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1. O projektu

Monitor plurality médií (MPM) je výzkumný nástroj zkonstruovaný za účelem identifikace potenciálních rizik
pro mediální pluralitu v členských státech a v kandidátských zemích Evropské unie. Tato narativní zpráva
byla vytvořena na základě implementace MPM v roce 2021, která byla realizována ve 27 zemích EU a dále
v Albánii, Černé hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. V rámci přípravné akce Evropského
parlamentu byl tento projekt podpořen grantem uděleným Evropskou komisí Centru pro pluralitu a svobodu
médií (CMPF) při Evropském univerzitním institutu.

1.1. Přehled projektu
Monitor plurality médií (MPM) je výzkumný nástroj zkonstruovaný za účelem identifikace potenciálních rizik
pro mediální pluralitu v členských státech a v kandidátských zemích Evropské unie. Tato narativní zpráva
byla vytvořena na základě implementace MPM v roce 2020, která byla realizována ve 27 zemích EU a dále
v Albánii, Černé hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. V rámci přípravné akce Evropského
parlamentu byl tento projekt podpořen grantem uděleným Evropskou komisí Centru pro pluralitu a svobodu
médií (CMPF) při Evropském univerzitním institutu.  

1.2. Metodologická poznámka
Autorství a kontrola                                                                                            
CMPF spolupracuje na sběru dat a zpracování narativních zpráv se zkušenými, nezávislými národními
výzkumníky, s výjimkou Itálie, kde je sběr dat realizován centrálně v rámci týmu CMPF. Výzkum je založen
na standardizovaném dotazníku, vyvinutým CMPF. 
Pro Českou republiku byl partnerem projektu Václav Štětka (Loughborough University), který měl na starosti
sběr dat, návrh hodnotících skóre a komentářů k nim. Zpráva byla kontrolovaná zaměstnanci CMPF. S
cílem maximalizovat přesnost a spolehlivost výstupů prošla evaluace vybraných otázek s obzvláště
hodnotícím charakterem kontrolou skupiny expertů v každé zemi (pro jejich seznam viz Příloha II). V
některých zemích byla nadto ještě celá závěrečná zpráva recenzována nezávislým národním expertem. 
Rizika pro mediální pluralitu jsou zkoumána ve čtyřech hlavních tematických oblastech: Základní ochrana,
Tržní pluralita, Politická nezávislost a Sociální začlenění. Celkové výsledky se odvíjejí od zhodnocení
jednotlivých indikátorů pro každou tematickou oblast (viz Tabulka 1). 
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Základní ochrana Tržní pluralita Politická nezávislost Sociální začlenění

Ochrana svobody projevu Transparentnost
mediálního vlastnictví

Politická nezávislost
médií

Přístup menšin do médií

Ochrana práva na
informace

Koncentrace
zpravodajských médií

Redakční autonomie Přístup k médiím pro
lokální/regionální

komunity a pro komunitní
média

Novinářská profese,
standardy a ochrana

Koncentrace a
prosazování soutěže

v online prostoru

Audiovizuální média,
online platformy a volby

Přístup žen do médií

Nezávislost a efektivita
mediálního regulátora

Životaschopnost médií Státní regulace zdrojů a
podpora mediálnímu

sektoru

Mediální gramotnost

Univerzální dosah
tradičních médií a

internetu

Komerční a vlastnický vliv
na redakční obsahy

Nezávislost řízení a
financování

veřejnoprávních médií

Ochrana proti nelegálním
a škodlivým projevům

 
Digitální dimezne     
Monitor nepokládá digitální dimenzi za izolovanou oblast, ale spíše za oblast propojenou s tradičními médii
a stávajícími principy mediální plurality a svobody projevu. Monitor nicméně také ukazuje skóre rizika
specificky pro digitální média a obsahuje dílčí analýzu rizik týkajících se digitálního zpravodajského
prostředí.
 
Výpočet rizika                             
Výsledky pro každou tématickou oblast a pro každý indikátor se pohybují na škále od 0 do 100%. 
Skóre mezi 0 a 33%: nízké riziko. 
Skóre mezi 34 a 66%: střední riziko. 
Skóre mezi 67 a 100%: vysoké riziko.                                                                                                          
Pokud jde o indikátory, skóre 0 je automaticky započítáno jako 3% a skóre 100 jako 97%, s cílem vyhnout
se hodnocení, které by poukazovalo na kompletní absenci nebo naopak na jistotu rizika. 
 
Vyloučení odpovědnosti: Obsah zprávy nereflektuje nezbytně názory CMPF nebo pozici členů skupiny
expertů. Reprezentuje názory národního týmu, který realizoval sběr dat a je autorem zprávy. Z důvodu
aktualizace a zpřesňování dotazníku nemusejí být skóre MPM2022 plně srovnatelná s předchozími
vydáními MPM. Pro další podrobnosti o projektu viz zprávu CMPF o MPM2022, dostupná na stránkách
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
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2. Úvod

Populace: Česká republika je středoevropský stát s plochou 78 866 km2 a s populací přes 10,6 milionů
obyvatel.

Jazyky: Oficiálním (a prakticky jediným) jazykem je čeština.

Menšiny: Česká republika je etnicky velmi homogenní, s relativně nevýznamnou přítomností etnických
menšin. Podle odhadů jsou nejpočetnějšími menšinami Romové (1,5-3% populace), Ukrajinci (1,6%) a
Slováci (1,5%). Od začátku války na Ukrajině nicméně do České republiky přišlo více než 300 tisíc
uprchlíků z Ukrajiny (údaj z dubna 2022), čímž se Ukrajinci dočasně stali nejpočetnější etnickou
menšinou v zemi.

Ekonomická situace: Podle zprávy Českého statistického úřadu (z 1.3.2022) zaznamenal HDP v roce
2021 3,3% nárůst, stimulovaný oživováním ekonomiky po předchozí pandemické recesi. Růst HDP byl
o něco vyšší než původně predikovaný Českou národní bankou (+2,2%). Míra nezaměstnanosti v
porovnání s předchozími roky dále klesla, a to na hodnotu 3,4% (březen 2022). Válka na Ukrajině se
podepsala na nárůstu míry inflace, která vyskočila na dvouciferné hodnoty, z průměrné míry +3,8% v
roce 2021 na +13% v dubnu 2022, přičemž podle předpovědi měla dále narůstat. 

