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Shrnutí
Díky měnícímu se mediálnímu prostředí, jehož změna je spojena především s digitalizací a
možnostmi, které nabízejí nové technologie, lze zaznamenat v regulatorním prostředí trend tzv.
konvergence. Trend konvergence spočívá ve spojování dříve oddělených agend, které spolu díky
změnám více a více souvisejí, pod správu jednoho úřadu. V případě orgánů, kde došlo
ke konvergenci, spadají pod tyto orgány rozdílné oblasti od telekomunikací, dopravy, nových
technologií po regulaci médií. Práce nabízí přehled vybraných regulačních orgánů v EU a jejich
agendy dle dělení na orgány, kde došlo ke konvergenci řady agend pod jeden úřad až po orgány,
které se dle tradičního modelu úzce specializují pouze na oblast médií.
Práce představuje základní informace o právní úpravě regulatorních orgánů ze strany Evropské
unie a Rady Evropy. Dále je v práci srovnáván rozsah působnosti vybraných regulačních úřadů a
způsoby řešení personálních otázek (výběr osob do orgánů regulátora, délky výkonu mandátu,
způsoby odvolávání). Práce představuje základní popis fungování orgánu, srovnává to, zda orgány
přidělují licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání či skutečnost, zda regulatorní orgány
kontrolují obsah z hlediska dodržování principu objektivity a plurality vysílání.
Due to the changing media environment, whose change is connected mainly with digitization and
the opportunities offered by new technologies, it is observed a trend of so-called convergence in
the regulatory environment. The trend of convergence consists in connecting previously separated
agendas, which due to changes becomes to be more inter-related, under the administration of
one authority. In the case of converged authorities, they cover different areas ranging from
telecommunications, transport, new technologies to media regulation. This paper offers an
overview of selected regulatory authorities in the EU and their agendas ranging from authorities
where several agendas were converged under one authority to the traditional model where
authorities specialize only in the field of media.
The paper presents basic information about the legal regulation of regulatory authorities by the
European Union and the Council of Europe. Furthermore, the paper provide comparison of the
extent of competence of selected regulatory authorities and ways of dealing with personnel issues
(selection of persons to bodies of regulatory authority, duration of their mandate, methods of
dismissal). The paper presents a basic description of the functioning of authorities, compares
whether authorities grant licenses for radio and television broadcasting or if authorities control
content in terms of principles of objectivity and plurality of broadcasting.
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Úvod
Historicky můžeme rozlišit média tisková (tištěná nebo též klasická) a elektronická. Elektronická
média se vyznačují tím, že obsah je příjemci předán jedním z elektronických způsobů, nikoli
na pevném nosiči. Elektronická média dále můžeme rozlišit na „tradiční“ jako televizní a rozhlasové
vysílání a tzv. nová (digitální) média. Internet je sice často označován jako médium ale sám o sobě
médiem není. Dává však „prostor“ novým médiím jako jsou internetové portály, online televizní
vysílaní, internetové rádio aj.1
Tisková média jsou tradičně mnohem méně, respektive minimálně regulována, zatímco média
elektronická podléhají poměrně přísným regulacím. Příčinou tohoto stavu byl omezený počet
kmitočtových frekvencí, na kterých se dalo televizní a rozhlasové vysílání provozovat. S rozvojem
technologií se však tento stav mění s tím, že technické možnosti využití kmitočtového spektra jsou
takové, že je možné, aby vysílal mnohem větší počet provozovatelů, než tomu bylo dříve, a dále
též existuje internet s jeho prakticky neomezenými možnostmi vysílání.2 I přesto zůstává televizní
a rozhlasové vysílání stále poměrně široce regulované; na druhé straně však stále neodpadá
nutnost určitým způsobem rozdělit kmitočtové spektrum. Tato práce se právě z důvodu nejširší
regulace zaměřuje především na televizní a rozhlasové vysílání. Tato práce se naopak nezaměřuje
na tisková a nová digitální média, na která se vztahuje méně regulace, respektive zohledňuje je
spíše okrajově.
Ačkoli lze polemizovat o nezbytnosti nebo naopak postradatelnosti přísnější úpravy pro rádiové a
televizní vysílání oproti tisku a novým médií, jakož i s tím, zda trvají historické důvody pro toto
rozlišení, stále jsou obecně přijímány určité důvody, pro které zůstává přísnější úprava zachována.
Mezi tyto základní důvody patří například potřeba:
 zajistit všeobecnou dostupnost vysílacích služeb pro obyvatelstvo země;
 přidělovat frekvence a koncese na vysílání spravedlivým a řádným způsobem a dohlížet
na dodržování stanovených pravidel;
 zajistit širokou škálu služeb podle potřeb společnosti a zajistit jejich rozmanitost;
 podporovat vysokou kvalitu obsahu v souladu hodnotami a standardy, se zvláštním
zřetelem na informace, vzdělávání, reklamu, kulturu a slušnost;
 podporovat základní zájmy státu ve věcech bezpečnosti a pořádku;3
 vystupovat nestranně a sociálně odpovědně.4
V rámci regulace médií se můžeme setkat s různými přístupy. Na jedné straně je možné média
regulovat klasicky, tedy vrchnostensky, shora, zákony upravujícími jejich fungování. U takové
regulace je však třeba mít na paměti střet s ústavně chráněným právem na svobodu projevu,
případně i svobodu podnikání.5 V oblasti médií je však také velmi častým způsobem úpravy jejich
fungování skrze tzv. autoregulaci nebo koregulaci. Autoregulace probíhá pomocí profesních
spolků, jež sdružují jednotlivé mediální subjekty a vydávají si své vlastní kodexy profesní etiky,
kterými se členové musí řídit, chtějí-li si zachovat členství. Koregulace je pak určitým
kompromisem, kdy stát v rámci klasické regulace přímo zákonem upravuje spolupráci s profesními

1

ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 64-65. Dále též GREPLOVÁ, Lenka.
Informační etika: tradiční versus nová média. 2008. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Michal Lorenz, s. 4
2 ŠIMÍČEK, Vojtěch, ed. Regulace médií. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav,
2018, s. 38
3 Media Regulation: Specific Patterns of Media Regulation: Broadcasting. Le.ac.uk [online]. University of Leicester [cit. 2019-0722]. Dostupné z: https://www.le.ac.uk/oerresources/media/ms7501/mod2unit11/index.htm
4 Media Regulation: Specific Patterns of Media Regulation: Broadcasting. Le.ac.uk [online]. University of Leicester [cit. 2019-0722]. Dostupné z: https://www.le.ac.uk/oerresources/media/ms7501/mod2unit11/index.htm
5 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 21-28
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orgány nebo profesním orgánům svěřuje určité pravomoci (např. Velká Británie, Rakousko a ČR).6
Samozřejmě v případech rozhlasového a televizního vysílání, kde je nutné rozdělit kmitočtové
spektrum, je určitá forma veřejnoprávní regulace nutná. Co se však týče etických pravidel
pro fungování médií, obecně úpravy tiskových médií anebo nových médií, může být koregulace
účinným nástrojem.7
Právo EU
EU se v oblasti médií zabývá hlavně otázkami jednotného trhu a její snahy jsou zaměřeny
na zajištění volného pohybu služeb. Na úrovni EU je třeba brát v úvahu právní úpravu dle směrnice
EP a Rady 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách.8 Audiovizuální služby zahrnují jak
televizní vysílání (čl. 1 písm. a) bod i) směrnice)9, tak audiovizuální mediální služby na vyžádání.
Audiovizuální mediální služby na vyžádání se od televizního vysílání zjednodušeně řečeno liší tím,
že je koncový uživatel může využívat (sledovat) na základě svého vlastního požadavku v jím
zvoleném okamžiku. Směrnice reguluje audiovizuální služby s cílem zajistit svobodný pohyb služeb
a regulovat přeshraniční prvek; směrnice se netýká systému udělování licencí provozovatelům
vysílání ani financování médií (bod 19 Recitálu Směrnice).
Směrnice byla široce novelizována s účinností od 8. 12. 2018.10 Směrnice o audiovizuálních
mediálních službách (po novelizaci) se zabývá mimo jiné následujícími tématy:
 podpora vysílání evropské tvorby;
 ochrana nezletilých před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj;
 regulace vysílání obchodních sdělení;
 ochrana spotřebitele před nekalými praktikami;
 boj proti nesnášenlivosti a diskriminaci;
 zpřístupnění služeb osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením;
 garance práv osob, jejichž práva byla poškozena uvedením nepravdivých skutečností skrze
právo na uveřejnění odpovědi nebo na obdobný prostředek nápravy.11
Mezi cíle koordinace ze strany EU kromě zajištění výše zmiňovaných hodnot patří i snaha:
 „poskytnout pravidla, která budou formovat technologický vývoj;
 zajistit rovné podmínky pro nově vznikající audiovizuální média;
 zachovávat kulturní diverzitu;
 zabezpečit pluralismus médií;
 garantovat nezávislost národních regulačních úřadů.“12
V České republice je směrnice o audiovizuálních mediálních službách implementovaná ve vztahu
k audiovizuálním službám na vyžádání zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních

6

Ibid, s. 29-36
Ibid, s. 29-36
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice o audiovizuálních mediálních
službách). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013
9 Pozn. nikoli však na vysílání rozhlasové.
10 Směrnicí EP a Rady 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice o
audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice o audiovizuálních mediálních
službách). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013
12 Audiovisual Media Services Directive (AVMSD), Digital Single Market, European Commission. [online]. [cit. 2019-07-15].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
7
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službách na vyžádání, a ve vztahu k televiznímu vysílání pak zákonem č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Rada Evropy
Regulace médií velmi úzce souvisí se svobodou projevu a právem na informace, které jsou
zakotveny v čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv („Úmluva“)13 a v České republice dále též v čl.
17 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“).14 Co se týče výkladu čl. 10 Úmluvy, lze
shrnout, že Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve své judikatuře vychází
z přesvědčení, že institucionální zajištění existence sdělovacích prostředků, které budou veřejně
dostupné a jejich obsah bude dostatečně pluralitní, je součástí realizace svobody slova a práva
na informace.15 Dále ESLP dovozuje, že stát má povinnost stanovit právní rámec, na základě
kterého budou mít soukromé komerční subjekty přístup k vysílání. Naopak stát není povinen
zajistit vysílání veřejnoprávní; pokud však existuje, musí dbát na jeho pluralitu a vyváženost tím
více, čím menší je ve státě podíl a pokrytí soukromoprávního vysílání.16
Soukromoprávní provozovatelé vysílání tedy z logiky věci nemají stejné povinnosti jako
provozovatelé vysílání veřejnoprávního co se týče zajištění plurality názorů a vyváženosti. V zásadě
tedy mohou vysílat libovolný obsah v souladu se svým právem na svobodu projevu, limitem jim
jsou však zákonné meze svobody projevu. Státy mohou obecně svobodu projevu omezit na základě
čl. 10 odst. 2 Úmluvy. Omezení je možné vždy jen na základě zákona, pokud je to v demokratické
společnosti nezbytné a za účelem ochrany práv jiných/veřejného zájmu (viz čl. 10 odst. 2 Úmluvy,
dále též čl. 17 odst. 4 LZPS).
Ze svobody slova a práva na informace se dá dovodit i požadavek na existenci nezávislého
regulačního orgánu pro sektor vysílání.17 To, že by ve státě měl existovat orgán, který takovou
regulaci zajišťuje, vyplývá z Doporučení Rady Evropy (2000) č. 23 o nezávislosti a funkcích
regulačních orgánů pro oblast vysílání a dále existenci takového orgánu předpokládá i směrnice
2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách.18
Doporučení Rady Evropy (2000) č. 23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů pro oblast
vysílání a jeho dodatek, který obsahuje Směrnici ohledně nezávislosti orgánů regulace pro sektor
vysílání a funkcí těchto orgánů19, vyzývají členské státy, aby „zřídily nezávislé orgány regulace
pro sektor vysílání, pokud tak dosud neučinily.“ Dále Doporučení a Směrnice shrnují, jaké
požadavky by měl nezávislý regulační orgán naplňovat. Členské státy mají zajistit mimo jiné to, že
regulační orgány budou:
 disponovat adekvátními pravomocemi, které jim umožní plnit své poslání;
 finančně nezávislé, způsob financování by měl být vymezen zákonem v souladu s jasně
stanoveným plánem s přihlédnutím k odhadované výši nákladů na činnost;
13

