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Preambule
1.	Svoboda a pluralita médií jsou základním předpokladem práva na svobodu projevu, jež je zakotvena v Článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (ETS č. 5, “Úmluva”). Jsou ústředním bodem fungování demokratické společnosti, jelikož pomáhají zajistit dostupnost a přístup k rozmanitým informacím a názorům, na jejichž základě si lidé mohou utvářet a vyjadřovat své vlastní názory, vyměňovat si informace a myšlenky. Navíc transparentní vlastnictví médií přispívá k jejich pluralitě tím, že zvyšuje povědomí veřejnosti a regulačních orgánů o vlastnických strukturách, které za sdělovacími prostředky stojí a jež mohou ovlivňovat jejich redakční politiku.
2.	Výbor ministrů Rady Evropy v mnoha předchozích materiálech/rozhodnutích zdůrazňuje význam plurality médií a jejich transparentního vlastnictví pro zajištění veřejné debaty v rámci demokratické společnosti. Stávající rámec by se měl dále rozpracovat tak, aby řešil technologické, finanční, regulatorní a další změny, které nyní v Evropě v mediálním sektoru probíhají.
3.	Média v demokratické společnosti plní nezastupitelnou roli tím, že šíří informace, myšlenky, analýzy a názory, fungují jako společenský strážce a dávají prostor veřejné debatě. Tradiční média v rámci vyvíjejícího se multimediálního ekosystému i nadále plní tuto úlohu, avšak v rostoucí míře začínají tuto roli plnit i ostatní média - nadnárodními korporacemi počínaje a nevládními organizacemi konče. Všichni tito hráči by měli být odpovědní vůči veřejnosti v míře odpovídající jejich úloze ve vztahu k volnému šíření informací a myšlenek. Účinné samoregulační systémy mohou zvýšit odpovědnost vůči veřejnosti a posílit důvěru v média. 
4.	Různé druhy médií spolu s nejrůznějšími žánry, dramaturgií a formami zpravodajství přispívají k rozmanitosti obsahu. Ačkoliv obsah zaměřený na zprávy a aktuální události má bezprostřední význam při rozvoji informované společnosti, jsou stejně důležité i ostatní žánry. Například kulturní, vzdělávací a zábavný obsah či obsah zaměřený na konkrétní části společnosti jako například lokální obsah nebo obsah zaměřený na zranitelné skupiny jako jsou menšiny či osoby s postižením. 
5.	V současném multimediálním prostředí umožňují online média a další internetové platformy přístup k neustále rostoucímu množství informací z nejrůznějších zdrojů. Tato změna ve způsobu, jakým je mediální obsah dostupný a jak je využíván umožňuje stále většímu počtu lidí být spolu v kontaktu, navzájem komunikovat a zapojit se do veřejné debaty.
1 Když bylo přijímáno toto doporučení stálý představitel Ruské federace upozornil, že podle Článku 10.2c Jednacího řádu pro schůze náměstků ministrů si vyhrazuje právo jménem své vlády omezit rozsah uplatňování tohoto Doporučeni v případě Ruské federace na média vymezená právní úpravou Ruské federace.
Web: www.coe.int/cm
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6.	Tento současný vývoj však také vyvolává obavy týkající se plurality médií. Internetoví zprostředkovatelé získali větší kontrolu nad tokem, dostupností, vyhledáváním a přístupem k online informacím i ostatnímu obsahu. To může mít vliv na rozsah mediálních zdrojů, jejichž působení jsou lidé vystaveni, a může to vést k jejich selektivnímu výběru či působení takových informací, jež jednotlivce utvrzují v jejich stávajícím názoru a přesvědčení, což je dále posilováno výměnou těchto informací s osobami stejného smýšlení (tento jev se někdy nazývá „názorová bublina“ (orig. „filter bubble“) nebo „ komnata ozvěn“). Selektivní vystavení mediálnímu obsahu a ve výsledku jeho omezené využívání může vyvolat roztříštěnost vedoucí k větší polarizaci společnosti. Tento personalizovaný výběr a prezentace mediálního obsahu budí silné znepokojení, pokud si jednotliví uživatelé nejsou vědomi existence takových postupů nebo jim nerozumí.
7.	V souvislosti s poskytováním zpráv se aktivity zprostředkovatelů liší od aktivit tradičních sdělovacích prostředků. Navíc široký záběr informací, které distribuují, jejich dosah a možnost přesně cílené reklamy přispívají k přesunu tržeb z reklamy a marketingu směrem k internetu. Tyto trendy útočí na obchodní modely tradičních médií a přispívají k jejich rostoucí konsolidaci a sbližování. Jeden či několik málo majitelů médií nebo vlastnických skupin může získat silnou pozici, kdy mohou buď samostatně či společně určovat předmět veřejné debaty a významně ovlivňovat a utvářet veřejné mínění tím, že stejný obsah je opakován napříč všemi platformami, na nichž jsou zastoupeni. Tyto trendy mohou rovněž vést ke snižování nákladů, ztrátě pracovních míst v tradiční žurnalistice a zavedených mediálních oborech a vést k riziku finanční závislosti novinářů a sdělovacích prostředků, což v konečném důsledku může vést ke snížení rozmanitosti, spolehlivosti a kvality zpráv a obsahu a ochuzení veřejné debaty.
