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Abstrakt 

Diplomová práce �Etický kodex médií EU� se zabývá mo�ností nalezení 

společného etického kodexu pro v�echna média v EU. 

Text mimo hledání společných evropských hodnot v některých teoretických 

konceptech politologie a mediální teorie analyzuje stávající stav legislativy s mediální 

regulace v Evropě a klíčová rozhodnutí o mediálních systémech v evropských 

institucích. 

Zabývá se podrobně rozhodováním o regulačním rámci evropských médií, 

vznikem prvních kodexů a kodexy novinářských organizací v Evropě. Vzhledem 

k mnohovrstevnatosti problematiky etiky či etik se nakonec autorka rozhodla zú�it 

výběr na kodexy, vydávané novinářskými organizacemi, proto�e právě zpravodajství je 

nakonec to, co o obrazu média rozhoduje, na jejich� základě vytváří na principu 

nejni��ího společného jmenovatele kodex chování pracovníků médií. 

V Příloze 1 autorka provádí tematickou komparaci 32 mediálních kodexů, která 

jí slou�iola jako podklad. V Příloze 3 uvádí vlastní výzkum důvěryhodnosti médií v 

ČR, který provedla v rámci této práce v roce 2010. V příloze 3 pak autorka přiná�í 

výčet hlavní evropské a české mediální legislativy. 



 

Abstract 

The diploma work �Code of Ethics Media EU� deals with possibility of common 

code of ethics for all media in the EU. 

Text, except the pursuit of common European values in some of the theoretical 

concepts of political science and media theory, analyzes the current state laws and 

media regulation in Europe as well as key decisions on media systems in the European 

institutions. 

It deals in detail the determination of the regulatory framework of the European 

media, the emergence of the first codes and codes of journalistic organizations in 

Europe. Due to the diversity of issues of morality or ethics the author decided to narrow 

it down to the codes, issued by journalists' organizations, as news are ultimately what 

create image of the media. On the basis of these codes author creates common code on 

the principle of lowest common denominator. 

In Annex 1 (Příloha 1), the author carried out a thematic comparison of the 

media 32 media codes. Annex 3 (Příloha 1) is author´s own research on media 

credibility in the CR, which was conducted for this work in 2010. Annex 3 (Příloha 1) 

is a list of the main European and Czech media legislation. 
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Předmluva 

Je lep�í jedno malé světlo zapálit jako proklínat temnotu 

Konfucius (551-479 př. n. l.) 

Tvorba jakéhokoliv společného etického mediálního kodexu nará�í v Evropě na 

jeden kruciální problém. 

Co je vlastně Evropě jako kontinentu, případně Evropské unii jako nadstátnímu 

útvaru společné mimo území, jestli�e původní idea společného hospodářského úvaru 

suverénních států se postupně roz�ířila, oslabila tak legislativní moc národních států 

převodem řady kompetencí do Bruselu, ani� by současně synergií řady politik vytvářela 

postupně za obecného souhlasu převa�ujících politických stran �evropský národ�? 

Řada politik nefunguje či funguje pouze omezeně � namátkou společná 

zahraniční politika, společná bezpečnostní politika. Některé politiky jen pasivně čekají 

na vyplněné kolonky byrokratických formulářů a vytváří se tak nepřekonatelná bariéra 

pro mnohé u�itečné a potřebné projekty. Společná kultura neexistuje, nebo je ukryta v 

�kamenné� historii křesťanských a �idovských památek a artefaktů, o jejich� původní 

roli, významech znaků a symbolů u� současnost mnoho neví nebo dokonce nechce 

vědět. A tak politické deklarace i fondy chrání mrtvé dědictví předchozích generací, 

ani� mnohdy zbývají prostředky na expanzi či důstojnou existenci �ivé kultury. 

Vytrácejí se men�inové kulturní projevy, mizí znalost lokálních řemesel, mizí 

men�inové jazyky a zvykosloví. 

�ivá kultura se tak postupně a za lhostejného přihlí�ení úředníků stěhuje do 

zaprá�ených regálů národopisného muzea� Politika jednotlivých států Evropy, kdysi 

dávno mnohovrstevná, pečující altruisticky o veřejné statky a integrující lokální 

komunity nebyrokratickou podporou regionální a lokální �ivé kultury, se dnes smrskává 

na ekonomickou politiku rozpočtových omezení a �krtů, stále více odcizenou slu�bě 

lidem a stále více akcentující pouze cíle �růstu Růstu� jako �fundamentalistické 
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nábo�enství�0F

1, nesmyslně roztáčející spirálu konzumu a stále vět�ích sociálních rozdílů 

mezi lidmi. 

�Od doby osvícenství, vět�ina filozofů a vědců věřila, �e existuje objektivní, 

univerzální a neměnná pravda o v�em � včetně vědy, etiky, nábo�enství a 

politiky, �e lidský rozum je dostatečně silný, aby tuto pravdu dokázal objevit. 

Výsledkem případné racionální otázky proto byly jedna věda, jedna etika, jedno 

nábo�enství a jedna politika, která by platila pro v�echny lidi ve v�ech dobách. 

Podle postmodernismu, nicméně, osvícenstvím inspirované my�lenky objektivní 

pravdy, které mají vliv na my�lení prakticky v�ech moderních vědců a filozofů, 

jsou jen iluzí, která se nyní zhroutila. � Postmodernisté věří, �e západní 

společnost u� pro�la moderní intelektuální érou a je nyní v postmoderní době, 

definované poznáním, �e lidský �ivot a my�lení je mozaikou s mnoha 

perspektivami. �Pravdy�, včetně pravdy vědy, stejně jako etiky, by měly být 

uznány jako víry spojené zejména s tradicemi, které slou�í specifickým účelům, 

zejména v čase a místech. Touha po absolutním je pova�ována za zavádějícím 

pátrání po nemo�ném.�1F

2 

Tato práce, přes v�echny pochybnosti, nicméně na koncept ideálu společných 

hodnot interkulturní výměny vedoucí k �jednotě v rozmanitosti�2F

3 a sdílené minulosti, 

současnosti a snad i budoucnosti, nerezignuje. Hledá �nejlep�í ze v�ech mo�ných 

světů�3F

4. Odmítá ale vnímat dogmata různých fundamentalisticých nábo�enství, včetně 

                                                 
1  BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti. Eseje z pozděj�í doby. Praha, SLON 2007. ISBN 9788074190070 

str. 9 
2  Ethical relativism. Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. 

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010 . DVD-ROM. ISBN 9781843264842 
3  In varietate concordia. (LAT) "Unity in diversity" (EN) � motto EU, vytvořené �koláky a ustanovené neoficiálně v 

roce 2000. [online] HTML: <http://www.eurominority.eu/version/eng/languages-motto.asp>  
4  "nejlep�í ze v�ech mo�ných světů". Věta (francouzsky: le meilleur des mondes possibles; německy: Die Beste 

aller möglichen Welten) byla pou�ita německým filosofem  Gottfriedem  Leibnizem   v jeho práci z roku 1710 Essais 

de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal (Eseje o dobrotě Boha, svobodě člověka 

a původu zla; Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil). Je  to základní 

argument Leibnizových teologických či filosofických studií (Théodicée), které se sna�í ospravedlnit Boha a jeho úsilí 

ře�it problém zla. 
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liberální ideologie a na ni navazující mediální teorie jako neměnné postuláty, které se 

citují z akademicky exaktních pramenů a o nich� se nepochybuje. Odmítá respektovat, 

�e svět politiky států Evropy, včetně Česka, určují jen �velké příběhy� a velké 

ideologie. Není tomu tak. �Velké� teorie u� také nejsou pro politiky určující. Svět i 

argumentace k němu je ze v�ech stran a téměř v�emi ku zdě�ení teoretiků 

dekonstruován do mozaiky �postmoderních� derridovských jednotlivostí, 

prozkoumávajících napětí a rozpory mezi hierarchickým uspořádáním společnosti 

stejně, jako argumentace k tématu této práce. Mo�ná ke �kodě budoucnosti, ale stav 

světa v epo�e globalizovaného a sekularizovaného postmodernismu, který zpochybnil 

představu objektivity v mnoha oblastech, včetně etiky9 3 H

2, je nejspí� u� nezměnitelný. 

Politický a mediální analytik �těpán Kotrba v roce 2005 na účet mediální 

konvergence prohlásil: 

�Internet je�tě doposud nerozbil mediální establishment ani moc, bezzásadovost 

a účelovost klasické �doktrinální� geopolitiky. Globální mediokracie ani chaos 

bez-vládí a bez-práví v nejbli��í době nehrozí. Hrozí ale vulgarizace. Hrozí 

mcdonaldizace společnosti, hrozí orwellizace � kontextová trivializace, kulturní 

warholizace či hodnotová postmodernizace a bezuzdná ekonomická globalizace. 

Hrozí globální ztráta paměti i sdílených hodnot.�4F

5 

Co dnes spojuje občany zemí Evropy, jsou-li mnohé hodnoty vyprazdňovány 

byrokracií, jsou-li jiné zesmě�ňovány ekonomy, jsou-li deklasovány potr�něním � 

komodifikací etiky, marketinkovou deformací estetiky, okoralostí morálky, pohybující 

se a profit hledající na hraně zákonů? Tyto otázky si musíme polo�it na úvod snahy po 

nalezení hodnot, umo�ňujících najít jazyk společné reflexe reality v médiích. 

Zpochybňován je i sám princip veřejné slu�by. 

Současná mediální věda se tak, podle autorčina názoru, ve svém 

mainstreamovém rámci stále více odcizuje mediální realitě a uniká do �svého světa�, ve 

                                                 
5  KOTRBA, �těpán. Na prahu mediálního opojení novým tisíciletím. In: JIRÁK, Jan & kol. 10 let v českých médiích. 

ed. BERÁNEK, Josef a HEKERLOVÁ, Silvie. Portál 2005. ISBN 8071789259 
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kterém ji neru�í zrcadla, které by jí mohly ukázat, �jak je venku�. Autorka, stejně jako 

Carrolova Alenka, pohybující se ale jak v mediálním světě a posteriori � před zrcadlem, 

tak i ve světě za ním � a priori, je z toho zmatená. Ráda by se proto vrátila k empirismu 

a kladným pravdivostním hodnotám teorií. Třebas i Evropy. Aby přinesla teorie i něco 

praxi. Praxe novinářky i politikcé analytičky média veřejné slu�by ji naučila, �e 

aposteriorní poznání pravdivosti vědecké teorie nelze dokazovat, ale jen empiricky 

testovat. Jazyk má pro toto testování termín verifikce falzifikací, prověření vyvrácením 

pravdivosti. Tak alespoň nastínil princip metody Karl Raimund Popper, snad netu�e, �e 

výroba falsifikátů (v případě veřejných listin a idejí, Společenskou smlouvu nevyjímaje) 

je trestný čin. Autorka se touto metodou pokusila prověřit a relativizovat my�lenky 

integrace Evropy, teze liberální mediální teorie i klasiků filosofie. A stále pochybuje, 

jestli v�echny vrány jsou černé a v�ichni lidé, tvořící evropskou společnost, si ji 

představují jako liberální, nato�pak demokratickou. 

Ano, hrozí globální ztráta paměti i sdílených hodnot. Braňme je, pokud existují. 



7 

1. Normativní teorie �public services� 

�Pravda je kluzký koncept, a filozofové u� od Aristotela bojují o jeho význam�, 

konstatuje v práci Pravda a mediální obsah94 H

9 s udivující přímočarostí Dr. Karin Wahl-

Jorgensen, vyučující �urnalistiku, média, komunikaci a politickou komunikaci na 

Cardiff School of Journalism, Media a Cultural studies, spoluautorka Příručky 

�urnalistických studií5F

6 a knihy Občané nebo spotřebitelé? 6F

7. Aristotela připomíná Wahl-

Jorgensen s ohledem na principy pathos (re�ie citlivosti publika, jeho vá�ní, touhy, 

pocitů, emocí�), ethos (upoutání pozornosti a získání důvěry publika, vzbuzení 

fantazie posluchače čistotou úmyslů, ctností a shovívavostí) a logos (představuje logiku, 

uva�ování a způsob výstavby argumentů, zaměřené na racionální mysl posluchače) 7F

8. Je 

opravdu �pravdou to, co odpovídá skutečnosti� (Blackburn & Simmons 1999) 
9 5 H

9? 

Americký intelektuál, reportér a politický komentátor Walter Lippmann, který jako 

první identifikoval tendenci novinářů zobecnit jiné lidi na základě fixní ideje a viděl 

hlavní účel �urnalistiky v činnosti zpravodajské, podle Karin Wahl-Jorgensen skvěle8F

9 

navrhl (v roce 192296 H

63), �e k vytvoření korespondence mezi �vněj�ím světem� a �obrazy 

v na�ich hlavách,� potřebujeme hromadu odpovědných a odborně zdatných novinářů k 

zaji�tění �řádné reprezentace neviditelných fakt�. Ale zdá se, �e ani po devadesáti letech 

to nepomáhá. 

Existují toti� stále různé názory na to, kolik členů veřejnosti (public) musí mít 

prospěch z nějakého opatření, aby mohlo být prohlá�eno za veřejné blaho či společné 

                                                 
6  WAHL-JORGENSEN, Karin, HANITZSCH, Thomas. The Handbook of Journalism Studies. Routledge 2009. 
7  WAHL-JORGENSEN, Karin, LEWIS, Justin, INTHORN, Sanna. Citizens or Consumers? Open University Press, 

2005. 
8  ARISTOTELES. Rétorika. Kapitola 2  [online] HTML: <http://www.public.iastate.edu/~honeyl/Rhetoric/rhet1-2.html> 
9  WAHL-JORGENSEN, Karin. Truth and Media Content. In: The International Encyclopedia of Communication. Ed.: 

DONSBACH, Wolfgang. eISBN: 9781405131995 [online] HTML 

<http://www.communicationencyclopedia.com/public/tocnode?id=g9781405131995_yr2011_chunk_g978140513199

525_ss62-1>  
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dobro (common good9F

10, 
10F

11, public good F

12,  

F

13,  

F

14,  

F

15, general welfare1 5F

16, 
1 6F

17), veřejný zájem 

(public interest1 7F

18, 
1 8F

19, 
1 9F

20, 
2 0F

21), veřejnou ctnost (public virtue21F

22, 2 2F

23) či veřejnou slu�bu23F

24 

(public services). 

                                                 
10  Veritatis Splendor, pape�ská encyklika Jana Pavla II. 1993, odst. 98 a� 100  

[online] HTML: <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_06081993_veritatis-splendor_en.html#-49>  
11  Common good. in:Wikipedia [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Common_good>  
12  Public good. in:Wikipedia [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_good>  
13  Good: 1. Zasluhující si respekt, čest. 2. Legálně platný. 3. Adekvátní. 4. Silný a robustní. 5. Vyhovující standardu. 6. 

Morálně na vý�i. 7. Kompetentní a schopný. 8. Prosperita a prospěch. 9. Něco co má ekonomickou hodnotu nebo 

uspokojuje ekonomické potřeby. In: Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. 

ISBN 8085277301 
14  Good: 1. mající ty pravé nebo �ádoucí kvality. 2. poskytující uspokojení. 3. prospě�ný. 4. kompetentní a účinný. 5. 

schopný uspokojit to, co je po�adováno. 6. laskavý, benevolentní a ochotný pomoci ostatním. 7. silný a funkční. 8. 
dobrý. 9. nedělající problémy. 10. morálně vynikající. In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s Dictionary 

of Current English. 1974. Oxford University Press 1974, 1980. ISBN 9789576364792 
15  Public good: Dobro, pro které je obtí�né vyloučit někoho, kdo z něj má prospěch a pro ně� mohou být přidáni dal�í 

spotřebitelé bez sní�ení po�itků stávajících. Národní obrana a policejní ochrana jsou veřejné statky nejefektivněji 

poskytnutých vládou. In: "Public good". The American Heritage Dictionary of Business Terms Copyright © 2010 by 

Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. [online] HTML <http://business.yourdictionary.com/public-good>  
16  Welfare: dobré zdraví, komfortní �ivotní a pracovní podmínky. V USA sociální zabezpečení. In: HORNBY, A.S., ed. 

Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English. 1974. Oxford University Press 1974, 1980. ISBN 

9789576364792 
17  Welfare: 1. mít se dobře.  

 Welfare work: 1. organizované úsilí zlep�it �ivotní podmínky starým chudým apod. 2. pomoc ve formě peněz či 

naturálií těm, kteří nejsou dost dobře schopni si je zajistit sami, například kvůli chudobě, věku nebo handicapu. In: 

Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 8085277301 
18  Public interest: obecné blaho a pohoda; něco, v čem� lid jako celek projevuje své zájmy. in: Webster's New World 

Law Dictionary 2010. Wiley Publishing, Hoboken, New Jersey.  

 [online] HTML <http://law.yourdictionary.com/public-interest>  
19  Interest: 1. Kvalita, která vzrůstá zájmem nebo zvědavostí. 2. něco co nese pozornost. 3. výhoda nebo profit. 4. 

obrácení pozornosti na něco. In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English. 

1974. Oxford University Press 1974, 1980. ISBN 9789576364792 
20  Interest: 1. Sdílení výhod nebo zodpovědnosti. 2. Upíraná pozornost k něčemu. 3. touha participovat na něčem. 

Zaujetí či účast na aktivitě. In: Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 

8085277301 
21  Public interest: 1. Zdar �iroké veřejnosti; blaho. 2. Pozornost lidí, pokud jde o události. In: The American Heritage® 

Dictionary of the English Language, 4th edition, 2010. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. [online] 

HTML <http://www.yourdictionary.com/public-interest>  
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Jeden extrém říká, �e to musí být činnost vytvářející veřejnou důvěru (public 

trust) resp. důvěru veřejnosti (trust of publics) 2 4F

25, veřejně odůvodňující (public 

justification25F

26) veřejnou hodnotu (public value26F

27, 
27F

28, 
28F

29) veřejných podniků či statků 

                                                                                                                                               

22  Virtue: 1. konformnost ke standardu práva a morálky. 2. zvlá�tní morální vý�e. 3. čistota a panenství. 4. Schopnost 

konat � potence. In: Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 

8085277301 
23  Virtue: 1. Výjimečnost a kvalita. 2. Schopnost. 3. výhoda. In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s 

Dictionary of Current English. 1974. Oxford University Press 1974, 1980. ISBN 9789576364792 
24  Public service. In: Wikipedia (EN) [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_services>  
25  Public trust a  trust of publics: Proces a výsledek veřejně generovaného komunikativního a komplexnost 

sni�ujícího mechanismu, ve kterém jsou veřejně patrní jednotlivci, organizace a jiné sociální systémy, působící jako 

"objekty důvěry". Veřejné důvěra je vygenerována a podléhá změnám v rámci zprostředkovaným veřejným 

komunikačním procesem, v něm� "objekty důvěry" mají své do budoucna orientované očekávání formovány 

zku�eností z minulosti (viz Bentele 1994; Bentele & Seidenglanz 2005). "Důvěra" byla definována v různých oborech 

společenských věd (sociologie, psychologie, komunikace, politická věda atd.). Důraz je kladen na mezilidskou 

důvěru, a její roz�íření mezi jednotlivci. Důle�ité pojetí důvěry je prezentováno německým sociologem Niklasem 

Luhmannem, který definuje důvěru jako "komplexnost sni�ující mechanismus" (�complexity-reducing mechanism�), 

jak riskantní před koncesi na budoucí události (Luhmann 1973, 23ff). Jako "osobní důvěra" (�personal trust�) 

představuje základ v�ech sociálních vztahů. V informačních a komunikačních společnostech je relevantní předev�ím 

jako "důvěra veřejnosti." � 

 In: BETELE, Günter. Trust of Publics In: The International Encyclopedia of Communication. Ed.: DONSBACH, 

Wolfgang. eISBN: 9781405131995  

 [online] HTML 

<http://www.communicationencyclopedia.com/public/tocnode?query=public+value&widen=0&result_number=8&field

s=bibliography&fields=content&from=search&id=g9781405131995_yr2011_chunk_g978140513199525_ss61-

1&type=std&slop=0#citation>  
26  Public justification: My�lenka veřejného zdůvodnění je klíčovou ideou v současné liberálně-demokratické politické 

teorii. Idea zní, �e �ádný re�im není legitimní, pokud to není rozumné z úhlu pohledu ka�dého jednotlivce. 

