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ŠTRUKTÚRA MEDIÁLNEHO ŠTRUKTÚRA MEDIÁLNEHO 
VLASTNÍCTVA V POĽSKUVLASTNÍCTVA V POĽSKU    

   tlačový systémtlačový systém: : domindomináciaácia súkromné súkromnéhoho vlastníctv vlastníctvaa  
a trhová ekonomikaa trhová ekonomika

 scéna scéna elektronickelektronickýých mch méédidiíí: duopol verejno-: duopol verejno-
prpráávneho a svneho a súúkromnkromnéého vlastnho vlastnííctvactva

 horizonthorizontáálna, vertiklna, vertikáálna a diagonlna a diagonáálna koncentrlna koncentráácia, cia, 
regionregionáálna konsolidlna konsolidáácia tlacia tlačče, synergicke, synergickéé invest investíície, cie, 
komercializkomercializáácia televcia televííziezie

 menmenššia ria rôôznorodosznorodosťť m méédidiíí – po obsahovej a  – po obsahovej a 
šštrukturtrukturáálnej strlnej stráánkenke



REGULAČNÝ RÁMECREGULAČNÝ RÁMEC

 ústavné predpisy (články 22 a 54)ústavné predpisy (články 22 a 54)
 mediálna legislatíva (Zákon o rozhlase a mediálna legislatíva (Zákon o rozhlase a 

televízii [ZRT] z roku 1992, novelizovaný televízii [ZRT] z roku 1992, novelizovaný 
naposledy v roku 2004)naposledy v roku 2004)

 protimonopolná legislatíva (Zákon o protimonopolná legislatíva (Zákon o 
ochrane konkurencie a spotrebiteľov ochrane konkurencie a spotrebiteľov 
[ZKS] z roku 2000)[ZKS] z roku 2000)



ANTIKONCENTRAČNÉ PREDPISYANTIKONCENTRAČNÉ PREDPISY

 ZRT ZRT ČČlláánok 36:  rozhlasovnok 36:  rozhlasováá alebo telev alebo televíízna zna 
licencia mlicencia môžôže bye byťť udelen udelenáá, ak jej udelenie , ak jej udelenie 
nebude viesnebude viesťť k dominantn k dominantnéému postaveniu mu postaveniu 
dandanéého vysielateho vysielateľľa na rozhlasovom alebo a na rozhlasovom alebo 
televtelevííznom trhuznom trhu

 ZKS ZKS ČČlláánok 4: dominantnnok 4: dominantnéé postavenie –  postavenie – 
prekroprekroččenie 40%-nenie 40%-néého podielu na relevantnom ho podielu na relevantnom 
trhutrhu



RYWINGATERYWINGATE

 protikoncentraprotikoncentraččnnéé opatrenia – s opatrenia – súčúčasasťť noveliz novelizáácie cie 
ZRT v r. 2002ZRT v r. 2002

 po uverejnenpo uverejneníí Rywingate – noveliz Rywingate – novelizáácia cia 
odmietnutodmietnutáá – 2003 – 2003

 odstodstúúpenie vlpenie vláády Leszka Millera – 2004dy Leszka Millera – 2004
 Tzv. MalTzv. Maláá noveliz novelizáácia ZRT – implementcia ZRT – implementáácia cia 

DirektDirektíívy TVWFvy TVWF



POĽSKÝ MODEL PRIVATIZÁCIEPOĽSKÝ MODEL PRIVATIZÁCIE

 privatizácia riadená štátom – 1990 – 1991privatizácia riadená štátom – 1990 – 1991
 rozdelenie a sprivatizovanie majetku RSW Tlač-rozdelenie a sprivatizovanie majetku RSW Tlač-

Kniha-RuchKniha-Ruch
 prevedenie majetku novín a časopisov na prevedenie majetku novín a časopisov na 

zamestnancov (71 )zamestnancov (71 )
 predaj majetku súkromným vlastníkom (104)predaj majetku súkromným vlastníkom (104)
 prevedenie zvyšného majetku na vlatsníctvo prevedenie zvyšného majetku na vlatsníctvo 

štátu (3)štátu (3)



VLASTNÍCTVO PRINTOVÝCH VLASTNÍCTVO PRINTOVÝCH 
MÉDIÍMÉDIÍ

 dominácia zahraničného kapitálu (Heinrich dominácia zahraničného kapitálu (Heinrich 
Bauer, Axel Springer, Verlagsgruppe Passau, Bauer, Axel Springer, Verlagsgruppe Passau, 
atd)atd)

 silný domáci konkurent – AGORAsilný domáci konkurent – AGORA

 menší domáci vydavatelia vydávajú veľmi menší domáci vydavatelia vydávajú veľmi 
úspešné časopisy (np. Polityka)úspešné časopisy (np. Polityka)