8.	Je nutné znovu zhodnotit stávající přístupy k pluralitě médií, a řešit tak výzvy, kterým čelí svoboda projevu a které pramení z toho, jak uživatelé, podnikatelské subjekty a další zainteresované strany přizpůsobují své chování výše uvedeným změnám. V souvislosti s tím je zapotřebí mít srovnatelná data o tom, jak jednotlivci využívají online mediální obsah, aby bylo možné udělat si ucelený obraz o tom, jaký vliv mají internetoví zprostředkovatelé na pluralitu médií. Kromě toho je kategorickým imperativem náležité promítnutí těchto změn do regulace médií, aby byla zachována či obnovena integrita demokratického procesu a zabránilo se zaujatým a zavádějícím informacím či jejich potlačování. Je nutné reagovat novou politikou a strategiemi, aby byla zachována nezávislá žurnalistika a zlepšen přístup občanů k rozmanitému obsahu napříč všemi druhy sdělovacích prostředků a všemi mediálními formáty. Je rovněž nutné zabývat se rostoucími obavami z tlaku na média vedeného politickými a hospodářskými zájmy, jež je vyvíjen osamoceně či v určité souhře s cílem ovlivňovat veřejné mínění či jinak omezovat nezávislost sdělovacích prostředků. Konečným a zastřešujícím cílem vnitrostátní politiky na podporu plurality médií by měla být ochrana a podpora práva na svobodu projevu. 
9.	Nezávislá a finančně udržitelná veřejnoprávní média a nezisková komunitní média mohou sloužit jako protiváha rostoucí koncentraci medií. Díky své působnosti a uspořádání jsou veřejnoprávní média vhodná k tomu, aby se zabývala informačními potřebami a zájmy všech částí společnosti a totéž platí i pro komunitní média ve vztahu k okruhu jejich uživatelů. Proto je nanejvýš důležité, aby mandát veřejnoprávních médií zahrnoval povinnost reflektovat politickou pluralitu a posilující povědomí o různých názorech, zejména tím, že poskytne nejrůznějším společenským skupinám – kulturním, jazykovým, etnickým, náboženským, sexuálním i jiným menšinám – možnost přijímat a předávat informace, samy se vyjadřovat a sdílet své myšlenky.
10.	V souvislosti s rostoucím záběrem médií a obsahu je důležité u všech jednotlivců rozvíjet kognitivní, technické i sociální dovednosti a schopnosti, které jim umožní efektivně přistupovat k mediálnímu obsahu a kriticky ho analyzovat, činit informovaná rozhodnutí o tom, jaká média využijí a jakým způsobem, rovněž chápat etické dopady médií a nových technologií, účinně komunikovat a vytvářet obsah. Navíc mediální gramotnost přispívá k pluralitě a rozmanitosti médií, tím že redukuje digitální propast, napomáhá informovanému rozhodování zejména ve vztahu k politickým a veřejným záležitostem a ke komerčnímu obsahu a umožňuje identifikovat a potírat falešné a zavádějící informace a škodlivý a nezákonný online obsah.
6.	3
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11.	Přijetí a účinné naplňování předpisů o vlastnictví médií může ve vztahu k pluralitě médií sehrát důležitou roli. Takové předpisy mohou zvýšit transparentnost vlastnictví médií, mohou se zabývat takovými věcmi, jako je vlastnictví médií jdoucí napříč celým sektorem (cross-media), přímé či nepřímé vlastnictví médií a účinná kontrola vykonávaná nad médii a její vliv. Rovněž to může přispět k zajištění účinného a viditelného oddělení od výkonu politické moci či vlivu a kontroly nad médii či rozhodování ve vztahu k mediálnímu obsahu. Transparentní vlastnictví médií, jejich organizace a financování napomáhá zvyšovat jejich odpovědnost.  
12.	V souvislosti s tím toto Doporučení znovu potvrzuje význam stávajících norem Rady Evropy, jež se zabývají nejrůznějšími aspekty plurality médií a jejich transparentního vlastnictví a nutnosti jejich naplňování v demokratické společnosti. Doporučení z těchto norem vychází a podle potřeby je upravuje, doplňuje a posiluje, aby byla zajištěna jejich relevantnost i v současném multimediálním ekosystému.  
13.	Podle ustanovení Článku 15.b Stanov Rady Evropy (ETS č. 1) Výbor ministrů doporučuje vládám členských států toto:
i.	plné provedení pokynů uvedených v dodatku k tomuto Doporučení;
ii.	i nadále bedlivě sledovat, hodnotit a zabývat se věcmi, jež ohrožují svobodu a pluralitu médií včetně nedostatečně transparentního vlastnictví médií, a to tím, že pravidelně sledují stav plurality médií na svém vnitrostátním mediálním trhu a na situaci reagují a přijímají vhodná regulatorní opatření včetně systematické pozornosti věnované těmto záležitostem při pravidelných prověrkách vnitrostátní legislativy a praxe;
iii.	při plnění pokynů přihlédnout k relevantním judikátům Evropského soudu pro lidská práva a k předchozím doporučením Výboru ministrů členským státům a deklaracím, jež se týkají různých aspektů plurality médií a jejich transparentního vlastnictví, jmenovitě pak doporučení CM/Rec(2007)2 o pluralitě médií a rozmanitosti mediálního obsahu, deklarace o ochraně úlohy médií v demokracii v souvislosti s koncentrací médií (31. ledna 2007), doporučení Rec(94)13 o opatřeních na podporu transparentnosti médií a další relevantní doporučení a deklarace včetně doporučení CM/Rec(2016)5 o svobodě internetu, doporučení CM/Rec(2016)4 o ochraně žurnalistiky a bezpečnosti novinářů a ostatních mediálních aktérů, doporučení CM/Rec(2016)1 o ochraně a podpoře práva na svobodu projevu a práva na soukromý život vzhledem k neutralitě sítě, doporučení CM/Rec(2015)6 o volném přeshraničním toku informací na internetu, doporučení CM/Rec(2012)3 o ochraně lidských práv ve vztahu k internetovým vyhledavačům, doporučení CM/Rec(2012)1 o správě veřejnoprávních médií, doporučení CM/Rec(2011)7 o novém pojetí médií, deklarace o úloze komunitních médií při podpoře sociální soudržnosti a mezikulturního dialogu (11. února 2009), doporučení CM/Rec(2007)3 o působnosti veřejnoprávních médií v informační společnosti a doporučení Rec(2000)23 o nezávislosti a funkcích dozorných orgánů pro rozhlasové a televizní vysílání;
iv.	podporovat cíle tohoto doporučení na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a pro naplnění těchto cílů se angažovat v dialogu a spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami;
v.	pravidelně prověřovat opatření přijatá za účelem naplňování tohoto opatření s přihlédnutím ke zvyšování jeho účinnosti.