Ačkoli John Rawls [RAWLS, John. A Theory of Justice (Teorie spravedlnosti), Cambridge: Harvard University Press. 

1971, 1999 � pozn. aut.] byl hlavním zastáncem my�lenky veřejného odůvodnění, je jeho význam také označen v 

pracích Jürgena Habermase [HABERMAS, Jürgen., Justification and Application. (Odůvodnění a aplikace), 

Cambridge, MIT Press. 1993 � pozn. aut.], Davida Gauthiera [GAUTHIER, David. Morals by Agreement. (Mravnost 

dohodou), Oxford: Clarendon Press. 1986 � pozn. aut.], a dal�ích.  

 In: D'AGOSTINO, Fred. "Public Justification". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), ISSN 10955054 

[online] HTML: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/justification-public/> 
27  Value: Hodnota peněz nebo komodit. Relativní cena, u�itečnost nebo důle�itost. In: Longman Family Dictionary. 

Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 8085277301 
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(public property2 9F

30, public enterprise30F

31, public corporation31F

32) ve prospěch v�ech členů 

společnosti, aby to byla skutečně činnost ve veřejném zájmu a byla veřejně u�itečnou 

                                                                                                                                               

28  Value: 1. kvalita být u�itečný nebo �ádoucí. 2. Něco co je shledáno cenným v kontrastu k tomu, �e je to získatelné. 

3. Něco o čem máme vysoké mínění. In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current 

English. 1974. Oxford University Press 1974, 1980. ISBN 9789576364792 
29  Public value. In: Wikipedia (EN) [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_value>  
30  Public property: Společenstvím nebo státem vlastněný majetek, který není omezen na pou�ití jednotlivcem nebo 

několika vyvolenými, a který stát nebo obec vlastní či který kontroluje. In: "property". Webster's New World Law 

Dictionary 2010. Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey.  

 [online] HTML <http://law.yourdictionary.com/property> 
31  Public enterprise: obchodní organizace zcela nebo zčásti ve vlastnictví státu a kontrolována prostřednictvím 

orgánu veřejné moci. Některé veřejné podniky jsou ve veřejném vlastnictví, proto�e ze sociálních důvodů je záměr, 

�e by slu�ba nebo produkt měly být poskytovány prostřednictvím státního monopolu. Sítě (plyn, elektřina, atd.), 

vysílání, telekomunikace, a některé druhy dopravy jsou příklady tohoto druhu veřejných podniků. � Veřejné podniky 

jsou samozřejmě určeny k provozu ve veřejném zájmu. Toto vede k řadě organizačních a obchodních otázek. 

Jedním z problémů je, jak sladit potřebu intenzivní veřejné politické kontroly s potřebou dostatečné správní 

autonomie. Veřejnoprávní korporace (formou, pou�itou zejména ve Velké Británii a �iroce kopírovanou v jiných 

částech světa) je vytvořena zvlá�tním zákonem parlamentu, který definuje její pravomoci, strukturu řízení, a vztahy s 

vládními orgány. � Veřejné podniky jsou obvykle určeny k ekonomické výnosnosti a� v dlouhodobém horizontu, a 

přesto mohou být předmětem politické tlaků na jejich cenovou politiku, která by mohla být v rozporu s tímto cílem. 

Naopak, ze sociálních důvodů, mohou získat skryté dotace nebo mít zaji�těnu dodatečnou ochranu vůči konkurenci. 

Takové faktory mají tendenci naru�ovat bě�né obchodní činnosti privátních obchodních společností, a často vedou k 

mana�erské dezorientaci [ve vedení veřejného podniku]. Částečně proto, �e díky těmto nekomerčním úvahám se 

mohou zdát být veřejné podniky velmi neefektivní, a v dobách obtí�ných obchodních podmínek mů�e být jejich 

financování zatě�ující veřejné zdroje. Nicméně, měření efektivnosti veřejného podniku není jednoduchou zále�itostí. 

Kdy� se vyrábí prodejný produktu, jako je uhlí a ocel, které soutě�í s jinými produkty, je mo�né přijmout k posouzení 

jeho výkonnosti obchodní kritérium zisku. V případě monopolní výroby, ekonomové vyvinuli pojmy jako analýza 

cena-zisk (cost-benefit) jako nástroj měření výkonnosti. V posledních letech mnoho státních podniků v rozvinutém 

světě dostaly finanční cíle, které berou v úvahu sociální a komerční odpovědnost. 

 In: Public enterprise. Encyclopædia Britannica 2010. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. 

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. DVD-ROM. ISBN 9781843264842 
32  Public corporation: Společnosti zřízené státem nebo federální vláda, a zároveň často finančně nezávislá na vlády, 

vystupuje jako vládní agentura na činnosti ve prospěch �iroké veřejnosti. Veřejně jmenované správní rady řídí 

takové korporace. Viz také soukromé korporace.  

 Nonprofit corporation: Společnost organizovaná kvůli charitativním vzdělávacím, nábo�enským, nebo nějakým 

jinými účelům, ne� je dosa�ení zisku nebo distribuce příjmů svým akcionářům, úředníkům nebo jiným s ní podobně 

spjatým osobám. Obvykle je těmto společnostem umo�něno zvlá�tní zacházení podle právních předpisů, jako� i 

úlevy ze státní a federální daně.  

 In: "corporation". Webster's New World Law Dictionary 2010. Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey. [online] 

HTML: <http://law.yourdictionary.com/corporation>    
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(public utility3 2F

33, 
3 3F

34, 
3 4F

35, 
3 5F

36, 
3 6F

37, 
3 7F

38, 
3 8F

39, 
3 9F

40) a mohla být podřízena veřejnému právu (public 

law), neboť veřejnost (public4 0F

41, general public4 1F

42, 
4 2F

43) jsou �v�ichni�43F

44. Opačný extrém 

                                                 
33  Utility: kvalita u�itečnosti.  

 Public utility: veřejná slu�ba jako taková jako např. dodávky vody, plynu, elektrické energie či autobusová nebo 

�elezniční doprava. In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English. 1974. Oxford 

University Press 1974, 1980. ISBN 9789576364792 
34  Public utility: obch. organizace, provádějící veřejnou slu�bu (public service).  Public service: nevysvětleno. In: 

Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 8085277301 
35  Public utility: Veřejně prospě�né podniky. In: Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, 

Aventinum 1991. ISBN 8085277301 
36  Public utility: Soukromá společnost, zásobování vodou, plynem, elektřiny, telefonní slu�by, a podobně, která je 

poskytována monopolně vládou a následně regulována vládou. In: The New Dictionary of Cultural Literacy 2010. 

Houghton Mifflin Harcourt Publishing Copany. ISBN 0618226478  

 [online] HTML <http://culture.yourdictionary.com/public-utility> 
37  Public utility: soukromá obchodní organizace, která s výhradou vládního nařízení poskytuje základní zbo�í nebo 

slu�by, jako je voda, elektřina, doprava, komunikace, veřejnosti. The American Heritage Dictionary of the English 

Language, 4th edition, 2010. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Copany. ISBN 0618701729. [online] HTML 

<http://www.yourdictionary.com/public-utility> 
38  Public utility: Soukromé podnikání, které poskytuje základní veřejné slu�by a zároveň působí v odvětví, které má 

velké úspory z rozsahu. Veřejné slu�bě jsou nabízeny přiměřené výnos z jejich kapitálu výměnou za přísnou 

regulaci vládou. Elektrárny jsou příkladem veřejné slu�by, ačkoli vlády povolují mnoha z těchto podnikům tvořit 

neregulované dceřiné společnosti. In: The American Heritage Dictionary of Business Terms 2010. Houghton Mifflin 

Harcourt Publishing Company. ISBN 9780618755257. [online] HTML: <http://business.yourdictionary.com/public-

utility>  
39  Public utility: Společnost, jako je výrobce elektřiny nebo plynárenská společnost, která má z povahy produkce mít 

monopol v konkrétním regionu. Proto�e �ádné síly volného trhu nemohou v této situaci existovat, nařízení vlády 

těmto společnostem jsou standardem. In: Webster's New World Law Dictionary 2010. Wiley Publishing, Inc., 

Hoboken, New Jersey. [online] HTML: <http://law.yourdictionary.com/public-utility> 
40  Public utility. in: WIkipedia (EN) [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_utility>  
41  Public: státní, městský či obecní, národní, dtto co lid, národ, stát, veřejnost, publikum. In: HAIS, Karel. HODEK, 

Břetislav. Velký anglicko-český slovník III. N-S. Praha, Academia 1992. ISBN 802000067-4 
42  General: �se týká v�ech nebo téměř v�ech.  

     Public: lidé obecně.  

 In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English. 1974. Oxford University Press 

1974, 1980. ISBN 9789576364792 
43  General public. in: WIkipedia (EN) [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/General_public>  
44  Public: podstatné jméno (veřejnost): 1. lidé jako celá populace. 2. Skupina nebo výběr lidí, kteří mají stejné zájmy 

nebo charakteristiky (motoristická veřejnost).  
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připou�tí, �e ve veřejném zájmu mů�e být jakákoli činnost, pokud je prospě�ná alespoň 

pro některé části populace nebo dané komunity a nikomu jinému ne�kodí. Mezi 

těmito dvěma polohami se pohybuje u� více ne� stopadesát let řada teoretických 

koncepcí, pokou�ející se definovat, různým způsobem limitovat či měřit, případně 

odůvodňovat přínos společenského vlastnictví pro společnost. Obecně nepřijatelnou 

krajností je definice objektivistů44F

45, anarchistů a radikálních libertariánů, tvrdící, �e 

jakýkoliv normativní krok státu je zločinem vůči nezadatelnému právu jednotlivce 

rozhodovat naprosto svobodně o tom, co pova�uje za dobro a co ne. Objektivisté tvrdí, 

�e egoismus (racionálně pojímaný) není zlem, �e je dobrem a �e veřejný zájem na 

čemkoliv tedy neexistuje45F

46. 

My�lenka �public justification� je limitně závislá na plném rozsahu informací 

dotčených jednotlivců, které by mohly být relevantní pro stanovení legitimity, a 

mo�ností manipulace s těmito informacemi. Diskursivní a kontextuální přístup zbaví 

sice ideu imperativnosti, ale i závaznosti. V současné diskuzi o médiích veřejné slu�by 

je veřejné zdůvodňování přínosu zákeřným argumentem pro její omezování co do 

rozsahu i co do obsahu. Instituce se dostává pod permanentní tlak sebemrskačské 

sebeobhajoby � viz. �public value testing� v BBC4 6F

47. Imperativ ka�dého jednotlivce 

přiná�í rozsáhlou mo�nost manipulace a �dDoS�4 7F

48 útoku na jakoukoliv instituci, 

                                                                                                                                               

 Public: přídavné jméno (veřejný): 1. to co má vliv na v�echny lidí nebo celé území národa nebo státu 2. slou�ící 

komunitě (veřejné zále�itosti) 3. obecný 4. národní nebo komunitní, který je protikladem soukromých zále�itostí. 5. 
dostupný nebo sdílený v�emi členy komunity. 6. vystavený veřejnému pohledu 7. velmi známý nebo "prominentní" 

(veřejná osoba). In: Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 8085277301 
45  Viz např: ZÁLOM, Lubo�. Veřejný zájem vs. právo na majetek. 17. 09. 2010.  

In: Objektivismus � filosofie Ayn Randové.  

[online] HTML: <http://www.aynrand.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2010091701>  
46  Např. Objektivismus. In: Objektivismus � filosofie Ayn Randové.  

[online] HTML: <http://www.aynrand.cz/pages/intro2obj.html>  
47  BBC Trust. Interim rules for the conduct of the Public Value Test.  

[online] PDF: <http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/pvt/pvt_regulations.pdf>  

viz té� odkaz 315 

 BBC Trust. Public Value Test. [online] HTML: <http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/pvt/index.shtml>  
48  Distributed Denial of Service (česky distribuované odmítnutí slu�by) je technika útoku na internetové servery, 

slu�by nebo stránky, při ní� dochází k přehlcení systému po�adavky a následnému neobvyklému zpomalení slu�by, 

pádu serveru nebo minimálně nefunkčnosti a nedostupnosti stránek pro u�ivatele (např. spam). V tomto, ne-
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podrobenou testování. V�dy se dá zorganizovat lobby, pro kterou �ádná hodnota nebude 

dostačující nebo vhodná (například skupiny tvrdící, �e jakýkoliv imperativ státu vůči 

jednotlivci je nelegitimní). 

Nejkomplexněji popisují veřejný zájem, veřejné slu�by a příbuzné termíny autoři 

wikipedie � která je sama novým �sociálním médiem� � komunitním dílem, které 

veřejnost tvoří pro veřejnost. Díky její otevřenosti o její relevanci a stabilitě jejích 

informací řada akademiků pochybuje a jako informační zdroj ji zavrhuje, nicméně 

princip sdílení a kolaborace při organizaci informací je vlastní nejen mediálním 

redakcím, jim� by měl slou�it výsledek této práce v podobě evropského mediálního 

etického kodexu, ale vět�ině občanů � veřejnosti v století informační globalizace. Pokud 

milión u�ivatelů bude číst definici wikipedie a dvacet akademiků si přečte The 

International Encyclopedia of Communication, kdo rozhodne o interpretaci pojmů? 

Pokud �ijeme v demokracii (a i o tom lze vzhledem k její definici s úspěchem 

pochybovat), tak rozhoduje mno�ství, nikoliv kvalita. O Wikipedii lze v tu chvíli říci, �e 

u� její samotná existence je nejen ve veřejném zájmu, ale sama se stává agregátorem a 

interpretem veřejného zájmu. Bez ohledu na svou neautoritativnost a nestabilitu. 

Proto�e společenská realita také není stabilní. Jsme občané nebo spotřebitelé? 50 % 

�ance. Politik mů�e argumentovat oběma směry, ale to není věda, ale v�dy a pouze jen 

ideologie. Otázka zájmů. Cynik by řekl, �e jsme Schrödingerova kočka48F

49. Vědecky ne-

mrtví. �Tímto způsobem se člověk naučí, jak věci fungují v reálném světě�97 H

49, tvrdil v 

roce 1935 Schrödinger, kdy� tímto experimentem dokazoval nekompletnost teorie 

kvantové mechaniky co se týče přechodu mezi subatomickým a makroskopickým 

světem. Trváme na bipolárních axiomatech pouze do jejich veřejného střetu s realitou, v 

ní� jsme nuceni �ít. Pak vyjde pravda na povrch, vědec oznámí výsledky pokusu a v té 

chvíli superpozice dvou stavů � �vědění� i �nevědění� kolabuje. �Pokud se v mnoha 

                                                                                                                                               

virtuálním případě jde o verbální či písemný útok organizované skupiny stě�ovatelů, tvářící se jako veřejnost, která 

ov�em jedná po předchozí dohodě či koordinovaně, nepřipou�tí vysvětlení, nenechá se ani nijak odbýt a nelze ji ani 

ignorovat. V teorii i praxi public relations je tento postup nazýván "opinion bombing" nebo "flak" (Edward S. Herman 

a Noam Chomsky in: Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, 1988. 

ISBN 0375714499). 
49  SCHRÖDINGER, Erwin: Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik in: Naturwissenschaften, 1935. 

překlad do angličtiny: The Present Situation In Quantum Mechanics - "Cat Paradox Paper" in: Proceedings of the 

American Philosophical Society 124, 323-38. [online] HTML: <http://www.tu-harburg.de/rzt/rzt/it/QM/cat.html>  
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různých pokusech přírodní objekt chová jako model, člověk je �ťastný a domnívá se, �e 

obrázek odpovídá realitě alespoň v podstatných rysech��98 H

49 Mnozí se naučili realitu 

maskovat. 

Řím�tí katolíci např. ústy pape�e ex cathedra, tudí� dogmaticky, tvrdí s odkazem 

na Bo�í dobro, �e základem je plnost, které je člověkem dosa�eno v Kristu (plenitudo 

legis in Christo est49F

50) a �důvodem vzniku, předmětem a účelem v�ech společenských 

institucí by měl být člověk�50F

51, �který ov�em �ije v souladu s přikázáními Bo�ími (�v 

Kristu�) a v lásce k bli�ním. �Lidé se dnes musí opět obrátit ke Kristu s cílem získat od 

něj odpovědi na své otázky o tom, co je dobré a co je zlé�, tvrdil Jan Pavel II. v 

encyklice Veritatis Splendor5 1F

52. Veřejné ctnosti chápe jako syntézu pravdivosti, 

čestnosti, poctivosti, střídmosti a solidarity. Ov�em Lev XIII v pape�ské encyklice 

Rerum novarum9 9 H

53 (česky O nových věcech), vydané v roce 1891 jako příspěvek k boji 

proti excesům laissez-faire kapitalismu a zároveň proti socialistům, sice plédoval za to 

dát ka�dému to, co je spravedlivé5 2F

53, plédoval i za ochranu slabých53F

54 a tvrdil, �e úlohou 

státu je podporovat sociální spravedlnost prostřednictvím ochrany práv, zatímco církev 

se musí starat o sociální otázky s cílem učit správným společenským zásadám a zajistit, 

harmonii mezi třídami, ov�em pla�e trval na roli státu po�adovat jako společné dobro 

pouze existenční minimum (�přirozený zákon nedovoluje jít za tyto hranice�). A to i 

kdy� Sv. Tomá� Akvinský říká: 'Bohatým tohoto světa přikazuji, aby byli �tědří, sdílní. 