Jedná se o základní lidskoprávní dokument jehož signatáři jsou téměř všechny evropské státy. V ČR byla vyhlášena ve Sbírce
zákonů pod číslem 209/1992 Sb.
14 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
15 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 144. Rozsudek ESLP ze dne 17. 12.
2019, Monole a další proti Moldávii, stížnost. č. 13936/02, body 95-102. Dostupné z:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213936/02%22],%22itemid%22:[%22001-94075%22]}
K tomu dále podrobněji např. též Doporučení (2018) 1 Výboru ministrů členským státům týkající se plurality médií a jejich
transparentního vlastnictví. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/rec-2018-1-cz-10033.rtf
16 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 144-148
17 Tamtéž, s. 44 - 47
18 Viz bod 94 Recitálu směrnice a další
19 Doporučení Výboru ministrů pro členské státy č. Rec (2000) 23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů
pro oblast vysílání, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dostupné z: http://archiv.rrtv.cz/zakony/rec2000-23.html
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 nezávislé nejen na politické moci ale i tržních zájmech;
 odpovědné veřejnosti, přičemž rozhodnutí orgánu a vnitřní regulace mají být odůvodněné a
zveřejňované;
 pověřeny zákonodárcem k přijímání pravidel týkajících se činnosti v sektoru vysílání, v rámci
zákona by měly mít rovněž pravomoc přijímat interní pravidla;
 zapojené do plánování rozdělování kmitočtového spektra vyčleněného pro služby v oblasti
vysílání;
 pořádat otevřená řízení na přidělení kmitočtů na základě jasně stanovených kritérií;
 monitorovat dodržování přijatých závazků a povinností ze strany provozovatelů vysílání;
 disponovat pravomocí ukládat v souladu se zákonem sankce;
 vyřizovat stížnosti týkající se činnosti provozovatelů vysílání.20
Regulační orgány by neměly provádět kontrolu tvorby programů předem; monitorování pořadů by
se tudíž mělo uskutečňovat vždy až po jejich odvysílání.
Členské státy jsou povinny:
 stanovit zákonem jasná pravidla ohledně povinností, pravomocí, odpovědnosti orgánů
za svoji činnost;
 zajistit nerušené fungování orgánů regulace pro sektor vysílání;
 stanovit pravidla pro jmenování členů orgánu regulace, chránit členy orgánů před svévolným
odvoláním, zabránit střetu zájmů, zavést neslučitelnost funkcí, vybírat experty pro relevantní
oblasti;
 chránit nezávislost regulačního orgánu před politickými a ekonomickými zájmy;
 stanovit jasná pravidla pro udělování licencí zaručující otevřený a nestranný přístup;
 stanovit pravidla, která potvrzují a chrání nezávislost regulačních úřadů.
Doporučení uznává, že každý stát má jiný regulační systém v závislosti na právním systému a
tradicích a existuje řada způsobů, jak docílit vytyčených cílů.21
Na pluralitu médií, včetně televizního a rozhlasového vysílání, se dále též vztahuje Doporučení
CM/Rec(2007)2 Výboru ministrů o pluralitě médií a různorodosti mediálního obsahu.22 Relevantní
může být též Doporučení CM/Rec(2007)3 Výboru ministrů členským státům o úloze médií veřejné
služby v informační společnosti a další doporučení. Toto doporučení je zaměřeno zejména
na veřejnoprávní média, respektive na média "veřejné služby", tedy média, která nabízí univerzální
služby, zaměřené na široké vrstvy publika (zprávy, informace, vzdělávací a kulturní programy).
Doporučení Rady Evropy nejsou právně závazná, ale mají význam pro případný výklad Úmluvy.
Dále je třeba vzít v úvahu, že nezávislost úřadu je do jisté míry závislá na politické vůli a právní
kultuře dané země.23
Kooperace Evropských regulátorů
V současnosti ve všech zemích EU existují orgány vykonávající kompetence v oblasti regulace
audiovizuálních médií. Regulační orgány jsou sdruženy v organizacích Skupina evropských
20

Doporučení Výboru ministrů pro členské státy č. Rec (2000) 23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů pro oblast vysílání,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dostupné z: http://archiv.rrtv.cz/zakony/rec2000-23.html;
Converging media – convergent regulators?, Council of Europe, 2007. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:
https://rm.coe.int/1680483b31, s. 24, 28 -33
21 Doporučení Výboru ministrů pro členské státy č. Rec (2000) 23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů pro oblast vysílání,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dostupné z: http://archiv.rrtv.cz/zakony/rec2000-23.html
22 Recommendation CM/Rec(2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media
content (Adopted by the Committee of Ministers on 31 January 2007 at the 985th meeting of the Ministers’ Deputies) [online].
[cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d6be3
23 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 127
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regulátorů pro audiovizuální mediální služby (European Regulators Group for Audiovisual Media
Services, ERGA) a Evropská platforma regulačních úřadů (European platform of regulatory
authorities, EPRA).24 Ze strany Centra pro pluralitu a svobodu médií (Centre for Media Pluralism
and Media Freedom, CMPF) při EU probíhá monitoring plurality a svobody, kterou požívají média
v členských státech EU a kandidátských zemích.25
Seznam úřadů regulujících vysílání působících v členských státech EU26

24

Stát

Názvy úřadů v anglickém jazyce

Originální název

Belgie
 Valonsko
 Vlámsko
 Německy
mluvící oblast
Bulharsko

 Superior Council of the Audiovisual
 Flemish Regulatory Authority for the
Media
 Medienrat of the German speaking
Community of Belgium
Council for Electronic Media

 Conseil Superieur de l'Audiovisuel,
 Vlaamse Regulator voor de Media
 Medienrat der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens

Česká republika

Council for radio and TV broadcasting

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Dánsko

Radio and Television Board

Radio og tv-nævnet

Estonsko

Consumer Protection and Technical
Regulatory Authority

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet

Finsko

Finnish Transport and Communications
Agency (Traficom)

Likanee- ja viestintävirasto

Francie

Superior Council of the Audiovisual

Conseil Superieur de l'Audiovisuel

Chorvatsko

Agency for Electronic Media

Agencija za elektronicke medije

Irsko

Broadcasting Authority

Údarás Craolacháin na hÉireann

Itálie

Authority for Communications

Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM)

Kypr

Cyprus Radio Television Authority

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Litva

Radio and TV Commission

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Lotyšsko

National Electronic Mass Media Council

Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome

Lucembursko

Autorité Luxembourgeoise Indépendante
de l'Audiovisuel (ALIA)

Luxembourg Independent Media
Authority

Maďarsko

Media Council of the National Media and
Infocommunications Authority

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács

Malta

Broadcasting Authority of Malta

L-Awtorità tax-Xandir

About regulatory authorities, European platform of regulatory authorities. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:
https://www.epra.org/articles/about-regulatory-authorities
25 Media Freedom and Pluralism. Ec.europa.eu [online]. Last update: 18 January 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-freedom-and-pluralism
26 9th meeting of the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA): Minutes of the meeting. Ec.europa.eu
[online]. Last update: 4 July 2018, s. 9-10 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/9thmeeting-european-regulators-group-audiovisual-media-services-erga
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Názvy úřadů v anglickém jazyce

Originální název

 Directors’ Conference
 Commission on Licensing and
Supervision
 Committee Chairperson Conference
 The Commission on Concentration in
the Media
 The Commission for the Protection of
Minors in the Media
 State Media Authorities

 Direktorenkonferenz der
Landesmedienanstalten (DLM)
 Kommission für Zulassung und
Aufsicht (ZAK)
 Gremienvorsitzenden Konferenz
(GVK)
 Kommission zur Ermittlung der
Konzentration im Medienbereich
(KEK)
 Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM)
 Landesmedienanstalten

Nizozemsko

The Media Authority

Commissariaat voor de Media

Polsko

Polish National Radio and TV Council/
National Broadcasting Council

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Portugalsko

Regulatory Authority for the Media of
Portugal

Entidade Reguladora para a
Comunicação Social

Rakousko

KommAustria

Kommunikationsbehörde Austria

Rumunsko

National Audiovisual Council

Consiliul naţional al audiovizualului

Řecko

National Council for Radio and Television
(NCRTV)

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ΕΣΡ

Slovensko

Council for broadcasting and
retransmission

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Slovinsko

Agency for Communication Networks and
Services of the Republic of Slovenia

Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije (AKOS)

Švédsko

National Commission of Markets and
Competition
 Catalan Audiovisual Council
 Audiovisual Council of Andalusia
Swedish Press and Broadcasting Authority

Comisión nacional de los marcados y la
competencia (CNMC)
 Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 Consejo Audiovisual de Andalucía
Myndigheten för press, radio och tv

Velká Británie

Office of Communication (OFCOM)

Office of Communication (OFCOM)

Německo

Španělsko
 Katalánsko
 Andalusie

Modely regulace médií - konvergenční vs. tradiční model
Konvergence je trendem v mediální oblasti zhruba od 90. let minulého století, kdy začal být zřejmý
vývoj médií jako takových. S technickým vývojem odpadly původní limitace v podobě omezenosti
rádiového a analogového vysílacího spektra, které ospravedlňovaly restriktivní právní úpravu
vysílání oproti úpravě tisku. Dochází tak k postupnému smazávání specifik rozhlasového a
televizního vysílání, neboť kapacitně omezené analogové vysílání již není standardem. Naopak je
k přenosu televizních programů možné zaměnitelně využít řadu možností přenosu signálu skrze
pozemní (DVB-T), kabelové (DVB-C) a satelitní vysílání (DVB-S), mobilní příjem (DVB-H) nebo
internet (IPTV).27 Díky stále novým a novým formám komunikace zaznívaly požadavky nejen
na deregulaci vysílání, ale i na novou formu regulace, která bude přistupovat ke komunikacím a
27

Converging media – convergent regulators?, Council of Europe, 2007. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:
https://rm.coe.int/1680483b31, s. 5 - 42
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médiím komplexněji a celostně. Kromě posunu v technologiích dochází ke konvergenci médií
(a tedy i k posunu v jejich regulaci) i díky tržním silám.28
Trend konvergence spočívá ve spojování funkcí, které doposud zastávalo více regulačních orgánů
v oblasti regulace médií, do jediného orgánu, který může zajišťovat funkce v oblasti:
 Regulace médií (otázky regulace obsahu, zohledňování veřejného zájmu);
 Regulace telekomunikací (otázky alokace spektra a frekvencí, přístupu k infrastruktuře,
interoperabilitě);
 Regulace soutěže na mediálním trhu (hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele).
Trend konvergence zahrnuje i rozšiřování portfolia regulačního orgánu o další oblasti. Regulační
orgány pak pouze neoperují v oblasti televizního a rádiového vysílání, ale regulují i další způsoby
komunikace nebo dokonce působí i v oblastech mimo média (doprava, hospodářská soutěž apod.).
Jednotná definice konvergence nebo toho, jaký orgán lze považovat za plně konvergovaný,
neexistuje.29 Přesto lze určit, že jeho kompetence by mohly zahrnovat regulaci vysílaného obsahu
(soukromých, veřejnoprávních nebo obou druhů vysílatelů), vydávání licencí, zajišťování plurality
médií, kontrolu soutěže (včetně problematiky kartelů, dominantního postavení na trhu a kontroly
spojování soutěžitelů) a alokaci infrastruktury a sítí. Dále může regulovat otázky zajišťování
svobody projevu, ochrany spotřebitele a ochrany dat.30
Klasickými příklady orgánů, kde došlo ke konvergenci, jsou v rámci EU regulační úřady Velké
Británie (OFCOM) a Itálie (AGCOM). Ke konvergenci došlo různými způsoby. Ke sloučení
oddělených úřadů regulujících různé oblasti působnosti včetně oblasti médií došlo například
ve Velké Británii, Španělsku či ve Slovinsku, přičemž výsledkem spojení více samostatných úřadů
je konkrétně britský OFCOM, španělská Národní komise pro trhy a soutěž a slovinská Agentura
pro komunikační sítě a služby. Naopak k vytvoření nového regulátora, jehož kompetence v sobě
kumulují oblasti, které v tradičním modelu zastává více regulátorů, došlo v Itálii nebo v Bosně a
Hercegovině (výsledkem je italský AGCOM a Regulační agentura komunikací Bosny a Hercegoviny).
Tradiční model, kdy různé funkce plní více regulačních orgánů, zůstává uplatňován například
v Německu nebo v Belgii.31 V obou případech hraje roli i federativní státní uspořádání státu.
V případě Německa byla otázka rozdělení kmitočtového spektra vždy regulována federální vládou,
zatímco otázky kultury (a tedy i obsahu vysílání) spadají do kompetence spolkových států.32
Mezi výhody konvergence funkcí do jednoho úřadu patří:
 Snížení administrativy pro poskytovatele vysílání, neboť se musejí obracet pouze na jeden
orgán;
 Koncentrace úkolů na jedno místo vede k úspoře pracovních pozic (absence zdvojování
aktivit), čímž se sníží náklady;
 Odpadá problematická kooperace mezi různými úřady a s tím spojené spory o rozsah
kompetencí;
 Větší koherence regulace;
 Konvergující regulátor má lepší možnost reagovat na konvergenci samotných médií;
 Přehlednost systému;

28

Media Regulation: Convergence of regulatory models. Le.ac.uk [online]. University of Leicester [cit. 2019-07-22]. Dostupné z:
https://www.le.ac.uk/oerresources/media/ms7501/mod2unit11/index.htm
29 Converging media – convergent regulators?, Council of Europe, 2007. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:
https://rm.coe.int/1680483b31, s. 89
30 Tamtéž, s. 10
31 Tamtéž, s. 8 - 13, 56 - 67
32 Converging media…, s. 9
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Kontrola nad celým procesem ze strany jednoho orgánu.