Politická situace: Po čtyřech letech menšinové vlády koalice složené z centristického, technokraticko-
populistického hnutí ANO2011 (v čele s miliardářem Andrejem Babišem) a České strany sociálně
demokratické, kdy vládu podporovala Komunistická strana Čech a Moravy a příležitostně také krajně
pravicová SPD, přinesly parlamentní volby v říjnu 2021 vítězství stran demokratické opozice.
Středopravicová koalice ODS, TOP09 a KDU-ČSL, která kandidovala pod názvem Spolu, obdržela
27,8% hlasů a těsně tak porazila ANO2011 (27,2%). Třetí místo obsadila koalice Pirátů a STAN
(15,6%), a jedinou další stranou, která se dostala přes 5% hranici nutnou pro vstup do parlamentu, byla
SPD (9,6%). Nástup nové vládní koalice složené ze Spolu a Pirátů/STAN, v čele s premiérem Petrem
Fialou (ODS), se nesl ve znamení doznívajících ekonomických dopadů pandemie, rychlého růstu cen
energií, a války na Ukrajině, která vyvolala největší imigrační vlnu v poválečné české historii. Vláda
zaujala od začátku konfliktu jednoznačně proukrajinskou pozici a poskytla Ukrajině významnou
vojenskou pomoc. 

Mediální trh: Stejně jako celá ekonomika, i mediální trh začal v roce 2021 vykazovat známky oživení, a
obchod s reklamou se začal vracet na úroveň hodnot před nástupem pandemie. To se nicméně
netýkalo trhu s tištěnými médii, kde většina vydavatelů i nadále zaznamenává ztráty a není schopna
kompenzovat klesající příjmy z prodeje nárůstem předplatného. Válka na Ukrajině přinesla novou vlnu
dezinformací a propagandy, a vyvolala bezprecedentní zásah proti dezinformacím, spočívající v
zablokování osmi hlavních dezinformačních webů 25. února 2022 ze strany asociace poskytovatelů
internetového připojení CZ.NIC. Přístup na další webové stránky, které byly identifikovány jako šiřitelé
proruské propagandy a dezinformací, byl následně zablokován českými mobilními operátory, v
návaznosti na žádost ze strany Národního centra kybernetických operací. Krize nicméně také
stimulovala nové mediální iniciativy na podporu uprchlíků z Ukrajiny, včetně spuštění nové stanice
"Rádio Ukrajina" (provozované sítí Media Bohemia), online streamu ukrajinského veřejnoprávního
rozhlasu (prostřednictvím Českého rozhlasu), nebo simultánní překlady hlavních zpráv na České
televizi do ukrajinštiny. 

Regulační prostředí: V regulačním rámci pro média a komunikace se neodehrály v roce 2021 žádné
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významnější změny. Jedna z klíčových součástí evropské mediální legislativy, Směrnice o
audiovizuálních mediálních službách, stále čeká na implementaci do českého právního řádu. Jednou z
mála legislativních změn s dopadem na mediální prostředí byla novelizace Zákona o elektronických
komunikacích (127/2005 Sb.), která transponovala evropský regulační rámec (v podobě Kodexu pro
elektronické komunikace), nebo přijetí Zákona o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.), který se
týká rovněž majitelů mediálních společností.

Covid-19: Druhý rok pandemie přinesl dvě další vlny infekcí; první na začátku roku (leden-březen),
druhou na konci podzimu, přičemž hodnoty infekčnosti i úmrtnosti patřily podle zprávy OECD v roce
2021 k nejvyšším v Evropě. Úmrtnost na Covid-19 (2843 lidí na milión obyvatel) byla v srpnu 2021 o
80% vyšší než průměr EU (OECD/European Observatory on Health Systems and Policies, 2021). Tyto
statistiky byly obecně připisovány jak chybnému postupu vlády při zvládání pandemie, tak relativně
nízké míře proočkovanosti (na konci roku 2021 mělo jen 60% populace dokončenou vakcinaci -
SeznamZprávy, 2021). Začátek roku 2022 poznamenal příchod varianty Omikron, která vyvolala další
infekční vlnu, nicméně již s méně závažnými zdravotními důsledky pro populaci, což vedlo k
postupnému uvolňování protipandemických opatření, až po konečné zrušení všech omezení v dubnu
2022.
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3. Výsledky sběru dat: hodnocení rizika pro pluralitu médií

 
Výsledky MPM2021 pro Českou republiku ukazují, že - stejně jako v předchozích letech - pouze jedna ze
čtyř hlavních oblastí vykazuje nízkou míru rizika pro pluralitu médií, konkrétně Základní ochrana (24%).
Skóre ve dvou oblastech – Sociální začlenění a Politická nezávislost – odpovídá míře středního rizika (62%
resp. 53%), zatímco oblast Tržní plurality významně překročila hranici pro vysoké riziko (78%). Ačkoli skóre
pro některé dílčí indikátory zaznamenaly ve srovnání s rokem 2021 určité změny, celková míra rizika
v každé z hlavních oblastí zůstává stejné.
 
V oblasti Základní ochrany ukazují dva z pěti indikátorů na střední riziko, konkrétně „ochrana práva na
informace“ (38%) a „novinářská profese, standardy a ochrana“ (39%). Riziko pro právo na informace
odráželo v roce 2021 především neexistenci právního rámce pro ochranu whistleblowerů, který dosud stále
nebyl přijat, navzdory povinnosti transponovat příslušnou evropskou směrnici. Novinářská profese, jakkoli
fungující v prostředí fyzického bezpečí, se v loňském roce stále potýkala s problémy souvisejícími s
ekonomickým dopadem pandemie, stejně jako s dlouhodobě nepříznivými pracovními podmínkami,
zejména v regionálních a lokálních médiích.
 
Stejně jako v předchozích letech, oblast Tržní plurality vykazuje nejvyšší úroveň rizika, a to navzdory jeho
mírnému poklesu oproti loňsku (z 85% na 78%). Tento pokles souvisí s relativním zlepšením
transparentnosti mediálního vlastnictví (v důsledku přijetí nového zákona vynucujícího větší
transparentnost), nicméně i tak zůstává tento indikátor těsně nad hranicí vysokého rizika (69%). Skóre pro
ostatní tři indikátory v pásmu vysokého rizika - koncentrací médií (89%), vliv vlastníků na mediální obsahy
(90%) a mediální životaschopnost (81%) - zůstávají víceméně stejné jako v loňském roce. Indikátor pro
koncentraci a prosazování soutěže v online prostoru se mírně zlepšil (ze 73% na 63%), čímž se úroveň
rizika snížila z vysokého na střední. 
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Oblast Politické nezávislosti je charakterizována středním stupněm rizika (50%), odrážejícího rozdělenou
mediální krajinu, která zahrnuje řadu nezávislých médií, ale také těch, která jsou napojena na politické
aktéry – ať již skrze neformální sítě, nebo prostřednictvím vlastnických struktur, což se týká zejména těch
médií, která jsou v majetku firmy patřící Andreji Babišovi (do prosince 2021 premiéru ČR). Veřejnoprávní
média během většiny roku 2021 čelila značným politickým tlakům, vycházejících zejména z pokusů zesílit
politickou kontrolu nad jejich regulačními orgány.
 