'54F

55 Lev XIII dokonce ve vá�nivé ideologické polemice se socialisty říká: �Domnělá 

vysněná rovnost by nebyla ničím jiným ne� stejnou bídou a stejně nedůstojným 

postavením v�ech bez rozdílu. Z toho v�eho je jasné, �e zásadní po�adavek socialismu, 

                                                 
50  Svatý Ambro�. Psalmum CXVIII Expositio, Sermo 18, 37: PL 15, 1541 
51  Druhý vatikánský ekumenický koncil, Pastorální konstituce o církvi v moderním světě Gaudium et Spes, 25. 
52  Veritatis Splendor, pape�ská encyklika Jana Pavla II. 1993. Odstavec 8  

[online] HTML: <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_06081993_veritatis-splendor_en.html#-49>  
53  Rerum novarum, encyklika pape�e Lva XIII. o dělnické otázce. 1891. česky ZVON - České katolické nakladatelství, 

Praha 1996. ISBN 80�7113�154�7. [online] HTML <http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/RerumNovarum.htm> 

Odstavec 19 
54  Rerum novarum,. Odstavec 20 
55  Sv. Tomá� Akvinský, II�II, q.65, a.2  
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aby se majetek stal společným, je nutné zcela odmítnout. Tento po�adavek �kodí 

dokonce i těm, jim� má pomoci; příčí se přirozeným právům jednotlivců a rozvrací 

poslání státu i obecný pokoj.�55F

56 

Termíny veřejného dobra, veřejných slu�eb a veřejných statků5 6F

57 (majetku) jsou 

v západním kulturně politickém prostředí spojovány s společenským konsensem veřejné 

politiky (public policy57F

58), obvykle vyjádřeným prostřednictvím demokratických voleb v 

souladu s převa�ujícími společenskými normami5 8F

59, a tvorbou veřejného mínění, resp. 

vztahů s veřejností (public relations59F

60, 
6 0F

61, 
6 1F

62). Jinými slovy �společenskou smlouvou�. 

                                                 
56  Rerum novarum, Odstavec 12.  
57  "My�lenka veřejného zbo�í byla předmětem značného mno�ství debat a zpochybňování. Termín je obecně 

pou�íván ke klasifikaci výrobků nebo slu�eb, které neoslabuje jejich vyu�ití, a pro které nemohou být ulo�eny 

poplatky z individuální spotřeby (např. pouliční osvětlení). Pojetí veřejných statků je významné pro média a 

komunikační teorii proto, �e se potenciálně se vztahuje na některé formy vysílání a informačních a audiovizuálních 

produktů a slu�eb. Taková klasifikace má také dopad na současné debaty o mediální politice, týkající se regulace 

komunikačních technologií a legitimní roli státních zásahů do tr�ní činností. V současné ekonomické teorii, pojem 

veřejné statky se vztahuje na výrobky nebo slu�by, které vykazují dvě klíčové charakteristiky: nesoutě�ivost a 

nevyloučitelnost neplatičů (Ver Eecke 1999; Shankar & Pavitt 2002). Nesoutě�ivost znamená, �e spotřeba zbo�í 

jednou osobou nebrání tomu, aby byla spotřebována někým jiným." 

 In: THOMPSON, Peter A. Public Goods. In: The International Encyclopedia of Communication Ed.: Wolfgang 

Donsbach eISBN: 9781405131995 [online] HTML: 

<http://www.communicationencyclopedia.com/public/tocnode?id=g9781405131995_yr2011_chunk_g978140513199

521_ss120-1>  
58  Public policy. in: WIkipedia (EN) [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_policy>  
59  Social norms. in: WIkipedia (EN) [online] HTML <http://en.wikipedia.org/wiki/Social_norms>  
60  �Vztahy s veřejností byla poprvé definovány Edwardem L. Bernaysem, jedním z jejich průkopníků, jako �the 

engineering of consent� konstruování souhlasu (v českém kontextu je rutinně zau�ívaný termín "výroba souhlasu", 

který ov�em implikuje a) masovost, b) mechanickou rutinnost, c) nekreativnost d) průmyslovost. Získávání souhlasu 

je ov�em činnost a) kreativní, b) cílevědomá, b) racionální, nikoliv intuitivní. � pozn. aut.) Charakterizace je přesná, 

ale v kontextu zjednodu�ující a byla pou�ita k útoku na vztahy s veřejností (public relations) jako cynické a 

manipulativní. Skutečné úkoly public relations v obchodním světě se mohou zaměřit na firemní zájmy nebo zájmy na 

trh výrobků nebo slu�eb, na vytváření obrazu nebo pro obranu před útokem, ale na �irokou veřejnost vztahů nebo 

rovnou a férovou publicitu. Obecně platí, �e strategickým cílem public relations je projektování příznivého veřejného 

obrazu, jeden z prvků "dobrého občanství firmy"� Primární zodpovědností public relations je přesvědčit 
management, �e realita musí odpovídat po�adovanému obrazu. � �Seriózní public relations zahrnuje prvek 

etického poradenství a sociologického vzdělání klienta.  

 Public relations. In: Encyclopædia Britannica 2010. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. 

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. DVD-ROM. ISBN 9781843264842 
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To v�e jsou ov�em termíny �mlhavé logiky�10 0 H

68 s neurčitou a mnohdy obtí�ně 

uchopitelnou mírou pravdivosti, které neustále nějací teoretici definují a jiní redefinují, 

studenti se jejich definice učí, ale následná praxe politiků si vynutí v�dy redefinici, 

pou�itelnou ale pouze pro ten daný okam�ik. Zítra u� platná nemusí být. 

2. Integrita hodnot 

Analytik veřejného mínění musí podle Waltera Lippmanna začít tím, �e uzná 

trojúhelníkový vztah mezi ději�těm akce, svým subjektivním nazíráním této scény, a 

subjektivní odpovědí na to, do jaké míry onen subjektivní obraz odpovídá této scéně. 6 2F

63 

Do jaké míry ná� subjektivní pohled vůbec mů�e nabízet konstrukci zev�eobecňující 

odpovědi, platnou pro �veřejnost� a pro veřejnou politiku alespoň na více ne� jedno 

volební období? 

Problém integrity hodnot například nastává, pokud společenský konsensus je 

rozbit a společnost je trvale rozpolcena � například v otázce rozsahu a obsahu 

sociálního státu (welfare state63F

64), mno�ství solidarity, rozsahu či obsahu veřejných 

slu�eb. Takto je tomu u� deset let nastupující globalizace v zemích Evropy. I 

veřejnoprávní vysílání (public broadcasting64F

65) je součástí veřejného sektoru (public 

sector65F

66) resp. je veřejnou korporací (public corporation6 6F

67) a je a mělo by být slu�bou v 

                                                                                                                                               

61  Public relations: pochopení a dobrá vůle veřejnosti vůči osobě, firmě nebo instituci, také: dosa�ení stupně 

porozumění a dobré vůle in: "Public relations". Merriam Webster´s Dictionary 2010. In: Encyclopaedia Britannica 

Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. DVD-ROM. ISBN 9781843264842 
62  Public relations: Vztah mezi ministerstvem nebo jinou autoritou, nebo obchodní organizací apod. se společností 

prostřednictvím distribuce informací. In: HORNBY, A.S., ed. Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current 

English. 1974. Oxford University Press 1974, 1980. ISBN 9789576364792  
63  LIPPMANN, Walter. Public Opinion. 1922. [online, digitalizováno a zveřejněno University of Virginia American 

Studies Program 2002-2003 dle vydání Free Press, 1997] HTML 

<http://xroads.virginia.edu/~Hyper2/CDFinal/Lippman/ ch01.html>  
64  Welfare state. In: Encyclopaedia Britannica Online  

[online] HTML: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/639266/welfare-state>  
65  Public broadcasting. In: Wikipedia (EN) Online [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_broadcasting>  
66  Public sector. In: Wikipedia (EN) Online [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector>  
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obecném / veřejném zájmu. Míra veřejného zájmu či veřejné hodnoty připomíná příklad 

mlhavé logiky6 7F

68 � sklenici naplněnou do jedné třetiny vodou: je ze dvou třetin prázdná. 

3. Hranice ne-efektivity 

Skutečná hodnota? 68F

69 Vnitřní hodnota (viděno např. mana�ery organizace 

veřejné slu�by) nemusí být vněj�í hodnotou (viděnou např. publikem, veřejností). Aneb 

pohled na hodnoty an sich zevnitř organizace se mů�e tvrdě rozejít s ideologicky 

diskurzivním, kulturálním a ekonomicky kontextuálním hodnotícím pohledem právě 

převa�ující či právě vládnoucí části společnosti. 

Zatímco téměř ka�dý tvrdí, �e obecné blaho je pozitivní, je malá, pokud vůbec, 

shoda o tom, co přesně představuje veřejný zájem1 0 1 H

18, nebo zdali je pojem sám o sobě 

vůbec koherentní. O tom v�em se vede politický spor, vedený ne v�dy korektními 

argumenty, ale vět�inou na základě apriorních ideologických postulátů a boje o ve 

společnosti právě převa�ující zájmy. Je to nikoliv věda, ale válka vedená jinými 

prostředky. 69F

70 

V ekonomické teorii ukazuje měřitelné hranice efektivity veřejného zájmu 

Paretův teorém efektivity7 0F

71, který ov�em nemusí nutně vést ke společensky �ádoucímu 

rozdělení nebo redistribuci zdrojů, neboť neuva�uje s pojmem distributivní 

                                                                                                                                               

67  Public corporation: Korporace odpovědná za provoz znárodněné slu�by nebo průmyslu.  

In: Longman Family Dictionary. Chancellor Press 1984. Praha, Aventinum 1991. ISBN 8085277301 
68 Fuzzy logic: např. in: Fuzzy logic. Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University 2002-2010. [online] HTML: 

<http://plato.stanford.edu/entries/logic-fuzzy/>  
69  ZIMMERMAN, Michael J., "Intrinsic vs. Extrinsic Value" (Vnitřní versus vněj�í hodnota). in: The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition). Edward N. Zalta (ed.). [online] HTML: 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/value-intrinsic-extrinsic/> 
70  Odkaz na citát pruského generála a vojenského teoretika Carla Philippa Gottlieba von Clausewitz: "Válka je 

pokračováním politiky, vedené jinými prostředky" in: CLAUSEWITZ, Carl von. Vom Kriege. 1837. Angl. On War. 

Princeton University Press, 1976. str. 87  
71  Pareto  optimality. In: Wikipedia (EN)  [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_optimality>  
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spravedlnosti (distributive justice7 1F

72). Evropa, která je matkou konceptu sociální 

spravedlnosti i veřejného zájmu, se ov�em postupně mění. A mění se i společenský 

souhlas s rozsahem a obsahem veřejných slu�eb, směrem k neoliberalismu, 

odmítajícímu jakékoliv státní zásahy a tendujícímu k maximalizaci úlohy soukromého 

sektoru při určování politických a ekonomických priorit státu. Některé z nich v�ak stále 

je�tě zůstávají trvale přítomny, neboť jsou pupeční �ňůrou svázány s konceptem 

evropské demokracie. 

Hodnotová kritéria, na jejich� zásadě se tvoří národní legislativy a stupeň 

integrace do jakýchkoliv nadstátních útvarů, zůstala státním vládám a spolu s jejich 

legislativami mutovala samostatně. Po�adavek tvorby společných hodnot EU zůstal 

viset na čtyřech základních principech � �svobodách� EHS. Společným rámcem EU se 

staly a na dlouhou dobu zůstaly jako jediné hodnoty volný pohyb osob, zbo�í, slu�eb a 

financí uvnitř společných hranic7 2F

73. V podstatě bezpasová a bezcelní zóna. Ty hodnoty, 

které nejsou navíc v základních dokumentech EU specifikovány. Pokud by si někdo 

�ádal podrobnosti či odkazy, lze citovat obsáhlou a v�eobecně známou diskuzi o 

evropské ústavě73F

74, která nakonec nebyla přijata. Zejména pasá�e preambule o �idovsko-

křesťanské tradici74F

75 vzbudila rozsáhlý odpor v řadě zemí. I přesto�e nakonec v 

preambuli zbyla obecná formulace o �evropském kulturním, nábo�enském a 

humanistickém odkazu, ze kterého vze�ly v�eobecné hodnoty nedotknutelných a 

nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu� a 

�úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodr�ování 

lidských práv, včetně práv příslu�níků men�in, � pluralismu, nepřípustností 

                                                 
72  Distributive justice. In: Wikipedia (EN)  [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Distributive_justice>  
73  Jednotný vnitřní trh Evropské unie. in: Wapedia (EN)  

[online] HTML: <http://wapedia.mobi/en/Internal_Market_%28European_Union%29>  
74  Smlouva o Ústavě pro Evropu. Verze, podepsaná v Římě, 2004.  

[online] HTML: <http://glosy.info/texty/evropska-ustava-kompletni-zneni/>  

Smlouva o Ústavě pro Evropu a v�echny související dokumenty in: České vydání úředního věstníku EU  

[online] HTML: <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:CS:HTML>  
75  Např. KROUPA, Daniel. Evropská ústava a křesťanské hodnoty. studentský časopis Agora, květen 2004.  

[online] HTML: <http://www.danielkroupa.cz/clanek.asp?id=133>  
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diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností �en a mu�ů�1 02 H

74, ústava 

přijata nebyla. Byla odmítnuta referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005. 

4. Ne-schopnost se shodnout jako hodnota? 

Země EU se nedohodly v Lisabonské smlouvě z roku 20097 5F

76 na řadě politik, 

nutných pro faktickou postupnou integraci kultur. Nedohodly se na společné 

bezpečnostní politice definované jednotným trestním zákoníkem a jedním zákonem o 

krizových situacích. Zůstává rozdílná formulace řady trestných činů, délky trestu, díky 

tomu nekompatibilní zůstala přeshraniční spolupráce policie, stejně jako hasičů a 

jednotek záchranných systémů, Europol tvoří pouze interface pro výměnu informací a 

zázemí pro jediný společný mechanismus evropského zatykače. Jurisdikci Evropského 

soudního dvora nepřijaly v�echny státy. Pokud je znění dohod pouze politicky 

deklaratorní, a není vylo�itelné a vynutitelné vnitrostátními instituty spravedlnosti, 

navázanými na mezinárodní právo a jeho soudnictví, zůstávají pouze na papíře a mají 

cenu jen toho papíru. 

Země se nedohodly na společné obranné politice. ZEU je také ne-mrtva � jako 

ona kočka10 3 H

49. Ačkoliv existuje, svou roli neplní. Některé země zůstaly v obranném paktu 

studené války NATO, slou�ícímu dnes expanzivním účelům v rozporu s původním 

záměrem Washingtonské smlouvy, jiné zůstaly neutrální, tě�íc z půlstoletí míru a svého 

obklopení ostatními zeměmi EU. Obranné rozpočty a vzájemná kompatibilita zbraní a 

armád díky společnému obrannému plánování tvoří přitom nemalou integrační roli, 

společná kultura obrany napomáhá pocitu integrace a společné akce omezují volatilitu 

rozhodování zejména na vněj�ích hranicích. 

Teoreticky společná je společná imigrační politika, která ov�em nepočítá s 

masovými migračními vlnami, jaké nastaly po válkách na Balkáně či po nejnověj�ích 

                                                 
76 Lisabonská smlouva (EN) [online] HTML: <http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm>  

Změny smlouvy o Evropské unii a smlouvy o zalo�ení Evropského společenství, Úřední věstník Evropské unie, 17. 

12. 2007 [online] PDF <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:CS:PDF>  
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nepokojích v severní Africe a na Blízkém Východě. Modely, které uplatnily v 50. letech 

minulého století koloniální země při odchodu z kolonií, dnes uplatnit nelze. První 

zatě�kávací zkou�kou tato politika prochází nyní kvůli nepokojům v Maghrebu jako 

�blízkém zahraničí� Evropské unie a ukazuje se, �e rozpory mezi praxí teoreticky 

společné imigrační politiky Itálie76F

77 a Francie7 7F

78 vytváří ne nevýznamné hodnotové 

posuny u obyvatel78F

79, 
79F

80, a to i v okolních zemích. 8 0F

81, 
81F

82 Příliv imigrantů přes Tunisko a 

Libyi, se kterým místní správy na pobře�í Středozemního moře ani vlády příbře�ních 

zemí EU nepočítaly a nejsou jej ochotny financovat, posiluje xenofobii a posouvá 

témata lokálních politik směrem ke xenofobní pravici a rasismu. 8 2F

83 

Země se nedohodly ani na společné struktuře rozpočtů národních vlád, ani na 

zásadách jejich tvorby. Společnou se nestala slo�ená míra zdanění, ani velikost 

jednotlivých pásem, společnou není ani míra přerozdělování uvnitř států či struktura 

tohoto přerozdělování, ani míra mezistátního přerozdělování uvnitř EU. Různé výjimky, 

jako například pro francouzské zemědělce (Francie je největ�ím příjemcem financí 

                                                 
77  LAURENCE, Jonathan. Knocking on Europe's Door: Islam in Italy In: U.S.-Europe Analysis  Number 28. The 

Brookings Institution. 2. 2006. [online] HTML: <http://www.brookings.edu/papers/2006/02europe_laurence.aspx>  
78  Např. LAOUADI, Narimène. Immigration: France makes Italy mad. France24, 15. 4. 2011.  

[online] HTML: <http://www.france24.com/en/20110414-politics-moutet-viscusi-devries-tHTMLe-sarkozy-wars-libya-

ivory-coast-warsimmigration-italy>  
79  GUIRAUDON, Virginie. Immigration Policy in France. U.S.-France Analysis, January 01, 2002. National Center for 

Scientific Research. The Brookings Institution, 2002.  

[online] PDF: <http://www.unc.edu/depts/europe/francophone/brookings_immig.pdf>  

[online] HTML: <http://www.brookings.edu/articles/2002/0101france_guiraudon.aspx> 
80  VAISSE, Justin. Unrest in France, November 2005: Immigration, Islam and the Challenge of Integration. The 

Brookings Institution, 12.01.2006.  

[online] HTML: <http://www.brookings.edu/testimony/2006/0112france_vaisse.aspx>  
81  Stovky publicistických odkazů v tématickém monitoru - Italy Immigration News. EU Politics Today - EIN News 

Service for political professionals.  