Naopak nevýhody konvergence mohou spočívat v:
 Možný střet zájmů respektive cílů – může se projevit například preferováním
ekonomických cílů nad kulturními cíli;
 Velikost úřadu, která může vést k těžkopádnosti a neprůhlednosti struktury;
 Potenciální riziko, že jedna sekce bude dominovat druhé.33
I v případě konvergovaného regulátora zůstává řešení agend oddělené v rámci různých sekcí. Je
tedy otázkou praxe, zda snaha o konvergenci přinese i změnu v přístupu k regulaci médií nebo se
situace oproti tradičnímu modelu s konvergovaným regulátorem nezmění. Cílem je posun
ze sektorového vnímání problematiky na technologicky neutrální vnímání, respektive posun
ze statického vnímání k větší dynamice.34 Proti tomuto nebezpečí bojují regulátoři společnými
týmy, ve kterých spolupracují osoby zaměřující se na různé agendy.35
Ačkoli byla v některých zemích a i v rámci Evropské komise zřejmá preference snah o konvergenci
regulačních funkcí do jednoho úřadu, Evropská unie uznává, že každý členský stát má volnost
ve výběru vhodné struktury regulačního úřadu.36 Volba odráží právní systém, tradice, historické
zkušenosti, reálie ekonomického a mediálního sektoru, politickou kulturu i charakteristiku země.
To, co je Komisí považováno za podstatné, je zachování nezávislosti regulačního úřadu a jasné
rozdělení kompetencí.37 Stejně tak i Rada Evropy zdůrazňuje, že důležité je, aby orgán naplňoval
kvalitativní kritéria, volba modelu je považována za méně podstatnou.38
Tradiční model s agendou roztříštěnou mezi více orgány a model konvergenční jsou určitými
teoretickými prototypy, které však v reálném světě mají jen několik blízkých předobrazů. Zařadit
konkrétního regulátora do jedné ze dvou kategorií většinou nejde, lze pouze vyhodnotit, jaké znaky
převažují. Podoba a rozsah kompetencí takového orgánu se v jednotlivých státech liší a v podstatě
lze říci, že téměř každá země má svůj vlastní model.39
Většina regulačních orgánů pokrytých v rámci této práce vykazuje znaky určitého stupně
konvergence. Zajímavostí je, že i v rámci regulačních orgánů, které byly vytvořeny tak, že spojují
téměř všechny funkce v oblasti regulace médií, existuje jasné rozdělení funkcí mezi jednotlivými
sekcemi konvergovaného regulátora, např. zabývajícími se obsahem, přidělováním licencí,
soutěžními aspekty apod. Příkladem může být rozdělení členů italského regulátora AGCOM na dvě
komise - Komisi pro infrastrukturu a sítě a Komisi pro služby a produkty nebo vyčlenění Rady
pro obsah vysílání v rámci britského OFCOM.
Tato práce se zaměřuje ve vybraných zemích na popis:
 fungování nezávislých regulačních orgánů;
 jakým způsobem je orgán ustanovován;
 rozsah jeho působnosti;
 zda a za jakých podmínek orgán vydává licence provozovatelům vysílání;
 jakým způsobem provádí dozor nad vysíláním;
 zda a jaké jsou požadavky na objektivitu a pluralitu (nejen) soukromoprávních
provozovatelů vysílání.
33

Tamtéž, s. 10, 56, 64
Tamtéž, s. 93, 95
35 Tamtéž, s. 81, 82
36 Tamtéž, s. 11, 34
37 Tamtéž, s. 34
38 Tamtéž, s. 24 – 25, 29
39 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 44-47
34
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Příklady jurisdikcí s konvergenčním modelem, kde orgány regulují široké portfolio otázek
Španělsko
Regulační orgán a jeho ustanovení
Národní komise pro trhy a soutěž (Comisión nacional de los marcados y la competencia) sestává
ze dvou řídicích orgánů - Rady a Prezidenta. Rada je kolegiálním orgánem sestávajícím z deseti
členů a prezidenta, kteří jsou voleni na 6 let a nemohou být znovuzvoleni.40 Složení Rady je
částečně obměňováno každé dva roky tak, aby žádný člen nezůstal ve funkci déle než šest let.
Členové Rady včetně prezidenta a viceprezidenta úřadu jsou jmenováni vládou královským
dekretem na návrh ministra ekonomiky a konkurenceschopnosti. Jmenovány by měly být
uznávané osobnosti s profesními schopnostmi v oblastech regulovaných komisí. Před jmenováním
by navržení kandidáti měli vystoupit před příslušnou komisí Kongresu poslanců (Congreso de los
Diputados, dolní komora španělského parlamentu). Kongres poslanců může skrze příslušnou
komisi a se souhlasem absolutní většiny vetovat jmenování navrženého kandidáta, a to do jednoho
kalendářního měsíce od chvíle, kdy obdržel příslušné sdělení. Jakmile tato doba uplyne bez
výslovného projevu Kongresu, považuje se jmenování za přijaté.41
Rada může jednat v komorách nebo plenárně. Jedna z komor se zaměřuje na soutěžní otázky a
druhá na kontrolu regulovaných sektorů. V případě plenárního jednání se rady účastní všichni
včetně prezidenta úřadu.42 Pro členy platí pravidla neslučitelnosti funkce a zákon vymezuje i
důvody ukončení výkonu funkce.43
V autonomních společenstvích Andalusie a Katalánsko existují samostatné orgány regulující
audiovizuální oblast – Katalánská audiovizuální rada (Consell de l'Audiovisual de Catalunya)44 a
Audiovizuální rada Andalusie (Consejo Audiovisual de Andalucía).45 Tato část práce se však
zaměřuje pouze na fungování a kompetence Národní komise pro trhy a soutěž.
Rozsah kompetencí
Národní komise pro trhy a soutěž byla vytvořena jako nezávislý orgán v roce 2013 spojením šesti
organizací: Národní komise pro soutěž, Národní energetické komise, Komise pro telekomunikační
trh, Národní komise poštovního sektoru, Státní rady pro audiovizuální média a Komise pro regulaci
železnic a letišť.46 Národní komise pro trhy a soutěž má kompetence v následujících oblastech:
soutěž, energetika (elektřina, zemní plyn), elektronické komunikace, audiovizuální sektor, doprava
(letištní sazby, sektor železnic) a poštovní služby.47 V rámci audiovizuálních služeb se regulace
40

Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities, Last
updated on 25/3/2019 [online]. [cit. 2019-07-10]. Dostupné z:
https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071, s. 2.
41 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Boletín Oficial del Estado, čl.
14 a násl. [online]. [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940; Regulator's profile:
Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities. Dostupné z:
https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071
42 Qué es la CNMC: Comisión nacional de los marcados y la competencia [online]. [cit. 2019-07-10]. Dostupné z:
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc
43 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Boletín Oficial del Estado, čl.
22 a 23. Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940
44 Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities.
Dostupné z: https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071
45 Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities.
Dostupné z: https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071
46 Qué es la CNMC: Comisión nacional de los marcados y la competencia [online]. [cit. 2019-07-10]. Dostupné z:
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc
47 Su objetivo: Comisión nacional de los marcados y la competencia[online]. [cit. 2019-07-10]. Dostupné z:
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc#objetivo; Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la
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vztahuje jak na televizní, tak na rozhlasové vysílání. Národní komise pro trhy a soutěž reguluje jak
veřejnoprávní, tak i soukromoprávní vysílání. Komise byla zřízena za účelem „garantovat, zachovat
a podporovat správné fungování, transparentnost a existenci efektivní soutěže na všech trzích a
odvětvích, ve prospěch spotřebitelů a uživatelů.“48
Licence pro poskytování audiovizuálních komunikačních služeb s celonárodním pokrytím uděluje
vláda, přičemž v případech lokálního vysílání rozhoduje regionální vláda. Subjektem určeným
k udělování celostátních licencí je Ministerstvo průmyslu, energetiky a obchodu. Ministerstvo
taktéž spravuje národní registr poskytovatelů audiovizuálních komunikačních služeb, zatímco
registry regionálních a místních poskytovatelů vedou regionální vlády.49
K vytvoření samotné komise došlo na základě zákona č. 3/2013 ze 4. června o vytvoření španělské
Národní komise pro trhy a soutěž.50 Kompetence komise v oblasti audiovizuálních komunikačních
služeb vyplývají z řady dalších právních předpisů, například ze zákona č. 8/2014 z 9. května 2014,
o telekomunikacích nebo ze zákona č. 7/2010 z 31. března 2010, o audiovizuální komunikaci.51
Komise je zároveň oprávněna vydávat interní předpisy.
Národní komise pro trhy a soutěž je oprávněna vydávat varování, ukládat pokuty nebo požadovat
uveřejnění sdělení/oznámení, přičemž podrobnosti stanovují zákony upravující konkrétní
problematiku.52 V případě lokálních provozovatelů vysílání jsou oprávněny ukládat sankce
jednotlivá autonomní společenství Španělska.53 Dle čl. 60 zákona o audiovizuální komunikaci je
Komise oprávněna uložit sankci v podobě zrušení licence, pozastavení vysílání nebo poskytování
služeb v podobě audiovizuální komunikace nebo uložení pokuty.
Kontrola obsahu, pluralita a diverzita
Národní komise pro trhy a soutěž je zmocněna ke kontrole objektivity a plurality vysílání
v soukromých i veřejných médiích na základě zákona č. 7/2010 z 31. března 2010, o audiovizuální
komunikaci.54 Dané otázky jsou regulovány v části zákona upravující práva veřejnosti.
Dle čl. 4 zákona, který upravuje problematiku práva veřejnosti na pluralitu médií: „mají všichni lidé
právo na to, aby audiovizuální komunikační služby byly přístupné skrze různorodá média ať už
veřejné, komerční nebo alternativní, která odrážejí ideologickou, politickou a kulturní pluralitu
společnosti. Dále mají všichni právo na to, aby audiovizuální komunikační služby byly poskytovány
různorodými zdroji, s různorodými obsahy a různými rozsahy pokrytí odpovídajícími teritoriální
organizaci státu. Výhodami plurality by mělo být zajištění audiovizuálních komunikačních služeb,

competencia, European Platform of Regulatory Authorities. Dostupné z:
https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071; Ley 3/2013, de 4 de junio,
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Boletín Oficial del Estado, čl. 5 -11. Dostupné z:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940
48 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Boletín Oficial del Estado, čl.
5 odst 1. Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940
49 Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities.
Dostupné z: https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071
50 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Boletín Oficial del Estado.
Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940
51 Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities.
Dostupné z: https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071
52 Regulator's profile: Comisión nacional de los marcados y la competencia, European Platform of Regulatory Authorities.
Dostupné z: https://cdn.epra.org/organisations/documents/32/original/Profile_ES_CNMC_0319.pdf?1553509071
53 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual: Boletín Oficial del Estado, čl. 56. [online]. [cit. 2019-0710]. Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
54 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual: Boletín Oficial del Estado [online]. [cit. 2019-07-10].
Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
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jejichž program zahrnuje různé žánry a slouží různorodým zájmům společnosti, zvláště je-li vysílání
zajišťováno veřejnoprávními poskytovateli služeb.“
„Audiovizuální komunikace musí respektovat čest, soukromí a osobnost člověka včetně jeho
podoby a zaručit práva na opravu a odpověď.“
„Všechny osoby mají právo na to mít informativní komunikaci připravenou v souladu s povinností
řádné péče při ověřování pravdivosti informací a na to, aby respektovala politický, sociální a
kulturní pluralismus. Všechny osoby mají právo být informovány o událostech obecného zájmu a
dostávat informace v podobě, při které bude jasně odlišena informace od názorů.“
Pluralita médií je chápána i jako pluralita vlastnictví poskytovatelů služeb. Články 36 a 37 zákona
o audiovizuální komunikaci stanovují limity v tom, jakou část trhu v oblasti televizního a rádiového
vysílání smí maximálně kontrolovat jedna fyzická nebo právnická osoba. Zohledňována je také šíře
teritoriálního pokrytí.
Zákon umožňuje zajištění jazykové diverzity obsahu skrze čl. 5 zákona, dle kterého mohou
autonomní společenství s vlastním jazykem (např. Galicie, Katalánsko, Baskicko) schválit další
pravidla pro audiovizuální komunikační služby v oblasti své působnosti s cílem podpořit
audiovizuální produkci v jejich vlastním jazyce.
Dle čl. 9 odst. 4 zákona č. 3/2013 o vytvoření Národní komise pro trhy a soutěž je tomuto orgánu
svěřen dohled nad tím, zda je audiovizuální obsah přizpůsoben právním předpisům a
samoregulačním pravidlům ve smyslu článku 9 zákona o audiovizuální komunikaci.55 Dle tohoto
ustanovení může každá fyzická nebo právnická osoba: „požádat příslušný audiovizuální orgán, aby
zkontroloval přiměřenost audiovizuálního obsahu porovnáním se stávajícími právními předpisy
nebo pravidly přijatými v rámci samoregulace. Pokud to orgán považuje za vhodné, vydá
doporučení pro lepší soulad s platnými předpisy. Pokud příslušný audiovizuální orgán dojde
k závěru, že byl zjevně vysílán nezákonný obsah, vyslechne poskytovatele služby a případně osobu,
která požádala orgán o intervenci. Příslušný audiovizuální orgán může s poskytovatelem služeb
uzavřít dohodu o úpravě audiovizuálního obsahu nebo je-li to vhodné, ukončit vysílání nezákonného
obsahu.
Účinné plnění dohody ze strany poskytovatele služeb ukončí sankční řízení, které bylo zahájeno
ve vztahu k nezákonnému audiovizuálnímu obsahu, který byl předmětem dohody při řešení
skutečností, které by mohly představovat mírné porušení. Recidiva v podobě obdobného chování
během devadesáti dnů bude považována za závažné porušení.
Je-li audiovizuální obsah v rozporu s pravidly přijatými v rámci samoregulace poskytovatelem
služeb, orgán bude vyžadovat od poskytovatele, aby obsah okamžitě přizpůsobil přijatým
pravidlům v rámci samoregulace nebo aby ukončil vysílání nezákonného obsahu. Příslušný
audiovizuální orgán musí provádět akce zaměřené na formulování vztahu poskytovatelů
audiovizuálních komunikačních služeb s oběťmi zvláště závažných událostí.“56