Sociální začlenění vykazuje střední až vyšší stupeň rizika (62%), stejně jako v roce 2020, a se stejným
rozložením rizik v jeho pěti dílčích indikátorech. Nejvyšší rizika jsou spojena s indikátorem Ochrana proti
nelegálním a škodlivým projevům (77%), který odráží - kromě jiných problémů - slabiny současného
právního rámce pro boj s dezinformacemi. Vysoké riziko se rovněž týká neutěšeného stavu lokálních médií
(75%), ale také přístupu žen do médií (75%), odrážejícím mj. nízkou míru zastoupení žen jak ve výkonných
funkcích v českých médiích, tak například v debatních pořadech na českých TV stanicích.
 
 
 

3.1. Základní ochrana (24% - Nízké riziko)
Indikátory Základní ochrany představují regulační páteř mediálního sektoru v každé současné demokracii.
Měří řadu potenciálních oblastí rizika, včetně existence a efektivity implementace regulačních pojistek
svobody projevu a práva na informace; postavení novinářů v každé zemi, včetně jejich ochrany a možnosti
vykonávat svou práci; nezávislost a efektivitu národních regulačních orgánů, které mají kompetence k
regulaci mediálního sektoru; a dosah tradičních médií a přístup k internetu.

 
Oblast Základní ochrany (celkové riziko 24%) je klasifikována nízkým stupněm rizika od samého začátku
monitoringu, což dokládá, že stávající legislativní rámec odráží demokratické standardy a očekávání.
Ochrana svobody projevu je dostatečná (11% riziko); jeho omezení je jasně definováno a opravné
prostředky v případě jeho porušení jsou pokládány za dostatečně účinné. Jedním z přetrvávajících
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problémů souvisí s tím, že pomluva je stále definovaná jako trestný čin (čl. 184 trestního zákoníku, 40/2009
Sb.); současně včak platí, že obvinění z pomluvy jsou spíše vzácná. 
 
Indikátor „Ochrana práva na informace“ dosahuje stejně jako loni hodnoty 38% (střední riziko). Právo na
informace je chráněno speciálním zákonem (Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/2009 Sb.),
který je dobře nastavený a poskytuje občanům efektivní nástroj pro jednání s úřady. V roce 2020 došlo k
několika kontroverzím během první vlny pandemie koronaviru, kdy se úřady pokusily zabránit zveřejnění
některých informací (Kužílek & Hausvater, 2020; Floriánová, 2020), ale žádné takové pokusy nebyly
zaznamenány během roku 2021. Experti v oblasti práva na informace potvrzují, že zatímco porušení tohoto
práva nejsou zcela výjimečná, současně lze na straně úřadů pozorovat obecnou tendenci směrem k větší
transparentnosti. Střední úroveň rizika pro tento indikátor je také ovlivněna neexistencí právního rámce pro
ochranu whistleblowingu, který stále ještě nebyl implementován, navzdory závazku státu přenést do
českého právního systému evropskou direktivu o ochraně whistleblowingu do konce roku 2021.
 
Skóre indikátoru „Novinářská profese, standardy a ochrana“ se rovněž pohybuje na úrovni středního
rizika (40%). Novinářská profese se potýká s rostoucí nedůvěrou občanů (CVVM, 2021) a také s
ekonomickými problémy prohlubujícími pracovní nejistotu. V důsledku toho je mediální krajina stále
znatelněji rozdělená, přičemž na jedné straně se nachází několik velkých, ekonomicky relativně
zabezpečených mediálních domů, na druhé straně pak vysoký počet nekvalitních zpravodajských médií,
jejichž pracovní postupy nenaplňují základní novinářské standardy. Kategorie malých, ale profesionálních
médií se vytrácí, což postihuje obzvlášť segment lokálních médií (Metyková & Waschková Císařová, 2020).
Vzhledem ke slabé autoritě hlavní novinářské profesní organizace (Syndikát novinářů) schází potřebná
institucionální podpora pro specifické potřeby novinářů a pro ochranu jejich pracovních podmínek. Fakt, že
strategické žaloby směřující k omezení participace veřejnosti (SLAPP) nejsou v českém právu regulovány,
zranitelnost novinářů dále zvyšuje. Na druhou stranu lze říci, že novinářská profese je do značné míry
bezpečná a případy fyzického napadení či závažných digitálních hrozeb jsou pouze výjimečné.
 
Nízká úroveň rizika (15%) indikátoru „Nezávislost a efektivita mediálního regulátora“ do značné míry
odráží skutečnost, že hlavní regulátor (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) je vnímán primárně jako
administrativní úřad, s relativně striktně definovanými pravomocemi (Zákon o rozhlasovém a televizním
vysílání, 231/2001 Sb.). V porovnání s regulátory veřejnoprávních médií pracuje RRTV více nezávisle a pod
menším politickým tlakem. Nicméně právní rámec neposkytuje efektivní ochranu politické nezávislosti Rady,
vzhledem k tomu, že proces jmenování jejích členů je kontrolován politickými stranami (členové Rady jsou
jmenováni přímo předsedou vlády na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR). 
 