[online database] HTML: <http://eupolitics.einnews.com/news/italy-immigration?order=relevancy>  
82  Italy, France seek to ease immigration tensions. Xinhua. In: Peoples Daily (EN) 27. 4. 2011  

[online] HTML: <http://english.people.com.cn/90001/90777/90853/7363518.html>  
83  2010 CUSE Annual Conference: From the Lisbon Treaty to the Eurozone Crisis. Panel 3: The End of Europe? The 

Impact of the Crisis on European Integration. Event Summary  

[online] HTML: <http://www.brookings.edu/events/2010/0602_cuse_conference.aspx>  

přepis [online] PDF: <http://www.brookings.edu/~/media/Files/events/2010/0602_cuse/20100602_eurozone.pdf>  



21 

v rámci Společné zemědělské politiky � SZP. Z rozpočtu SZP z roku 2009, který dosáhl 

vý�e 40 miliard eur, dostali francouz�tí farmáři přibli�ně 20 %.) 83F

84, vytvářejí a zvět�ují 

rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, místo toho aby je stíraly84F

85. Různé sociální standardy 

fakticky znemo�ňují volný pohyb osob8 5F

86, 
8 6F

87, neboť zatímco sociální standard britského, 

německého či francouzského systému umo�ňuje relativně luxusní �ivot těchto důchodců 

v Řecku, Portugalsku či Česku, standard �ivota českých, portugalských nebo řeckých 

důchodců87F

88 v Británii, Francii nebo Německu by byl nepřijatelně ni��í. 88F

89, 
8 9F

90, 
9 0F

91 

Dialog mezi kulturami se tak stal převá�ně jednosměrný a akcentoval hodnoty 

konzumní, podporující společný trh a roztáčející spirálu inflace. Rozpory mezi 

kulturami uvnitř EU a vzájemná opatrnost a nedůvěra se zvět�ují stejnou měrou, s jakou 

se vytvářejí mezistátní rozpory jednotlivých politik jako akcenty odli�nosti a jak se 

postupně tvoří krajní polohy politického spektra, získávající podporu občanů. 

                                                 
84  Sarkozy jde do boje za francouzské zemědělce. EurActiv & Reuters In: EurActiv 26. 3. 2010  

[online] HTML: <http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/sarkozy-jde-do-boje-za-francouzske-zemedelce-

007280> 
85  Co se zemědělskou politikou? Rozpory přetrvávají In: EurActiv 24.09.2008  

[online] HTML: <http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/co-se-zemedelskou-politikou-rozpory-pretrvavaji>  
86  EK zjednodu�í vlastnická práva mezinárodních párů � man�elských i registrovaných In: EurActiv 17. 3. 2011  

[online] HTML: <http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/komise-chce-zjednodusit-vlastnicka-prava-

mezinarodnich-paru--manzelskych-i-registrovanych-008580>  
87  Rovnost mu�ů a �en je �nevyře�ená zále�itost�, pomohou kvóty? In: EurActiv 8. 3. 2011  

[online] HTML: <http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/rovnost-muzu-a-zen-je-nevyresena-zalezitost-

pomohou-kvoty-008546>  
88  průměrný starobní důchod v ČR byl na konci roku 2010 10123 Kč 
89  �PIDLA, Vladimír. Spor o důchody: konflikt mezi demokracií a oligarchií. In: Blog � Aktuálně.cz. 01. 07. 2010  

[online] HTML: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vladimir-spidla.php?itemid=10225> 
90  Komise kárá Londýn za diskriminaci pracovníků z východní Evropy. In: EurActiv 3.11.2010  

[online] HTML: <http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/komise-kara-londyn-za-diskriminaci-pracovniku-z-

vychodni-evropy-008068>  
91  KAHOUN, Jaroslav. Regionální ekonomická výkonnost a disponibilní důchod domácností. In. Working Paper č. 15. 

prosinec 2010. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky.  

[online] PDF: <https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/centrum/papers/15Kahoun.pdf> 
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5. Tvorba společných hodnot médií  
v legislativě Evropy 

5.1 Legislativa OSN, Rady Evropy a Evropské unie / 
Evropských společenství / Evropského hospodářského 
společenství 

Při hledání společných hodnot Evropy pro společný etický kodex médií EU je 

jedním z mo�ných cest jejich nalézání v normativních aktech mezinárodních organizací, 

jejich� jsou resp. byly země Evropy členy či ratifikace jejich� dokumentů je zavazuje. 

Musíme si ov�em uvědomit, �e společné hodnoty jako �veřejné blaho�91F

92 jsou 

mimo speciálního poslání médií veřejné slu�by, vedlej�ím produktem sna�ení v�ech 

ostatních médií po zisku, a jsou, ať chceme nebo ne, společnými hodnotami kultury a 

nábo�enství, které se ale na kontinentu vyvíjely po celá staletí odli�ně. 

Různý byl duchovní vliv převa�ujícího nábo�enství (křesťanství, �idovství), 

ov�em provázen nábo�enskými rozbroji s spory (spor římských katolíků s 

řeckokatolickým ritem a s pravoslavím, spor katolického ritu s protestantstvím � 

luterským i husitským, politické spory se státními církvemi � např. anglikánskou, 

českobratrskou) spory filosofií (osvícenectví). 

Důle�itý pro rozdílnost hodnot byla i osvícenost vládců v oblasti v�eobecného 

vzdělání obyvatel a vliv církví na vzdělávací proces (sekularita Francouzské republiky). 

Neméně důle�itým prvkem vývoje byl vztah k vědě a racionálnímu poznání, �ivotní 

úroveň vět�iny či mobilita obyvatel. Výsledkem je historicky determinovaná různost 

právních předpisů i tradic v jednotlivých zemích Evropy, které jejich současní obyvatelé 

                                                 
92  In: SMITH, Adam Pojednání o podstatě a původu bohatství kap.2 Liberální institut, Praha 2001. ISBN 8086389154; 

orig. (EN): [online] HTML: <http://www.bibliomania.com/2/1/65/112/7058/2.html> 

STIGLITZ, Joseph E. Knowledge as a Global Public Good in: Global Public Goods. ISBN 9780195130522 
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pova�ují za �tradiční� kulturní hodnoty, součást svého kulturního zakotvení a 

sebedefinice. 

Posledními prvky vývoje �společných� hodnot je odstranění bariér �volného 

pohybu osob zbo�í i kapitálu� jako tří pilířů EU na území obývaném 800 miliony 

obyvatel, vnitrostátní i mezistátní migrace značné části vzdělaného obyvatelstva do 

velkoměst spolu s převa�ujícími ekonomickými i hodnotovými dopady. K těmto 

faktorům se pojí současná ekonomická, kulturní a informační globalizace, podtr�ená 

bouřlivým rozvojem informačních a telekomunikačních technologií stejně jako virtuální 

migrací, zá�itkovou migrací či dočasnou mobilitou značné části mladé generace. 

Pro tradicionalisty je takřka nemo�né udr�et v tomto �tavícím kotlíku� hodnot 

dosavadní kulturní determinanty. Nicméně neustále zůstává rozdílnost kultur 

dosavadních národních států a regionů, odli�ná politická trajektorie vývoje jednotlivých 

zemí EU a dynamika vztahů národních vlád vůči integračním snahám institucí EU. 

Kopírování tohoto vývoje se nutně musí odrazit v médiích, definovaných převá�ně 

politicky, kulturně a jazykově. Lze říci, �e média se nemalou měrou podílejí na příjmu 

informací ka�dého občana �vyspělého� světa a svými informacemi spoluformují jeho 

etické, nábo�enské a národní sebeuvědomování. Proto je zkoumání pojmů, pou�itých v 

legislativních a jiných normativních aktech přínosné pro odhad trendů, ale i pro 

mo�nost vytvořit rámec převa�ujících společných hodnot, pou�itelných v operativní 

mediální praxi. 

Článek 10 Ústavy České republiky stanoví, �e vyhlá�ené mezinárodní smlouvy, 

k jejich� ratifikaci dal Parlament souhlas a jimi� je Česká republika vázána, sestávají 

součástí právního řádu, a stanoví-li tato smlouva něco jiného ne� zákon, přednostně se 

aplikuje mezinárodní smlouva. Úmluvy a smlouvy jsou tak vedle evropských směrnic 

mezinárodně právními prameny. 

V otázkách mediálních, opírajících se primárně o svobodu slova a �íření 

informací, jde o dokumenty, vzniklé vět�inou na kořenovém základě �Deklarace 
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základních práv člověka�, (která byla s odkazem na 0 Hamerickou Deklaraci nezávislosti9 2F

93 

a na ni navazující první francouzskou občanskou ústavu, zvanou dnes �Deklarace práv 

člověka a občana�9 3F

94) navr�enou v roce 1945 na konferenci UNCIO v San Franciscu94F

95, 

která vedla k podpisu Charty OSN9 5F

96 a zalo�ení Organizace spojených národů96F

97. Jde 

zejména9 7F

98 o dokumenty OSN 

! Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1 HICCPR) z 16. 12. 1966 
98F

99, 

9 9F

100, definující mimo jiné svobody 2 Hnábo�enského vyznání, 3 Hprojevu 

! 4 HMezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (5 HICESCR) z 

19. 12. 19661 00F

101, 
1 0 1F

102, 

! Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod10 2F

103, zejména ve znění 

protokolů č. 3, 5 a 8, 

                                                 
93  Deklarace nezávislosti Spojených států amerických In: Wikipedie (CS)  

[online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%A1_deklarace_nez%C3%A1vislosti>  
94  Deklarace práv člověka a občana. orig.: La Déclaration des droits de l�homme et du citoyen In: Wikipedie (CS) 

[online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_ob%C4%8Dana>  
95  United Nations Konference on International Organization. In: Wikipedie (EN) 

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_International_Organization>  
96  Charta OSN. In:Wikipedie (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Charter>  
97  OSN In: Wikipedie (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations>  
98  "Zejména" proto, �e politický proces ujednocování formulací v procesu tvorby jednotlivých celosvětových i 

kontinentálních multilaterálních i bilaterálních dohod a na ně navazujících institucích byl po celé dvacáté století 

prakticky nepřetr�itý, doprovázen v ka�dé instituci desítkami dokumentů a pozměňovacích či dodatkových protokolů, 

jejich� celkový výčet na časové ose je pro účely této práce zbytečný a matoucí. 
99  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. International Covenant on Civil and Political Rights. 

In:Wikipedie (EN)  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/ICCPR>  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights> 
100  Vyhlá�ka FMZv č. 120/1976 Sb.  

[online] PDF: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinar.pakt-obc.a.polit.prava.pdf> 
101  Vyhlá�ka MZv č. 23/1967 Sb.  

[online] PDF: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-

kulturnich-pravech.pdf> 
102  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In:Wikipedie (EN)  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights>  
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! Úmluva o právech dítěte10 3F

104, 

! �Media development indicators� UNESCO � komplexní soubor ukazatelů vývoje 

médií ve světě, které pomáhají určit strategie rozvoje komunikací v celkovém 

kontextu národního rozvoje na úrovni OSN. 1 0 4F

105 

a vzhledem k přistoupení České republiky k Radě Evropy a Evropské unii také 

! 6 HEvropská úmluva o lidských právech 7 HRady Evropy z roku 1950 

! Charta základních práv Evropské unie10 5F

106. 

Tyto základní dokumenty západního civilizačního okruhu stanovují zejména 

! Přirozenou důstojnost a rovná a nezcizitelná práva a svobody jedince, o 

nich� dokument �Deklarace práv člověka a občana� ze srpna 1789 hovoří slovy 

�Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech.� a preambule 

Charty OSN �získat víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské 

osobnosti, v rovná práva mu�ů a �en a národů velkých i malých� 

! nedotknutelnost soukromého a rodinného �ivota 

! ochranu osobních údajů 

! svobodu my�lení a projevu, ale i svědomí a nábo�enského vyznání, které 

původní �Deklarace práv člověka a občana� pojmenovává slovy �Nikomu se 

nesmí dít újma pro jeho názory, i nábo�enské, leda�e by jejich projev ru�il 

pořádek stanovený zákonem� a �Svobodné sdělování my�lenek a názorů je 

jedním z nejdrahocenněj�ích práv člověka, ka�dý občan mů�e tedy svobodně 

mluvit, psát, tisknout, jest se mu v�ak zodpovídat za zneu�ívání této svobody v 

případech zákonem stanovených.� 

! právo na objektivní a nezkreslené informace 

                                                                                                                                               

103  Sdělení FMZv č. 209/1992 Sb.  

[online] PDF: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-8C13-

4F3262F9E20B/0/CZE_CONV.pdf>  
104  sdělení FMZv č. 104/1991 Sb.  
105  UNESCO 27. 3. 2008 
106  Charta základních práv Evropské unie (CS) 

[online] HTML: <http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm>  
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Evropská úmluva o lidských právech10 6F

107 od roku 1950 vymezuje a garantuje 

lidská práva a základních svobody v Evropě. V�ech 47 členských států Rady Evropy, 

které podepsaly Úmluvu, jsou proto pod jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva 

ve �trasburku, příslu�ného k ře�ení případů, podaných jednotlivci. 

Smlouva o zalo�ení Evropského hospodářského společenství (čl. 57 odst. 2 a 

článek 66), usilují o zaji�tění hospodářského a sociálního rozvoje zemí pomocí 

společných akcí směřujících k odstranění překá�ek rozdělujících Evropu. 

Tvorba společné evropské politiky v oblasti médií započala v roce 1950, kdy 

vznikla instituce EBU (European Broadcasting Union), která se stala jakousi 

�evropskou unií� veřejnoprávních vysílatelů � platformou pro formulaci společných 

stanovisek a sjednocování argumentace v orgánech EU a RE. EBU má celkem 69 

aktivních členů, převá�ně vnitrostátní veřejné vysílání, ve v�ech členských státech 

Evropské unie a v ostatních zemích Evropy a ve Středomoří. EBU má také 48 

přidru�ených členů v 30 zemích mimo Evropu. 

5.2 Nezávislost 

Autoři hesla �broadcasting� v Encyklopædia Britannica přiznávají: 

�I kdy� provozovatelé vysílání v demokratických zemích se py�ní svou 

svobodou, pokud jde o jejich vlády, nejsou v�dy prosti tlaku akcionářů nebo 

inzerentů, producentů a vydavatelů, nejsou skutečně nezávislí, pokud jejich 

vedoucí pracovníci jsou pod tlakem jakéhokoli zdroje, v rozporu s jejich 

redakční funkcí. Nezávislost je proto je relativní pojem, je-li aplikována na 

vysílání.� 
10 7F

108 

                                                 
107  European Convention on Human Rights. In: Wikipedie (EN) 

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights>  
108  The broadcaster and the government. In: "broadcasting." Encyclopædia Britannica 2010. Encyclopaedia Britannica 

Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. DVD-ROM. ISBN 9781843264842 
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V anglosaském světě se nezávislost novinářů vyvinula spolu s právy 

odborovými, zejména v po 2. světové válce. Nicméně praxe ukazuje, �e i kdy� je dnes 

�urnalistická obec chráněna řadou mezinárodně právních i vnitrostátních právních 

předpisů, autoregulačních kodexů a norem, dochází neustále k více či méně skrytému k 

tlaku vlád, managementů a majitelů. Tam, kde je zachována distance státu od volby 

orgánů médií, vzniklých jako korporací na základě veřejného práva, existuje relativně 

největ�í nezávislost �urnalistů na vněj�í moci i vnitřních zájmech managementu. 

5.3 Rizika svobody 

V roce 1974 Evropský soudní dvůr10 8F

109 rozhodl, �e televizní a rozhlasové 

vysílání, do té doby plně v jurisdikci národních vlád, by mělo být v EU ře�eno na 

základě svobody poskytování slu�eb. To znamenalo, mimo jiné, �e členské státy po 

tomto rozsudku ji� nemohly tvrdit, �e samotné vysílání je výlučně veřejnou slu�bu, 

která nemá mít �ádné nebo jen omezené mno�ství konkurence a nemohly vysílání 

ekonomicky �nedovoleně� podporovat či nemohly bránit pronikání cizích kulturních 

vlivů do národní kultury. 

Základní my�lenkou tohoto klíčového rozhodnutí ESD bylo, �e mediální 

programy vysílané v kterémkoliv členském státě jsou přijatelné a pro jakýkoliv jiný 

členský stát a státní mocí musí být umo�něn bez zábran příjem těchto programů. 

6. Vnitřní heterogenita norem 

6.1 Věkové hranice dospělosti a svoboda sexuality 

Důle�itost tohoto rozsudku pro tvorbu společných hodnot Evropy pochopíme 

zejména ve chvíli, kdy si uvědomíme, �e teprve v únoru roku 1971 bylo ve �výcarské 

federaci přiznáno �enám volební právo� a v mnoha zemích byl i nadále trestný 

                                                 
109  Court of Justice of the European Communities - ECJ 
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homosexuální pohlavní styk. 109F

110 A� v roce 1997 se EU shodla na nové Amsterodamské 

smlouvě, která výslovně definovala instituce EU pro boj proti diskriminaci na základě 

sexuální orientace. V mnoha zemích té doby bylo je�tě vzdělávacím institucím zakázáno 

poskytovat informace o sexu osobám mlad�ím osmnácti let (např. Francie do roku 

1967) a v některých zemích dodnes není zavedena povinná sexuální výchova na �kolách 

(např. Belgie teprve od roku 1984, Francie 1983, Řecko v roce 1980, Island 1975, Irsko 

1980-1997, Portugalsko 1984, Itálie dodnes není apod.) 1 10F

111. Prudérnost při �íření 

�obscénností� ov�em trvala a dodnes trvá v části Evropy i pro dospělé � např. v 

některých zemích časopisy s explicitní tematikou na titulní stránce musí být prodávány 

pouze, jsou-li skryty za neprůhlednou fólií krycího obalu. V tomto kontextu je 

rozhodnutí z roku 1974 o svobodě �íření mediálních obsahů bez ohledu na hranice států 

EU přelomové. 

V některých zemích Evropy byla zletilost (způsobilost fyzické osoby vlastními 

právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti) stanovena jiným věkem, ne� 18 

let. Na jedné straně stojí Vatikán jako �strá�ce křesťanské morálky�, podle jeho� 

Kodexu kanonického práva z roku 1983 (!), �mu� dříve, ne� dokončil �estnáctý rok 

věku, a stejně tak �ena, ne� dokončila její čtrnáctý rok věku, nemů�e vstoupit do 

                                                 
110 V Československu a� trestní zákoník z roku 1961 (Zákon č. 140/1961 Sb.) zru�il trestnost souhlasného 

homosexuálního chování mezi dospělými osobami star�ími osmnácti let, nikoliv trestnost homosexuálního chování, 

pokud partner byl mlad�í ne� 18 let. A� v roce 1990 (Zákon 175/1990 Sb.). Homosexualita byla zrovnoprávněna s 

heterosexualitou. Zákonem tolerovaná věková hranice pro homo- i heterosexuální pohlavní styk je patnáct let.  

 V současné době ze středoevropských právních systémů Česká republika, Slovensko, �výcarsko, Slovinsko, 

Polsko, od roku 1995 Německo, nerozli�ují homosexuální a heterosexuální chování. Rozdílná je zákonem povolená 

nejni��í věková hranice pro homosexuální a heterosexuální pohlavní styk v Rakousku a Maďarsku.  