55

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Boletín Oficial del Estado.
Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940
56 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual: Boletín Oficial del Estado, čl. 9. [online]. [cit. 2019-07-10].
Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
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Finsko
Regulační orgán a jeho složení a ustanovení
K 1. lednu 2019 došlo ke spojení Finské agentury pro bezpečnost dopravy (Trafi) a Finského úřadu
pro regulaci komunikací (FICORA) do jednoho úřadu nazvaného Finská agentura pro dopravu a
komunikaci (dále také „Traficom“).57 Agenturu řídí generální ředitel, kterého jmenuje vláda.58
Rozsah kompetencí
Jak vyplývá již z názvu úřadu, Finská agentura pro dopravu a komunikaci reguluje dva velké okruhy:
 bezpečnost dopravy a fungování dopravního systému a
 komunikaci.
V oblasti komunikace spadá do kompetence úřadu regulace televizního a rádiového vysílání,
širokopásmové sítě, telefonní a internetové spojení, poštovní služby, komunikační sítě a registrace
internetových domén (fi-doména).59 Agentura vykonává dohled pouze nad soukromými vysílateli,
nikoli nad veřejnoprávními.60
„Agentura zajišťuje to, aby měl každý ve Finsku přístup ke kvalitnímu a bezpečnému
komunikačnímu spojení a službám.“61 Traficom podporuje udržitelný rozvoj a růst digitální
společnosti, například skrze testování automatizace a robotických řešení v dopravě a
komunikaci.62
Udělování licencí je podrobněji upraveno v zákoně č. 917/2014, o službách elektronických
komunikací.63 Lze rozlišit licence pro přístup k síti (kapitola 3 zákona) a licence pro vysílání
programů (kapitola 4 zákona a další kapitoly).64 Zjednodušeně řečeno, licence pro přístup k síti
jsou spojené s rozdělením jednotlivých frekvencí (je možné i rozdělení formou aukce) a licence pro
vysílání programů se týkají přímo rozhlasového a televizního vysílání; pro provozování
rozhlasového a televizního vysílání je zapotřebí mít obě licence.65 Pro rozhlasové a televizní vysílání
je nejrelevantnější programová licence pro digitální televizní a rozhlasové vysílání66, která je
vydávána podle čl. 22 a násl. zákona. Licenci uděluje Traficom po konzultaci s Ministerstvem
dopravy a komunikace. Výjimkou je úprava podle § 25 odst. 4 zákona, který stanovuje, že není-li
přenosová kapacita dostatečná pro všechny žadatele, kteří splňují požadavky, nebo jestliže udělení

57

TRAFICOM: Finish transport and communication agency. Traficom.fi [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z:
https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains
58 TRAFICOM: Finish transport and communication agency. Traficom.fi [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z:
https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains
59 TRAFICOM: Finish transport and communication agency. Traficom.fi [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z:
https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains
60 Regulator's profile: The Finnish Transport and Communications Agency - Traficom (Traficom) [online]. European platform of
regulatory authorities, 20 Oct, 2011, updated 07 May, 2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z:
https://www.epra.org/organisations/ficora-fi
61 TRAFICOM: Finish transport and communication agency. Traficom.fi [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z:
https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains
62 Television broadcasting licences [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: https://www.traficom.fi/en/communications/tv-andradio/television-broadcasting-licences
63 Laki sähköisen viestinnän palveluista Tietoyhteiskuntakaari 917/2014 (Zákon o službách elektronických komunikací).
Novelizovaná verze zákona dostupná pouze ve finštině: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917. Pozn. původní
zákon o informačních společnostech byl novelizován. Zákon též implementuje směrnici směrnice EP a Rady 2010/13/EU o
audiovizuálních mediálních službách.
64 Television broadcasting licences [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: https://www.traficom.fi/en/communications/tv-andradio/television-broadcasting-licences
65 Television broadcasting licences [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: https://www.traficom.fi/en/communications/tv-andradio/television-broadcasting-licences
66 Zákon dále upravuje i licenci pro analogové radiové vysílání (kapitola 5), krátkodobé licence a další.
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programové licence může mít významný vliv na rozvoj trhu, licence jsou udělovány vládou, které
Traficom předá případ k rozhodnutí.
V § 26 zákona je dále upravena licence pro televizní vysílání ve veřejném zájmu. Podle § 26 odst.
1 zákona: „Aby byla zajištěna svoboda projevu, pluralitní komunikace a rozmanitost televizního
vysílání, stanoví nařízení vlády nezbytnou kapacitu pro televizní vysílání ve veřejném zájmu.“
Provozovatel vysílání s touto licencí může vysílat celonárodně ve finštině či švédštině a jeho vysílání
obsahuje denní zprávy a jiné zpravodajské pořady. Tento typ vysílání kromě jiného zajišťuje i
veřejnoprávní televize (Yleisradio Oy, Yle), které je ze zákona vyhrazena určitá kapacita (čl. 24
zákona) a která je dále upravena samostatným zákonem.
Podle čl. 27 zákona musí provozovatel vysílání ve veřejném zájmu zajišťovat v souladu
s podmínkami § 26 diverzitu vysílání. Držitelům dalších licencí je možné k licenci uložit podmínky
včetně těch pro zajištění diverzity a potřeb zvláštních skupin obyvatelstva (čl. 27).
Televizní a rozhlasové vysílání upravuje velké množství dalších předpisů.67
Kontrola obsahu, pluralita a diverzita
Traficom je agenturou řešící spíše technické záležitosti, regulace subjektů působících v oblasti
telekomunikací nezahrnuje kontroly obsahu televizních a rádiových programů, činnost Traficomu
se týká pouze jejich přenosu.68
Zákon o službách elektronických komunikací se v části 8. zabývá regulací obsahu audiovizuálních
služeb a rádiového vysílání. Kromě jiného v této části upravuje reklamu v rámci vysílání, ochranu
nezletilých, vysílání pro nevidomé, kvóty na určitou produkci aj. Dohled nad dodržováním tohoto
zákona provádí primárně Traficom a částečně též ombudsman pro spotřebitele a další úřady
(kapitola 38 zákona). Porušení zákona může být předmětem pokuty, příkazu k pozastavení vysílání
(kapitola 42 donucovací opatření) nebo též odebrání licence (čl. 32 zákona). Pokutováno může být
i porušení částí zákona týkajících se obsahu programů a pravidel reklamy (čl. 334 zákona).
Dále lze jmenovat například zákon o výkonu svobody projevu v masmédiích69, který se vztahuje jak
na periodický a neperiodický tisk (publishing), tak na vysílání (broadcasting), přičemž některá jeho
ustanovení se vztahují i na soukromé provozovatele webových stránek. Zákon o výkonu svobody
projevu v masmédiích upravuje především odpovědnost za obsah médii a z toho vyplývající
povinnosti (podobně jako v české právní úpravě institut odpovědi a dodatečného sdělení).
Lze shrnout, že ve Finsku je kontrola obsahu, plurality a diverzity zajištěna na základě výše
zmíněných zákonů a jiné nástroje k zajištění těchto cílů neexistují.

Příklady jurisdikcí s konvergenčním modelem, kde orgány regulují média a telekomunikace
Velká Británie
Regulační orgán a jeho složení a ustanovení
Office of Communications (dále také „OFCOM“) vede správní rada (Board), která dává obecné
pokyny ke směřování úřadu. Počet členů správní rady není pevně stanoven, k počátku října 2019
67

