
Vážený pane premiére Fialo,

dovolte nám vyjádřit znepokojení ze zrušení funkce vládního zmocněnce pro
média.

Před jmenováním Michala Klímy vládním zmocněncem bylo téma médií a
dezinformací dlouhodobě zanedbáváno. Michal Klíma podnikl první kroky k
realizaci důležitých opatření, jako je například tvorba systému podpory nezávislých
médií, spravedlivé zadávání jinak nedohledatelné struktury státní inzerce v médiích,
které akcentuje pluralitu mediálního trhu, nebo vznik odboru strategické
komunikace vlády. Zrušení funkce, kterou zástaval, je v tomto značnou ztrátou,
neboť od bezpečnostního poradce, který dostal část agendy zmocněnce na starost,
nelze očekávat, že se na média zaměří.

Česká republika nemá vyřešenou celou řadu problémů v mediální oblasti.
Například dlouhodobou koncepci financování veřejnoprávních médií, kvalitní
podobu autorského zákona, transparentní zadávání reklamy státními orgány nebo
regulaci obsahu zahrnující internetová média. Tato témata jsou navíc intenzívně
řešena i v mezinárodním kontextu a Česká republika se jim nemůže “vyhnout”.

Jsme přesvědčeni, že vláda nesmí rezignovat na řešení těchto otázek, nechat
tuto agendu na sérii ad hoc opatření přijímaných bez koncepční odborné diskuse
nebo podléhat zájmům partikulárních skupin v této profesní oblasti.

Proto vyzýváme Vládu České republiky i Vás, pane předsedo, abyste se výše
zmíněným otázkám věnovali s patřičnou vážností a rovněž se zapojením odborné
veřejnosti, včetně všech relevantních vydavatelských a novinářských organizací.
Navrhujeme, aby vláda připravila přehled konkrétních kroků k nápravě a
modernizaci české mediální legislativy.

Zároveň bychom Vás tímto, pane premiére, rádi požádali o schůzku, na níž
bychom především rádi prodiskutovali, kdo agendu zůstávající po zrušené funkci
bude mít v gesci, Vaši vizi budoucnosti mediálního prostředí v České republice a
konkrétní kroky, které vláda v oblasti médií bude realizovat.
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