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Dodatek k doporučení CM/Rec(2018)1
Pokyny k pluralitě médií a jejich transparentnímu vlastnictví
Na základě tohoto doporučení se sdělovacími prostředky rozumí tisk, rozhlasové a televizní vysílání a online média. V souladu s doporučením CM/Rec(2011)7 Výboru ministrů členským státům o novém pojetí médií zahrnuje termín “online média” širokou paletu aktérů podílejících se na výrobě a šíření mediálního obsahu online i veškeré další zprostředkovatele a podpůrné služby, kdy na základě kontroly nad šířením mediálního obsahu online či nad redakčním hodnocením obsahu, k němuž odkazují či jsou jeho nositelem, ovlivňují mediální trhy a pluralitu médií. Toto široké pojetí médií vyžaduje u jednotlivých aktérů odstupňovanou a diferencovanou aplikaci mediálních norem, což by mělo být předmětem příslušného typu a úrovně ochrany a odpovědnosti s přihlédnutím ke specifickým funkcím aktérů v mediálním sektoru, k vlastnostem a potřebám mediálního trhu spadajícího do právní působnosti jednotlivých členských států a k příslušným normám Rady Evropy. 
1.	Příznivé prostředí pro svobodu projevu a mediální svobodu
1.1.	Zásady svobody projevu a mediální svobody zakotvené v Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv (ETS č. 5), platí a měly by se dodržovat i v současném multimediálním ekosystému, v němž se do popředí dostala řada nových mediálních hráčů. Tyto zásady by se měly dále rozvíjet tak, aby plně zohlednily rychle se měnící charakter tohoto sektoru.
1.2.	Státy mají jasně danou povinnost posilovat příznivé prostředí pro svobodu projevu, jak offline tak online, v němž může každý uplatnit své právo na svobodný projev a účinně se zapojit do veřejné debaty bez ohledu na to zda jeho názory budou mít u členského státu nebo jiných subjektů a osob příznivou odezvu. Takové prostředí zahrnuje právo na soukromí a ochranu údajů a právo na přístup k informacím veřejného zájmu, jež uchovávají orgány veřejné správy a jež jsou nezbytné pro naplnění práva na svobodu projevu. Členské státy by měly garantovat svobodu a pluralitu médií, jelikož neocenitelným způsobem posiluje veřejnou debatu, v rámci níž lze ve společnosti formulovat, prověřovat a udržovat rozmanitost.   
1.3.	Vnitrostátní legislativa a rámcové politiky by měly zabezpečit redakční nezávislost a funkční autonomii všech sdělovacích prostředků, aby byla jistota, že mohou v demokratické společnosti plnit svoji stěžejní úlohu. Tyto rámcové politiky by měly být koncipovány a uplatňovány tak, aby členským státům nebo silným politickým, ekonomickým, náboženským či jiným skupinám zabránily získat nad médií převahu a vykonávat na ně tlak.  
1.4.	Média by měla mít po celou dobu svobodu a zdroje k plnění svého zadání, jímž je poskytování přesného a spolehlivého zpravodajství o záležitostech veřejného zájmu, zejména těch týkajících se zásadních demokratických procesů a činností, jako jsou volby, referenda a veřejné konzultace o věcech všeobecného zájmu. Měly by existovat vhodné záruky včetně legislativních, aby se zabránilo zasahování do redakční nezávislosti médií, zejména v souvislosti s poskytováním zpráv o střetech, krizích, korupci a ostatních citlivých věcech, kde objektivní a kvalitní žurnalistika a zpravodajství jsou klíčovým nástrojem v boji proti propagandě a dezinformacím.
1.5.	V prostředí příznivém pro svobodu projevu by orgány pro regulaci médií i ostatní orgány zodpovědné za usměrňování a monitorování ostatních poskytovatelů (mediálních) služeb nebo dohlížející na pluralitu médií či vykonávající jiné funkce uvedené v tomto doporučení měly v rámci své působnosti pracovat efektivně, transparentně a zodpovědně. Předpokladem pro výkon této funkce je jejich nezávislost zaručená příslušnými zákony a uplatňovaná v praxi.  
1.6.	Nezávislost úřadů a orgánů uvedených v předchozím odstavci by měla být zaručena tím, že jsou nastaveny otevřené a transparentní postupy jmenování a odvolávaní z funkce, mají dostatečné lidské i finanční zdroje a samostatné příspěvky z rozpočtu, fungují na základě transparentních postupů a rozhodování, jsou otevřené komunikaci s veřejností, mají pravomoc přijímat samostatná a přiměřená rozhodnutí a účinně je vymáhat a proti jejich rozhodnutí se lze odvolat.   5
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1.7.       Členské státy by měly zajistit transparentnost vlastnictví médií, jejich organizačního uspořádání a financování a podporovat mediální gramotnost, aby lidé měli informace a kritický náhled, což je nezbytné při přístupu k nejrůznějším zdrojům informací a mohli se plně zapojit do multimediálního ekosystému.