JYRKIAINEN, Jyrki. Finland: Regulatory authorities. Medialandscapes.org [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z:
https://medialandscapes.org/country/finland/policies/media-legislation
68 What is telecommunications? Traficom.fi [online]. [cit. 2019-07-24]
https://www.traficom.fi/en/communications/communications-networks/what-telecommunications
69 Act on the Exercise of Freedom of Expression in Mass Media (460/2003) (neoficiální předklad do angličtiny). Dostupný z:
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měla rada 10 členů70, přičemž dle zákona má mít rada 3 – 12 členů.71 Šest členů kolegiálního
orgánu je jmenováno ministrem obchodu a průmyslu a ministrem pro kulturu, média a sport.
Těchto šest členů následně jmenuje 3 další členy z řad zaměstnanců OFCOM včetně výkonného
ředitele (Chief Executive Officer).72 Předsedu úřadu (Chairperson) jmenuje ministr73, přičemž
předseda úřadu není zapojen do běžného řízení úřadu, tj. jde o nevýkonného předsedu.
Jmenování probíhá v souladu s interním řádem vlády pro jmenování do veřejných funkcí (Cabinet
Office’s Governance Code on Public Appointments) a proces jmenování je řízen Komisařem
pro jmenování do veřejných funkcí.74 Zde je na místě dodat, že část členů správní rady je
jmenována za jednotlivé země Spojeného království (momentálně jsou jmenováni členové
za Skotsko a Wales).75 Část členů správní rady jsou výkonní a část nevýkonní členové orgánu
(Executive and Non-Executive Directors). Výkonní členové správní rady – výkonní ředitelé jsou
odpovědní za vedení OFCOM a zodpovídají se správní radě. Na práci managementu a na výkon
regulace dále dohlíží Policy and Management Board.76
Činnost správní rady OFCOMU a výkonných členů správní rady je podporována řadou poradních
orgánů a komisí.77 Kromě hlavní správní rady disponuje OFCOM i radou, která se zabývá obsahem
(Content Board). Obsahová rada rozhoduje o otázkách obsahu především v souvislosti s vysíláním,
nevyhradí-li si rozhodování o konkrétní otázce správní rada a i v těchto případech je Obsahová
rada žádána o vyslovení svého doporučení. V ostatních případech je rozhodování o obsahových
otázkách delegováno na Obsahovou radu.78 Jednotlivé případy, kterými se Obsahová rada zabývá,
spadají do tří kategorií:
 „Negativní regulace obsahu - ta zahrnuje záležitosti, které se týkají zejména škodlivého a
urážlivého obsahu, jeho přesnosti a nestrannosti, spravedlivého zacházení a soukromí.
 Kvantitativní záležitosti, jako jsou kvóty pro nezávislou televizní produkci, regionální
produkci a původní produkci EU/UK.
 Veřejnoprávní vysílací společnosti - v této souvislosti má OFCOM zvláštní odpovědnost
za ITV, Channel 4 a Five.“79
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76 Policy and Management Board (PMB): OFCOM, 31 May 2017 [online]. [cit. 2019-07-17]. Dostupné z:
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Mezi další poradní komise a orgány patří například Panel pro komunikaci se spotřebiteli
(Communication Consumer Panel), který provádí výzkum, poskytuje poradenství a vybízí OFCOM,
vládu, EU, průmysl a další k tomu, aby se zabývaly problémy spotřebitelů, občanů a malých
podniků.80 V rámci systému funguje i poradní Komise pro staré a znevýhodněné osoby (Advisory
Committee for Older and Disabled People).81 Personální komise (People committe) hodnotí
strategii ohledně řízení lidských zdrojů.82 Poradní komise byly zřízeny i pro jednotlivé země
Spojeného království, přičemž tyto komise radí OFCOM ohledně zájmů osob žijících v konkrétní
zemi v oblasti komunikace a poštovních služeb. V každé ze zemí dále působí seniorní ředitel, který
seznamuje OFCOM s místními podmínkami a potřebami.83 Volební komise (Election Committee)
rozhoduje ve sporech mezi vysílateli a politickými stranami ohledně alokace vysílacího času nebo
ve sporech o dodržení standardů řádné nestrannosti během voleb nebo referend.84 Poradenství
ohledně rozdělení rádiového spektra poskytuje OFCOMU Poradní rada pro otázky spektra
(Spectrum Advisory Board).85
Regulace týkající se samotného úřadu je koncentrována především v zákonech Office of
Communication Act 2002, Communication Act 2003 či Broadcasting Act 1996. Právní předpisy
týkající se agendy úřadu jsou však stejně různorodé jako jeho zaměření.
Rozsah kompetencí
OFCOM vznikl v roce 2003 sloučením pěti regulátorů.86 Úřad reguluje oblast telekomunikací a
médií, tj. reguluje a dohlíží na širokopásmové sítě, bezdrátové spojení, mobilní služby, telefonní
spojení, televizní a rozhlasové vysílání a poštovní služby (do kompetence však nespadají samotné
kanceláře pošty).87 Regulace ze strany OFCOM se týká vysílatelů soukromého vysílání i
veřejnoprávního vysílání (BBC).88 Úřad dohlíží na to, že lidé nejsou předmětem podvodů,
nezákonných zásahů do soukromí a nepřípustných praktik.89 Pravomoci OFCOMU zahrnují i
vymáhání soutěžního práva spolu s Úřadem pro soutěž a trhy (Competition and Markets
Authority).90
OFCOM poskytuje poradenství spotřebitelům, vyřizuje stížnosti a v rámci sankčního řízení smí
odebrat licenci, vydat varování, udělit pokutu, požadovat odvysílání sdělení či zkrátit dobu, pro
kterou byla licence udělena.91 Pravomocí vyřizovat individuální spory v oblasti širokopásmových
80
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sítí, pevných linek či mobilních operátorů však nedisponuje OFCOM, ale jsou vyřizovány skrze
systém alternativního řešení sporů.92 OFCOM také není příslušný zasahovat do problematiky tisku
(noviny, magazíny), obsahu vytvořeného uživateli zveřejněného na internetu či reklamy umístěné
na internetu, v televizi či v rádiu.93
OFCOM vydává různé druhy licencí k vysílání, které v sobě obsahují řadu podmínek, kterými je
vysílatel vázán do budoucna. Podmínky zahrnují například zavedení adekvátního systému
dodržování pravidel k zajištění toho, že držitel licence bude dodržovat podmínky pro poskytnutí
licence, pokyny a pravidla OFCOMU.94 Mezi další podmínky patří uchovávání záznamů obsahu
vysílání po určitý čas pro případ kontroly obsahu, povinnost poskytovat na vyžádání informace,
placení ročních poplatků či povinnost týkající se zajišťování rovných příležitostí a vzdělávání.
Kontrola obsahu a zajištění plurality a diverzity
OFCOM je na základě právních předpisů zmocněn vydávat závazná pravidla pro provozovatele
televizního a rádiového vysílání ohledně standardů programů, sponzoringu, umisťování produktů
v televizních programech (product placement), ochrany soukromí a spravedlivého zacházení.95
Pravidla týkající se vysílání (Broadcasting Code) jsou dále podrobně rozvíjena pokyny k pravidlům
vysílání (Broadcasting Code Guidance)96, která mají usnadnit aplikaci a interpretaci pravidel.
Pravidla týkající se vysílání vytvořil OFCOM na základě zákonného zmocnění.97
Pokyny k pravidlům vysílání rozvíjejí například následující témata:
 Nestrannost, přesnost informací a rozlišování faktů od názorů (Due Impartiality and Due
Accuracy and Undue Prominence of Views and Opinions);98
 Požadavky ohledně nestrannosti, která musí být zachována v době konání voleb a referend
(Ofcom rules on Party Political and Referendum Broadcasts);99
 Ochrana před škodlivým a urážlivým obsahem (Harm and offence);100
 Zacházení s obsahem, který může podněcovat ke zločinu, nepokojům, nenávisti a zneužívání
(Crime, Disorder, Hatred and Abuse);101
 Vyhýbání se nespravedlivému zacházení s fyzickými osobami a organizacemi, které jsou
ovlivněny vysíláním (Fairness);102
 Respekt k náboženskému obsahu (Religion);103
92
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 Ochrana nezletilých před závadným obsahem (Protecting the under-eighteens);104
 Ochrana před neoprávněnými zásahy do soukromí (Privacy);105
 Pokyny ke zvýšení diverzity v sektoru televizního vysílání (Guidance: Diversity in Broadcasting;
Arrangements for the promotion of equal opportunities in the broadcast industry);106
 Kodex týkající se přístupu k televizním službám (Code on Television Access Services) upravuje
problematiku titulků, znakového jazyka a audio popisu za účelem zpřístupnění služeb osobám
s poruchami zraku či sluchu;107
 Postup pro šetření porušení standardů obsahu pro televize a rádia (Ofcom’s Procedures for
investigating breaches of content standards for television and radio);108
 Proces posuzování a rozhodování o stížnostech ve věcech nespravedlivých zásahů a zásahů
do soukromí (Ofcom’s Procedures for the consideration and adjudication of Fairness and
Privacy complaints);109
 Obecný postup pro vyšetřování porušení požadavků licence k vysílání (Ofcom’s General
procedures for investigating breaches of broadcast licences)110 se používá v případech, které
nejsou pokryty jinými specifickými postupy;
 Proces určování sankce poskytovatelům vysílání při porušení požadavků dle jejich licence
(Ofcom’s Procedures for the consideration of statutory sanctions in breaches of broadcast
licences).111
Itálie
Regulační orgán a jeho složení a ustanovení
Oblast médií reguluje Úřad pro ochranu médií (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) (dále
jen „AGCOM“). AGCOM je odpovědný parlamentu, který volí jeho členy.112 Úřad sestává
z prezidenta, Komise pro infrastrukturu a sítě, Komise pro služby a produkty a z Rady. Komise a
Rada jsou kolegiálními orgány. Komise jsou tvořeny prezidentem a dvěma komisaři. Rada je
tvořena prezidentem a čtyřmi komisaři.113 Členové jsou voleni na sedm let bez možnosti
znovuzvolení.114
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Každá z komor parlamentu - Senát (Senato) a Poslanecká sněmovna (Camera dei Deputati), volí
dva komisaře, kteří tvoří Radu. Komisaři bývají následně jednotlivě jmenováni prezidentským
dekretem. Prezident úřadu je jmenován rozhodnutím prezidenta republiky na základě návrhu
prezidenta rady ministrů po dohodě s ministrem komunikací. Nominace prezidenta úřadu musí
být předložena příslušným parlamentním komisím ke schválení, respektive sdělení stanoviska.115
Rozsah kompetencí
AGCOM je vybudovaný dle konvergenčního modelu jako sektorový úřad, přičemž italský
zákonodárce z hlediska modelu zvolil obdobný způsob organizace jako OFCOM ve Spojeném
království a Federal Communications Commission ve Spojených státech amerických.116 Úřad
vykonává jak regulatorní, tak i dozorovou funkci v oblasti telekomunikací, médií, tisku, poštovních
služeb a s nimi spojené infrastruktury a sítí.117 Úřad se zaměřuje na problematiku soutěže mezi
poskytovateli služeb na trhu a na ochranu spotřebitelů. AGCOM reguluje a uplatňuje dozor
nad veřejnoprávními i soukromými vysílateli. Dále „AGCOM radí vládě o strategiích a politikách
v oblasti komunikace; vydává poradní stanoviska v řízeních probíhajících před italským orgánem
pro hospodářskou soutěž; radí ministerstvu komunikací v otázkách správy frekvencí.“ 118 AGCOM
je oprávněn vyřizovat stížnosti a ukládat sankce, například v podobě vydání varování, pozastavení
licence, udělení pokuty či požadavku odvysílat sdělení/oznámení.119
Licence opravňující k vysílání neuděluje AGCOM, ale Ministerstvo komunikací.120 K registraci
vysílatele dochází automaticky po získání licence, přičemž registrace je povinná pro všechny složky
působící v sektoru komunikace od tisku, po vysílání a telekomunikace.121 AGCOM je odpovědný
za vedení registru operátorů elektronických komunikací.122
Základní otázky organizace AGCOM jsou upraveny zákonem č. 249 z 31. července 1997 o zřízení
AGCOM a o předpisech v oblasti telekomunikací a rozhlasových systémů (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).123
Italské mediální právo je velmi roztříštěné díky množství dekretů, z tohoto důvodu je významná
část materie shromážděna v nařízení č. 177 z 31. července 2005 v Konsolidovaném textu
o audiovizuálních a rádiových mediálních službách (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, zkracováno jako TUSMAR).124 Dalším podstatným zákonem v oblasti regulace médií je
zákon č. 112/2004, také známý jako „zákon Gasparri” (Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione). Tento zákon byl inkorporován
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Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo, čl. 1 odst. 3 [online]. Normattiva [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249!vig=; Regulator's profile: AGCOM, European
Platform of Regulatory Authorities [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné z:
https://cdn.epra.org/organisations/documents/19/original/Profile_IT_0216.pdf?1503476733
116 Che cos'è l'Autorità [online]. AGCOM [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: https://www.agcom.it/che-cos-e-l-autorita
117 Regulator's profile: AGCOM, European Platform of Regulatory Authorities, s. 2
118 Regulator's profile: AGCOM, European Platform of Regulatory Authorities, s. 3
119 Regulator's profile: AGCOM, European Platform of Regulatory Authorities, s. 3
120 Regulator's profile: AGCOM, European Platform of Regulatory Authorities.
121 Regulator's profile: AGCOM, European Platform of Regulatory Authorities, s. 2
122 Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo, čl. 1 odst. 6. 1). [online]. Normattiva [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249!vig=
123 Tamtéž
124 Media [online]. AGCOM [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: https://www.agcom.it/media; MEDIA LEGISLATION [online]. European
Platform of Regulatory Authorities [cit. 2019-07-17]. Dostupné z: https://www.epra.org/articles/media-legislation; Decreto
Legislativo 31 luglio 2005, n. 177: "Testo unico della radiotelevisione" [online]. Camera dei Diputati [cit. 2019-07-17]. Dostupné z:
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm
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do Konsolidovaného textu o audiovizuálních a rádiových mediálních službách. Práva a povinnosti
vysílatelů upravuje AGCOM pomocí vlastních rozhodnutí.
Kontrola obsahu a zajištění plurality a diverzity
Kompetence Komise AGCOM pro služby a produkty stanovuje mimo jiné zákon č. 249 ze dne 31.
července 1997, o zřízení AGCOM a o předpisech v oblasti telekomunikací a rozhlasových
systémů.125 Dle tohoto zákona AGCOM monitoruje soulad s ochranou minoritních jazyků,
dodržování práva na opravu nebo doplnění informací.126 Komise monitoruje faktickou správnost
výzkumů, které se týkají sledovanosti jednotlivých kanálů a jejich hodnocení včetně použitých
metodologií.127 Komise pro služby a produkty garantuje použití platných ustanovení o propagandě,
reklamě, informování o politice, předvolební kampani, spravedlivém zacházení a rovném přístupu
k publikacím a přenosu informací (zde je myšlen přístup osob s poruchami zraku a sluchu
k vysílanému obsahu).128 Komise taktéž zajišťuje to, že vysílatelé budou po určené minimum času
vysílat audiovizuální díla určitého stáří dle ustanovení zákona.129 Obecné principy regulace obsahu
a podpory plurality a diverzity stejně jako samotná pravidla regulace jsou shrnuty v nařízení
o Konsolidovaném textu o audiovizuálních a rádiových mediálních službách.130
Uživatelé komunikačních služeb mohou ohlašovat úřadu závadný obsah v rámci rozhlasového a
televizního vysílání, přičemž závadným obsahem může být obsah směřující proti lidské důstojnosti,
menšinám, podněcující k nenávisti na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo národnosti. Závadný
může být i obsah poškozující psychický, mentální nebo morální rozvoj mladistvých nebo který
obsahuje scény bezdůvodného násilí, naléhání, brutality nebo pornografii.131
AGCOM v roce 2017 založil iniciativu Kulatý stůl pro zajištění pluralismu a správnosti informací
na digitálních platformách (Tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza
dell'informazione sulle piattaforme digitali)132, jehož cílem je podporovat samoregulaci digitálních
platforem a výměnu osvědčených postupů pro identifikaci online dezinformací. Iniciativa
představuje celosvětově jeden z prvních příkladů institucionalizované spolupráce mezi nezávislými
orgány, které regulují mediální a informační trhy, a online platformami. Zúčastněnými stranami
jsou kromě AGCOM a online platforem i vydavatelé, novináři, reklamní společnosti a spotřebitelská
sdružení. Cílem AGCOMu je získávat informace a zjišťovat názory na problematiku ze strany
ostatních aktérů ohledně vlivu informací z online platforem jako jsou sociální sítě, vyhledávače
nebo encyklopedie.
Zvláštní důraz je kladen na vliv na volební kampaně a referenda. Na základě šetření a analýz
provedených v posledních letech AGCOM označil za cíl do budoucna monitorovat a studovat
nejzávažnější jevy online dezinformací.
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Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo, [online]. Normattiva [cit. 2019-07-16]. Dostupné z: https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249!vig=
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https://cdn.epra.org/organisations/second_documents/19/original/AGCOMreport.pdf?1499422416, s. 142 - 3
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131 Contenuti audiovisivi [online]. AGCOM [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: https://www.agcom.it/contenuti-audiovisivi
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Příklady jurisdikcí, kde orgány regulují problematiku vysílání
Francie
Regulační orgán a jeho složení a ustanovení
Ve Francii je nezávislým regulačním orgánem pro vysílání Vrchní rada pro audiovizuální sdělovací
prostředky (Conseil supérieur de l’audiovisuel, dále jen „CSA“ nebo „Rada“). CSA je upravena
zákonem o svobodě sdělovacích prostředků z roku 1986 (dále jen „zákon o svobodě sdělovacích
prostředků“), který prošel několika významnými novelizacemi.133
Jedná se o nezávislý veřejný orgán s právní osobností. Rada má celkem 7 členů i s jejím předsedou
a jde o orgán kolegiální. 134 Členové jsou jmenováni na funkční období 6 let, s tím, že se postupně
obměňují, a to po třetinách každé dva roky, vyjma předsedy. Členové jsou jmenováni dekretem
prezidenta republiky; 3 členy navrhuje předseda Národního shromáždění se souhlasem výboru
pro kulturu, další 3 členy navrhuje předseda Senátu opět se souhlasem senátního výboru
pro kulturu a jeden člen (předseda) je navržen prezidentem republiky (čl. 4 zákona). Znovuzvolení
členů není možné.135 Stejně tak není možné ani odvolání členů. Mandát člena není slučitelný se
všemi volenými funkcemi. Člen Rady dále nesmí působit ve společnostech
vlastnících/provozujících audiovizuální média, tisk, reklamu a elektronické komunikace (čl. 5
zákona). V takovém případě budou členové Rady po ukončení výkonu funkce trestně odpovědní
podle příslušných ustanovení trestního zákoníku (čl. 5 zákona).
Rozsah kompetencí
Rada uděluje licence k vysílání soukromých rozhlasových a televizních stanic, a to jak pro vysílání
analogové, tak digitální, pro něž je nutné přidělit určité frekvenční pásmo. Pro sítě, které
nepoužívají kmitočty přiřazované CSA (kabel, satelit využívající kmitočty vyhrazené
pro elektronické komunikace), je příslušným orgánem Regulační úřad pro elektronické
komunikace a poštu (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
ARCEP). V rámci licencí se rozlišuje též celostátní, regionální a lokální vysílání.136
V zákoně o svobodě sdělovacích prostředků jsou dále upraveny podmínky pro audiovizuální služby,
které nevyužívají frekvenční pásmo přidělované CSA (část II zákona, kapitola II), a pro audiovizuální
služby na vyžádání (část II zákona, kapitola III). Televizní a rozhlasové vysílání, jež nepoužívá
frekvence přidělované Radou, je však též podrobeno dohledu Rady, to znamená, že musí
dodržovat pravidla pro vysílání stanovená dle čl. 33 zákona a za určitých podmínek s ní musí uzavřít
dohodu ohledně podmínek vysílání (čl. 33 - 31 zákona).137
Kontrola obsahu, plurality a diverzity
Mezi úkoly Rady dále patří zajišťovat ochranu veřejných zájmů v rámci vysílání, a to včetně
„pluralitního charakteru projevů názorových proudů“ (čl. 1 zákona o svobodě sdělovacích
prostředků). Podle čl. 3 odst. 1 zákona Rada garantuje zajištění důvěryhodnosti, nezávislosti a
plurality ve vysílání. Podle čl. 13: „Rada zajišťuje respektování pluralistického vyjadřování
133 Loi