V případě indikátoru „Univerzální dosah tradičních médií a internetu“ došlo k mírnému snížení rizika (z
21% na 15%), což bylo způsobeno rostoucím pokrytím a zvyšováním rychlosti širokopásmového
internetového připojení. Pozemní digitální televizní signál vykazuje rovněž vysoké pokrytí (99%). Ve
sledovaném období nebylo zaznamenáno žádné závažné ohrožení principu síťové neutrality.
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3.2. Tržní pluralita (78% - Vysoké riziko)
Oblast tržní plurality se zaměřuje na ekonomická rizika pro mediální pluralitu, která vyplývají z nedostatku
transparentnosti vlastnictví a z jeho koncentrace, z ekonomické udržitelnosti mediálního průmyslu a z
podřizování žurnalistiky komerčním zájmům. První indikátor zkoumá existenci a efektivitu nástrojů
zajišťujících transparentnost mediálního vlastnictví. Nedostatek tržní soutěže a externí plurality je hodnocen
zvlášť pro zpravodajská média (produkce zpráv) a pro online platformy (přístup ke zprávám), přičemž je
samostatně zkoumána horizontální koncentrace a koncentrace kříženého vlastnictví; koncentrace online
reklamního trhu; a role orgánů na ochranu soutěže. Indikátor životaschopnosti médií (media viability) měří
trendy příjmů a zaměstnanosti (ve vztahu k vývoji HDP). Poslední indikátor je zaměřen na hodnocení těch
rizik pro tržní pluralitu, kterou představují obchodní zájmy na ovlivňování redakčního obsahu, a to jak pokud
jde o komerční vlivy, tak vlivy ze strany vlastníků.

 
Navzdory pozvolnému zotavování ekonomiky se český mediální trh během druhého roku pandemie i nadále
potýkal s řadou problémů, zejména pak v sektoru tištěných médií, který zaznamenal propad nákladů
denního tisku o dalších 10% (následujícím po rekordním 16% poklesu v roce 2020 - Vojtěchovská, 2020). V
kontrastu s řadou jiných zemí EU se čeští vydavatelé nemohli opřít o žádnou pomoc ze strany státu, která
by zmenšila finanční obtíže spojené s pandemií, což vedlo k dalšímu propouštění a snižování platů. Situace
je vnímána jako obzvláště kritická v segmentu regionálních a lokálních médií. Ačkoli reklamní výdaje začaly
v druhé polovině roku 2021 opět růst (Nielsen Admosphere, 2021), riziko indikátoru „Životaschopnost
médií“ (Media viability) zůstává vysoké (81%).
 
Úroveň rizika indikátoru „Koncentrace zpravodajských médií“ (89%) zůstává stejné jako v loňském roce,
což odráží jak vysoký stupeň koncentrace, tak nedostatek specifických regulačních omezení pro
horizontální koncentraci tištěných médií (která jsou pouze předmětem obecných restrikcí ze strany zákona o
ochraně hospodářské soutěže). Kromě toho v systému mediální regulace absentují omezení pro křížové
vlastnictví médií, díky čemuž je velká část českého mediálního trhu majetkově ovládána několika málo
mediálními domy působícími napříč sektory tištěných, vysílacích i internetových médií. Míra koncentrace je
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obzvlášť nápadná v ekonomicky velmi zranitelné oblasti regionálních médií, přičemž v segmentu
regionálního denního tisku došlo k jeho faktické monopolizaci.
 
I když riziko pro "Transparentnost mediálního vlastnictví“ zůstává vysoké (69%), došlo k jeho
významnému snížení oproti loňskému roku (88%), a to v návaznosti na přijetí Zákona o evidenci skutečných
majitelů (37/2021 Sb.), který ukládá soukromým firmám povinnost poskytnout informace o svých koncových
vlastnících. Ačkoli tento zákon necílí explicitně na mediální vlastnictví, byl přivítán jako pozitivní krok
směrem k větší transparentnosti vlastnictví i na mediálním trhu. Nicméně vzhledem k tomu, že lhůta pro
zveřejnění těchto informací uplynula teprve v prosinci 2021, ne všechny společnosti této povinnosti zatím
dostály. Kromě toho organizace Transparency International (2021) varovala před tím, že informace
poskytované firmami o svých konečných vlastnících nejsou nezávisle ověřované.  
 
Indikátor „Komerční a vlastnický vliv na redakční obsahy“ nadále vykazuje vysoké riziko (88%).
Navzdory dlouhodobým obavám ohledně převládajícího typu vlastnictví českých zpravodajských médií -
většina velkých médií je majetkem nejmocnějších domácích byznysových elit - chybí účinné nástroje (ať
legislativní, či samoregulační), které by chránily redakční nezávislost před zásahy ze strany vlastníků,
poskytovaly novinářům dostatečnou ochranu v případě změn vlastnictví, či zaručovaly, že jmenování a
odvolávání šéfredaktorů nebude ovlivněno komerčními zájmy. Rizika související se střetem zájmů jsou
nejviditelnější v případě médií kontrolovaných Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO2011 a do prosince
2021 premiérem ČR, který je stále pokládán za konečného vlastníka společnosti Agrofert (ačkoli je tato
společnost od roku 2017 formálně ve svěřeneckém fondu). Jeho deníky podle expertů nejsou nezávislé a
novináři, kteří je opustili, hovoří o pociťovaném tlaku na redakční autonomii či o autocenzuře (Kotišová &
Waschková-Císařová, 2022). Unie vydavatelů rozporuje výši rizika tohoto indikátoru, s poukazem na
nedostatek přímých důkazů o ovlivňování redakčních obsahů, i s poukazem na celkovou pluralitu na trhu.
Nicméně samotný fakt, že alespoň některá z klíčových zpravodajských médií jednoznačně nejsou nezávislá
na zájmech svých vlastníků, vede k tomu, že stupeň rizika je hodnocen jako vysoký.
 
Indikátor „Koncentrace a prosazování soutěže v online prostoru“ vykazuje jako jediný z této oblasti
pouze střední úroveň rizika (63%). Stupeň koncentrace v segmentu online médií je nižší než na trhu
tradičních médií, nicméně i v tomto segmentu dominují v zásadě stejní hráči, vedle firem Google a
Facebook (ačkoli přesná čísla o jejich tržním podílu nejsou dostupná), a také vedle největší české digitální
korporace Seznam. Zákon o dani z digitálních služeb, která byla navržena českou vládou již v roce 2019,
stále čeká na schválení ve Sněmovně, a chybí jakékoli náznaky toho, že by příjem z této daně měl být
použit na podporu zpravodajských médií a  ke zvýšení mediální plurality.
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3.3. Politická nezávislost (53% - Střední riziko)
Indikátory pro oblast Politické nezávislosti hodnotí existenci a efektivitu regulačních a samoregulačních
opatření proti politické předpojatosti a politickému vlivu na produkci a distribuci zpravodajství, jakož i na
přístup k němu. Tato oblast specificky hodnotí vliv státu a obecně politické moci na fungování mediálního
trhu a na nezávislost veřejnoprávních médií. Dále se zaměřuje na existenci a efektivitu (samo)regulace v
zajišťování redakční nezávislosti a dostupnosti pluralitních politických informací a názorů, zejména během
volebních období.

