmů a někteří osobu Andreje Babiše 

obecně. Z výroků a postojů, které jsou uvedeny v bakalářské práci, je patrné, že strany, 

které jsou v současné době zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky, toto považují za problém a jsou výrazně proti tomu, aby tak vlivný politik měl 

tak zjevný vliv v médiu, které nepochybně má potencionální moc ovlivňovat veřejné 

mínění. Autorce se nepodařilo nalézt ani jeden výrok jakéhokoliv tehdejšího poslance (s 

výjimkou poslanců za hnutí ANO), který by veřejně zmínil jednoznačný opak. Nelze 

samozřejmě tvrdit, že takový výrok neexistuje. Nicméně analýza ukázala, že současné 

strany zastoupené v Poslanecké sněmovně obecně se v tomto ohledu staví proti Andreji 

Babišovi. 

Nejčastějšími odpůrci Babiše v české politice jsou pravicové strany TOP 09 a ODS. 

Tyto strany dlouhodobě odmítají jakoukoliv spolupráci s ním a zcela otevřeně kritizují 

aktivity, které provozuje jak v politice, tak mimo ni, tedy i v oblasti podnikání a médií. 

Kritikou nešetří ani bývalé koaliční strany – KDU-ČSL i ČSSD a jejich členové odmítali 

nahrávky s Andrejem Babišem, které unikly na veřejnost v květnu 2017 a které prohlubují 

spekulace o Babišově nestrannosti v médiích. Zároveň tyto strany také podpořili novelu 

zákona o střetu zájmů (ačkoliv se v době hlasování jednalo o strany, které s hnutím ANO 

byly ve vládě), která Babiše v oblasti podnikání znevýhodňuje. Jediným poslancem (mimo 

hnutí ANO), který byl vyloženě proti přijetí novely zákona o střetu zájmů byl současný lídr 

SPD Tomio Okamura, který zákon označil za hloupý.  

Poslanci hnutí ANO jsou jiného názoru než většina v Poslanecké sněmovně. 

Největším odpůrcem zákona byl poslanec Jaroslav Faltýnek, který ve Sněmovně pronesl 

několik velice rozsáhlých projevů o tom, proč zákon on i hnutí, ve kterém působí, 
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nepodporují.  Sám Andrej Babiš se sice hlasování o novele zákona o střetu zájmů v lednu 

2017 nezúčastnil, dlouhodobě ale zákon kritizuje a tvrdí, že je to kampaň namířená proti 

jeho osobě.  

V bakalářské práci byly analyzovány názory ještě několika dalších osob či institucí, 

od poslanců v europarlamentu přes odborníky na média až po nejrůznější novináře. 

Všichni dlouhodobě vyhodnocují Babišovo působení v politice a v médiích zároveň jako 

problémové. Celá záležitost se dokonce dostala i za hranice České republiky – řešila se 

v europarlamentu, zmínil se o ní zahraniční magazín The Economist a zabývá se ji také 

francouzská nevládní organizace Reportéři bez hranic. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, 

a jeho aktivity se tedy stávají terčem kritiky i v zahraničí.   

Práce zodpověděla i otázku, jací další vlivní politici vlastní (nebo spoluvlastní) 

média. Mimo lídra hnutí ANO Andreje Babiše, na kterém je založená podstatná část 

bakalářské práce, lze jmenovat ještě senátora Iva Valentu a i nově zvoleného poslance za 

SPD Radima Fialu. Aktivity všech těchto politiků jsou v médiích velice různorodé a nelze 

explicitně tvrdit, že všichni tito politici záměrně ovlivňují mediální obsah. Novela zákona o 

střetu zájmů ovšem definuje střet zájmů jako jakékoliv jednání, při kterém mohou tzv. 

osobní zájmy ovlivnit výkon funkce veřejného funkcionáře, tedy i politika. A u těchto tří 

politiků takové riziko ve spojení s médii (u některého větší, u některého menší) reálně 

existuje. Proto je nezbytné, aby v bakalářské práci s tímto tématem byli zmíněni všichni. 