n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication [online]. Legifrance.gouv.fr [cit. 201907-09]. Aktuální verze dostupná z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930.
134 POUPEROVÁ, O. Institucionální aspekty…, s. 130-131. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - FR. Epra.org [online]. European
platform of regulatory authorities, 20 Oct, 2011, updated 08 Jul, 2019 [cit. 2019-07-10].
135 Regulator's profile: CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL [online]. European platform of regulatory authorities, 20 Oct,
2011, updated 08 Jul, 2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.epra.org/organisations/csa-fr.
136 Regulator's profile: CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL [online]. European platform of regulatory authorities, 20 Oct,
2011, updated 08 Jul, 2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.epra.org/organisations/csa-fr
137 Další info též: Convention ou déclaration ?. Csa.fr [online]. [cit. 2019-10-08]. Dostupné z: https://www.csa.fr/Messervices/Mes-outils-pro/La-declaration-ou-la-convention-pour-les-services-non-hertziens.
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myšlenkových proudů a názorů v programech služeb televizního a rádiového vysílání, zejména při
vysílání obsahujícím obecné nebo politické informace.“
Licence udělované Radou jsou upraveny zákonem o svobodě sdělovacích prostředků (pozn.
podmínky udělení licence respektive povolení k vysílání jsou stanoveny ve smlouvě, kterou Rada
uzavírá s provozovatelem; čl. 28 a následující). Při udělování licencí je zohledňována vyváženost
názorových proudů, respektive jaký na ni bude mít nový provozovatel vliv. Například dle čl. 30-1
bod 8 III. zákona, jež se týká licencí pro pozemní digitální vysílání, Rada při jejich udělování bere
v úvahu: „…důležitost každého projektu pro veřejnost s ohledem na prioritní požadavek zajištění
plurality sociokulturních projevů, rozmanitosti provozovatelů a potřebu zamezit zneužívání
dominantního postavení a praktik, které omezují volný průběh hospodářské soutěže, a kritéria
uvedená v článcích 29 a 30, stejně jako závazky žadatele pokrýt určité území a výrobu a distribuci
francouzských a evropských audiovizuálních děl.
Zohledňuje také soulad návrhů kandidátů z hlediska technického a obchodního spojení s jinými
službami a výběr distributorů služeb, jakož i potřebu poskytovat služby, které splňují očekávání
širokého publika a pravděpodobně povzbudí rychlý rozvoj digitální pozemní televize.“
Zároveň byla zákonem č. 2016-1524138 cílícím na posílení svobody, nezávislosti a plurality médii
zavedena povinnost si zřídit komisi pro důvěryhodnost, nezávislost a pluralitu informací a
programů (čl. 30-8 zákona o svobodě sdělovacích prostředků). Tato komise musí být zřízena
v každé právnické osobě, která provozuje obecné rádiové služby na národní úrovni nebo televizní
služby za použití terestriálního (pozemního) vysílání, v rámci kterých jsou vysílány obecné a
politické informace. Komise má za úkol dohlížet na dodržování principů stanovených zákonem a
měla by hlásit Radě jakoukoli skutečnost, která by je porušovala. Komise také sepisuje výroční
zprávu, která je veřejná. V komisích by měly sedět osoby splňující podmínky nezávislosti (čl. 30-8
zákona o svobodě sdělovacích prostředků).
Zákon o svobodě sdělovacích prostředků dále upravuje další omezení týkající se všech
provozovatelů vysílání, kteří potřebují pro své vysílání povolení dle zákona. Tato opatření mají
za účel zajistit transparentnost a předcházet koncentraci licencí v rukách jedné osoby (čl. 35 až 4215). Jako příklad těchto opatření lze uvést pravidlo, že akcie vysílatelů, kteří získali licenci dle
zákona o svobodě sdělovacích prostředků, musí znít na jméno (čl. 36 zákona), nebo omezení, že
jedna právnická/fyzická osoba může přímo či nepřímo vlastnit maximálně 49 % základního
kapitálu/hlasovacích práv ve společnosti, která je držitelem licence pro národní pozemní
(terestriální) vysílání, ať už analogového nebo digitálního, a její průměrný roční počet diváků
přesahuje 8 % celkového počtu televizních diváků (čl. 39 odst. 1 zákona).139
Co se týče obsahu vysílání, Státní rada (Conseil d’Etat) svými dekrety stanovuje pravidla ohledně
reklamy, děl evropské produkce, francouzských děl aj. (čl. 27 zákona). V čl. 74 až 79-6 zákona jsou
pak upraveny sankce v případě nedodržení zákona.
Veřejnoprávní vysílání ve Francii je upraveno v části třetí zákona. Jedná se zejména o společnost
francouzské televize (France Télévisions) a francouzského rádia (Radio France). Požadavky
na různorodost ve skladbě programů, důvěryhodnost, nezávislost a pluralitu názorových proudů
jsou v případě veřejnoprávních médií samozřejmě vyšší. Detaily jsou stanoveny dekretem vlády
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Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias [online].
Legifrance.gouv.fr [cit. 2019-07-09]. Aktuální verze dostupná z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F1EF5D0D4F36C4924B2E0D50DFEC1DC.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTE
XT000033385368&dateTexte=20161115
139 V češtině podrobněji v ROZEHNAL, A. Mediální právo…, s.441-444. Dále příslušná ustanovení zákona
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pro každé médium zvlášť. Rada se na vytváření dekretu spolupodílí a kontroluje jeho dodržování
(čl. 48 zákona).
Nizozemsko
Regulační orgán a jeho složení a ustanovení
V Nizozemsku je regulačním orgánem pro vysílání Komisariát pro média (Commissariaat voor de
Media, „CoM“, dále jen „Komisariát“). Komisariát vykonává svoji působnost na základě zákona
o médiích.140 Komisariát je nezávislý úřad, jehož zaměstnanci jsou státní úředníci, v jeho čele je
správní rada. Počet členů rady jsou tři včetně předsedy a délka mandátu je 5 let; znovuzvolení je
možné pouze jednou na následující období. Členové rady jsou jmenováni Ministerstvem
pro vzdělání, kulturu a vědu, přičemž v praxi je volba nového člena prodiskutována se stávajícími
členy rady. Odvolat člena rady Komisariátu může opět Ministerstvo, a to pouze na základě určitých
důvodů (střet zájmů aj.).141
Rozsah kompetencí
Komisariát vykonává dozor nad veřejnoprávními i soukromoprávními médii. Jedním z úkolů
Komisariátu je dohlížet nad obsahem vysílání. Vykonává i finanční dohled nad veřejnoprávními
médii a další funkce.142
Důležitou funkcí Komisariátu je však zejména udělování licencí pro rozhlasové a televizní vysílání.
Komisariát poskytuje licence pro pozemní analogové i digitální vysílání, ale i pro vysílání kabelové
a satelitní a dále je i regulačním orgánem pro audiovizuální služby na vyžádání (zde stačí
registrace).143
Licence pro komerční vysílání jsou udělovány na základě zákona o mediích; licence bude odmítnuta
pokud i) žadatel podal nepřesné nebo neúplné informace, ii) lze důvodně očekávat, že bude
porušovat zákon o médiích (čl. 3.3).144
Kontrola obsahu, plurality a diverzity
Obecně lze říct, že v Nizozemsku je kladen důraz na to, že pokud komerční stanice nedostávají
od státu dotace a jsou soukromé, je obsah vysílání jen na nich.145 Omezení představuje mediální
zákon, který stanovuje pravidla ohledně reklamy, sponzoringu, product placementu a určitého
procenta pořadů v holandštině nebo fríštině a programů evropské produkce; tyto kvóty ale mohou
být sníženy. Komerční stanice musí Komisariátu platit roční „poplatek za dohled“ podle typu
vysílání.146
V Nizozemsku existuje poměrně složitý systém veřejnoprávních médií založený
na veřejnoprávních vysílacích společnostech, které jsou zastřešeny Nizozemskou asociací
140

Mediawet 2008. Aktuální znění v holandštině dostupné z: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/2018-05-30. Info
o zákoně v angličtině dostupné z: https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-forbroadcasters-and-programming
141 Regulator's profile: Commissariaat voor de Media - CvdM. [online]. European platform of regulatory authorities, 20 Oct, 2011,
updated 08 Jul, 2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.epra.org/organisations/cvdm-nl
142 Commissariaat voor de Media: Responsibilities. Cvdm.nl [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné z: https://www.cvdm.nl/overhet-commissariaat-voor-de-media/verantwoordelijkheden/
143 Regulator's profile: Commissariaat voor de Media - CvdM. [online]. European platform of regulatory authorities, 20 Oct, 2011,
updated 08 Jul, 2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: https://www.epra.org/organisations/cvdm-nl
144 Commercial Broadcast Services. Cvdm.nl [online]. Dutch Media Authority, May 2015 [cit. 2019-07-12]. Dostupné z:
https://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2013/04/Brochure-Commercial-Broadcast-Services.pdf
145 Např. Media Act: rules for broadcasters and programming. Government.nl [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné z:
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-programming
146 Commercial Broadcast Services. Cvdm.nl [online]. Dutch Media Authority, May 2015 [cit. 2019-07-12]. Dostupné z:
https://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2013/04/Brochure-Commercial-Broadcast-Services.pdf
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pro vysílání (Nederlandse Publieke Omroep).147 Požadavek plurality prezentovaných informací a
jejich důvěryhodnosti a kvality je u veřejnoprávních médií zakotven v zákoně o médiích (čl. 2.1
zákona).
Holandský zákon o médiích okrajově upravuje i tisk (část osmá zákona), respektive Stimulační fond
pro žurnalistiku (Stimuleringsfonds voor de journalistiek), který kromě jiného uděluje granty
za účelem propagace plurality tisku.
Rakousko
Orgán regulující vysílání
Rakouský Komunikační úřad (Kommunikationsbehörde Austria, dále také „KommAustria“) spravuje
záležitosti týkající se regulace vysílání i tisku, a to jak veřejnoprávního, tak soukromého. Organizace
regulačního orgánu a popis jeho základních úkolů jsou upraveny v zákoně KommAustriaGesetz
od r. 2001.148 Od přijetí zákona se pravomoc úřadu rozšířila z regulace soukromoprávního vysílání
televize a rozhlasu na další oblasti, zejména o regulaci veřejnoprávních médií a tisku.
Úřad se podle § 3 zákona skládá z 5 osob. Předsedy, místopředsedy a dalších 3 členů. Členství
v úřadu je profesionálním zaměstnáním, členem může být jen osoba s právním vzděláním. Členové
jsou jmenováni spolkovým prezidentem na návrh spolkové vlády, přičemž návrhu spolkové vlády
na jmenování musí předcházet výběrové řízení. Návrh na jmenování musí být odsouhlasen Hlavním
výborem Národní rady. Členové KommAustria jsou jmenováni na období 6 let, opakované
jmenování do funkce je možné. Pro členství je upravena řada neslučitelností. V případě rezignace
nebo odvolání člena se k návrhu vlády na jmenování nového člena vyjadřuje KommAustria.
Členové jsou nezávislí – jsou vázáni jen zákonem. Úřad jedná buď v plénu, nebo v senátech.
Vedle KommAustria funguje ještě Telekomunikační kontrolní komise (Telekom-Control
Kommission, TKK). Pro administrativní podporu KommAustria, Telekom-Control Kommission a
Post-Control Commission, jakož i pro plnění dalších právních úkolů byla přímo § 16 zákona
založena nezisková společnost „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR-GmbH).
Společnost má dva jednatele, jednoho výkonného ředitele pro mediální oddělení a jednoho
výkonného ředitele pro telekomunikace a poštu. Generálního ředitele a výkonného ředitele
pro mediální oddělení jmenuje spolkový kancléř, výkonného ředitele odboru telekomunikací a
pošty spolkový ministr dopravy, inovací a technologií. Společnost je řízena generálním ředitelem
v technických záležitostech příslušných oblastí a společně oběma řediteli v ostatních záležitostech.
Jakékoli navýšení základního kapitálu může být uskutečněno po dohodě spolkového kancléře,
spolkového ministra dopravy, inovací a technologií a spolkového ministra financí. Podíl
ve společnosti je zcela ve vlastnictví spolkové vlády. Za správu práv spolkové vlády odpovídá
spolkový kancléř po dohodě se spolkovým ministrem dopravy, inovací a technologií. Tato
společnost poskytuje i dotace mediálnímu a tiskovému průmyslu.
Rozhodování KommAustria je kontrolováno Spolkovým komunikačním senátem
(Bundeskommunikationssenat, „BKS“), který slouží jako odvolací úřad (2. instance) proti
rozhodnutí KommAustria. BKS tak má důležitý právní dohled nad rakouským veřejnoprávním
vysíláním.