 
Úrovně rizika pro pět indikátorů dimenze „Politická nezávislost“ jsou opět rozloženy od nízkého po vysoké,
což naznačuje, že ačkoli v některých oblastech českého mediálního systému jsou média chráněná od
nepatřičných politických zásahů, v jiných oblastech existují důvody pro obavy.  
 
Stejně jako v loňském roce vykazuje indikátor "Politická nezávislost" střední riziko, blížící se hranici
vysokého (60%). Důvodem je zejména přetrvávající problém splývání politické a mediální moci v rukou
Andreje Babiše, do prosince 2021 českého premiéra, jehož firma Agrofert kontroluje několik celostátních
deníků, časopisů, zpravodajských serverů, či největší komerční rozhlasovou stanici. Přestože byl Andrej
Babiš po přijetí novely Zákona o střetu zájmů (č. 159/2006 Sb.) v roce 2017 donucen formálně umístit firmu
Agrofert do svěřeneckého fondu, zůstává koncovým příjemcem výhod, a tedy de facto nadále majitelem
firmy, což potvrdil nedávný audit Evropské komise (Nelsen, 2020). Několik dalších mediálních vlastníků je
také aktivních v politice, případně otevřeně deklarují své politické ambice, včetně Ivo Valenty (spolumajitel
několika zpravodajských serverů a regionálních TV stanic) či Jaromíra Soukupa (vlastník skupiny Empresa
Media). Ve snaze tuto zjevnou legislativní mezeru zacelit, skupina poslanců iniciovala novelu Zákona o
střetu zájmů, která má posilnit stávající úpravu a zamezit tomu, aby aktivní politici byli jakkoli zapojeni do
mediálního byznysu v oblasti tištěných a audiovizuálních médií, pokud takové společnosti přesáhnou určitou
hranici příjmů (Rožánek, 2022).
 
Přestože většina ostatních mediálních domů není pod přímým vlivem žádných politických aktérů, tržní podíl
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médií ovládaných bývalým premiérem Babišem (včetně nejčtenějšího nebulvárního deníku či
nejposlouchanější komerční rozhlasové stanice) a dalšími politicky aktivními majiteli zmíněnými výše je sám
o sobě důvodem pro zvýšené riziko indikátoru „Redakční autonomie“ (75%). Toto riziko dále odráží fakt,
že regulační či samoregulační nástroje (například etické kodexy) jsou ve velké většině neviditelné (pokud
vůbec existují) a obecně považovány za neefektivní pojistky proti politickému ovlivňování, zejména pokud
jsou ti, kteří média ovlivňují, jejich politicky aktivní majitelé.
 
Indikátor „Audiovizuální média, online platformy a volby“, který hodnotí existenci a implementaci
regulačního a samoregulačního rámce pro spravedlivou reprezentaci různých politických aktérů a názorů,
dosahuje hodnoty nízkého rizika (20%), což představuje zlepšení ve srovnání s loňským rokem (29%).
Tento výsledek odráží jednak existenci do značné míry dobře fungujícího regulačního systému v této
oblasti, jednak absenci významnějších kontroverzí týkajících se reprezentace politických názorů a aktérů
během parlamentních voleb v roce 2021, což dokazuje fakt, že žádná z analýz hlavních audiovizuálních
kanálů zadaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání neshledala významnější prohřešky proti principům
vyváženosti a nestrannosti, zakotveným v Zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání (RRTV, 2022).
 
Míra rizika indikátoru „Státní regulace zdrojů a podpora mediálnímu sektoru“ je na samé hranici mezi
nízkým a středním rizikem (33%). Zatímco s alokací vysílacího spektra obecně není žádný problém, otázky
jsou občas vznášeny ohledně rozdělování státní reklamy médiím, zejména kvůli chybějícím pravidlům a
nedostatku transparentnosti a veřejně dostupných dat, což v posledních letech někdy vedlo k podezřením
ze zvýhodňování médií blízkých vládě ze strany státem vlastněných společností (Chaloupská, 2021;
Čápová, 2019).
 
Skóre indikátoru „Nezávislost řízení a financování veřejnoprávních médií“ se od minulého roku opět
zvýšilo (75%). Toto zhoršení reflektuje sílící pokusy určitých aktérů v českém politickém systému (včetně
stran neformálně podporujících vládu, či prezidenta Miloše Zemana) narušit nezávislost České televize a
odstranit jejího ředitele Petra Dvořáka. Tyto pokusy, jejichž nositelem byli někteří členové Rady České
televize, byly kritizovány ze strany různých mediálních organizací doma i ve světě, stejně jako
profesionálními asociacemi, například Evropskou vysílací unií (EBU) na jaře 2021. Kontroverze se dotkly i
veřejnoprávního Českého rozhlasu, když v prosinci 2021 několik stovek zaměstnanců podepsalo petici proti
jmenování nové ředitelky zpravodajství, jež bylo některými pozorovateli vnímáno jako politicky motivované
(MediaGuru.cz, 2021).
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3.4. Sociální začlenění (62% - Střední riziko)
Oblast Sociální začlenění se zaměřuje na přístup do médií z pohledu specifických sociálních skupin:
menšin, lokálních a regionálních komunit, žen a handicapovaných osob. Také zkoumá sféru mediální
gramotnosti, včetně digitálních dovedností populace. Pro rok 2021 byl do této oblasti MPM také zařazen
nový indikátor s cílem zhodnotit nové výzvy, které vyplývají z užívání digitálních technologií: Ochrana proti
nelegálnímu a škodlivému obsahu. S ohledem na tuto modifikaci indikátorů je třeba provádět jakákoli
srovnání s výsledky předchozích měření MPM s vysokou opatrností.  

 
Vysoká úroveň rizika ve třech z pěti indikátorů oblasti Sociální začlenění odráží některé dlouhodobé
nedostatky české sociální a vzdělávací politiky, pro které někteří sociologové používají pojem "slepé skvrny"
(Prokop, 2020), mající za následek přetrvávání či prohlubování různých sociálních problémů. Problémy jako
nedostatečná veřejná reprezentace marginalizovaných sociálních skupin, netolerance k menšinám,
absence pozornosti věnované obyvatelům regionů, či nerovnost a nedostatek kritického myšlení ve
vzdělávání se následně promítají i do médií. Dále jsou pak zhoršovány v důsledku faktu, že řada nástrojů
podporujících sociální začlenění, které jsou běžné v západních státech EU, není součástí českého práva a
veřejné politiky. Aktivity a programy zaměřené na zvyšování sociální inkluzivity jsou tak ve velké většině
realizovány neziskovými organizacemi.    
 