AGORAAGORA

 Gazeta WyborczaGazeta Wyborcza (1989) – 420.000 (1989) – 420.000
 sieť lokálnych rozhlasových staníc (1996)sieť lokálnych rozhlasových staníc (1996)
 internetový portál internetový portál gazeta.plgazeta.pl (2001) (2001)
 13 časopisov (2002)13 časopisov (2002)
 reklamná agentúra reklamná agentúra AMSAMS (2002) (2002)



HEINRICH BAUERHEINRICH BAUER

 33 časopisov33 časopisov

 najväčšie nákladynajväčšie náklady

 Teletydzień (1.745.000)Teletydzień (1.745.000)



ORKLAORKLA

 RzeczpospolitaRzeczpospolita (186.000) (186.000)

 13 regionálnych denníkov13 regionálnych denníkov

 spolupráca s spolupráca s PolskapressePolskapresse: : Media TakMedia Tak, , 
distribúcia týždenníkovdistribúcia týždenníkov



POLSKAPRESSEPOLSKAPRESSE

 17 regionálnych novín 17 regionálnych novín 

 20 lokálnych týždenníkov20 lokálnych týždenníkov

 koncentrácia na regionálnom trhukoncentrácia na regionálnom trhu

 porušenie protimonopolného zákonaporušenie protimonopolného zákona



VLASTNÍCTVO VLASTNÍCTVO 
ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ

 Telewizja Polska (TVP)Telewizja Polska (TVP)
 TVP1, TVP2, TV 3 Regionalna (12)TVP1, TVP2, TV 3 Regionalna (12)
 PoloniaPolonia
 53%-ný podiel na poľskom televíznom 53%-ný podiel na poľskom televíznom 

trhutrhu
 príjmy z reklamy (60%), koncesionárske príjmy z reklamy (60%), koncesionárske 

poplatky (28%)poplatky (28%)



POLSATPOLSAT

 Zygmunt SolorzZygmunt Solorz
 Polsat, Polsat2 Polsat, Polsat2 
 Polsat Sport, Polsat ZdrowiePolsat Sport, Polsat Zdrowie
 Polsat CyfrowyPolsat Cyfrowy
 TV4 (2000), TN Puls (2003)TV4 (2000), TN Puls (2003)
 INVEST-BANK, POLISA-ŻYCIEINVEST-BANK, POLISA-ŻYCIE
 Elektrim (Telefonia Cyfrowa)Elektrim (Telefonia Cyfrowa)



ITIITI

 Jan Wejchert, Mariusz Walter (1984)Jan Wejchert, Mariusz Walter (1984)
 TVN (1997), TVN 24 (2001)TVN (1997), TVN 24 (2001)
 TVN Siedem (2002), TVN Meteo (2003), TVN Siedem (2002), TVN Meteo (2003), 

TVN Turbo (2003)TVN Turbo (2003)
 onet.pl (46%)onet.pl (46%)
 produkčné agentúry a multikináprodukčné agentúry a multikiná



PLURALITA MÉDIÍPLURALITA MÉDIÍ

 6 celoštátnych denníkov (6 celoštátnych denníkov (Gazeta Gazeta 
WyborczaWyborcza, , RzeczpospolitaRzeczpospolita, , SuperExpressSuperExpress, , 
FaktFakt, , Nasz DziennikNasz Dziennik, , TrybunaTrybuna))

 4 hospodárske denníky4 hospodárske denníky
 2 športové denníky2 športové denníky
 2 bezplatné denníky2 bezplatné denníky



PODIELY NA TELEVÍZNOM TRHUPODIELY NA TELEVÍZNOM TRHU

Sources: AGB Polska 2004
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ZÁVERZÁVER

 vvzájomny podiel na výdavkoch a službách (zájomny podiel na výdavkoch a službách (OrklaOrkla a  a 
PolskapressePolskapresse))

 sspoločné vlastníctvo rôznych servisných služieb (poločné vlastníctvo rôznych servisných služieb (ITIITI, , Holding Holding 
FMFM) ) 

 nnovinársky recyklingovinársky recykling
 ppokles a konsolidácia novín a časopisov okles a konsolidácia novín a časopisov 
 dduopol trhu regionálnej tlače uopol trhu regionálnej tlače 
 H.Bauer, Axel Springer, Edipresse, G+J, AgoraH.Bauer, Axel Springer, Edipresse, G+J, Agora
 TVP1, TVP2TVP1, TVP2; sukromné – ; sukromné – Polsat, TVNPolsat, TVN
 PR I, PR IIIPR I, PR III; sukromné – ; sukromné – RMF FMRMF FM, , Radio ZetRadio Zet
 neneúúspespeššnnýý pokus medi pokus mediáálnej reformylnej reformy
 potreba zabezpepotreba zabezpeččenia plurality menia plurality méédidiíí