147

ROZEHNAL, A. Mediální právo…, s. 447-450
Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) [online].
Rechtsinformationssystem des Bundes [cit. 2019-07-13]. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001213
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Rozsah kompetencí
KommAustria vykonává podle § 13 zákona široké pravomoci, zejména pak regulaci přístupu aktérů
na mediální trh (přidělování povolení), správu a rozdělení frekvencí, zákonný dohled
nad veřejnoprávním i soukromým vysíláním a nad provozovateli tohoto vysílání. Dále provádí
monitoring a regulaci reklamy. Podle § 2 odst. 3 zákona je jedním z úkolů KommAustria
podporovat vstup nových vysílatelů na trh, zajištovat rozmanitost názorů a podporovat kvalitu
vysílaných programů, včetně technických podmínek pro jejich šíření.
Další úpravu obsahuje zákon Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (dále také „AMD-G“).149 AMD-G
se vztahuje jen na klasické televizní a rozhlasové vysílání, nikoliv na telemédia. Podmínky udělení
povolení k vysílání stanoví § 5 AMD-G. Pokud jsou podmínky splněny, na udělení povolení vzniká
nárok, a to na 10 let vysílání, pokud není stanoveno jinak. Při udělování povolení úřad dbá na to,
jakou historii má subjekt, který o udělení povolení žádá. Zákon stanovuje, že „v případě nové
žádosti držitele rozhodnutí o registraci musí regulační orgán vzít v úvahu zejména to, zda bylo
předchozí povolení k vysílání využíváno držitelem v souladu se zákonem.“ Povolení schvaluje typ
programu, harmonogram programu a dobu trvání programu, počet a dobu trvání okenních
programů, oblast pokrytí a přenosové cesty používané pro distribuci. Regulační orgán může
při udělování povolení stanovit podmínky nezbytné k zajištění souladu s tímto zákonem. Povolení
nelze udělit, pokud byl žadatel již zbaven povolení nebo mu bylo zakázáno poskytovat
audiovizuální služby, vše postupem podle § 63 odst. 4 zákona.
Kontrola obsahu, plurality a diverzity
Právní úprava v Rakousku byla ovlivněna zvláštním ústavním zákonem150, podle jehož čl. 1 :
„Vysílání je šíření slovních, zvukových a obrazových projevů všeho druhu určených pro širokou
veřejnost (…) Podrobnější ustanovení o vysílání a jeho organizaci stanoví spolkový zákon. Zákon
musí zejména obsahovat ustanovení, která zajistí objektivitu a nestrannost podávání zpráv,
zohlednění různorodosti názorů, rovnováhu programů a nezávislost osob a subjektů pověřených
úkoly uvedenými v odst. 1. Vysílání podle odstavce 1 je veřejným úkolem.“ Otázky obsahu médií a
tisku upravuje v Rakousku MedienGesetz151, který upravuje například problematiku mediální
odpovědnosti či práva na opravu. Otázku plurality však zákon neupravuje.
Dle § 10 zákona AMD-G nesmějí být poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb osoby
veřejného práva s výjimkou církví, politických stran apod. V rámci § 11 AMD-G jsou upraveny
podmínky zákazu koncentrace médií prostřednictvím různých poměrů podílu na trhu. Obsahové
náležitosti, které musí vysílatel splňovat, jsou stanoveny v § 29 a následujících. Podle § 30:
„Audiovizuální mediální služby musí při vysílání respektovat lidskou důstojnost a základní práva
osob. Audiovizuální mediální služby nesmějí podněcovat k nenávisti na základě rasy, pohlaví,
náboženství, zdravotního postižení nebo národnosti. Audiovizuální mediální služby by měly být
postupně zpřístupňovány sluchově a zrakově postiženým osobám.“
Dále jsou stanovena přísnější pravidla pro reklamu. Jenom pro televizi platí § 41: „Televizní pořady,
které jsou vysílanými pořady ve smyslu čl. I odst. 1 spolkového ústavního zákona o zajištění
nezávislosti vysílání BGBl. č. 396/1974, musí být v souladu se zásadami objektivity a rozmanitosti
149

Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste [online]. Rechtsinformationssystem des Bundes [cit. 2019-07-13]. Dostupné z:
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150 Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks (ústavní zákon o zajištění
nezávislosti vysílání) [online]. Rechtsinformationssystem des Bundes [cit. 2019-07-13]. Dostupné z:
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Bundes [cit. 2019-07-13]. Dostupné z:
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názorů. Zejména by měly být vysílány tak, aby byl přiměřeným způsobem zobrazen veřejný, kulturní
a ekonomický život a byla dána příležitost sociálním skupinám a organizacím prezentovat svá
stanoviska. Odstavec 2 se nevztahuje na speciální programy a programy distribuované výhradně
prostřednictvím satelitu. U převážně místních programů by měl mít sám provozovatel vysílání
přiměřený vlastní podíl vysílání. Zprávy a informační vysílání musí být ve všech televizních
programech v souladu s uznávanými žurnalistickými principy. Zprávy musí být zkontrolovány před
jejich distribucí s náležitou péčí vyžadovanou okolnostmi o pravdivosti a zdrojích.“

Příklady jurisdikcí s tradičním modelem
Německo
Systém právní úpravy tisku a dalších médií a regulačních orgánů
Úprava orgánů regulujících mediální a tiskové právo v Německu patří podle Základního zákona
do pravomoci zemí (jako součást kultury), to znamená, že společná spolková pravomoc v této
oblasti musí být založena na smlouvě mezi zeměmi jako součástmi spolku, které tuto pravomoc
smluvně delegují a poté sdílejí. Touto smlouvou je už tradičně Staatsvertrag für Rundfunk und
Telemedien (dále jen „Státní smlouva“)152, která byla schválena v r. 1991 a od té doby byla
mnohokrát novelizována. Jedním z důvodů novelizací je postupná centralizace regulace
na spolkové úrovni, což bylo vynuceno technologickými změnami při šíření vysílání a informací.
Dalším z důvodů centralizace byla rovněž legislativa EU. Postupem doby se smlouva stala
základním kamenem mediální regulace v Německu. Upravuje jak veřejnoprávní, tak
soukromoprávní vysílatele.
Telekomunikace naopak do „kulturního“ okruhu zemských pravomocí nespadají, proto jsou
regulovány spolkovými zákony – jednak Telemediengesetz (TMG – zabývá se internetem)153 a
Telekommunikationsgesetz (dále jen „telekomunikační zákon“ nebo TKG).154 Orgány založené
na telekomunikačním zákoně, které médiím přidělují transmisní prostředky, existují na spolkové
úrovni (Bundesnetzagentur). Přidělení transmisních prostředků předchází udělení povolení
k vysílání. Ochrana mladistvých z hlediska médií je upravena další smlouvou, kterou je
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.155
Mediální právo - druhy regulovaného vysílání a služeb
Státní smlouva upravuje systém kontroly médií v jednotlivých spolkových zemích a její koordinaci
na spolkové úrovni. Upravuje podle § 2 rozhlasové a televizní vysílání a dále všechny elektronické
informační a komunikační služby, pokud služba není považována jen za telekomunikační službu
podle § 3 č. 24 telekomunikačního zákona Telekommunikationsgesetz.156 Celkově je možné
z kombinace zákonů vyvodit, že tato právní úprava reguluje zejména klasické vysílání,
na internetové služby se vztahuje jen její nepodstatná část. Pro internetové sdělovací služby
152

Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien: verze k 1.5.2019 [online]. Die Medienanstalten [cit. 2019-07-14]. Dostupné z:
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používá německá legislativa pojem „telemedien“, ty mají vlastní zákon – Telemediengesetz (TMG
viz výše). Pouze některá pravidla pro telemédia jsou stanovena v šesté části Státní smlouvy;
v zásadě jsou telemédia přípustná bez povolení a ohlášení (§ 54 Státní smlouvy).
Regulační orgány
Podle Státní smlouvy jsou vytvořeny spolupracující spolkové regulační orgány. Jejich pravomoci
jsou však povětšinou koordinační, částečně jsou rovněž výkonné (viz níže), a to zejména v oblasti
udílení povolení, koncentrace médií a ochrany mladistvých.
Orgány podle § 35 Státní smlouvy jsou:
1. ZAK – Kommission für Zulassung und Aufsicht (Komise pro povolení a dohled);
2. GVK – Gremienvorsitzenden Konferenz (Konference předsedů grémií);
3. KEK – Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (Komise
pro sledování koncentrace v mediální oblasti);
4. KJM - Kommission für Jugendmedienschutz (Komise pro ochranu mládeže).
Složení orgánů
ZAK (Komise pro povolení a dohled) – po jednom zástupci zemských mediálních úřadů (volen podle
zemského práva), pokud není přítomen, může rozhodovat stálý zástupce. Členství v Komisi
pro povolení a dohled je bezplatné.
GVK (Konference předsedů grémií) – předsedové zemských mediálních úřadů, zastoupení
místopředsedou je možné. Členství v Konferenci předsedů grémií je bezplatné.
KEK (Komise pro sledování koncentrace v mediální oblasti) – skládá se z 6 znalců, z nichž 3 mají
oprávnění soudního znalce (jsou ustanoveni také 2 náhradníci). Tito znalci jsou ustanoveni
jednomyslně na shromáždění předsedů vlád zemí. Dále se Komise pro sledování koncentrace
v mediální oblasti skládá z 6 zástupců zemských mediálních úřadů, kteří jsou voleni podle
zemského práva. Tito zástupci dostávají příslušné náhrady za výkon funkce.
KJM (Komise pro ochranu mládeže) – se skládá z 6 ředitelů zemských mediálních úřadů, 4 zástupců
zemských orgánů pro mládež a 2 zástupců spolkové agentury pro mládež (§ 14 smlouvy o mediální
ochraně mládeže). Vedle Komise pro ochranu mládeže existuje ještě Spolková kontrolní komise
pro média škodlivá pro mládež jako orgán s aktivní legitimací podat stížnost v tomto oboru.
Dělba pravomocí
Konference předsedů grémií je koncepční orgán ohledně výstavby a rozdělení přenosových
kapacit. Dělba pravomocí je důležitá zejména u Komise pro povolení a dohled a Komise
pro sledování koncentrace v mediální oblasti. Komise pro povolení a dohled má pravomoc udělit
povolení k vysílání, koordinaci vysílacích kapacit a rovněž navazující záležitosti ohledně
celoněmeckých vysílatelů. Komise pro sledování koncentrace v mediální oblasti má pravomoc
koordinovat a rozhodovat o koncentraci médií při udělování a odebírání povolení (viz níže). Komise
pro ochranu mládeže je odpovědná za ochranu mladistvých před škodlivým obsahem, a to i
u telemédií. Její rozhodnutí provádějí zemské mediální úřady, podle toho, v jaké zemi má vysílatel,
který porušil zákon, sídlo. Komise pro ochranu mládeže je výkonným orgánem pro mediální
ochranu mládeže. Vzhledem k roztříštěnosti pravomocí jednotlivých orgánů, které jsou často
složeny z neplacených osobností, má důležitou roli při výkonu jejich pravomocí společný
profesionální sekretariát.
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Kromě Státní smlouvou daných orgánů existuje ještě Konference předsedů zemských mediálních
úřadů (Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, DLM), která se zabývá společnými zájmy
zemských mediálních úřadů (zemské mediální úřady, viz níže).
Landesmedienanstalt
Základními regulačními orgány pro vysílací média jsou zemské mediální úřady
(Landesmedienanstalten), jak to stanoví § 35 Státní smlouvy. Existuje 14 mediálních úřadů; některé
zemské jednotky své mediální úřady sdílejí. Jejich hlavním úkolem je dozor nad dodržováním Státní
smlouvy, předpisů plynoucích ze státní smlouvy a dalších aktů ji provádějících a zemských
mediálních zákonů, které se vztahují na soukromé vysílatele. Složení zemských mediálních úřadů
je rozdílné, tak jak je upravují jednotlivé zemské mediální zákony. I název úřadu může být rozdílný.
Systém výběru členů zemských mediálních úřadů lze zobecnit tak, že má-li země systém zemské
mediální rady jako úzké expertní rady, pak jsou její členové jmenováni zemským parlamentem.
Pokud má země systém zemského mediálního úřadu jako vícečlenné rady, jsou členové obvykle
vybíráni resp. delegováni ze společenských organizací nebo skupin. Níže je uveden příklad způsobu
organizace a fungování regulátora v Bavorsku.
Bavorská centrála pro nová média
Bavorský zemský mediální regulátor je podle bavorského mediálního zákona (BayMG)157
veřejnoprávním úřadem, který je složen z Mediální rady, Správní rady a předsedy. Mediální rada
se skládá ze 12 zástupců zemského sněmu, podle proporcionálního složení: jednoho zástupce
vlády země, po 2 zástupcích katolické a evangelické církve, po 2 zástupcích odborů, obchodních a
řemeslných komor, po jednom zástupci ze zastupitelstev měst, krajů, obcí, vyhnaneckého svazu,
z oboru volného času, turistiky, gastronomie a hotelnictví, po jednom zástupci mládežnické
organizace, po 2 zástupcích bavorských sportovních svazů, po jednom zástupci organizací
hudebních, spisovatelských a skladatelských, jednom zástupci bavorského státního divadla a
jednom zástupci bavorských festivalů, po jednom zástupci svazu novinářů a vydavatelů novin,
jednom zástupci bavorských vysokých škol, jednom zástupci svazu rodin, jednom zástupci svazu
bavorského hospodářství, jednom zástupci Spolku ochrany přírody Bavorska, jednom zástupci
svazu svobodných povolání, jednom zástupci Svépomocné zemské společnosti invalidů (a dalších
znevýhodněných), jednom zástupci Společnosti pro cizinecké, migrační a integrační záležitosti
v Bavorsku (čl. 12 bavorského mediálního zákona). Členové jsou vysíláni na 5 let. Státní rada (vláda)
stanoví v prováděcím právním předpise, jakým způsobem se provádí výběr u více oprávněných
subjektů.
Správní rada je volena Mediální radou v tajné volbě na 5 let. Musí se skládat ze dvou členů,
zástupců obcí nebo svazků obcí, dvou členů, kteří jsou činní jako poskytovatelé vysílání a 5 dalších
členů, kteří nejsou zástupci obcí, svazků obcí ani poskytovatelů. Správní rada má tedy v souhrnu 9
členů. Předseda úřadu je volen na 5 let Mediální radou. Může být odvolán jen 2/3 většinou
Mediální rady.
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Gesetz über die Entwicklung, Förderung und Veranstaltung privater Rundfunkangebote und anderer Telemedien in
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Povolení k vysílání v Německu
Podle § 20 Státní smlouvy soukromý vysílatel potřebuje k provozování vysílání povolení. Povolení
se řídí jak Státní smlouvou, tak zemským zákonem o vysílání. Udělení povolení může být odmítnuto
nebo vydané povolení může být zrušeno, pokud:
- je program vysílání určen převážně či zcela pro obyvatelstvo jiného státu, který ratifikoval
Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi,
- vysílatel se usazením v Německu snaží obejít pravidla jiného státu a
- pravidla, která se snaží vysílatel obejít, jsou předmětem Evropské úmluvy o přeshraniční
televizi.
Namísto odmítnutí či zrušení povolení mohou být vysílateli stanoveny doprovodné podmínky,
pokud zabrání obcházení práva dle věty první.
Pokud se povolení týká celoněmeckého vysílání, jsou stanoveny Státní smlouvou následující
podmínky: právnická nebo fyzická osoba musí být svéprávná, pokud neztratila schopnost
vykonávat veřejnou funkci rozsudkem, ani neztratila základní právo na svobodu projevu podle čl.
18 Základního zákona, má sídlo nebo bydliště v EU a zajišťuje vysílání v souladu se zákonem a
prováděcími předpisy. Tyto požadavky musí splňovat i zástupci právnické osoby. V případě jde-li
o akciovou společnost, musí být její akcie na jméno. Povolení nelze udělit právnickým osobám
podle veřejného práva s výjimkou církví a sborů, jejich představitelů a vyšších úředníků, politických
stran a sdružení voličů (§ 20a Státní smlouvy).
Pokud subjekt vysílá výhradně na internetu, nemusí mít povolení. Zahájení činnosti musí vysílatel
pouze oznámit příslušnému orgánu státní správy. Náležitosti vysílatele podle § 20a Státní smlouvy
však na něj platí také.
Státní smlouva dále upravuje řízení o povolení, možnost přezkoumávání dokladů, povinnost
pravidelné roční kontroly hospodaření osoby a seznamu zdrojů vysílaných programů.
Pokud se povolení týká zemského nebo regionálního vysílání, je udělování povolení ve výhradní
pravomoci zemských mediálních úřadů a podmínky stanoví zemský zákon. Například v Bavorsku
má zemský mediální úřad pravomoc vydávat povolení k zemskému a regionálnímu vysílání a
rozdělovat frekvence, a to za podmínek čl. 26 bavorského mediálního zákona. Celostátní vysílání
dvou nejrozšířenějších vysílatelů má v tomto preferenční podmínky. Podmínky pro udělení
povolení k vysílání jsou podobné ustanovením Státní smlouvy uvedeným výše (svéprávnost,
dodržování zákonů atd.).
Pluralita médií
Otázka plurality médií je dle § 25 a následující Státní smlouvy upravena následujícím způsobem:
(1) Pokud jde o obsah, soukromé vysílání má přinést v zásadě rozmanitost názorů. Významné
politické, světonázorové a společenské síly a skupiny se musí přiměřeně dostat ke slovu
v plných (obecných) programech; měly by být zohledněny názory menšin. Možnost nabídnout
tematické kanály zůstává nedotčena.
(2) Celkový program by neměl ovlivňovat v převážné míře formování veřejného mínění
nevyváženým způsobem.
(3) V rámci řízení o povolení státní správa usiluje o to, aby se do vysílání zapojili i zájemci
o příspěvky do kulturního programu. Na zapojení není právní nárok.
(4) Ve dvou nejrozšířenějších celoněmeckých programech musí být k dispozici regionální
programy pro současnou a autentickou prezentaci událostí politického, ekonomického,
sociálního a kulturního života v každé zemi. Hlavní organizátor programu musí organizačně
zajistit, aby byla zaručena redakční nezávislost regionálních okének. Vysílateli okének bude
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udělena samostatná licence. (…) Zemské mediální úřady koordinují organizaci okének
z hlediska času a technologie s ohledem na zájmy dotčených vysílatelů.
Mediální pluralitu televize zajišťuje k tomu ještě § 26 Státní smlouvy, a to prostřednictvím regulace
koncentrace médií a podobných služeb:
(1) Společnost158 (…) může vysílat neomezený počet programů ve Spolkové republice Německo
v celostátním měřítku v televizi, pokud nezíská dominantní sílu v tvorbě veřejného mínění,
podle následujících ustanovení:
(2) Pokud programy, které lze přičíst příslušné společnosti, dosahují v průměru za rok více než
30 % podílu sledovanosti, předpokládá se, že jde o dominantní sílu. Obdobně, má-li společnost
sledovanost ve výši 25 % nebo více, pokud má společnost na médiím příbuzném trhu vedoucí
postavení, které vytváří úroveň stejnou jako 30 % podílu sledovanosti. Při výpočtu sledovanosti
se odečtou dva procentní body skutečného podílu diváků, pokud celý program s nejvyšším
podílem diváků, který lze přičíst společnosti, zahrnuje regionální okénka podle § 25 odst. 4;
v případě současného zahrnutí vysílacího času pro třetí strany v souladu s odstavcem 5 se
skutečný podíl diváků odečte o další tři procentní body.
(3) Pokud společnost získala dominantní sílu, není možné udělit žádné povolení pro další vysílání,
které lze této společnosti přiřadit, nebo získání dalšího podílu na vysílání (…).
(4) Pokud společnost získala převažující sílu, příslušný zemský orgán pro sdělovací prostředky
navrhne společnosti prostřednictvím Komise pro stanovení koncentrace v médiích následující
opatření (Komise pro sledování koncentrace v mediální oblasti, § 35 odst. 2 věta 1 č. 3):
1. Společnost může přidělit jí započitatelné podíly vysílatelům do té doby, než příslušný podíl
sledovanosti klesne pod hranici 30 % podílu sledovanosti, nebo
2. má-li společnost sledovanost ve výši 25 % nebo více, pokud má společnost na médiím
příbuzném trhu vedoucí postavení, které vytváří úroveň stejnou jako 30 % podílu sledovanosti,
může snížit své postavení na trhu s příbuznými službami nebo se vzdát svých podílů
ve vysílatelích, které jí náleží, dokud podíl neklesne pod výše stanovený podíl, nebo
3. v rámci započitatelných vysílatelů může vykonávat různá opatření ve smyslu § 30 až 32.
Komise pro sledování koncentrace v mediální oblasti dohlíží na opatření společnosti s cílem
dosáhnout vzájemně dohodnutého řešení. Pokud nedojde k dohodě nebo pokud se vzájemně
dohodnutá opatření mezi společností a Komisí pro sledování koncentrace v mediální oblasti
neuskuteční v přiměřené lhůtě, příslušný zemský orgán pro sdělovací prostředky zruší licence
tolika programů započitatelných společnosti, dokud nebude dosaženo zrušení dominantní síly.
Výběr provádí Komise pro sledování koncentrace v mediální oblasti s přihlédnutím ke specifikům
konkrétního případu. Odškodnění za finanční ztráty způsobené zrušením licence nebude
poskytnuto.
§ 26 (5) Pokud vysílatel s plným programem nebo specializovaným programem se zaměřením
na informace dosáhne 10 % podílu sledovanosti v ročním průměru, poskytne do šesti měsíců
od zjištění prostřednictvím příslušného zemského orgánu dohledu nad médii nezávislým třetím
stranám vysílací čas podle § 31. Pokud programy společnosti, které lze započítat, dosahují
průměrně 20 % podílu sledovanosti v průměru za rok, a jeden z plných programů nebo speciálních
informačních programů nedosahuje 10 % podílu sledovanosti, povinnost podle věty 1 je adresována
vysílateli programu s nejvyšším podílem sledovanosti. Pokud vysílatel neučiní nezbytná opatření,