 V Rakousku platný trestní zákon z roku 1975 ve znění novely z roku 1989 uvádí tři paragrafy pojednávající o 

homosexuálním chování. Podle §209 - stejnopohlavní chlípnost s osobou mlad�í 18 let - mů�e být potrestán mu� 

star�í 19 let za homosexuální chování s 14-18 letou osobou na 6 měsíců a� pět let odnětí svobody. Heterosexuální 

prostituční chování bylo v Rakousku dekriminalizováno v roce 1803, lesbická prostituce v roce 1975 a mu�ská 

homosexuální prostituce v roce 1989. 

 In: PROCHÁZKA, Ivo, GRAUPNER, Helmut. Historie právních postojů k homosexualitě. Praha 

Sexuologický ústav 1.LF UK, Rakouská sexuologická společnost, Vídeň. nedatováno.  

[online] HTML: <http://www.ecn.cz/PRIVATE/logos/pravhist.htm>  
111  WELLINGS, Kay, PARKER, Rachel. Sexuality Education in Europe � project SAFE. IPPF European Network 2006.  

[online] HTML: <http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/SexEd/SexEd.html>  
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platného man�elství�1 11F

112. Na místě je upozornění, �e dle kanonického práva by bylo 

teoreticky mo�né oddávat osoby římskokatolického vyznání i v ČR v případě, �e by ČR 

měla uzavřenou a ratifikovanou smlouvu s Vatikánem. 14 let jako věk sňatkové 

zletilosti má pouze Albánie, Americká Samoa a ostrov Man (pro mu�e). 16 let jako věk 

zletilosti má Kuba, Skotsko, Kyrgyzstán, Uzbekistán a Turkmenistán. V České 

republice je minimální věk pro sňatek 18 let, mů�e být ov�em rozhodnutím soudu 

sní�en na 16 let1 12F

113. A proti tomu Úmluva OSN o právech dítěte, podle které se řídí 

vět�ina zemí EU, která chrání před dětskou prací i sexuálním zneu�íváním děti a 

mladistvé do 18 let. Na druhé straně americký stát Mississippi, který za věk zletilosti 

pova�uje stejně jako Bahrajn, Čad nebo Kamerun věk 21 let. Ov�em minimální věk pro 

nákup alkoholických nápojů 21 let platí formálně ve v�ech státech USA. 1 13F

114 

Mezinárodní trestní soud1 14F

115 uznává věk trestní odpovědnosti 18 let, ov�em 

Česká republika 15 let, Francie 13 let, Nizozemsko 12 let, Anglie a Wales 10 let, 

Severní Karolína v USA dokonce u� 6 let, 10 let je v USA hranice odpovědnosti pro 

federální zločiny. 115F

116 

V mnoha zemích byla zakázána interrupce. V socialisty ovládaném �védsku 

byla sexuální výchova povinnou součástí �kolní výuky od roku 1956, ve Francii byla 

součástí �kolních osnov a� od roku 19731 16F

117 a v převá�ně katolickém Polsku není 

�kolním předmětem dodnes� Ačkoliv členství v Evropské unii vy�aduje nejen zru�ení 

právních předpisů o trestnosti homosexuality, Amsterodamská smlouva11 7F

118 vy�aduje 

navíc zru�ení diskriminace, ve vět�ině zemí Evropy není partnerství osob stejného 

                                                 
112  Codex Iuris Canonici - Liber IV Caput III De Impedimentis Dirimentibus In natura 1083, §1.  

[online] HTML: http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberIV_lt.html  
113  Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. [online] HTML: <http://zakony.kurzy.cz/94-1963-zakon-o-rodine/>  
114  Age of majority. in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_majority>  
115  International Criminal Court.  in: Wikipedia (EN)  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court>  
116  The age of criminal responsibility. in: Wikipedia (EN)  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_criminal_responsibility#The_age_of_criminal_responsibility>  
117  Sex educations. In:Wikipedie [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_education> 
118  Treaty of Amsterdam. In:Wikipedie [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Amsterdam>  
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pohlaví implantováno do národní legislativy na stejné kvalitativní úrovni jako sňatek 

heterosexuálů. K diskriminaci osob s LGBT orientací dochází dodnes například při 

osvojování dětí, k diskriminaci nábo�enských, jazykových a kulturních men�in dochází 

v mnoha zemích Evropy dodnes. 

LGBT sex zletilých byl legalizován zákonem povolen ve �panělsku od roku 

1979, ve Skotsku a� v roce 1981, v Severním Irsku od roku 1982, v Irsku dokonce a� od 

roku 1993, v Rumunsku od roku 1996, na Kypru od roku 1998, v San Marinu od roku 

2001. 1 18F

119 Paradoxně socialistické státy v této otázce byly velmi pokrokové � 

Československá socialistická republika či Maďarsko legalizovalo homosexuální styk u� 

před �západní sexuální revolucí�, v roce 1962, od roku 1968 i Německá demokratická 

republika, kde byla realizována na tehdej�í dobu nejpokrokověj�í sexuální výchova 

mláde�e v Evropě. V NDR bylo stanoveno u� v roce 1957, �e homosexuálové by mohli 

být trestně stíháni pouze za činy s nezletilými dětmi. A v roce 1989 východní Německo 

sní�ilo minimální věk souhlasu pro homosexuální a heterosexuální aktů na 14 let. 1 19F

120 

Obecně měly socialistické země od počátků �edesátých let daleko liberálněj�í přístup k 

otázkám sexu, ne� země se silným vlivem křesťanského nábo�enství. 

Tyto rozdíly, zčásti dané historicky, zčásti definované populisticky vzhledem ke 

konkrétním nábo�enským, kriminogením či kulturním faktorům v té které zemi, tvoří 

nepřekonatelnou bariéru při globalizovaném sdílení kulturních obsahů a tím bezděčném 

sdílení a ovlivňování hodnot. 

6.2 Integrace men�in 

Mů�eme polemizovat, zda koncepty převa�ující kulturní hegemonie při nucené 

integraci men�in (například v Francii se silnou sekulárně republikánskou tradicí zákaz 

no�ení muslimských burek a nikábů, ale i kří�ů a označení příslu�nosti k dal�ím církvím 

na veřejnosti a ve státních vzdělávacích zařízeních) jsou pro vývoj Evropy správné či 

                                                 
119  LGBT rights by country or territory . In:Wikipedie  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory#Europe>  
120  KOTRBA �těpán. Castro přiznal odpovědnost za pronásledování gayů. In: Britské listy 3.9.2010. [online] HTML: 

<http://blisty.cz/art/54328.html> 
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ne, nicméně nejen muslimové v Paří�i, ale i v Berlíně projevy nadvlády pozůstatků 

křesťanské víry v jinak deklarací sekulárním státě vnímají jako diskriminaci. Stejně 

nepřijatelné je pro katolíky v Polsku kulturní hegemonie liberální tiky, připou�tějící 

nahotu, náznakové i explicitní sexuální scény a stejnopohlavní páry v povinně 

přístupných evropských mediálních obsazích. Nezodpovězenou otázkou vývoje 

integrace Evropy tak zůstává převa�ující kulturní a nábo�enská odli�nost 80 milionů 

obyvatel Turecka, jeho� nábo�ensky konzervativní vláda s stále sna�í o připojení k EU. 

Přijme Evropa mo�nost tetragamie ve shodě s limity islámského nábo�enského práva 

�aría, nebo uplatní dominantní křesťanskou monogamii, převzatou jako historický relikt 

i sekulárními státy? Uplatní ji v dosavadní liberální podobě (s mo�ností rozvodu) nebo 

převá�í křesťanská nábo�enská doktrína �co Bůh spojil, člověk nerozpojuj�? A nebo 

dojde k degeneraci doteď převa�ujících hodnotových deklarací a rozvolnění rodinného 

práva na �nejni��í společný jmenovatel�, který řekne to, co v praxi je u� stejně masivně 

uplatňováno, �e �rodina je vzájemně dobrovolné, státem registrované sou�ití několika 

zletilých osob a jejich vlastních či osvojených potomků v jedné nebo více 

domácnostech�, ani� by definovalo cíle v plození potomstva či společném 

bezpodílovém vlastnictví, počet osob, pohlaví osob a způsob vzniku a zániku takového 

svazku s výjimkou státní registrace vzniku a zániku? 

Smíření těchto rozporů a nalezení �zlaté střední cesty� vzájemného sou�ití při 

zachování kulturní, nábo�enské i jazykové sebeidentifikace a maximální nediskriminace 

účastníků takového svazku tak zůstává trvalým úkolem i pro pří�tí generace obyvatel 

Evropy. Na těchto rozporech, pokud by volatilně eskalovaly, se mů�e koncept jednotné 

Evropy a EU rozpadnout. Jejich zakořeněnost v myslích mnoha občanů je daleko hlub�í 

a jejich hodnota pro jejich �ivot daleko vět�í, ne� mo�nost překračovat hranice států bez 

pasové a celní kontroly. 
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6.3 Práva men�in 

Dal�ími klíčovými dokumenty, sna�ícími se o integraci či definici společných 

hodnot, byla Evropská charta pro regionální či men�inové jazyky12 0F

121, Evropská sociální 

charta121F

122 a Evropská deklarace Výboru ministrů členských států Rady Evropy, o 

svobodě vyjadřování a informací, přijatá v roce 1982. Rada Evropy, která byla zalo�ena 

v roce 1949, je přitom nejstar�í organizací pracující pro evropskou integraci zejména na 

poli hodnotové orientace. Ka�dý z těchto dokumentů, které byť s velkou slávou přijaty a 

ratifikovány vládami, v praxi jsou uplatňovány nedůsledně, otevírá Pandořinu skříňku 

otázek a problémů pro tvorbu jakýchkoliv společných pravidel, byť v rámci kulturně 

homogenního regionu, jakým je Evropa. 

7. Evropská úmluva o přeshraniční televizi 

A� v roce 1989 byl v Radě Evropy přijat prováděcí dokument ke konceptu 

sdílení mediálních hodnot � Evropská úmluva o televizním vysílání do zahraničí 

(překládána také jako Evropská úmluva o přeshraniční televizi) 1 22F

123. 

Dokument vycházel z volného pohybu slu�eb, obsa�eném v článcích 49 a násl. 

Smlouvy o ES, pokud jde o Evropskou unii, a z práva na svobodu projevu a informací v 

článku 10 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR) 

Rady Evropy, které označil za �jednu z neodmyslitelných zásad demokratické 

                                                 
121  European Charter for Regional or Minority Languages. In:Wikipedia (EN) 

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages>  
122  European Social Charter. In:Wikipedia (EN) 

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/European_Social_Charter>  
123  Úmluva Rady Evropy o přeshraniční televizi / Council of Europe - Convention on Transfrontier Television 

ETS No. 132 ze dne 5.5.1989  

Originál (EN), konsolidované znění z roku 1989 ve znění Protokolu ETS No. 171 z roku 1998  

[online] PDF: 

<http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_convention_transfrontiertv_consolidated_1989_1998_tcm6-

4463.pdf>  

Překlad (CS) [online] PDF: <http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/umluva.pdf>  
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společnosti a jednu ze základních podmínek pro její rozvoj a pro vývoj ka�dého 

člověka�. Rozdíl mezi postupem EU a Rady Evropy se li�í v tom, �e EU se v podstatě 

zabývá hospodářskou spoluprací, zatímco Rada Evropy sleduje prosazování a posílení 

lidských práv. 

Rada Evropy v tomto dokumentu definovala několik společných zásad jako 

hodnot, přímo v preambuli Úmluvy: 

! důstojnost a stejnou hodnotu ka�dého člověka 

! svobodný tok informací a my�lenek a svobodu projevu a informací jako jednu 

ze základních podmínek pro rozvoj demokratické společnosti a pro vývoj 

ka�dého člověka; 

! nezávislost institucí �ířících informace (v tomto případě provozovatelů 

vysílání) 

! zájem na rozvoji kultury zemí Evropy 

! svobodné vytváření názorů v podmínkách zaji�ťujících pluralitu a rovnost 

příle�itostí pro v�echny demokratické skupiny a politické strany; 

! roz�iřování práva sdělovat, vyhledávat, přijímat a zprostředkovávat informace 

a my�lenky z kteréhokoliv zdroje bez ohledu na hranice; 

! obohacení evropského dědictví roz�iřující se mo�ností výběru informací (v 

tomto případě televizních programů), 

! rovnoprávnost obou pohlaví (v tomto případě ve sdělovacích prostředcích) 

Výbor ministrů Rady Evropy přijal text Evropské úmluvy o přeshraniční televizi 

dne 15. 3. 1989. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1993. Výklad minimálních zásad 

Úmluvy byl následně zohledněn ve směrnici Evropského hospodářského společenství 

89/552/EHS (Televize bez hranic), která byla přijata také v roce 1989. Hodnotami v té 

době byly 

! právo na informace 

! ochrana dětí a mladistvých 

! ochrana zdraví veřejnosti 

! ochrana lidské důstojnosti 

! zaji�tění práva na informace 

! ochrana evropské kultury. 



34 

Zásady, přijaté o veřejném a soukromém vysílání v Evropě u příle�itosti 1. 

evropské ministerské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků1 23F

124, které 

se konalo ve Vídni ve dnech 9. a 10. prosince 19861 04 H

207, stejně jako dokumenty přijaté na 

4. Evropské ministerské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků124F

125, 

která se konala 7. � 8. prosince 1994 v Praze1 05 H

207, konkretizovaly přijaté zásady a jako 

jedny z klíčových hodnot zdůraznily např. 

! odmítnutí jakékoli kulturní, sexuální, nábo�enské či rasové diskriminace a 

v�ech forem sociální segregace 

! poskytování fóra pro veřejnou diskusi �irokého spektra názorů 

! vysílání nestranného a nezávislého zpravodajství, informací a komentářů 

! odraz různých filozofických my�lenek a nábo�enského přesvědčení ve 

společnosti, s cílem posílení vzájemného porozumění a tolerance a podpory 

společenských vztahů v multietnické, multikulturní společnosti a podporu její 

soudr�nosti 

Ve dnech 7. a 8. prosince 1994 ministři odpovědní za mediální politiku v 

členských státech Rady Evropy v Praze1 06 H

207 diskutovali o roli médií v demokratické 

společnosti, o budoucnosti veřejnoprávního vysílání v Evropě a novinářských 

svobodách a lidských právech. Evropa po politických obsahových proklamacích 

započala kontinuální proces ujasňování praktické realizace Úmluvy. 

Ministři doporučili, aby Výbor ministrů Rady Evropy pověřil Řídící výbor pro 

sdělovací prostředky (CDMM), aby zvá�il, zda je vhodné připravit závazný právní 

nástroj nebo jiná opatření obsahující jako základní principy mimo jiné právo na přístup 

veřejnosti k informacím v dr�ení veřejných orgánů, zaručení novinářských svobod, 

odpovědnost, ochranu, fungování a nezávislosti novinářů, ochrany novinářských zdrojů 

a ochranu novinářů v násilných konfliktech, konfliktních a sociálně či politicky 

napjatých situacích. Dále Výbor ministrů ře�il otázky důsledků nových komunikačních 

technologií v oblasti lidských práv a demokratických hodnot, ochranu dr�itelů 

                                                 
124  1st European Ministerial Conference on Mass Media Policy  
125   Rezoluce 4. Evropské ministerské konference o politice hromadných sdělovacích prostředků   

[online] PDF: <http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_mcm_resolution_psb_07_081294_tcm6-4274.pdf>  
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autorských a příbuzných práv v oblasti médií ve vztahu k novým komunikačním 

technologiím, otázku legality sdílení a kopírování digitalizovaných nebo digitálních 

autorských děl. Současně i otázky vztahu médií a idejí netolerance, stejně jako otázku 

vztahu médií a násilí. 1 25F

126 

8. Zrádnost elektronické demokracie 

Motto:  
Kde je moudrost?  
Ztracena ve znalostech.  
Kde jsou znalosti?  
Ztraceny v informacích.  
Kde jsou informace?  
Ztraceny v datech.  
Kde jsou data?  
Ztracena v databázích. 

Thomas Stearns Eliot, Joe Celko126F

127 1 27F

128 

23. a 24. března 1995 uspořádal Výbor pro parlamentní a veřejné vztahy 

Parlamentního shromá�dění Rady Evropy v Paří�i v Senátu seminář na téma 

�Elektronická demokracie�128F

129. 

Zkoumal mo�ný dopad rozvoje telekomunikačních technologií na společnost a 

demokracii. Byly zde formulovány obavy z mo�ností, které nabízejí nové technologie k 

manipulaci s veřejným míněním, a to zejména pomocí průzkumů veřejného mínění. 

Dal�ím hlavním tématem byl také vztah mezi nejistými formami přímé demokracie, 

                                                 
126  Rada Evropy, - média v demokratické společnosti. Politická deklarace, rezoluce a prohlá�ení, 4. ministerské 

konference o politice hromadných sdělovacích prostředků, Praha, 7-8 prosince 1994. Political Declaration, 

Resolutions and Statement, 4th Ministerial Conference: Mass Media Policy, Prague, 7-8 December 1994. MCM 

(94)20.  
127  Joe Celko je americký programátor relačních databází, autor řady knih o SQL. 
128  In: In: JIRÁK, Jan & kol. 10 let v českých médiích. ed. BERÁNEK, Josef a HEKERLOVÁ, Silvie. Portál 2005. ISBN 

8071789259 
129  PACE Doc. 7359  

[online] HTML: <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc95/EDOC7359.htm>  
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které nabízí interaktivní mo�nosti nového technologického rozvoje a které mohou být 

generovány těmito novými technologiemi jako výraz svrchovanosti lidu, a �starou� 

demokracií na základě mechanismu voleb reprezentace. 

Bylo konstatováno, �e nové technologicko-mediální nástroje by mohly buď 

zvět�it mo�nost veřejnosti účastnit se politického �ivota, nebo by mohly naopak vést k 

jejich manipulaci. Konstatovalo se riziko neschopnosti u�ivatelů zjistit a kontrolovat 

původ a spolehlivost informací, autoritářský aspekt vertikálních, jednosměrných 

komunikačních toků. Ze strany odborných orgánů PACE byla snaha přijmout opatření k 

zabránění vzniku monopolů na vytvoření �informačních superdálnic� (dnes bychom 

řekli páteřních informačních či telematických sítí, případně v souladu s 

telekomunikačním zákonem �sítí elektronických komunikací�) ; stanovit slu�by a 

povinnosti ve veřejném zájmu a kodex chování pro průmyslníky, vytvářet podmínky, 

které umo�ní veřejnosti naučit se vyu�ívat moderních komunikačních nástrojů a 

přijmout kritický a odpovědný přístup k mno�ství informací, které budou k dispozici; 

zajistit transparentnost zdrojů informací. 