2.	Pluralita médií a rozmanitost mediálního obsahu
Obecné požadavky kladené na pluralitu
2.1.	Jako nejvyšší záruka plurality mají členské státy jasně danou povinnost přijmout v této věci příslušnou legislativu a rámcovou politiku. Tím je také přijetí vhodných opatření pro zajištění dostatečné pestrosti v celkové škále nejrůznějších druhů médií, přičemž je třeba mít na mysli rozdíly dané jejich účelem, funkcí a územním dosahem. To, že se nejrůznější druhy médií navzájem doplňují, posiluje vnější pluralitu a může přispívat k větší rozmanitosti mediálního obsahu a jejímu zachování.  
2.2.	Vyzýváme členské státy k tomu, aby zajistily pravidelné nezávislé sledování a hodnocení stavu plurality médií v rámci své jurisdikce založené na objektivních a transparentních kritériích pro identifikaci rizik, jež se týkají rozmanitosti vlastnictví mediálních zdrojů a jejich odbytišť, nejrůznějších typů médií, rozmanitosti názorů předkládaných politickými, ideologickými a sociálními skupinami a rozmanitosti zájmů a postojů důležitých pro místní a regionální komunity. Členské státy by také měly zajistit, aby orgány vykonávající nezávislý monitoring a hodnocení měly dostatečný přístup ke všem relevantním údajům a dostatečné zdroje k plnění těchto úkolů. Členské státy jsou dále žádány, aby vypracovaly a prosazovaly příslušné regulatorní a politické odezvy a účinně tak reagovaly na veškerá zjištěná rizika.  
Specifické požadavky ve vztahu k pluralitě
Obsahová rozmanitost
2.3.	Vybízíme členské státy, aby přijímaly regulatorní a politická opatření podporující dostupnost, vyhledávání a přístup k co nejrozmanitějšímu mediálnímu obsahu a rovněž k mediálnímu prezentování společnosti v celé její mnohotvárnosti včetně podpory mediálních iniciativ v této oblasti. Co se týče audiovizuálních médií, tak by tato opatření mohla obsahovat pravidla povinného přenosu (must-carry), pravidla o kladení důrazu na obsah obecného zájmu v elektronickém přehledu pořadů a pravidla dostupnosti pro osoby tělesně postižené.
2.4.	Jelikož mediální obsah není jen šířen, ale čím dál častěji i řízen, editován, spravován a vytvářen zprostředkovateli internetu, měly by si členské státy být vědomy toho, jak velká je role těchto subjektů při produkování a šíření obsahu a do jaké míry to má vliv na pluralitu médií. Veškeré právní úpravy týkající se těchto činností by měly být vhodné, přiměřené a zcela v souladu s požadavky Článku 10 Úmluvy a také v souladu s odstupňovaným a diferencovaným přístupem uvedeným v doporučení CM/Rec(2011)7. Veškeré samoregulační mechanismy pro tuto oblast by měly fungovat nezávisle a transparentně, být otevřené smysluplnému zapojení všech relevantních aktérů, zodpovídat se veřejnosti a fungovat podle etických norem, jež plně přihlížejí k multimediálnímu prostředí.  
2.5.	Členské státy by měly podporovat rozvoj otevřených, nezávislých, transparentních a participativních iniciativ sociálních médií, mediálních hráčů, občanské společnosti, akademické obce a ostatních zainteresovaných stran, jež usilují o to, aby uživatelé byli vystaveni co možná nejrozmanitějšímu obsahu online. Viditelnost, vyhledatelnost, dostupnost a propagace mediálního obsahu online je v rostoucí míře ovlivňována automatizovanými procesy, ať již používanými zcela samostatně či ve spojení s lidským faktorem. Členské státy by měly vybízet sociální média, sdělovací prostředky, vyhledávače a další zprostředkovatele internetu používající algoritmy, aby se spolu s mediálními aktéry, regulátory, občanskou společností, akademickou obcí a ostatními zainteresovanými stranami angažovaly v otevřených, nezávislých, transparentních a participativních iniciativách, které:
–	zlepší transparentnost procesů online distribuce mediálního obsahu včetně automatizovaných procesů;
–	vyhodnotí dopad těchto procesů na účinné vystavení uživatelů co možná nejrozmanitějšímu mediálnímu obsahu;
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–	usilují o zlepšení těchto distribučních procesů, aby se zlepšilo účinné vystavení uživatelů co možná nejrozmanitějšímu mediálnímu obsahu;
–	poskytují uživatelům jasné informace o tom, jak nalézt nejrůznější obsah, který je k dispozici, dostat se k němu a mít z něho maximální užitek a
–	v koncepčním návrhu jakékoliv metody automatizovaného zpracování dat uplatní zásadu ochrany soukromí a zabezpečí, že každý takový způsob je v plném souladu s příslušnými zákony a předpisy na ochranu soukromí a údajů.
2.6.	Členské státy by měly zejména usilovat o využití výhod technického rozvoje, aby zajistily dostupnost k co možná nejrozmanitějšímu mediálnímu obsahu, včetně obsahu všeobecného zájmu, a to všem sociálním skupinám, zejména pak těm se specifickými potřebami, či těm, které jsou při přístupu k mediálnímu obsahu znevýhodněny nebo čelí překážkám, jako jsou například menšiny, uprchlíci, děti, senioři či osoby se zdravotním nebo mentálním postižením. To znamená, že takový mediální obsah by měl být k dispozici v různých jazykových mutacích a ve vhodných formátech a jeho vyhledání a použití by mělo být snadné.  