158

Tj. provozovatel televize

PI 5.388

34

musí být povolení zrušeno příslušným zemským mediálním úřadem po příkazu Komise pro sledování
koncentrace v mediální oblasti.
Dále je Státní smlouvou stanoveno, jak se zjišťuje podíl sledovanosti a další procesní záležitosti.
Regulace obsahu
Obsah zpráv reguluje ustanovení § 10 Státní smlouvy, které stanoví:
(1) Zprávy a vysílání informací musí být v souladu s uznávanými žurnalistickými principy, včetně
využití virtuálních prvků, musí být nezávislé a objektivní. Zprávy musí být zkontrolovány před
jejich distribucí s náležitou péčí vyžadovanou okolnostmi z hlediska pravdivosti a původu.
Komentáře musí být jasně odděleny od zprávy a musí být jako takové označeny
pojmenováním autora.
(2) Při reprodukci průzkumů veřejného mínění prováděných provozovateli vysílání se výslovně
uvádí, zda jsou reprezentativní.
Státní smlouva se vyjadřuje k pluralitě a obsahu ještě v § 41, který platí pro celostátní vysílání médií
(nikoliv telemédií) a zní:
(1) Programové zásady vysílání se řídí ústavním pořádkem. Pořady respektují důstojnost lidské
osoby, jakož i morální, náboženské a ideologické přesvědčení druhých. Musí podporovat
jednotu ve sjednoceném Německu a mezinárodní porozumění a prosazovat nediskriminační
přístup. Musí být dodržovány obecné právní předpisy a právní předpisy na ochranu osobní cti.
(2) Programy úplného vysílání přispívají k prezentaci rozmanitosti v německy mluvícím a
evropském prostoru s odpovídajícím podílem informací, kultury a vzdělávání; možnost
nabídnout tematické kanály zůstává nedotčena.
Pluralita a obsah vysílání na zemské úrovni (Bavorsko)
Čl. 4 bavorského mediálního zákona uvádí, že programy vysílané v Bavorsku podle mediálního
zákona „přispívají ke vzdělávání, kultuře a zábavě a musí dovolit se vyjádřit politickým,
ideologickým a sociálním skupinám. Celkový program vysílání nesmí jednostranně zvýhodňovat
stranu, zájmovou skupinu nebo víru.“ Další obsahové povinnosti stanoví čl. 5 mediálního zákona,
část ustanovení odkazuje na úpravu Státní smlouvou. Zákaz koncentrace médií není stanoven
na zemské úrovni. Podobná ustanovení obsahují i další zemské mediální zákony.
Telemédia (elektronické a komunikační služby)
Telemédia jsou upravena v § 54 a následující Státní smlouvy. Nevyžadují ani povolení, ani ohlášení.
Upravuje je mimo Státní smlouvy zvláštní zákon – Telemediengesetz. Obsah služby není z hlediska
plurality ani z hodnotového hlediska tímto zákonem regulován.
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Srovnání právní úpravy regulace médií ve vybraných zemích
Stát

Konvergence regulovaných
oblastí

Přiděluje regulační
orgán licence k vysílání

Dohlíží regulační orgán
na dodržování principů
objektivity a plurality

Široká konvergence zasahující i mimo oblast médií do dalších oblastí
Španělsko

Soutěž, energetika (elektřina,
NE
ANO
zemní plyn), elektronické
komunikace, audiovizuální
sektor, doprava (letištní sazby,
sektor železnic) a poštovní
služby
I přes širokou konvergenci je španělský systém částečně roztříštěný díky existenci regulátorů
pro autonomní oblasti Katalánska a Andalusie.
Finsko
Bezpečnost dopravy a
ANO společně s vládou ANO – provozovatel
fungování dopravního systému
vysílání ve veřejném zájmu
a komunikace (televizní a
rádiové vysílání,
širokopásmové sítě, telefonní a
internetové spojení, poštovní
služby, komunikační sítě a fi
doména)
Příklad další jurisdikce: slovinská Agentura pro komunikační sítě a služby (AKOS)159
Konvergence zasahující média a telekomunikace
UK
Širokopásmové sítě,
ANO
ANO, dle Pravidel vysílání
bezdrátové spojení, mobilní
(Broadcasting Code) a
služby, telefonní spojení,
Pokynů k pravidlům
televizní a rozhlasové vysílání a
vysílání (Broadcasting
poštovní služby
Code Guidance)
Itálie
Telekomunikace, média, tisk,
NE
ANO
poštovní služby a s nimi
spojená infrastruktura a sítě
Příklady dalších jurisdikcí: Federální komise pro komunikace ve Spojených státech amerických160,
Regulační agentura komunikací působící v Bosně a Hercegovině161
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About AKOS [online]. Agency for communication networks and services of the Republic of Slovenia [cit. 2019-07-14]. Dostupné
z: https://www.akos-rs.si/about-akos
160 What we do [online]. Federal Communications Commission [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.fcc.gov/aboutfcc/what-we-do
161 About CRA [online]. Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina [cit. 2019-07-18]. Dostupné z:
https://www.rak.ba/en/about
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Konvergence regulovaných
oblastí

Konvergence v oblasti vysílání
Francie
Rozhlasové a televizní vysílání

Nizozemsko
Rakousko

Přiděluje regulační
orgán licence k vysílání

Dohlíží regulační orgán
na dodržování principů
objektivity a plurality

ANO (v některých
případech je však
pro přidělování
frekvence příslušný
Regulační úřad
pro elektronické
komunikace)
ANO
ANO

ANO, povinnost zřídit
komisi pro důvěryhodnost,
nezávislost a pluralitu
informací a programů
u pozemního vysílání
s politickými/obecnými
informacemi
NE
ANO

Rozhlasové a televizní vysílání
Tisk, rozhlasové a televizní
vysílání
Tradiční (difuzní) model roztříštěnosti regulátorů
Německo
Regulátoři existují na celostátní a zemské úrovni.
ANO
Na celostátní úrovni působí: Komise pro povolení a dohled
(ZAK), Konference předsedů grémií (GVK), Komise
pro sledování koncentrace v mediální oblasti (KEK),
Komise pro ochranu mládeže (KJM) a Konference
předsedů zemských regulátorů (DLM). Zároveň působí
v jednotlivých spolkových zemích zemské mediální úřady.
Další jurisdikce s tradičním modelem: Belgie - Vrchní rada pro audiovizuální sdělovací prostředky
(Valonský regulátor), Vlámský regulační úřad pro média, Mediální rada německy mluvící komunity
v Belgii. Určité kompetence mají také federální vláda a federální agentury (Belgian Institute for Postal
services and Telecommunications).
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