Sekundární cíl bakalářské práce byl zodpovědět otázku, zda je vůbec v dnešním 

světě možné, aby média plnila funkci hlídacích psů demokracie. Prostřednictvím porovnání 

názorů na tuto obecnou problematiku se podařilo shrnout několik základních názorů a 

stanovisek, které se tímto zabývají. Někteří autoři tvrdí, že důvodem, proč média nejsou 

schopna kvalitně zastávat tuto funkci je nedostatečná mediální gramotnost společnosti, 

někdo vidí chybu v samotných mediích a jejich fungování a někdo zpochybňuje roli 

novinářů jako jednotlivců. Zkrátka problémů, které mohou rezonovat v této problematice, 

je mnoho. Každý má své opodstatnění a nad každým je nutné se kriticky zamyslet. 

Podstatné je ale zdůraznit, že dnešní společnost potřebuje média i přes jejich veškeré 

nedostatky. Žádná jiná instituce není schopná poskytnout nám takové množství informací 

v tak krátkém časovém horizontu. Navíc jejich silný politický tlak může být v určitých 

situacích i výhodou pro demokracii.  

Bakalářská práce je zaměřená na velice aktuální téma a některé záležitosti se 

v průběhu psaní vyvíjely. Nutno také podotknout, že se původně předpokládalo, že v době 
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odevzdání práce bude již znám verdikt Ústavního soudu ohledně novely zákona o střetu 

zájmů, na něž byla na počátku roku 2017 (tedy téměř rok a půl před odevzdáním práce) 

podána ústavní stížnost prezidentem republiky. To se ovšem nestalo. Na základě 

korespondence vedené s Ústavním soudem se autorka práce dozvěděla, že instituce neví, 

kdy mohlo být o věci rozhodnuto a je tedy možné, že v době obhajoby bude již verdikt 

veřejně známý. 
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Summary 

The main aim of his bachelor thesis was to analyse Czech political scene. The 

analysis concentrated especially on the Czech politicians that own some part of media 

market. Because this could be huge conflict of interests according to some politicians, 

experts and citizens. Theoretical part indicates that connection between the world of media 

and the world of politics is unchallengeable. And the analytic part shows how is this theory 

connected with the reality in Czech Republic. Big part of the bachelor thesis is 

concentrated on the influential politicians Andrej Babiš. He is also the owner of one big 

media group MAFRA. And what is more, there are some doubts that indicates that Andrej 

Babiš tried to influence the media content. For example, this proves the records that were 

publish in May 2017 and that were also analyses in this thesis.  

Andrej Babiš is under the pressure as a politician because he is criticised for his 

media ownership. Bachelor thesis demonstrated the opinions of different parts of society 

on this problematic – experts, public, politicians. Current politicians in general assess this 

situation as a negative and necessary to solve. The experts mostly have the same opinion. 

On the other side, most of public probably do not see any problem. Andrej Babiš is 

according to some researches the most favourite politicians in the current politics.  

Nevertheless, bachelor thesis has also the secondary aim – to find out if media still 

could be the watchdog of democracy. Author of this thesis successfully summarizes some 

main opinions to this topic. Some experts claim, that media cannot play the role of 

watchdogs anymore. The reasons of every author are different and every of them are 

somehow justified. Everybody has to remember that media could be also really useful in 

the current society. Anybody and anything is not able to provide so much information so 

fast as media could do. Moreover, they could also form very strong political pressure and 

they has ability to open some relevant discussions. 
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Teze bakalářské práce  

Teze závěrečné diplomové práce 

Katedra politologie IPS FSV UK 

Zdůvodnění výběru práce 

Snaha politiků zapůsobit na své současné i potencionální voliče skrze média není 

ničím novým. V posledních několika letech ovšem nastala poměrně nová a neznámá 

situace, kdy vlivní politici jsou zároveň i majiteli médií a jejich prostřednictvím můžou 

ovlivňovat veřejnou sféru. Tento střet zájmů se tedy stává častým předmětem politických 

sporů.  

Počátkem května v roce 2017 byl Babišův střet zájmů jedním z důvodů krize ve 

vládě Bohuslava Sobotky. Během této vládní krize se dostaly na veřejnost nahrávky, na 

kterých Andrej Babiš vede rozhovor s novinářem MF DNES Markem Přibilem o tom, jaké 

články a kdy zveřejnit, aby to vicepremiérovi v politické kariéře co nejvíce prospělo. 