2.7.	Rozmanitost mediálního obsahu lze řádně změřit pouze tehdy, pokud existuje vysoká úroveň transparentnosti zpravodajského a komerčního obsahu: sdělovací prostředky i ostatní aktéři by měli dodržovat nejvyšší úroveň transparentnosti, co se týče zdroje obsahu a vždy jasně uvést, že obsah poskytly politické zdroje nebo se jedná o reklamu či jinou formu komerčního sdělení, jako je například placený inzerát nebo skrytá propagace výrobku tzv. product placement. To se rovněž týká i hybridního obsahu včetně obsahu propagujícího určitou značku, reklamy v přirozeném vyhledávání (native advertising), placených článků (advertorials) a infotainmentu. V případě nesplnění těchto povinností je třeba přijmout adekvátní opatření, jež musí příslušné dozorné orgány uplatňovat.  
Institucionální rámce pro pluralitu médií
2.8.	Členské státy si musí být vědomy stěžejní role nezávislých veřejnoprávních mediálních organizací při podpoře veřejné debaty, politické plurality a povědomí o odlišných názorech. Členské státy by měly veřejnoprávním médiím garantovat vhodné podmínky, aby v multimediálním prostředí i nadále sehrávaly tuto úlohu a zajistit jim odpovídající podporu pro inovace, vypracování nových digitálních strategií a rozvoj nových služeb.
2.9.	Členské státy by měly přijmout konkrétní opatření chránící redakční nezávislost a funkční autonomii veřejnoprávních médií a omezující vliv státu. Dozorčí rady a představenstva veřejnoprávních médií by měly mít možnost fungovat zcela nezávisle a pravidla pro jejich složení a jmenování členů by měla být transparentní a obsahovat odpovídající kontrolní mechanismy a pojistky pro zajištění jejich nezávislosti.
2.10.	Členské státy by měly rovněž zajistit víceleté stabilní, udržitelné, transparentní a adekvátní financování veřejnoprávních médií, aby byla zaručená jejich nezávislost a odolnost vůči tlaku ze strany vlády, politických subjektů a trhu a mohly poskytovat širokou škálu pluralitních informací a rozmanitý obsah. To může rovněž napomoci vyvážit případná rizika způsobená koncentrací médií. Apelujeme na členské státy, aby se v souladu se svou jasně stanovenou povinností garantovat pluralitu médií zabývaly situací, kdy dochází k systematickému podfinancování veřejnoprávních médií, jež takovou pluralitu ohrožuje.  
2.11.	Členské státy by měly podporovat zřizování a fungování menšinových, regionálních, lokálních a neziskových komunitních médií včetně vytvoření finančních mechanismů napomáhajících jejich rozvoji. Taková nezávislá média dávají komunitám i jednotlivcům možnost, aby byl slyšet jejich hlas, a jsou tak nepostradatelná pro vystavení veřejnosti takovým tématům, jež by v mainstreamových médiích nebyla zastoupena a napomáhají začleňování a participačním procesům v rámci dialogu uvnitř i mezi komunitami a také na regionální i lokální úrovni.
2.12.	Sdělovací prostředky, jež slouží komunitám mimo zemi své působnosti, mohou doplňovat vnitrostátní média a mohou pomáhat určitým společenským skupinám včetně imigrantů, uprchlíků a diasporám udržet si vztahy se svou vlastí, kulturou a mateřštinou. Členské státy by neměly bránit takovým přeshraničním médiím, za předpokladu že publikace, přenosy a vysílání či jiná forma působení takových sdělovacích prostředků na jejich území je v souladu s mezinárodním právem.    
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2.13.	Za účelem zlepšení plurality médií by členské státy měly na základě konzultací se zástupci sdělovacích prostředků a organizacemi občanské společnosti vypracovat strategie a mechanismy podporující profesionální zpravodajská média a kvalitní nezávislou a investigativní žurnalistiku včetně zpravodajství zaměřeného na potřeby a zájmy nejrůznějších skupin, jež v médiích nemusí být vždy dostatečně zastoupeny. Měly by se rovněž zabývat širokou škálou opatření, jež by se měla vztahovat na různé druhy médií a platforem včetně online médií. Vybízíme členské státy k tomu, aby kromě nefinanční pomoci poskytovaly i finanční pomoc v různých formách například prostřednictvím inzerce či dotací. Také je vyzýváme k podpoře projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti žurnalistiky, výzkumu médií, investigativní žurnalistiky a inovativních postupů k posílení plurality médií a svobody projevu.  
2.14.	Podpůrná opatření by měla mít jasně stanovený účel a měla by se opírat o předem daná, jasná, férová a transparentní kritéria. Při jejich uplatňování by se měla respektovat redakční a provozní autonomie médií. Tato podpůrná opatření by mohla zahrnovat i pozitivní opatření na zvýšení a zkvalitnění pozornosti, kterou média věnují záležitostem, jež jsou pro určité skupiny zajímavé a důležité, avšak tyto skupiny jsou v médiích nedostatečně zastoupeny.
2.15.	S podpůrnými opatřeními by měl nediskriminačním a transparentním způsobem nakládat orgán s funkční a provozní autonomií, jako je například nezávislý regulační úřad pro média. Nezávislé orgány zodpovědné za přidělování přímých dotací by měly vydávat výroční zprávy o využití veřejných fondů na podporu mediálních aktérů.  