Skóre indikátoru „Přístup menšin do médií“ dosahuje 33%, což je hranice mezi nízkou a střední mírou
rizika. Ačkoli pro příslušníky národnostních menšin je tento přístup zakotven v legislativě (Zákon o
rozhlasovém a televizním vysílání, 231/2001), netýká se stejným způsobem veřejnoprávních a komerčních
stanic. Zatímco veřejnoprávní média jsou povinna zabezpečit menšinám přiměřený přístup do vysílání, a
také se o to snaží, žádná taková povinnost neexistuje pro soukromé stanice. Určité nedostatky jsou patrné
rovněž v poskytování mediálního obsahu pro lidi s postižením, zejména v případě soukromých vysílatelů a
videoslužeb na vyžádání.  
 
Indikátor „Přístup k médiím pro lokální/regionální komunity a pro komunitní média“ vykazuje opět
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vysokou míru rizika (75%), což dlouhodobě souvisí částečně s neexistencí legislativního rámce pro
komunitní média, částečně se slabou podporou lokálních médií ze strany státu. Vzhledem k tomu, že celý
sektor lokálních médií se potýká s ekonomickými potížemi, experti varují před nárůstem „informačních
pouští“, tj. oblastí bez nezávislých médií schopných pokrývat lokální události (Waschková Císařová, 2020).
Chybí rovněž specifická podpora pro regionální a lokální média, či speciální frekvence vyhrazené pro
regionální/lokální vysílání. Komunitní média nejsou součástí mediálního systému, navzdory strategickému
plánu pro jejich začlenění, který byl připraven již v roce 2013.
 
Vysoké riziko indikátoru „Přístup žen do médií“ (75%) odráží dlouhodobě nízké zastoupení žen
v exekutivních pozicích a v managementu českých médií, jak potvrdila i nedávná studie (Adamčíková,
2021), podle které je mezi šéfredaktory nejčtenějších českých zpravodajských médií jen 10% žen. V tomto
kontextu není překvapivé, že ženy jsou ve zpravodajských pořadech také méně často zobrazovány
v pozicích, která by zajišťovala jejich větší viditelnost, např. v diskusních pořadech na hlavních televizních
stanicích (Homfray & Adamčíková, 2022).
 
Indikátor „Mediální gramotnost“ vykazuje střední míru rizika (50%), což je mírné zhoršení oproti loňskému
roku (46%). Samotný stav mediální gramotnosti se příliš nemění - formálně je součástí školních osnov,
avšak potýká se s nedostatkem efektivní implementace, včetně vhodných a aktuálních materiálů pro učitele.
Současný nárůst dezinformací nicméně činí potřebu implementovat a rozšířit programy na podporu mediální
gramotnosti o to více urgentní. Pandemie koronaviru potvrdila, že významný podíl občanů má stále problém
s kritickým vnímáním mediálního a informačního obsahu, který konzumují, a že je zapotřebí investovat více
úsilí do rozvinutí kompetencí pro digitální gramotnost, a to jak mezi mladými lidmi, tak mezi starší populací. 
 
Problematika dezinformací je předmětem indikátoru „Ochrana proti nelegálním a škodlivým projevům“.
Vysoká úroveň rizika (77%) odráží - stejně jako v předchozím roce - chybějící právní rámec zaměřený na
obranu proti dezinformacím, jejichž šíření a škodlivé důsledky nejsou efektivně postižitelné stávajícími
zákony. To se ukázalo právě v loňském roce, kdy země čelila vlně dezinformací šířících nepravdy o
pandemii a zaměřujících se specificky na vakcinační program proti koronaviru, což je obecně pokládáno za
hlavní příčinu relativně nižší míry proočkovanosti populace (63% v dubnu 2022). Absence nástrojů na
obranu proti škodlivému online obsahu je rovněž patrná v souvislosti s nedostatečným regulačním rámcem
pro nenávistnými projevy na internetu.
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4. Pluralismus v online prostředí: hodnocení rizik

 
Základní ochrana
Pokud jde o digitální média, oblast Základní ochrany vykazuje i nadále nižší úroveň rizika v porovnání
s celkovými hodnotami v této doméně (15% vs. 24%). Český právní řád nečiní žádný rozdíl v přístupu ke
svobodě projevu v online či offline prostředí; v obou je svoboda projevu chráněna Listinou základních práv a
svobod, která je součástí ústavy. Svoboda projevu je dostatečně respektovaná jak státem, tak v komerční
sféře, jak dosvědčuje mj. nejvyšší možné skóre pro Českou republiku v nejnovějším žebříčku cenzury
internetu (Bischoff, 2022). 
 
Obecně platí, že novináři pracují v bezpečných podmínkách, což platí v online i offline prostředí.Ve srovnání
s jinými zeměmi střední a východní Evropy nebyly zaznamenány žádné významné případy digitálního
sledování, hackování či jiných forem digitálních útoků na novináře - s výjimkou nevybíravého jazyka,
zastrašování, slovního napadání a hrozeb novinářům, které se staly do jisté míry „normou“ na sociálních
sítích. Je pravděpodobné, že ženy-novinářky jsou častějším terčem napadání, ale pro potvrzení této teze
chybí empirická data. Právní rámec chrání novináře před nelegálním monitoringem (Zákon o ochraně
osobních údajů, 110/2019 Sb.) a umožňuje jim přístup k informacím a zdrojům, stejně jako právo publikovat
všechna zjištění, která jsou ve veřejném zájmu.
 
Širokopásmové připojení a pokrytí vykazují kontinuální nárůst. Pokrytí širokopásmovým internetem dosáhlo
96,9% (nízké riziko), připojení 88% (střední riziko), s očekáváním dalšího zlepšení. Trh s ISP je na jedné
straně koncentrovaný (v rámci segmentu kabelových sítí); na druhé straně je vysoce fragmentarizovaný (v
rámci segmentu bezdrátového připojení, kde existuje přes 10 tisíc individuálních poskytovatelů ISP).
Přesnější data o tržních podílech ISP poskytovatelů neexistují (a nejsou vyžadována zákonem), ale nelze
říci, že by existovaly významnější obavy o vlastnickou koncentraci v této oblasti.
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Indikátory týkající se síťové neutrality vykazují nízkou úroveň rizika. Klíčovým regulačním rámcem ohledně
síťové neutrality je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120. Podle Českého
telekomunikačního úřadu, což je orgán provádějící dozor nad dodržováním síťové neutrality, nebyly v
posledním roce zjištěny žádné zjevné případy porušování tohoto principu (ČTÚ, 2021).
 