Zpravodaj PACE, francouzský socialistický senátor Jean-Pierre Masseret12 9F

130 z 

Výboru pro parlamentní a veřejné vztahy PACE (dnes prezident vojenské organizace 

EU � Západoevropské Unie) si v Paří�i kladl řečnickou otázku, co nového nové 

komunikační technologie přinesou a čím přispívají k demokracii. Zda společně s vy��í 

mírou vzájemné digitální komunikace poroste svoboda jednotlivce? A je tento 

technologický pokrok na podporu svobody projevu, nebo nás v dal�í etapě odsoudí k 

digitálnímu mlčení? Elektronická demokracie by mohla být podle něj vyvrcholením 

demokratického procesu, nebo by naopak mohla vést k rozpadu společnosti. Techno-

politika mů�e podle Massereta znamenat pokles demokracie. Ve hře na ano či ne riziko 

hlasování bez kontextu a znalostí nevyhnutelně roste. Podle expertů existuje nebezpečí, 

�e omezené mo�nosti k zamy�lení a kolektivnímu zrání my�lenek mohou odstranit 

pluralitní demokracii a nahradit ji �neurotickou demokracií� anket a průzkumů 

veřejného mínění nebo �plebiscitární demokracii�, kopírující mechanicky 

výsledky referend. Zpravodaj PACE varoval, �e mů�e vzrůst informační propast mezi 

                                                 
130  Jean-Pierre_Masseret. In:Wikipedia (FR) [online] HTML: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Masseret> 
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bohatými a chudými, �aby tupé mysli co největ�ího počtu lidí byly zaměstnány pomocí 

her� a podnikání, ohro�ující soukromí, mů�e zničit obecní �ivot tím, �e �odře�e 

jednoho člověka od druhého�. Vývoj, ponechaný bez regulace mů�e vést i ke zmen�ení 

prostoru pro demokracii tím, �e �manipulace hlasování bude podporovat tyranii 

velkého byznysu� a sni�ovat hodnoty veřejné slu�by a sociální odpovědnosti. 1 30F

131 

To jsou otázky, které si dlouho před ním kladli pouze futurologové. Ve stejné 

době jako účastníci paří�ského semináře, vyslovili své obavy z nadcházejícího vývoje i 

dva konzultanti amerických prezidentů, man�elé Heidi a Alvin Tofflerovi, autoři knih 

�ok z budoucnosti (1970) 1 31F

132, Třetí vlna (1980) 13 2F

133, War and anti-war: making sense of 

today�s global chaos (1993, česky Válka a antiválka: jak porozumět dne�nímu 

globálnímu chaosu 2002 13 3F

134) a Creating a New Civilization. The Politics of the Third 

Wave (1994, česky Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky 2001). 

�Země třetí vlny prodávají informace a inovaci, management, kulturu, 

rozvinutou techniku, software, vzdělání, výcvik, lékařskou péči, finanční servis a dal�í 

slu�by celému světu.�, pí�í Tofflerovi a předvídají hlubokou demasifikaci společnosti, 

rozpad tradičních společenských struktur, rozpad nukleární rodiny a rozsáhlou 

individualizaci výroby i spotřebního či společenského chování. Konfrontují �druhou 

vlnu� pokroku (vze�lou z průmyslové revoluce 17. století a pásové výroby 19. století), 

ve které se ze společnosti i z rodiny stala standardizovaná, centralizovaná a 

byrokratizovaná �továrna�, s �třetí vlnou� konce 20. a začátku 21. století, vzniklou na 

bázi rozvoje informačních a telekomunikačních technologií, která individualizuje 

komunikaci a tím i �ivoty nás v�ech. Rozpad rodiny je tohoto jevu přirozeným 

důsledkem stejně jako monogenerační �tlupy� teenagerů, tvořící dnes jádro kulturní 

stratifikace globalizovaných společností (latentní kulturní segregace �depe�áci� versus 

                                                 
131  Electronic democracy - Report. Council of Europe Doc. 7359. 17. 7. 1995  

[online] HTML: <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc95/EDOC7359.htm>  
132  TOFFLER, Alvin. Future shock. New York, USA : Bantam Books, 1970. ISBN 0553277375. 
133  TOFFLER, Alvin. The third wave. Pan Books, 1981. ISBN 0330263374. 
134  TOFFLER, Alvin; TOFFLEROVÁ, Heidi. Válka a antiválka : jak porozumět dne�nímu globálnímu chaosu. Praha : 

Dokořán ; Argo, 2002. ISBN 80-86569-16-0 (Dokořán); ISBN 80-7203-445-6 (Argo). 
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�bítlsáci�, co� reflektuje teorie a modely programování hudebního obalu rádií stejně, 

jako móda, design či popkulturní grafika). 

Obdobně například u� s praktickými příklady vystupovali v roce 2010 na 

mezinárodní konferenci o médiích a reklamě u příle�itosti kreativní soutě�e Duhová 

kulička13 4F

135 ve Zlíně Thomas Gensemer z firmy Blue State Digital, autor Obamovy 

internetové kampaně, Rupert Slade z agentury PHD Network na téma �Návrat do 

komunikační budoucnosti� či Mike Longhurst z agentury McCann Ericsson na téma 

�Marketing nebo greenwashing?� V�ichni stvrzovali změny sebedefinice a segmentace 

populace ze objektivních socioekonomických statusových měřítek na subjektivní 

motivačně spotřebitelská měřítka a v�ichni svědčili i o rozsáhlé a hluboké stratifikaci 

�západní� společnosti. Thomas Gensemer uváděl, �e pro potřeby Obamovy 

celoamerické online kampaně bylo definováno a� 300 separátních cílových skupin� 

Pro ná� účel je podstatné uvědomit si, co tak hluboká stratifikace učiní s 

celospolečenským diskursem, reprezentovaným doposud masovými1 3 5F

136 médii. 

Stejně tak Tofflerovi předvídali u� v roce 1994 vysoký vliv poznání, 

�supersymbolických� činností a manipulace s informacemi na ekonomiku i společnost 

nejrozvinutěj�ích zemí, hovořili s polemickým odkazem na Friedricha Augusta 

Hayeka13 6F

137, 1 37F

138 a Petera F. Druckera 
1 38F

139 o �znalostní ekonomice� (knowledge 

economy1 3 9F

140) či �znalostní společnosti� (knowledge society) a �lidském kapitálu� 

                                                 
135  Doprovodná mezinárodní konference Duhová kulička 2010.  

[online] HTML: <http://www.duhovakulicka.cz/cs/konference/>  
136  Pojem masa zavedl do teorie Herbert Blumer v roce 1939. Podle něj je masa novou formou kolektivity v moderní 

společnosti, odli�ná od skupiny, davu a veřejnosti. 
137  Článek "The Use of Knowledge in Society", poprvé publikovaném v září 1945 ve vydání American Economic Review 

Roč. 35, č. 4, byl v roce 1948 zahrnut mezi dvanáct esejů Hayekova kompendia Individualismus a ekonomický řád  

[online] PDF: <http://www.indiapolicy.sabhlokcity.com/debate/Notes/hayek_low.pdf> 
138  HAYEK, F.A. - Economics and knowledge. Encyclopædia Britannica 2010. Encyclopaedia Britannica Ultimate 

Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. 
139  DRUCKER Peter F.. The Effective Executive : The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. 1966, Harper 

Paprbacks 2006. ISBN 0060833459 
140  Knowledge economy.  In: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_economy>  
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(human capital) s polemickým odkazem na Arthura Cecila Pigou1 40F

141 a autory chicagské 

ekonomické �koly1 41F

142. Tofflerovi hovoří (tentokrát s odkazem na Roberta Reicha14 2F

143 a 

jeho teorii globálních pracovních sil) i o klíčové roli �symbolických analytiků�. Ale 

hovoří také o zahlcení informacemi (information overload) a o �prosumerech� 

(producer-consumer) � sbli�ování výrobce a zákazníka, změnách jak �technosféry�, tak 

i �sociosféry�. Zatímco Sir Francis Bacon tvrdil, �e vědění je moc � �knowledge is 

power�14 3F

144, Alvin Toffler se domnívá, �e �knowledge is a change� 1 44F

145. �Změna je 

proces, kterým budoucnost napadne na�e �ivoty.�1 45F

146. 

Právě �information overload� a �prosumers� v Bellově �informační� resp. �post-

industriální� společnosti146F

147 jsou pojmy, které od základu mění na�e uva�ování o etice 

médií a společných hodnotách a předvídají příchod nového principu stratifikace. 

�Prosumers� dokonce mění způsob výroby médií, kdysi přirozené procesy agenda 

setting či gate keeping automatizuje za pomoci multi�kálových klasifikačních metod 

umělé inteligence147F

148 stejně jako burzovní indexy při rozhodování o nákupu či prodeji 

akcií. Cynismus matematiky a statistiky pou�ité k zacyklení mainstreamových 

preferencí odlid�ťuje mediální komunikaci autora a čtenáře a vytváří z tvorby obsahu 

odcizenou průmyslovou disciplínu, v které je člověk pouze kolečkem v mechanismu 

                                                 
141  PIGOU, Arthur Cecil. A Study in Public Finance. Macmillan, London, 1928. str. 29 
142  MINCER Jacob "Investment in Human Capital and Personal Income Distribution" in: The Journal of Political 

Economy. 1958;  

BECKER Gary S.. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 

Chicago, University of Chicago Press. 1964, 1993 ISBN 978-0-226-04120-9 
143  REICH, Robert. The Work of Nations : Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. Vintage 1992 ISBN 

0679736158; (CS) Dílo národů - Příprava na kapitalismus 21. století. Prostor 2002 ISBN 8072600648 
144  BACON, Sir Francis, Religious Meditations, Of Heresies, 1597. 
145  TOFFLER, Alvin. Power Shift: Knowledoe. Wealth and Violence at the Edge of the 21 st Century. New York: Bantam 

Books, 1990. ISBN 0553057766 
146  TOFFLER, Alvin. Future Shock. Random House, 1970. ISBN 0394425863; česky �ok z budoucnosti. Praha, Práce, 

1992. ISBN 802080160 
147  BELL, Daniel Příchod post-industriální společnosti. Orig.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social 

Forecasting. Basic Books 1973 ISBN 0465012817 
148  např. Google PageRank 
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komodifikace. Výsledné preference navíc mnohdy ovlivňuje cílená SEO optimalizační 

technika, zaplacení reklamy či dominantní ideologický záměr mediálního investora. 

Bell konceptuálně rozli�uje mezi třemi aspekty post-industriální společnosti: 

! primární jsou data nebo informace popisující empirický svět, 

! informace nebo organizace, která data organizují do smysluplných struktur, 

jako jsou například statistické analýzy, 

! znalosti � operacionalizované pou�ití strukturovaných informací pro 

kvalitativní změnu.1 0 7 H

147 

Má být čtenář, divák či posluchač tím, kdo nastavuje agendu a obsah médií? Má 

být tvůrce obsahu či redaktor jen remixerem � kompilátorem nebo organizátorem dat k 

uspokojení poptávky čtenáře, diváka či posluchače? Je hodnotou současnosti uspokojení 

z nepřeberné nabídky? Je hodnotou relevance (důle�itost) informace nebo multi�kálový 

pagerank či anonymní a nepredikovatelný �global market�, v případě výrobků i za cenu 

neúnosného zatí�ení přírody dopravními náklady, v médiích za cenu přehlcení 

informacemi z celého světa bez kontextu a respektu ke zpravodajským hodnotám? Dle 

spotřebitelského chování vět�iny populace platí �ano� pro bezduchost jako nejhor�í 

noční můra. 

Není ale ono chování uměle vyvolané marketinkovými nástroji za účelem 

�normalizace� ideálního spotřebitele? Podvědomě cítíme, �e něco není v pořádku za 

situace, kdy morální �ivotnost výrobků je drasticky krat�í ne� fyzická �ivotnost 

výrobků, a nebo kdy fyzická �ivotnost je uměle sni�ována ve jménu rychlej�í obrátky 

systematickým �řízením �ivotnosti�148F

149. Kdy inflace �růstu Růstu�108 H

1 znehodnocuje 

minulost, řízená �ivotnost výrobků s omezenou zárukou (včetně informací) omezuje 

                                                 
149  Termín "řízená �ivotnost" respektive "řízené stárnutí" označuje záměrné a cílené omezení �ivotnosti výrobků nebo 

střední dobu jejich poruch na určitou dobu, povět�inou nepřesahující o mnoho legislativou určenou záruční dobu (v 

EU dva roky). Zatímco před padesáti lety bylo ctí designerů a výrobců vyprojektovat a vytvořit výrobek, fungující 

bezporuchově desítky let, dnes je existenční nutností vyrobit výrobek, který po konci záruční doby přestane fungovat 

a jeho� oprava bude nerentabilní. Za kvalitněj�í výrobek či "prodlou�ení záruky" se platí de facto monopolistická 

prémie. Automobil vám u� "nav�dy" jako Jeep Willys či Ford T nevydr�í. To je "postmoderní" odpověď na otázku, jak 

zvý�it konkurenční schopnost firmy� 
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budoucnost. To platí i o médiích a politice. CASE nástroje sice napomáhají knowledge 

managmentu, ale práce s nimi není rutinní a zůstává společným sdíleným nástrojem elit 

k ovládání zbytku společnosti. 

Sni�ování ziskovosti masových médií a externalizace internalit v procesu 

optimalizace jejich výroby tváří v tvář nesmiřitelné konkurenci sni�uje odbornost 

novinářů a stabilitu na jejich pracovním trhu. Maximum zisku zůstává vlastníkovi, 

maximum rizik zůstává tvůrcům obsahu. Nízko nastavená laťka inteligence cílové 

skupiny (trend k masovosti) omezuje spektrum u�ití výrazových prostředků. Primitivita 

takto tvořeného infotainmentu vylučuje ze zprostředkování informací odborníky i 

inteligentní čtenáře. Tak dochází k rezignaci média na kvalitu a informační hodnoty 

obsahu. A zpětná vazba tohoto procesu primitivizace sice majiteli přiná�í vy��í zisk z 

masové produkce s �optimalizovanými� náklady, u�ivatele produktu ale v dlouhodobém 

trendu negativně ovlivňuje. Debilizovaný u�ivatel vy�aduje pak debilizovaná média i 

debilizované opinion makery a leadery a spirála takto nastavené �spotřeby� klesá stále 

hlouběji. Konce nevidno. 

Sociolog Petr Sak, navazující na Tofflerův termín �technosféra� termínem 

globálního charakteru �infosféra�, odkazujíc tak navíc na atmosféru a biosféru1 49F

150, to 

definoval v roce 2005 jazykem lékaře, který vidí rakovinné bujení: 

�Člověk je tvor velice flexibilní a adaptabilní, s neustálou snahou o homeostázi. 

V adaptačních mechanismech usiluje o vyrovnání se s prostředím i cestou vlastní 

proměny. Člověk pro svou potřebu vytvořil média a začlenil je do svého �ivota, 

av�ak média zpětně vytvářejí tlak na člověka, který se bude proměňovat v logice 

těchto médií.�1 09 H

186, 
1 50F

151 

                                                 
150  SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Digitalizace �ivotního stylu a �ivotního pole člověka. In: SAK, P. a kol. Člověk 

a vzdělání v informační společnosti: vzdělávání a �ivot v komputerizovaném světě. Praha : Portál, 2007. ISBN 

9788073672300. 
151  Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. jako sociolog u� od roku 1982 sleduje činnost mláde�e a jeho firma INSOMA provádí 

omnibusový výzkum chování a trávení volného času mladou generací, dnes převá�ně pro M�MT ČR, MV ČR a 

MPSV ČR. Výzkum "Media v �ivotě mláde�e" v rámci grantu pro resort �kolství, který byl podkladem k citované 

předná�ce, se konal na výběrovém souboru 1176 respondentů v letech 1997-1998. Výzkum "Vliv computerizace na 
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Snaha, kterou Sak nazývá homeostází (relativně stabilní stav rovnováhy nebo 

tendence k takovému stavu mezi různými, ale vzájemně propojenými prvky nebo 

skupinami prvků organismu, populace nebo skupiny15 1F

152), je nejvíce patrná v posledních 

patnácti letech na přizpůsobení chování člověka virtuálnímu prostředí komunikace 

prostřednictvím mobilní telefonie a mobilních interaktivních médií a proměna, kterou 

pro�la v této souvislosti zejména mladá generace při interpersonální komunikaci, 

vyhledávání informací a rozhodování. 15 2F

153 Ukázalo se (a potvrdily to i dal�í výzkumy1 5 3F

154) 

�e generace do věku 29 let má nejvy��í penetraci mobilními technologiemi1 5 4F

155 a rychlým 

změnám se přizpůsobují nejsnáze155F

156. Dochází u nich k vlivu informační revoluce a 

globální politiky. Fakt, �e ČR je v počtu telefonů na 100 obyvatel na čele �ebříčku 

evropských zemí (6. místo ve světě, 2. místo v EU s 96,46 mobilními přístroji v roce 

20031 10 H

155) vypovídá o zvlá�tní adaptační schopnosti české populace a nenastávají u nich 

tak často úzkostné poruchy, které jsou nejčastěj�í du�evní nemocí1 5 6F

157 západního světa. 

                                                                                                                                               

edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti" jako grant MPSV ČR pak Sak prováděl v letech 

2004 - 2007. Výsledky výzkumů publikoval naposledy kni�ně v roce 2004 (SAK Petr, SAKOVÁ, Karolína. Mláde� na 

kři�ovatce. Svoboda Servis, Praha 2004) . Dílčí výsledky publikuje časopisecky.  

 Podrobnosti [online] HTML <http://www.insoma.cz/> nebo [online] HTML <http://www.blisty.cz/aut/738/art.html>  
152  Homeostasis. in: Merriam Webster´s Dictionary 2010. In: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. 

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. DVD-ROM. ISBN 9781843264842 
153  SAK,Petr. SAKOVÁ Karolína. Young People in the Czech Republic. Insoma 2003.  

[online] PDF: <http://www.insoma.cz/kniha_web_aj_fin.pdf>  
154  Např. 1. VYKOUKALOVÁ, Zdeňka. Subjektivní význam mobilní komunikace v ka�dodenní interakci dospívajících v 

kontextu saturace jejich psychosociálních potřeb. Disertační práce FSS MU Brno, 2010. �kolitel doc. PhDr. Zbyněk 

Vybíral, Ph.D. 