Později i sám Babiš přiznal, že na nahrávkách opravdu hovoří on, dále ale tvrdí, že jsou 

zmanipulované a popřel, že by se z jeho strany jednalo o ovlivňování obsahu médií. 

Rozpor mezi Sobotkou a Babišem ohledně nevysvětlených kauz Andreje Babiše se tedy 

ještě vyhrotil a v současné době (květen 2017) by měl být vicepremiér Babiš z postu 

ministra odvolán prezidentem. Tato problematika je tedy na české politické scéně velice 

aktuální a čím dál tím více diskutovaná. 

Předpokládaný cíl 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat politický boj, který probíhá na české 

politické scéně, v souvislosti tématem vlastnictví médií politiky. Práce si tedy klade za cíl 

zjistit, jak silný střet probíhá mezi politickými stranami na mediální půdě a jakým 

způsobem je veden. Faktem je, že samotný politický boj prostřednictvím médií probíhá již 

velice dlouho, ale vstupem Andreje Babiše do politiky začíná tato problematika dostávat 

úplně jiný rozměr. Andrej Babiš, vlivný politik a zároveň vlastník mediální skupiny Mafra, 

se podle svých politických konkurentů dostává do střetu zájmů a politická soutěž je tímto 

zásadně narušena. 

Dalším cílem bakalářské práce je analyzovat vlastnictví médií v obecné rovině. 

Práce se bude zabývat tím, jestli je vůbec možné, aby média byla nezávislá a neovlivňovala 



 

 

54 

svým obsahem politické dění v zemi anebo jestli můžou plnit funkci hlídacího psa 

demokracie v případě, že je vlastní vlivný politik.  

Metodologie práce 

Bakalářská práce bude případovou studií, jejímž cílem je detailně popsat několik 

zvolených případů z praxe. Práce tak poskytne čtenáři komplexní obraz celé problematiky 

propojení médií a politiky v České republice. Metodologická část bakalářské práce bude 

obsahovat konkrétní srovnání názorů jednotlivých politických stran na toto téma. Součástí 

bude jak srovnání programů politických stran, tak i analýza konkrétních výroků českých 

politiků, které zaznějí v souvislosti s touto problematikou. Podle několika parlamentních 

stran zde v současné době máme konflikt zájmů (právě kvůli onomu vlastnictví médií 

vlivnými politiky), ale zásadní bude samozřejmě verdikt Ústavního soudu, který určí, zda 

tu konflikt zájmů podle české legislativy opravdu je či nikoliv. 

Základní charakteristika tématu 

Média jsou dnes jedním z nejčastějších zdrojů informací o domácím i světovém 

dění a známým faktem je, že jsou nejčastějším prostředníkem mezi politikou a občany. 

Mají schopnost ovlivňovat veřejnou debatu i názory občanů na nejrůznější problematiku a 

obecně se o nich mluví jako o tzv. hlídacích psech demokracie nebo také o tzv. sedmé 

velmoci. V České republice oficiální propojení médií a politiky v současné době 

neexistuje, přesto je často patrné, že se politici snaží využívat média k posílení svého vlivu 

či k manipulaci svého okolí.  

Andrej Babiš, vicepremiér a ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky, je 

vlastníkem mediální skupiny Mafra, což je podle jeho politických konkurentů jasný střet 

zájmů a jeho podnikání v médiích se stává častým předmětem sporů. Poslanec Chvojka, 

člen nejsilnější vládní strany ČSSD, předložil v roce 2015 novelu zákona o střetu zájmů, 

která jde jasně proti Andrejovi Babišovi a která je v současné době projednávána u 

Ústavního soudu. Tento Babišův střet zájmů byl jedním z důvodů vládní krize, která 

proběhla v květnu 2017. Andrej Babiš ale není jediným politikem, který zároveň vlastní 

vlivné médium. Dalším příkladem může být Ivo Valenta, senátor a spoluvlastník 

Parlamentních listů. Na základě těchto informací je možné se domnívat, že politická soutěž 

je narušená a je tedy dobré se touto problematikou odborně zabývat v bakalářské práci. 
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Předpokládaná struktura práce 

Bakalářská práce bude rozdělena na 2 základní části - teoretickou a analytickou. Teoretická 