Tržní pluralita
Rizika pro tržní pluralitu v digitálním mediální sektoru jsou o něco nižší než pro média celkově (75% vs.
78%), nicméně stále přesahují hranici vysoké úrovně rizika, což naznačuje, že online trh se také potýká
s řadou podobných výzev pro pluralitu, jaké jsou patrné v oblasti offline médií. To se týká zejména otázky
transparentnosti vlastnictví online médií; ačkoli se situace v tomto směru zlepšila po přijetí novely Zákona o
evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.), který postihuje rovněž internetové mediální společnosti, jeho
účinnost pro online prostředí snižují stejné mezery, jaké jsou kritizovány v případě offline společností,
především pak fakt, že údaje v samotném rejstříku koncových vlastníků nejsou nezávisle verifikovány.
Problém vlastnické koncentrace je ve srovnání s offline prostředím nižší, vzhledem k vysokému počtu a
velké rozmanitosti internetových médií, která jsou na trhu dostupná. Většina těch, která generují největší
zisk, nicméně patří těm samým mediálním domům, jaké dominují v tradičních mediálních sektorech
(MAFRA, Czech News Centre, Vltava Labe Press, Economia, CNN Prima News, či veřejnoprávní média).
Výjimkou je digitální konglomerát Seznam, který nejenže provozuje jednu z nejsilnějších zpravodajských
značek (SeznamZpravy.cz), ale také si udržuje silnou pozici na digitálním reklamním trhu, což představuje
unikátní případ, kdy tento trh není plně ovládán globálním "duopolem" firem Google a Facebook.      
 
Pokud jde o životaschopnost médií, sektor online zpravodajství byl schopen vyrovnávat se s dopadem
pandemie relativně lépe než jeho tradiční média, zejména díky rychlému růstu online reklamy a zvýšené
návštěvnosti během roku 2021. V kontrastu s většinou tradičních vydavatelů zaznamenal digitální lídr
Seznam nárůst příjmů v roce 2021, a navýšil počet zaměstnanců. Obecně lze říci, že příchod pandemie
urychlil proces digitální transformace a hledání nových zdrojů příjmů, včetně crowdfundingu, zavádění
prémiového obsahu, či rozšiřování předplatitelské báze. Nadále nicméně neexistují žádné programy veřejné
podpory pro online média, a ze strany státu nebyla poskytnuta žádná forma pomoci na překlenutí dopadů
pandemie.
 
Politická nezávislost
Míra rizika pro politickou nezávislost digitálních médií (51%) je srovnatelná s celkovým skóre (53%),
přičemž obě hodnoty ukazují na střední riziko. Na rozdíl od některých webů patřících tradičním mediálním
domům nejsou prakticky žádné z hlavních značek vyrostlých v digitálním prostředí podezřívány z toho, že
by byly pod kontrolou nějaké politické strany. Určité obavy ohledně potenciální politické afiliace jsou
zmiňovány ve vztahu k některým menším zpravodajským webům, nicméně ty mají vesměs jen omezený
čtenářský dosah (s výjimkou serveru Parlamentnilisty.cz, jehož majitelem je bývalý senátor Ivo Valenta,
který v roce 2021 kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR). 
 
Nicméně existují zde jiná rizika – zvláště ta, která vyplývají z mezer v regulaci zajišťující transparentnost
politické reklamy na internetu, či v kontrole chování politických stran na sociálních médiích, zejména během
volebních kampaní. Podle zprávy české pobočky organizace Transparency International, která monitoruje
volební kampaně, několik stran - včetně vládního hnutí ANO2011 - vykázalo velmi nízkou míru
transparentnosti ohledně jejich výdajů na online reklamu, a často využívalo techniky produktového
marketingu na sociálních sítích coby zadní vrátka na propagaci svých kandidátů, což jim umožnilo vyhnout
se povinnosti označit tato sdělení jako politickou reklamu (Transparency International, 2022). Jak volební

Strana 18 The Centre for Media Pluralism and Media Freedom je spolufinancované Evropskou unií.



kampaň v roce 2021 odhalila, kandidáti, kteří v době kampaně zastávali veřejný úřad (např. jako ministři
vlády či starostové) se naučili obcházet stávající legislativu tím, že na sociálních sítích publikovali videa či
příspěvky, které zdánlivě propagovaly jejich úřad (a jejich aktivity v tomto úřadu), zatímco ve skutečnosti
sloužily pro účely volební komunikace. Náklady na tuto sebepropagaci nejsou zahrnuty v oficiálních
přehledech výdajů, které jsou strany povinny předávat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických
stran a politických hnutí. Podle TI většina stran nezveřejňuje ani externí profily na sociálních sítích, které se
zapojily do propagace stran či kandidátů během kampaně.
 
Jak Transparency International zmiňuje, kandidáti či strany mají rovněž tendenci šířit sdělení ke kampani a
propagační komunikaci uvnitř skupin na Facebooku (otevřených či uzavřených), což je často realizováno
prostřednictvím PR agentur, které jsou najímány pro práci na volebních kampaních, nicméně tato forma
persuazivní komunikace není uvedena v závěrečných zprávách o kampaních, a není ani patřičně označena,
takže uživatelé Facebooku nemohou odhalit její skutečný původ. 
 