 2. interní firemní studie. Český telecom 1996-8 (nezveřejněno, důvěrné)  

 3. KATZ, James E. Magic in the air: Mobile communication and transformation of social life. Rutgers University 

Center for Mobile Communication Studies, 2006.  
155  CASTELLS, Manuel; FERNANDEZ-ARDEVOL, Mireia; QIU, Jock Linchuan, SEY, Araba. The Mobile 

Communication Society: A cross-cultural analysis of available evidence on the social uses of wireless 

communication technology. MIT Press, 2006 ISBN 0262033550. str. 301, 303 
156  JURSOVÁ, Jitka. Nové úkoly ve výchově spojené s pronikáním člověka do infosféry a kyberprostoru � média jako 

součást �ivota dětí. Knihovna plus. 2010, č. 2 [cit. 16. 5. 2011] ISSN 1801-5948  

[online] HTML: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/jurs.htm>.  
157  Anxiety disorders most common mental illness. (Úzkostné poruchy nejčastěj�í du�evní nemocí). Knight Ridder / 

Tribune Business News, 8. 5. 2011 citováno dle American Psychological Association, McClatchy-Tribune 
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9. Krize důvěry 

Tofflerovi identifikují tři kritická místa, ve kterých selhává stávající společenský 

systém. Za základní krizový faktor u� pova�ují selhání politického systému vlády 

zalo�ené na vět�ině. Právě kvůli potřebě dosáhnout minimálně mandát 51% 

občanů/voličů. 

Riziko spočívá v mediálně-politické manipulativnosti stále vy��ího procenta 

populace. Kontinuální průzkum CVVM o důvěře respondentů o důvěře v některé 

instituce společenského �ivota, stejně jako podrobný průzkum, který vypracovala 

autorka o důvěře v jednotlivá média v roce 20101 57F

158 (podrobné výsledky výzkumu 

autorky v příloze 1), je varovný. 

Důvěra vybraným institucím veřejného �ivota (v %), březen 2011, procenta v řádku. 

instituce Rozhodně
důvěřuje 

Spí�e 
důvěřuje

Spí�e 
nedůvěřuje

Rozhodně 
nedůvěřuje 

Neví   D/N   

Rádiu 9 58 22 5 6 67/27
Televizi 8 54 28 7 3 62/35
Armádě 11 45 22 10 12 56/32
Policii 7 48 34 9 2 55/43
Tisku 7 46 35 9 3 53/44
Soudům 8 44 33 10 5 52/43
Bankám 9 40 30 14 7 49/44
Neziskovým organizacím 8 38 24 10 20 46/34
Odborům 8 35 26 11 20 43/37
Církvím 6 22 31 25 16 28/56
Zdroj: Kun�tát, CVVM 2011 

                                                                                                                                               

Information Services.  

[online] HTML: <http://www.apa.org/news/psycport/PsycPORTArticle.aspx?id=knightridder_2011_05_08__0000-

6805-JV-Anxiety-disorders-most-common-mental-illness-0508-20110508.xml>  
158  RY�ÁNKOVÁ, Irena. Proč 62 procent občanů věří médiím - referát na odbornou konferenci Centra globálních studií 

FLÚ AV ČR a FF UK na téma "Autorita a autoritářství", 11. 11. 2010. publikováno in: Britské listy 22.11.2010 [online] 

HTML: <http://blisty.cz/art/55583.html> Data: Ry�ánková, SANEP 2010, CVVM 2010.  
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Zdroj: Kun�tát, CVVM 2011 1 58F

159 

Penetrace médií do soukromí a stále se zvět�ující mno�ství času s médii 

strávenými11 1 H

156, zejména u mláde�e159F

160, neschopnost čtenářů, posluchačů či diváků odli�it 

jednotlivé typy mediálních obsahů, stírání rozdílů mezi zprávou a komentářem i u tzv. 

�seriózních� médií, stírání rozdílů mezi realitou a fikcí prostřednictvím mediálního 

násilí160F

161, počítačových her, virtuálních herců v hraných filmech, hyperrealistických 

manipulací obrazu i zvuku ve fantasy a sci-fi � to v�e podlamuje kritické my�lení i jinak 

inteligentních lidí a ve výsledku ochromuje demokracii. 

10. Inteligence a flexibilita populace 

Dle standardního rozlo�ení inteligence populace na Gaussově křivce je velmi 

obtí�né ba nemo�né nalézt v současné komplikovaně strukturované společnosti shodu 

mezi přáními vět�iny, racionalitou ře�ení problémů, abstraktní projekcí střednědobých 

strategií a jejich dopadu, prací s čísly ekonomických predikcí či pou�ívání logiky k 

optimalizaci rozhodování. Průměrné IQ ka�dé věkové skupiny má hodnotu sto a dal�í 

                                                 
159  KUN�TÁT, Daniel. Důvěra některým institucím veřejného �ivota � březen 2011, Na�e společnost 2011, v11-03. 

CVVM SOÚ AV CR, v.v.i. 2011 
160  ROBERTS, Donald.F. � FOEHR, Ulla G. Kids and Media in America. New York : Cambridge University Press, 2004. 

ISBN 0521527902 
161  Youth Violence: A Report of the Surgeon General. Department of Health and Human Services, 2001.  

[online] HTML: <http://www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence/> 
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úrovně inteligence jsou stanoveny na základě směrodatné odchylky od této hodnoty. Jde 

tedy o civilizačně (kulturně), věkově a časově determinovanou �kálu. Průměrné IQ 

skóre v mnoha populacích rostou v průměru o tři body za deset let od počátku 20. 

století, tvrdí sociální psychologové 1 61F

162, ale je otázka, zda tomu tak je nebo zda jde 

pouze o v tu chvíli u� zastaralou metodiku, která by měla stabilizovat střední hodnotu 

v�dy na indexu 100 v té které populaci. Dal�í otázkou je, zda rozli�ovat populaci v 

jednotlivých sociokulturních okruzích, nebo např. i geograficky � inteligence USA 

versus Evropa nebo versus Rusko či Čína16 2F

163. Autor tohoto konstruktu, americký 

psychometrik David Wechsler163F

164 říká, �e �inteligence je vnitřně členitá a zároveň 

globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se 

svým okolím.� Z toho vyplývá, �e operacionalizovatlnost aktuálních znalostí je v�dy 

svázána s aktuálním časem a místem, ve kterém se tak děje. 

Lidé, s hodnotou IQ dle testů Wechslera16 4F

165 vy��í ne� 140 mají výborné 

předpoklady pro tvůrčí činnost a určují ostatním směr poznání. Jsou tvůrci a vizionáři. 

Nejde ov�em o leadery ani mana�ery. V populaci je jich přibli�ně 0,2%. Hodnoty IQ 

mezi 130 a 140, typické právě pro leadery a mana�ery, dosahují necelá 3% populace. IQ 

120 a� 130 dosahují absolventi vysokých �kol a postgraduálního studia, uplatnitelní v 

samostatné odborné a vědecké práci. Je jich zhruba 6%. Hodnota IQ od 110 do 120 

tvoří řadové studenty gymnázií a vysokých �kol. V populaci je jejich zastoupení zhruba 

16%. IQ mezi 101 a 110 je pásmo průměru a� lehkého nadprůměru, tvoří páteř střední 

                                                 
162  Flynnův účinek in: Wikipdia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect> in: HERRNSTEIN 

Richard J., MURRAY Charles. The Bell Curve. Intellignce and Class Structure in American Life. Free Press 1994. 

ISBN 0029146739 
163  Z logiky vzniku tohoto sociometrického konstruktu vyplývá, �e operacionalizace znalostí a dovedností mů�e být v 

ka�dé společnosti jiná � kdy� by se tento příměr přehnal, tak pře�ití na ulici New Yorku a na čínském venkově 

vy�aduje úplně jinou inteligenci. Stejně tak o inteligenci absolventa univerzity v roce 1950 nevypovídá, jak by obstál 

v roce 2011, ale jak obstál v roce 1950. Čistě neurologicky vzato - hustota neuronových propojení neznamená při 

změně vzorců tohoto propojení nic. Existují psychiatrické diagnózy, svědčící o fenomenální hustotě propojení 

neuronů (např. které formy autiusmu, vyznačující se extrémní pamětí nebo extrémní schopností matematických či 

logických operací) které ov�em neumo�ňují "normální" �ivot takto "posti�eného" pacienta � neumo�ňují mu 

efektivně se vyrovnávat s "normálním" okolím.  
164  WECHSLER, David in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/David_Wechsler>  
165  Wechsler Adult Inteligence Scale (WAIS)  

[online] HTML: <http://wilderdom.com/personality/intelligenceWAISWISC.html>  
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třídy a pracovního trhu. Těchto jedinců je 25%. (Parametr IQ 100-115 dosahuje 34%) 

IQ od 91 do 100 tvoří průměr populace. (Parametr IQ 85-100 dosahuje také 34%) IQ 

mezi 81 a 90 je slabě podprůměrné. V tomto pásmu se pohybuje asi 16% obyvatelstva. 

Ni��í stupeň mentální retardace tvoří IQ od 71 do 80, typické pro osoby, které s 

obtí�emi vystudují základní �kolu a jsou uplatnitelní pouze na manuální a pomocnou 

práci. Jde o 6% populace. Střední mentální retardace s IQ od 21 do 50 tvoří méně ne� 

1%, tě�kou mentální retardací je�tě méně. 1 6 5F

166, 
1 66F

167, 
1 67F

168, 
1 6 8F

169 

A� tyto hodnoty u� jsou diagnostikovány jako du�evní porucha znemo�ňující 

samostatný �ivot a způsobilost k právním úkonům. To znamená, �e cca 98 populace ve 

věku 18+ má volební právo a současně tvoří konzumenty naprosté vět�iny mediálního 

obsahu. Úroveň jejich inteligence s korelací dosa�eného vzdělání určuje cílové skupiny 

médií, slo�itost pou�itého mediálního jazyka a strukturovanost mediálních obsahů i 

slo�itost verbálních projevů řečníků, usilujících o mandát voličů. Volební hodnota hlasu 

du�evně méněcenného a vědce je shodná. To je ov�em limit ve�kerého sna�ení 

masových médií i politických leaderů. 

Demokracie se začne podle Tofflerových orientovat na mno�iny aktivních 

minorit. 16 9F

170 Krizovým prvkem této orientace bude nedostatečnost vy��í politické 

participace zbytku obyvatelstva. Třetím krizovým místem je vyprazdňování středu 

řídícího systému a hroucení mocenské pyramidy � na jedné straně bude stát mno�ství 

zástupců men�in s mnohdy protichůdnými po�adavky, na straně druhé pak elitní 

                                                 
166  Mentální retardace. In: Wikipedia (CS)  

[online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace>  
167  Hodnoty IQ a jejich rozlo�ení v populaci. [online] HTML: <http://www.iq-testy.net/hodnoty-iq/>  
168  NAKONEČNÝ, Milan.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.  
169  Graph of intelligence quotient - "intelligence, human." Encyclopædia Britannica 2010. Encyclopaedia Britannica 

Ultimate Reference Suite. Chicago, Encyclopædia Britannica, 2010. [DVD-ROM] ISBN 9871843264842 
170  V USA u� se tak dnes děje. Díky tomu, �e Tofflerovi působí v americké decisní sféře, část americké zahraniční 

politiky se prostřednictvím bipartijních "nevládních" organizací věnuje dlouhodobě prosazování "soft power" 

aktivizací a podporou skupinek aktivistů "občanské společnosti", vedoucí k rozru�ování politických systémů v 

"transition" zemích, včetně "demokratických" zemí Evropy, zemí "třetího světa" - Afriky a Asie. Politika USA tak "pod 

cizí vlajkou" vytváří uměle kvas, modelující, moderující a urychlující procesy sbeuvědomování různých "men�in". V 

mnoha případech tyto metody vedou k válkám či občanským nepokojům. 
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rozhodovací mechanismy nadnárodní úrovně, od konkrétních lokálních ře�ení odcizené. 

U� dnes je tento trend pozorovatelný v organizační struktuře nových výrobních či 

obchodních společností, externalizujících rizika outsourcingem. Optimalizace řídících 

procesů společnosti v přechodné době mezi plným vzedmutím třetí vlny a dozníváním 

vlny druhé bude zdrojem napětí. 

�Rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím� je tváří v tvář 

mediálním a reklamním manipulacím tě�ké pro stále stejné procento populace, bez 

ohledu na pravděpodobné zvy�ování IQ v důsledku Flynnova účinku a fakticky se 

zvět�ující podíl absolventů S� a V� (Bc. i Mgr.) vzdělání v populaci. 

Tofflerovi si uvědomili, �e i rigidita staletí trvajícího politického systému bude 

klást odpor systémové změně a hledají cestu v budování �nové demokracie� �zdola�, v 

proměně mas na komunity, které by mohly tvořit zárodek změny. 

Dramatický úbytek masového publika a rozpad �tradičních� hodnot (rodiny) 

dnes dokládá krize západního kulturního a mediálního průmyslu � filmových a 

nahrávacích studií, rozhlasových a televizních sítí. Soutě� mediálních �konzerv� � 

nosičů a �proudového� vysílání s interaktivitou internetu a sociálních sítí jako základem 

médií třetí vlny se nedá vyhrát. Konflikt mezi konzumem a spolupro�íváním, mezi 

koupí �konzerv� a �stahováním� hudby či filmů v rámci nějaké komunity má předem 

jasného, systémového vítěze. �Hudební továrna� to nebude. 

 

Graf 1. Vývoj změn internetového připojení  
2007-2015E 

Graf 2. Aktivity mobilních u�ivatelů  
v USA 2010 

 



48 

Zdroj: analýza Morgan Stanley 20101 70F

171 Zdroj: analýza Morgan Stanley 2010 

  
 

Graf 3. Zisk z prodeje nosičů  
vyrobených v USA  

1973-2009 (USD/os)  
červeně: 8 HNapster začal provoz v červnu 1999 

 

 
Graf 4. Prodané nosiče  

vyrobené v USA  
1997-2009 (nosič/os) 

 

 
Zdroj: RIIA 2010 
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Graf 5. Tr�by za prodej nosičů hudby  
svět 1973-2009 (mld USD) 

Graf 6. Mno�ství prodaných nosičů a tr�by za nosiče 
svět 1997-2007 

Zdroj: Bain & Company 2010 
Business Insider � Chart of the day1 7 1F

172  

 

Zdroj: analýza Morgan Stanley 2010 

Psycholog James R. Flynn v knize Co je to inteligence? 1 72F

173 či Jürgen Habermas 

v knize Komunikace a evoluce společnosti1 73F

174 tvrdí, �e změny �ivotního prostředí 

vyplývající z modernizace � jako je intelektuálně náročněj�í práce, vět�í vyu�ití 

technologií a men�í rodina � znamená, �e mnohem vět�í mno�ství lidí si daleko více 

                                                 
171  MEEKER, Mary. Mobilní internet brzy předběhne pevný Internet. Morgan Stanley 2010.  

[online] HTML: <http://gigaom.com/2010/04/12/mary-meeker-mobile-internet-will-soon-overtake-fixed-internet/>  
172  ZAROS, Jay. Graf dne: Smrt hudebního průmyslu. In: Business Insider 16. 2. 2011  

[online] HTML: <http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day> 
173  FLYNN, James R. What Is Intelligence?: Beyond the Flynn Effect. Cambridge University Press 2007. ISBN 

9780521880077 
174  HABERMAS, Jürgen. Communication and the Evolution of Society. Beacon, 1979. ISBN 080701513X 
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zvyklo na manipulaci s abstraktními pojmy, ne� před sto lety. Ke stejnému názoru do�el 

Flynn Dickens17 4F

175 či David F. Marks175F

176. 

Odtr�ení práce od pracovi�tě (továrny) prostřednictvím mobilních komunikací 

(mobilní telefonie, vysoce výkonné a přitom kapesní počítače, internet, bezdrátové sítě 

wifi apod.) a rozmach offline homeworkingu a online kolaborativního virtuálního 

networkingu (cloud) rozbíjí u �nových� elit � znalostních pracovníků (�knowledge 

worker� dle Petera F. Druckera 112 H

139) tradiční periodizaci dne � chápání osmihodinové 

pracovní doby i dne a noci (globální nebo �firemní� pracovní doba virtuálních 

mezinárodních týmů), stírá mnohdy rozdíl mezi prací a zábavou (například operátoři 

bezpilotních bitevních letounů Predator jsou v převá�né míře sotva zletilí hráči her 

sedící doma u svých počítačů, najmuti armádou a �plnící mise� kdesi v Afghánistánu 

přes vojenskou telekomunikační dru�ici17 6F

177), akceleruje sociální odcizování 

(individualizace, rozpad rodiny1 77F

178, rozvodovost, bezdětnost, zvy�ující se podíl singles v 

populaci17 8F

179) a vede i rozpadu privátních i komunitních rituálů (neděle jako sedmý den 

bez práce, �čaj o páté� či �večeře v �est�). To postupně se nemů�e nepromítnout do 

změn hodnot, které obyvatelé Evropy pova�ují za významné a prostřednictvím nich se 

to nemů�e nepromítnout do politických konstruktů, regulujících média. 

                                                 
175  DICKENS, Flynn Heritability Estimates Versus Large Environmental Effects: The IQ Paradox Resolved 

Psychological Review Vol 108, No 2, 2001. str. 346-369  

[online] PDF: <http://www.apa.org/journals/features/rev1082346.pdf> 
176  MARKS, David F. "IQ variations across time, race, and nationality:an artifact of differences in literacy skills". 

Psychological Reports Vol. 106, Iss. 3, 2010. str. 643�664. doi:10.2466/pr0.106.3.643-664. shrnutí Ammons 

Scientific  

 [online] HTML: <http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.106.3.643-664>  
177  Kaláb, Milo�. Z války k domácímu grilu a zpět během jednoho dne. Britské listy  1.3.2010.  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/51405.html>   
178  Dudová, Radka; Vohlídalová, Marta. Rodina a rodičovství v individualizované společnosti.   

[online] HTML: <http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2005112901> 29. 11. 2005 
179  HA�KOVÁ, Hana. Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvantitativních dat.   

Sociologický ústav AV ČR, 2007. Projekt Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a 

partnerského �ivota.   

[online] PDF: <http://www.soc.cas.cz/promeny/download/1126/reprodukcni%20preference%20a%20bezdetnost.pdf>  
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Důsledkem stále vět�ího odcizení knowledge managementu reálnému světu 

(světu výroby i světu spotřeby) ov�em je jakási vícekolejnost �postindustriální� 

společnosti, o které hovoří a před kterou varuje například sociolog Jan Keller179F

180. 

Přechodné ře�ení konfliktů nastíněných teoreticko-futuristickými pracemi 

Tofflerových se o několik let později v EU na�lo cestu do formulací novel závazných 

evropských směrnic o elektronických médiích a informačních slu�bách, průbě�ně 

inovovaných a postupně sbli�ovaných tak, jak postupovala technologická konvergence 

informačních a telekomunikačních technologií. Evropské instituce ale nebyly ochotny 

�revolučně� uvolnit legislativu pro obsah nových médií tofflerovské třetí vlny, 

uva�ujíce neustále o vyva�ování rizik z neznáma regulací. Celý nevyhnutelný proces 

změn tak zbrzdily a zpozdily. Zcela nesmyslně, neboť se zbavily mo�nosti regulovat 

dal�í směřování vývoje. Nyní je decisní sféra ve valné vět�ině zemí EU v situaci, kdy 

nejen�e neřídí a neovlivňuje technologické změny, ale nemá na jejich rozvoj �ádný vliv 

a dokonce u� jim mnohdy nerozumí a nechápe, jak ¨proměňují kulturu1 80F

181, 
1 8 1F

182 i chování 

občanů18 2F

183. 