3.	Regulace vlastnictví médií: vlastnictví, ovládání a koncentrace
3.1.	Vybízíme členské státy, aby v rámci své povinnosti garantovat na svém území pluralitu vypracovaly a uplatňovaly komplexní regulatorní rámec se zvláštním přihlédnutím k vlastnictví a ovládání médií a jeho přizpůsobení k současnému stavu mediálního sektoru. Příslušná regulace médií by měla zcela zohledňovat dopad online médií na veřejnou debatu včetně zajištění toho, že producenti mediálního obsahu distribuovaného prostřednictvím online kanálů a jeho uživatelé jsou chránění před možným chováním správců online portálů snažících se omezit konkurenci, což by mělo negativní dopad na pluralitu médií.  
3.2.	Dohled a vymáhání příslušných zákonů by měl provádět nezávislý orgán vybavený dostatečnými a stabilními finančními i lidskými zdroji, aby mohl účinně plnit své úkoly. 
Vlastnictví a ovládání
3.3.	Vymáhání práva o ochraně hospodářské soutěže a o regulaci fúzí vztahující se na média, by se mělo zaměřit na zajištění účinné hospodářské soutěže a zabránění tomu, aby jednotliví hráči mohli získat významnou tržní sílu v rámci celostátního mediálního sektoru nebo na určitém mediálním trhu/segmentu na celostátní, případně nižší úrovni, jelikož taková významná tržní síla má negativní dopad na pluralitu médií.
3.4.	Regulace vlastnictví médií může zahrnovat omezení horizontálního, vertikálního a průřezového vlastnictví včetně stanovení limitní výše vlastnictví podle doporučení CM/Rec(2007)2 Výboru ministrů členským státům o pluralitě médií a rozmanitosti mediálního obsahu. Tyto limity mohou vycházet z řady kritérií jako je například kapitálový podíl, hlasovací práva, náklad, tržby, podíl diváků/posluchačů nebo dosah směrem k publiku.
3.5.	Členské státy mohou stanovit kritéria týkající se kontroly nad sdělovacími prostředky, která explicitně řeší přímou a skutečnou kontrolu. Taková kritéria mohou zahrnovat vlastnický, finanční či hlasovací podíl ve sdělovacím prostředku či prostředcích a stanovení velikosti těchto podílů vedoucích k ovládnutí sdělovacích prostředků nebo k přímému či nepřímému vlivu na jejich strategické rozhodování a redakční politiku.
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3.6.	Vzhledem k tomu, že klíčovou úlohou médií v demokracii je vyžadovat od úřadů skládání účtů a podporování transparentnosti, mělo by vlastnictví sdělovacích prostředků politickými stranami nebo osobami aktivně se angažujícími v politice, zejména pak těmi, jež zastávají volené funkce, podléhat zpřísněným kontrolám a opatřením, jako je např. systém samoregulace, zaměřeným na zajištění redakční nezávislosti a transparentního vlastnictví. Účast na redakčním rozhodování by měla být neslučitelná s výkonem politických pravomocí. Neslučitelnost těchto dvou funkcí by se měla pokládat za zásadní věc. Měla by být stanovena jasná kritéria neslučitelnosti a rozsah příslušných opatření zaměřených na střet zájmů.
3.7.	Jakékoliv omezování zahraničního vlastnictví sdělovacích prostředků by se nemělo provádět svévolně a mělo by plně přihlížet k povinnostem členského státu vyplývajícím z mezinárodního práva, zejména z jasně dané povinnosti být garantem plurality médií.
Koncentrace
3.8.	Vybízíme členské státy k tomu, aby vypracovaly a uplatňovaly vhodnou metodiku pro hodnocení koncentrace médií, jak z pohledu vlivu jednotlivých médií tak i agregovaného vlivu každého z nich či skupiny napříč jednotlivými sektory. Kromě měření dostupnosti mediálních zdrojů by toto hodnocení mělo rovněž odrážet skutečný vliv jednotlivých médií vycházející z metodiky sledovatelnosti a s použitím vhodného souboru kritérií pro měření sledovatelnosti jednotlivých médií a jejich vlivu na utváření názorů. Tato metodika sledovatelnosti by měla zohlednit offline i online mediální stopu. Toto měření by měl provést nezávislý orgán či jiný určený subjekt.
3.9.	Dále členské státy vybízíme k tomu, aby měly přijaté předpisy bránící fúzím a akvizicím médií, jež by mohly mít negativní dopad na jejich pluralitu, vlastnictví a rozmanitost mediálního obsahu. Takové předpisy by měly obsahovat požadavek vůči majitelům sdělovacích prostředků, že musí příslušnému nezávislému regulačnímu úřadu oznámit jakoukoliv chystanou mediální fúzi či akvizici pokaždé, kdy by došlo k překročení zákonem stanoveného limitu pro vlastnický či kontrolní podíl.  
3.10.	Příslušný nezávislý regulační úřad nebo jiný určený orgán by měl mít pravomoci vyhodnotit předpokládaný dopad veškerých navrhovaných významných koncentrací medií na pluralitu a případně vydat doporučení či přijmout rozhodnutí, zda navrhovaná fúze nebo akvizice by měla být schválena a podléhat nebo nepodléhat určitým omezením či podmínkám včetně odprodeje podílů. Rozhodnutí nezávislého orgánu by měla být přezkoumatelná soudem.
4.	Transparentní vlastnictví médií, jejich organizace a financování
4.1.	Členské státy by měly podporovat režim transparentního vlastnictví médií, který veřejnosti zajišťuje dostupnost a přístup k přesným a aktuálním údajům o přímém či skutečném vlastnictví médií a ostatních majetkových účastech, jež mají vliv na rozhodování daných médií či jejich redakční politiku. Tyto informace jsou nezbytné pro regulátory médií i ostatní relevantní orgány, aby mohly přijímat informovaná rozhodnutí a vykonávat regulaci. Toto rovněž veřejnosti umožňuje analyzovat a hodnotit informace, myšlenky a názory šířené médii.  