Sociální začlenění
Střední míra rizika v této oblasti (63%, což je blízko hranici vysokého rizika) je v první řadě odrazem
nedostatečného důrazu na mediální gramotnost a digitální kompetence, což vede k tomu, že významná
část populace má pouze nízké digitální dovednosti (24% podle statistik Eurostat, 2019). Stávající rámec
politik zaměřených na problémy dezinformací a nenávistných projevů na internetu je obecně pokládán za
nedostatečný. Chybí specifická legislativa ohledně dezinformací (jakkoli nová vláda od svého nástupu
takovou legislativu připravuje, i v kontextu války na Ukrajině, která dále zvýšila potřebu ochrany proti
dezinformacím a proruské propagandě), a specifické úřady působící v této oblasti (jako například Centrum
proti terorismu a hybridním hrozbám, patřící pod Ministerstvo vnitra) fungují většinou spíše reaktivně
(prostřednictvím monitoringu, vydávání varování atp.). Právní (či samoregulační) rámec zaměřující se
specificky na nenávistné projevy na internetu doposud chybí, a vymáhání trestů podle obecného trestního
zákoníku je doposud značně omezené; první nepodmíněný trest byl za nenávistný projev na internetu
udělen teprve v březnu 2021. 
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5. Závěry

Z výsledků hodnocení MPM2022 vyplývá, že největší rizika pro mediální pluralitu jsou stejně jako v
předchozích letech spojena s poměry na mediálním trhu. Ačkoli v této oblasti došlo k mírnému snížení
skóre rizika, částečně i díky přijetí novely zákona, která zvyšuje transparentnost mediálního vlastnictví,
některé dlouhodobé problémy přetrvávají, včetně vysokého stupně vlastnické koncentrace, či prolínání
vlastnických struktur s byznysovými a politickými zájmy, které v případě některých prominentních
zpravodajských značek přináší významná omezení pro jejich redakční autonomii. I když byly ekonomické
dopady pandemie na trh zpravodajských médií relativně slabší než v roce 2020, přesto dále navýšily
problémy, kterým česká tištěná média dlouhodobě čelí, zejména na lokální a regionální úrovni. V jejich
důsledku je novinářská profese méně stabilní a více náchylná ke komerčním a politickým tlakům než před
pandemií, a to navzdory některým povzbudivým trendům v segmentu digitálních médií, z nichž některá
dokázala i v čase pandemie ekonomicky prosperovat.
 
Vedle problémů týkajících se mediálního trhu (z nichž některé mají strukturální charakter) jsou další rizika
pro pluralitu svázána se zintenzivňujícím se tokem dezinformací, a s nedostatkem účinných nástrojů státu
na obranu před nimi. To vyšlo plně najevo během pandemie, zejména v kontextu anti-vakcinačního či anti-
covidového hnutí, které bylo mobilizováno prostřednictvím hoaxů a konspiračních teorií šířených na
sociálních médiích (ale také například skrze řetězové maily). Další podnět k vytvoření systematičtějšího a
legislativně zakotveného rámce pro boj s dezinformacemi nicméně přinesla ruská invaze na Ukrajinu v
únoru 2022, která byla rychle následována přílivem proruské propagandy, často využívající dezinformace s
tématikou probíhajícího válečného konfliktu. Bezprostřední reakce Evropské unie i některých národních
aktérů - zablokování ruských státních médií (RT a Sputnik) a v případě České republiky i řady dalších
dezinformačních webů - sice mohla přinést jisté krátkodobé omezení dezinformací a konspiračních narativů
v českém komunikačním ekosystému (Šlerka, 2022), ale současně vyvolala obavy z potenciálně
nezamýšlených důsledků takto mimořádné intervence státu do oblasti svobody projevu na internetu. 
 
Přetrvávající střety o politickou nezávislost České televize - které v roce 2021 rezonovaly i za hranicemi
České republiky a přitáhly pozornost mezinárodních organizací na ochranu svobody tisku - dále obnažily
neudržitelnost stávajícího modelu kontroly veřejnoprávních médií, který je až příliš závislý na rozložení
politických sil v Poslanecké sněmovně, a příliš lehce náchylný ke zneužití, jak loňské události okolo Rady
ČT (popsané výše v textu této zprávy) přesvědčivě dokumentovaly. Úroveň rizika pro politickou nezávislost
veřejnoprávních médií je v současnosti také zhoršována jejich ekonomickou zranitelností, vzhledem k
dlouhodobé neochotě politické reprezentace zvýšit televizní a rozhlasové poplatky. 
 
Pro účely řešení nejpalčivějších rizik pro mediální pluralitu, na které tato zpráva upozorňuje, jsou
navrhována následující doporučení (viz též Štětka et al., 2021):  
 
Základní ochrana: 

podnítit efektivnější a reprezentativnější práci novinářských organizací;

vytvořit právní rámec pro regulaci strategických žalob proti participaci veřejnosti (SLAPP);

 
Tržní pluralita:
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zavést transparentní a spravedlivý systém finanční podpory kvalitní žurnalistiky, zejména v regionech;

dokončení procesu přijetí Zákona o dani z digitálních služeb;

 
Politická nezávislost: 

zacelit mezery v regulaci politické reklamy a volebních kampaní na internetu;

diverzifikovat systém jmenování členů kontrolních orgánů veřejnoprávních médií, s cílem zajistit jejich
větší politickou nezávislost, zdůrazňovat jejich odborné znalosti a posílit zapojení občanské společnosti
v jejich výběru;

 
Sociální začlenění: 

implementování programu na zvýšení digitálních dovedností a mediální gramotnosti populace napříč
různými sociodemografickými skupinami, včetně seniorů;

posílení nástrojů státu pro boj s dezinformacemi, včetně právního rámce, který umožní aplikaci
efektivnějších a právně přiměřených způsobů obrany proti dezinformacím a nepřátelské propagandě,
které budou současně zabezpečeny proti politickému zneužití a budou respektovat svobodu projevu. 
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PŘÍLOHA II. TÝM EXPERTŮ
Expertní skupina se skládá ze zástupců významných profesních organizací a ze specialistů, kteří jsou
uznávanými odborníky v oblasti médií. Úkolem skupiny expertů je kontrola vzorku odpovědí národního týmů
(16 z 200 proměnných). Porovnání evaluace národního týmu s názorem uznávaných expertů má za cíl
maximalizovat objektivitu odpovědí na ty proměnné, jejichž hodnocení může být vnímáno jako subjektivní, a
zvýšit tím přesnost celkových výsledků MPM. Je nicméně zapotřebí zdůraznit, že závěrečná zpráva
neodráží nezbytně názory jednotlivých expertů, kteří se na hodnocení podíleli; odráží pouze názory
národního týmu, který se podílel na sběru dat a autorství zprávy.

Křestní jméno Příjmení Pozice Instituce

Tomáš Samek Member Czech Television Council

Václav Mach Executive Director Czech Union of Publishers

Michal Klíma Chair International Press Institute -
Czech National Office

Martina Vojtechovská Media Lecturer, editor-in-chief of a
media news portal

Metropolitan University Prague

Marie Fianová Secretary Association of Commercial
Televisions (AKTV)

Filip Rožánek Journalist focusing on media and
technology
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