část bakalářské práce bude detailně popisovat média a jejich fungování či vývoj, hlavně z 

důvodu poukázání na jejich důležitost ve veřejném prostoru. Představena budou také 

témata jako zákon o střetu zájmů, který v současné době projednává Ústavní soud, nebo 

obecné popsání propojení politiky a médií. Analytická část se bude věnovat právě onomu 

srovnání postojů konkrétních politických stran k této problematice a bude zde celkově 

rozebrána politická manipulace na mediální půdě. 
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Příloha č. 1 - Prohlášení novinářů MF DNES a iDNES.cz 

Prohlášení novinářů MF DNES a iDNES.cz: 

My, níže podepsaní, považujeme za nutné vyjádřit se k audionahrávkám nyní již 

bývalého komentátora MF DNES Marka Přibila pořízeným na schůzkách s ministrem 

financí a faktickým vlastníkem vydavatelství Mafra Andrejem Babišem. 

Razantně se distancujeme od chování našeho kolegy, protože je neprofesionální a 

nemorální. Odmítáme, aby měl Andrej Babiš jakoukoliv možnost skrytě ovlivňovat nebo 

manipulovat obsah našich článků. 

Považujeme za nepřípustné, aby se jakýkoliv novinář scházel s politikem a nabízel 

mu kompromitující materiály. Stejně nepřípustná je podle nás pomoc média jakémukoliv 

politikovi v jeho činnosti. A těmito zásadami se bezvýhradně řídíme. 

Selhal také Andrej Babiš, který opakovaně prohlásil, že se nebude snažit využít 

svého vlastnictví k ovlivnění obsahu titulů společnosti Mafra. Z nahrávek vyplývá, že v 

tomto bodě lhal. 

Jako redaktoři a editoři redakcí MF DNES a iDNES.cz čestně prohlašujeme, že 

jsme vždy pracovali a pracujeme v souladu s novinářskou ctí a etickým kodexem, k jehož 

znění jsme se zavázali. Velká část obou redakcí je tvořena lidmi, kteří v nich působili ještě 

před majetkovým vstupem Andreje Babiše. 

Vždy jsme považovali žurnalistiku za svoje poslání. Navzdory kritice veřejnosti a 

kolegů z branže čestně prohlašujeme, že jsme články nikdy nepsali na zakázku a k 

novinářské práci přistupovali s maximální možnou objektivitou. 

Na nahrávkách zaznívá i jméno ředitele rozvoje Františka Nachtigalla, který se měl 

na možném ovlivňování podílet. Apelujeme na něj, na vedení vydavatelství, šéfredakci i 

majitele Andreje Babiše, aby všemi silami zabránili opakování podobné situace a vyloučili 

jakýkoliv politický vliv na naši práci a obsah novin a zpravodajského webu. 

Poznámka k nahrávce: 

Marek Přibil nastoupil do MF DNES do domácí redakce v roce 2015, ale postupem 

doby byl z reportérského týmu převelen do rubriky Názory, která se nevěnuje 
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zpravodajství. V roce 2017 nenapsal na zpravodajské stránky MF DNES ani jeden text. 

Neměl tedy vliv nejen na plánování a rozhodování o tom, jaké články a v jaké podobě v 

novinách vyjdou, ale ani prostor na vlastní zpravodajské texty. 

Redakce MF DNES a iDNES.CZ má mnoho pojistek a kontrolních mechanismů 

sloužících k tomu, aby se do textů nedostávaly neověřené či zmanipulované informace ani 

PR texty sloužící zájmům třetích stran. Než vůbec redaktor začne text psát, konzultuje 

téma s vedoucím své rubriky, načež je podrobeno pozornosti na kolektivní poradě celé 

redakce. Samotný text pak prochází úpravou editora a kontrolou vedoucího vydání a 

šéfredakce. 

Je tak vyloučené, aby jeden člen redakce měl na podobu novin zlomek vlivu, který 

Marek Přibil prezentuje před Andrejem Babišem. Takový vliv nemají nakonec ani nejvýše 

postavení členové v redakční hierarchii, neboť ani oni by s ohledem na kolektivní práci na 

vzniku článků nemohli bez povšimnutí ostatních členů redakce manipulovat s jejich 

obsahem, i kdyby jakkoli chtěli. 
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