4.2.	Veškeré požadavky na transparentnost by měly vycházet z jasných kritérií pro daný typ médií. To, zda se na nějaký sdělovací prostředek požadavek zveřejňovat vlastnickou strukturu vztahuje či nevztahuje, může záviset na komerční povaze sdělovacího prostředků, jaká je jeho sledovatelnost, zda vykonává kontrolu nad redakční činností, jak často a pravidelně médium publikuje či vysílá atd. nebo kombinace toho všeho. Legislativa by měla stanovit časový rámec pro plnění oznamovacích povinností. 
4.3.	Požadavky na transparentnost by měly být uplatňovány v souladu s právem na ochranu soukromí a údajů a měly by se omezovat pouze na osoby angažované přímo ve vlastnické struktuře sdělovacího prostředku nebo v dohledu nad redakcí. Dále ve výjimečných případech stanovených vnitrostátní právní úpravou, kdy by úplné zveřejnění mohlo vystavit osobu majitele nebezpečí nebo vlastníkem je nezletilá či jinak nezpůsobilá osoba, by členské státy měly v závislosti na konkrétním případě zajistit výjimku týkající se přístupu ke všem či jen některým informacím o vlastnictví. Členské státy by měly zajistit, že takové výjimky se udělují na základě vyhodnocení zvláštní povahy případu či situace. 
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4.4.	Požadavek na transparentnost médií by měl být konkrétní a zahrnovat povinnost sdělovacích prostředků působících v jurisdikci členského státu zveřejňovat informace o vlastnictví přímo na svých webových stránkách nebo jiným způsobem a oznamovat tyto informace nezávislému regulačnímu orgánu pro média v dané zemi či jinému určenému subjektu, který má za úkol shromažďovat informace a zpřístupňovat je veřejnosti. Tento orgán by měl být vybaven dostatečnými a stabilními finančními zdroji, aby mohl efektivně plnit své zadání.
4.5.	Členské státy by měly přijmout a uplatňovat legislativu či jiná účinná opatření, jež médiím jasně a přesně stanoví zveřejňovací povinnost a požadavek na transparentnost. Tyto povinnosti mohou obsahovat následující informace:
–	název sdělovacího prostředku a kontaktní údaje;
–	jméno(a) a kontaktní údaje přímého majitele(ů) s podílem, který mu umožňuje uplatňovat svůj vliv na provoz a strategické rozhodování v daném sdělovacím prostředku. Členským státům se doporučuje pro zveřejňovací povinnosti aplikovat 5% hranici majetkové účasti;
–	jméno(a) a kontaktní údaje fyzických osob s nepřímou majetkovou účastí. Nepřímá majetková účast se vztahuje na fyzické osoby, jež v konečném důsledku drží či ovládají podíly ve sdělovacím prostředku nebo jejichž jménem jsou tyto podíly drženy, což jim umožňuje nepřímo ovládat či ovlivňovat provozní záležitosti a strategické rozhodování v daném sdělovacím prostředku;
–	informace o povaze a velikosti majetkové účasti či hlasovacích práv dané právnické či fyzické osoby v jiných médiích či mediálních nebo reklamních společnostech, čímž by mohlo docházet k ovlivňování jejich rozhodování nebo o funkcích, které tyto osoby případně zastávají v politických stranách;
–	jméno(a) osob se skutečnou redakční odpovědností;
–	změny ve vlastnictví sdělovacího prostředku a jeho ovládání.
4.6.	Výše uvedená kritéria týkající se zveřejňovací povinnosti médií a jejich transparentnosti zahrnují právnické i fyzické osoby usazené v jiných jurisdikcích a jejich příslušné majetkové účasti v jiných jurisdikcích.
4.7.	Vysoká míra transparentnosti by se měla rovněž vztahovat na finanční zdroje sdělovacích prostředků, aby bylo možné získat ucelený obraz o různých zdrojích, jež by mohly zasahovat do redakční a provozní nezávislosti médií, a díky tomu účinně sledovat a ošetřit taková rizika. V souvislosti s tím vyzýváme členské státy, aby přijaly a naplňovaly legislativu či jiná stejně účinná opatření, jež stanoví povinnost zveřejňovat informace o financování médií ze státních fondů (inzerce, granty, dotace a půjčky). Dále členské státy vybízíme k tomu, aby podporovaly zveřejňování smluvních vztahů médií mezi sebou či s reklamními agenturami a politickými stranami, jež by mohly mít dopad na redakční nezávislost. 
Transparentnost databází a zprávy
4.8.	Tato legislativa by měla rovněž zajistit nezávislost vnitrostátního regulačního úřadu pro média či jiného určeného orgánu, aby byl veřejnosti v rámci členského státu zajištěn snadný, hladký a efektivní přístup k údajům o vlastnictví médií a jejich ovládání včetně neagregovaných dat o různých druzích sdělovacích prostředků (podle trhů/sektorů) a případně údajů týkajících se regionální nebo místní úrovně. Tyto údaje by měly být aktuální a veřejnosti dostupné zdarma a bez zbytečných průtahů a jejich dostupnost by se měla zveřejňovat.  V ideálním případě by měly být dostupné a vyhledatelné například v podobě online databází; jejich obsah by měl být k dispozici v otevřených formátech a bez zákazů jejich opětovného využití.
