Prohlášení Svobodu médiím!
Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků
Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti
nezpochybnitelnou kontrolu moci, a proto by měla být od této moci jasně oddělena. Tuto
roli dnes ohrožuje rostoucí koncentrace vlastnictví médií, stupňující se prorůstání
mediální, ekonomické a politické moci. Současně jsme svědky mocenského nátlaku
politických a byznysových skupin na oslabení či přímou likvidaci nezávislosti médií
veřejné služby, České televize a Českého rozhlasu.
Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků vzniká jako projev aktivní
občanské sebeobrany. Cíl Platformy je pro kvalitu demokracie zásadní – prosadit změny zákonů,
které posílí svobodu médií:
1. V první řadě jde o nezávislost veřejnoprávních médií na politických stranách a státní
moci. Je nutné, aby zákon o České televizi a Českém rozhlase zajistil, aby Rady těchto institucí,
které jsou nástrojem kontroly občanů, nadále nebyly jmenovány na základě politické volby
v Parlamentu. Rady musí být složeny z respektovaných autorit. Musí být vybaveny
pravomocemi, které jim umožní vykonávat kontrolu nad plněním poslání médií veřejné služby,
aby byl omezen nepřípustný politický vliv a zajištěna autonomie na komerčním úspěchu.
Komerční stanice oslovují své diváky a posluchače především jako zákazníky inzerentů,
veřejnoprávní média se k nim obracejí jako k občanům. Právě proto je útok na koncesionářské
poplatky hazardem a vážným ohrožením zákonem zaručené veřejné služby občanům
České republiky i autonomního postavení národních médií. Budou-li výrazně oslabena média
veřejné služby, budou to občané, proti kterým se kroky politiků obrátí. Nejde jen o zpravodajství,
byl by to trest pro českou filmovou a dokumentární tvorbu, tradici animovaných a dětských
filmů, pohrdání více než devadesátiletou tradicí rozhlasovou. Šlo by o ničení paměti národa, jeho
kulturní identity. Byl by to trest menšinám, handicapovaným, příznivcům sportu i vážné hudby
či lidové kultury, trestání regionů i našich dětí. Pro sociálně slabší skupiny obyvatel je rozhlas i
televize mnohdy jedinou dobře dostupnou kulturou, službou, zábavou, vzděláváním a orientací
v komplikované době.
2. Stejně důležité je také omezit koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků a zabránit
propojení mediální a politické moci. Pluralita a nezávislost médií je předpokladem dvou
základních lidských práv – práva na svobodu projevu a práva na informace. Podle čl. 11 Listiny
základních práv Evropské unie má „Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje
svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné
moci a bez ohledu na hranice. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.“
Jedině svobodná média oddělená od politické moci mohou sehrát roli pojistky demokracie.
Změny zákonů chce Platforma prosadit ve spolupráci s občanskou společností, odbornou
veřejností i akademickou sférou. Vyzýváme poslance a senátory, aby se k tomuto úsilí připojili.
Opačné kroky vnímáme jako nebezpečnou snahu o zabrání veřejného prostoru, která může
přeměnit naši demokracii v autoritativní režim.
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