4.9.	Členský stát by měl vybízet vnitrostátní regulační úřad pro média či jiný určený orgán nebo instituci (akademické instituce, organizace občanské společnosti) aby pravidelně publikovaly zprávy o vlastnictví médií. Požadavky členských států na předkládání zpráv by měly obsahovat toto:
4.8.	CM/Rec(2018)1
 10
–	popis vlastnické struktury sdělovacího prostředku a vztahů mezi ovládajícím a ovládaným v rámci jurisdikce daného státu (včetně médií jejichž služby jsou určeny pro jiné země);
–	popis změn ve vlastnické struktuře sdělovacího prostředku a ve vztazích mezi ovládajícím a ovládaným subjektem v rámci členského státy za poslední vykazované období;
–	analýza dopadu těchto změn na pluralitu médií v daném členském státě.
4.10.	Zveřejňování zpráv o vlastnictví médií by mělo být doprovázeno příslušným vysvětlením údajů a metodiky použité při jejich sběru a uspořádání, aby veřejnost dokázala data interpretovat a pochopila jejich význam.
Koordinace a režimy pro nastavení transparentnosti
4.11.	Vybízíme členské státy k tomu, aby vydaly jasný a aktuální pokyn týkající se vztahů a dopadů různých regulatorních režimů a jejich správného a provázaného uplatňování. Tento pokyn by mohl být v podobě přehledného návodu, příručky nebo manuálu. 
4.12.	Členské státy by měly příslušným orgánům rovněž usnadnit jejich vzájemnou spolupráci a koordinaci včetně výměny informaci o vlastnictví médií, jež mají jednotlivé národní úřady (jako například regulační úřady pro média, ochranu hospodářské soutěže, ochranu dat, obchodní rejstříky a finanční úřady). Obdobně by měla být usnadněna výměna informací a osvědčených postupů s podobnými orgány v jiných jurisdikcích.
4.13.	Aktuální a spolehlivé informace ve věci vlastnictví sdělovacích prostředků představují cenný zdroj pro občany a celou řadu zainteresovaných stran, ale komplexní sběr takových informací zůstává i nadále náročný. Proto vybízíme členské státy, aby podporovaly sběr informací o vlastnictví médií, jejich aktualizaci a šíření, jako to činí například Evropská audiovizuální observatoř, konkrétně databáze MAVISE, protože tyto činnosti přispívají k lepšímu přehledu o vlastnictví médií v Evropě.
	Mediální gramotnost a vzdělávání
5.1.	Členské státy by měly přijmout legislativní opatření nebo posílit ty stávající, jež podporují mediální gramotnost, aby jednotlivcům umožnily přístup, porozumění, kritické analyzování, vyhodnocení, využití a vytváření obsahu prostřednictvím klasických i digitálních médií (včetně sociálních sítí). To by mělo rovněž zahrnovat příslušné digitální (technické) dovednosti týkající se přístupu k digitálním médiím a jak s nimi nakládat.  Dalším důležitým cílem mediální gramotnosti je to, aby lidé věděli a rozuměli tomu, jakým způsobem internetové platformy shromažďují, ukládají a využívají jejich osobní údaje.
5.2.	Členské státy by měly rovněž vypracovat koordinovanou politiku mediální gramotnosti a zajistit její fungování a uplatňování prostřednictvím ročních a víceletých akčních plánů a vyčleněním odpovídajících zdrojů za tímto účelem. Základní strategií by mohla být podpora vytvoření koordinované celostátní sítě na podporu mediální gramotnosti zahrnující širokou škálu zainteresovaných stran nebo další rozvoj takové sítě, pokud již existuje. V rámci celostátní sítě by mohla probíhat aktivní výměna praktických postupů a zkušeností a propagace podobných mezinárodních fór. 
5.3.	V multimediálním ekosystému je mediální gramotnost důležitá pro všechny věkové skupiny bez ohledu na to, jaké mají postavení. Opatření na podporu mediální gramotnosti by měla pomáhat při přípravě výuky mediální gramotnosti v rámci školních osnov na všech stupních vzdělávání včetně celoživotního a měla by učitelům zajistit vhodné školení a vzdělávacím ústavům odpovídající zdroje na vypracování vzdělávacích programů a učebních plánů.
5.4.	Členské státy by měly vybízet všechna média k podpoře mediální gramotnosti prostřednictvím politik, strategií a činností, aniž by přitom zasahovaly do jejich redakční nezávislosti. Veřejnoprávní a komunitní média mohou hrát vedoucí úlohu v podpoře mediální gramotnosti díky svým veřejně prospěšným cílům, mandátu a pracovním metodám. Členské státy by měly posilovat mediální gramotnost také pomocí podpůrných programů určených médiím, které by přihlížely ke zvláštní úloze veřejnoprávních a komunitních médií. 
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5.5.	Členské státy by měly zajistit, aby nezávislé národní regulační úřady či jiné orgány měly dostatečný rozsah působnosti a zdroje k podpoře mediální gramotnosti odpovídající jejich mandátu a vybízet je k této činnosti.
5.6.	Vybízíme členské státy k tomu, aby při koordinaci celostátních programů mediální gramotnosti zejména braly v potaz pluralitu médií a jejich transparentní vlastnictví a pomohly tak občanům kriticky hodnotit informace a myšlenky šířené médií. V souvislosti s tím by členské státy měly do svých koncepcí k zajištění transparentnosti v mediálním sektoru zahrnout i vzdělávací obsah, který jednotlivcům umožní díky informacím o vlastnictví médií, jejich organizaci a financování lépe pochopit, jaké vlivy působí na produkování, sběr, třídění, uspořádání a šíření mediálního obsahu.  