Ve stejnou dobu jako Tofflerovi, uva�ovali obdobně i dal�í analytici a 

sociologové. Objeviv�í se technologická změna se promítla např. i v České republice do 

úvah o přípravě digitálních novel mediálních zákonů a zákonů, regulujících slu�by 

informační společnosti1 83F

184, 
1 84F

185 i do úvah a práce sociologů1 85F

186. Obdobně uva�ovali i v 

                                                 
180  KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2010. ISBN 9788074190315 
181  LÉVY, Pierre. Kyberkultura. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 8024601095 
182   MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. In: Revue pro média č. 5 � Média a digitalizace, 2003.   

[online] PDF: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue05/macek-telesnost_a_kyberprostor.pdf>   
183  SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Digitalizace �ivotního stylu a �ivotního pole člověka. In: SAK, P. a kol. Člověk 

a vzdělání v informační společnosti: vzdělávání a �ivot v komputerizovaném světě. Praha : Portál, 2007. ISBN 

9788073672300 
184  Manifest znalostní společnosti : Co musí Česká republika udělat, aby obstála v globálním kapitalismu 21. století jako 

vysoce rozvinutá země. Praha: SPIS, 2004  

[online] PDF: <http://www.spis.cz/spis/fileadmin/docs/Spis/Aktuality/VEREJNE/2004/SPIS1_fin3.pdf>. 
185  KOTRBA �těpán. In: JIRÁK, Jan & kol. 10 let v českých médiích. ed. BERÁNEK, Josef a HEKERLOVÁ, Silvie. 

Portál 2005. ISBN 8071789259 
186  SAK, Petr Mláde� a média. In: JIRÁK, Jan & kol. 10 let v českých médiích. ed. BERÁNEK, Josef a HEKERLOVÁ, 

Silvie. Portál 2005. ISBN 8071789259 
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odděleních strategického rozvoje telekomunikačních firem. Česká republika byla v 

mnoha ohledech sociální laboratoří firem IBM1 8 6F

187, Microsoft18 7F

188 a dal�ích světových hi-

tech gigantů. Česká mediální legislativa se stala mnoha zemím včetně sousedního 

Slovenska vzorem. 

11. Televize bez hranic 

�Televize bez hranic� je základním kamenem audiovizuální politiky Evropského 

společenství. Směrnice byla přijata 3. října 198918 8F

189 a novelizována 30. června 1997189F

190 a 

11. prosince 20071 90F

191, 
1 91F

192. Televizní vysílání v rámci této směrnice definovala Rada jako 

slu�bu ve smyslu Smlouvy1 92F

193; tedy se na ni vztahuje po�adavek volnosti. Smlouva 

předpokládá volný pohyb v�ech slu�eb obvykle poskytovaných za úplatu, bez výjimek 

spojených s jejich kulturním nebo jiným obsahem a bez omezení vůči příslu�níkům 

členských států usazeným v jiné zemi Společenství ne� zemi příjemce slu�eb. Navíc 

právo vztahující se na vysílání a distribuci televizních slu�eb je v právu Společenství 

zvlá�tním projevem obecné zásady svobody projevu, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 

                                                                                                                                               

Virtuální normalita a deviace. Příspěvek přednesený na semináři sekce sociální patologie MČSS �lovice 22. 4. 2005 

a na semináři Média a násilí, Třeboň, 7. 5. 2005 pod názvem Mediální násilí � nahodilost či logický důsledek stavu 

společnosti [online] PDF: <http://tucnak.fsv.cuni.cz/~smid/knih/Newton%20kniha_po_kor_sm.pdf>  
187  IBM Portál pro veřejný sektor. Spolupráce s univerzitami.  

[online] HTML: <http://www-05.ibm.com/cz/public/index2.html?re=solutions_HP_dropdown>  
188  ČTK. Microsoft a ČVUT vybudují v Česku společnou laboratoř in: Novinky 13. 9. 2009 [online] HTML: 

<http://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/178886-microsoft-a-cvut-vybuduji-v-cesku-spolecnou-laborator.html> 
189  Směrnice Rady 89/552/EHS z 3. října 1989 o koordinaci určitých ustanovení stanovených zákony, předpisy nebo 

administrativním opatřením v členských státech pokud jde o provozování televizního vysílání. In: Úřední věstník L 

298, 17.10.1989, s. 23  
190  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997 
191  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 
192  Sjednocená verze směrnice �Televize/Audiovizuální mdiální slu�by bez hranic�  

Směrnice Rady (89/552/EHS) z 3. října 1989 o koordinaci určitých ustanovení stanovených zákony, předpisy nebo 

administrativním opatřením v členských státech pokud jde o provozování televizního vysílání  

[online] PDF: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:CS:PDF> 
193  CONSLEG: 1989L0552 � CS� 19.12.2007 � 002.001� 2 
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Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ratifikované v�emi členskými 

státy. 

Směrnice stanoví minimální pravidla nezbytná k zaji�tění svobody přenosu 

vysílání. Nedotýká se pravomocí členských států a jejich orgánů týkající se organizace 

� včetně systémů udělování licencí, udělování správních povolení nebo systémů 

zdaňování � a financování vysílání a rovně� obsahu pořadů. Svým textem se dle 

vlastní deklarace v preambuli nedotýká nezávislosti kulturního vývoje v členských 

státech a kulturní odli�nosti. Fakticky ov�em po�adavkem na evropská díla, definicí a 

regulací pořadů ovlivňujících mravní vývoj mláde�e kulturní vývoj ovlivňuje. 

Směrnice Televize bez hranic upravila detailně regulační rámec pro reklamu a 

sponzorování, nebo preferenci a propagaci evropských děl. Novelizace z roku 1997 

obsahuje ustanovení týkající se událostí evropsky zásadního významu, které musí být 

uvedeny jednotlivými členskými státy �iroké veřejnosti, a to buď prostřednictvím 

veřejnoprávních stanic nebo obecně přístupných komerčních stanic. Směrnice obsahuje 

i zásady ochrany nezletilých osob: členské státy mohou omezit přenos programů na 

jejich území, pokud tyto programy mají potenciál ovlivnit nezletilé �kodlivým 

způsobem. 

Směrnice 89/552/EHS byla pozměněná 19. června 1997 směrnicí 97/36/ES. Tato 

směrnice direktivně ulo�ila členským státům povinnost zdr�et se na svém území 

omezení vysílání programů, vysílaných z ostatních členských států. Kromě toho 

směrnice ulo�ila členským státům, aby zajistily, aby subjekty televizního vysílání 

spadající pod jejich pravomoc splňovaly jak směrnici, tak i vnitrostátní zákony v zemi 

jurisdikce. Tím také Úmluvu a dal�í dokumenty, jí podřízené. 

V návaznosti na dal�í rozvoj v oblasti vysílání byl přijat 9. 9. 1998 Protokol 

pozměňující Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi DH-MM (98) 8. 19 3F

194 Ten vstoupil 

                                                 
194  Protocol DH-MM (98) 8 amending the European Convention on Transfrontier Television  

Originál (EN) [online] HTML: <http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/e-pr_popr.htm>  

Protokol DH-MM (98) 8 pozměňující Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi 

překlad (CS) [online] HTML: <http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/Protokol_pozmenujici_Evropskou_umluvu_o_preshranicni_televizi.doc> 
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v platnost 1. března 2002. V něm byl do Úmluvy doplněn boj proti kouření, konzumaci 

alkoholu a drog a ochrana mláde�e před těmito vlivy a bylo zpřesněno právo na krátké 

zprávy o hlavních událostech. 

V roce 1998 vydala EBU na základě usnesení Evropského parlamentu z roku 

1996 o úloze televize veřejné slu�by v multimediální společnosti19 4F

195 poziční dokument 

�The Public Service Broadcasting Remit: Today and Tomorrow�1 95F

196, ve kterém určila 

médiím veřejné slu�by imperativ k plnění jejich úkolů. Tvrdila, �e veřejnoprávní 

vysílací organizace musí být hlavní silou na národní audiovizuální scéně a musí 

uspokojovat v�echny části a skupiny ve společnosti. Jakoby EBU u� tehdy tu�ila, �e 

média plnící veřejnou slu�bu budou mo�ná jedním z posledních tmelících prvků jinak 

segmentované společnosti. 
 

Česká republika Úmluvu RE podepsala 7. 5. 1999. Pro Českou republiku 

Úmluva ve znění pozměňujícího protokolu vstoupila v platnost 1. 3. 2004. V 

současnosti má úmluva 31 členských států (včetně jednoho státu, který není členem 

Rady Evropy). 

Dal�ími významnými dokumenty RE bylo Doporučení Parlamentního 

shromá�dění Rady Evropy o vysílání veřejné slu�by19 6F

197 z roku 2004, které definuje jako 

hodnoty 

! poskytování informací, kultury, vzdělání a zábavy celé společnosti 

! zvy�ování společenského, politického a kulturního občanského povědomí 

! nezávislost na politických či hospodářských vlivech 

! nestrannost 

! uspokojení potřeb v�ech společenských skupin 

! soudr�nost společnosti 

                                                 
195  Resolution on the role of public service television in a multimedia society 
196  The Public Service Broadcasting Remit: Today and Tomorrow. Úkoly veřejnoprávního vysílání: Dnes a zítra. EBU 

1998. [online] PDF: <http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_public_service_tcm6-4364.pdf>  
197  Recommendation 1641 (2004) on public service broadcasting. Překlad (CS) [online] HTML: 

<http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/Recommendation_1641__2004_.doc>  
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! bezplatnost a v�eobecnou přístupnost informací (v tomto případě vysílání) 

O tři roky později, dne 31. ledna 2007 bylo přijato Doporučení CM/Rec (2007) 3 

Výboru ministrů o úloze médií veřejné slu�by v informační společnosti1 97F

198. Zde se jako 

hodnoty mj. v textu uvádějí: 

! schopnost odrá�et různorodost my�lenek a názorů 

! rozmanitost a pluralitu (sdělovacích prostředků, ale i národního a evropského 

kulturního dědictví) 

! schopnost tvořit tuto kulturní rozmanitost 

! �ir�í demokratickou, sociální a kulturní účast občanů 

! respektování kultur a politického pluralismu 

! podpora sociální soudr�nosti a integraci v�ech jedinců, skupin a společenství 

! přístup k informacím v�em, včetně men�in a znevýhodněných skupin 

! nestrannost a nezávislost informací a komentářů 

! pluralitní veřejnou diskusi 

Doposud poslední novela směrnice Televize bez hranic, která byla dokončena v 

letech 2008-2010, změnila drasticky nejen obsah, ale i název směrnice na 

�Audiovizuální mediální slu�by bez hranic�. Princip volného pohybu �bez hranic� jako 

řídící zůstal, nicméně televizní vysílání se drasticky proměnilo technologicky � 

digitalizací a konvergencí s informačními a telekomunikačními technologiemi. Nicméně 

u� dvacet let vychází evropská politika televizního vysílání z několika hlavních 

principů: 

! volný pohyb evropských televizních programů v rámci vnitřního trhu; 

! preference společného veřejného zájmu 

! podpora nezávislé produkce, 

! objektivita a právo na odpověď 

                                                 
198  Doporučení CM/Rec(2007)3 Výboru ministrů členským státům o úloze médií veřejné slu�by v informační společnosti. 

Překlad (CS) [online] HTML: <http://www.mkcr.cz/assets/Doporuceni-RE-2007_3-cj-.doc> 
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! zákaz ve�keré televizní reklamy na drogy, cigarety a jiné tabákové 

výrobky, na léčiva a léčebné postupy, 

! striktní regulace televizní reklamy na alkoholické nápoje s ohledem na 

ochranu dětí a mláde�e; 

! po�adavek vyhrazení více ne� poloviny vysílacího času evropským dílům 

! čestnost a férovost reklamních sdělení a zákaz subliminálních sdělení 

! ochranu tělesného, du�evního a morálního vývoje dětí a mladistvých 

! ochranu handicapovaných 

! ochranu nábo�enských, kulturních a etnických men�in, jejich kultury, 

zvyků a jazyků 

Soubě�ně s těmito hlavními zásadami se směrnice TWF zaměřuje na zaji�tění 

určitých veřejných zájmů, které souvisejí jednak s detailní regulací obsahu a frekvence 

televizní reklamy, s ochranou dětí a mláde�e (opatření vůči programům násilné a 

pornografické povahy), kulturní diverzitou, a právem na odpověď. Od června 2001 

pro�la směrnice TWF procesem revize. 

�Evropskými díly� se podle směrnice rozumějí díla pocházející z členských států 

EU, díla pocházející z evropských států, které jsou stranou Evropské úmluvy o 

přeshraniční televizi Rady Evropy a díla �převá�ně vytvořená� ve spolupráci autorů a 

pracovníků s bydli�těm v jednom nebo více státech EU nebo státech RE, pokud jsou 

vytvořena nebo na výrobu těchto děl dohlí�í nebo ji fakticky kontroluje jeden nebo více 

výrobců usazených v jednom nebo více těchto státech nebo příspěvek koproducentů 

těchto států na celkové koprodukční náklady je vět�inový a koprodukce není 

kontrolována jedním nebo více výrobci usazenými mimo tyto státy. Jsou to ale také díla 

vytvořená v koprodukci v rámci dohod, týkajících se audiovizuálního odvětví, které 

byly uzavřeny mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a splňující podmínky stanovené v 

ka�dé takové dohodě, pokud koproducenti ze Společenství mají vět�inový podíl na 

celkových výrobních nákladech a výroba není kontrolována jedním nebo více výrobci 

usazenými mimo území členských států. 1 98F

199 

                                                 
199  Směrnice 89/552/EHS ve znění 97/36/ES a 2007/65/ES kap. 1 čl.1 odst. n).  

in: CONSLEG: 1989L0552 � CS� 19.12.2007 � 002.001� 6 
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12. Evropské hodnoty  
očima Listiny základních práv Evropské unie 

Více ne� půlstoletí politické integrace Evropy (počítáme-li jako první 

multilaterální integrační uskupení na území Evropy fakticky obranný Bruselský pakt z 

roku 1948 a Evropské sdru�ení uhlí a oceli ESUO na základě Paří�ské smlouvy1 99F

200 

podepsané v roce 1951, platné od roku 1952) nicméně zanechalo pouze několik málo 

pojmových okruhů, o nich� se v rámci členských zemí nevede latentní spor či jejich� 

konkrétní formulace nejsou ponechány na libovůli politicky rozmanitých vlád 

jednotlivých států EU. Mezi politiky napříč spektrem u� nepanuje ideová shoda na 

náplni ropských hodnot. Panuj pouz mocenská shoda, nepracující s idejemi, ale se 

zájmy. Nutno říci, �e poválečné OSN vytvořilo soustavou mezinárodních smluv při 

svém vzniku daleko �ir�í a pevněj�í hodnotový rámec. Mo�ná právě proto, �e to byla 

poválečná shoda vítězů, kteří ov�em v�ichni zaplatili stra�livou cenu. 

�Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsněj�í unii, se rozhodly sdílet 

mírovou budoucnost zalo�enou na společných hodnotách�, tvrdí preambule Listiny 

základních práv Evropské unie. Dal�í dva odstavce preambule jako politické deklarace 

vytvářejí jediný pojmový rámec, na kterém lze stavět subsidiární pojmový aparát i pro 

pou�ití v médiích: 

�Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na 

nedělitelných a v�eobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti 

a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Do středu své 

činnosti staví jednotlivce tím, �e zavádí občanství Unie a vytváří prostor 

svobody, bezpečnosti a práva. 

Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném 

respektování rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity 

členských států a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a místní 

                                                 
200  Paří�ská smlouva. In:: Wikipedia (CS)  

[online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_smlouva>  
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úrovni; usiluje o podporu vyvá�eného a udr�itelného rozvoje a zaji�ťuje volný 

pohyb osob, slu�eb, zbo�í a kapitálu, jako� i svobodu usazování.�20 0F

201 

Státníci a politici se byli schopni shodnout pouze na takto obecných 

prohlá�eních a jejich jednovětých, málokdy del�ích definicích v jednotlivých článcích. 

Vytkněme si jednotlivé pojmy a přiřaďme k nim články Listiny. 

! důstojnost (články 1-5) 

! svoboda (články 6-19) 

! rovnost (články 20-26) 

! solidarita (články 27-38) 

! demokracie (články 39-46) 

! bezpečnost a spravedlnost právního státu (články 47-50) 

! individuální vnímání práv a svobod (jednotlivec ve středu zájmu) 

! rozmanitost kultur a tradic (článek 22) jako národní identita 

! podpora vyvá�eného a udr�itelného rozvoje (článek 37) 

! volný pohyb osob (článek 45) 

! volný pohyb slu�eb 

! volný pohyb zbo�í 

! volný pohyb kapitálu 

! svoboda usazování 

V�imněme si, �e tento seznam deklarovaných hodnot se skoro vůbec nekryje s 

hodnotami, na nich� stojí evropská ekonomika. Volný pohyb slu�eb, zbo�í a kapitálu 

není mimo preambuli v Listině nijak detailněji rozveden, zatímco v celé dosavadní 

historii evropské integrace tvořily právě tyto hodnoty její páteř. Kdyby se Evropa kdysi 

na počátku nedohodla na společném trhu s uhlím a ocelí a jadernými technologiemi, 

nedohodla by se nejspí�e na ničem jiném (stejně jako se pro odpor francouzských 

zemědělců nedohodla na společné nediskriminující zemědělské politice). 

                                                 
201  Listina základních práv Evropské unie (CS)  

[online] HTML: <http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm>  
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13. Rezoluce Rady Evropy � COE 

Rada Evropy jako orgán volených zástupců zemí Evropy s nej�ir�ím mandátem 

pro Evropu určovat standardy svobody sdělovacích prostředků, v souladu s vý�e 

uvedenými zásadami, které s promítaly u� do předchozích evropských integračních 

smluv, vytvořila v průběhu času konzistentní řadu dokumentů, počínaje článkem 10 

Evropské úmluvy o lidských právech ETS 5 a řadou souvisejících doporučení Výboru 

ministrů, 9 HRezolucí č. 1636 (2008) o indikátorech pro média v demokracii, 1 0 HDoporučením 

1855 (2009) o regulaci audio-vizuálních mediálních slu�eb, stejně jako 1 1 HDoporučením 

Výboru ministrů R (1996) 10 o garancích nezávislosti veřejnoprávního vysílání,12 H Rec 

(2007) 3 o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků v informační společnosti, 

1 3 HRezoluce 1577 (2007) a14 H 1 5 HDoporučení 1814 (2007) k dekriminalizaci pomluvy a 1 6 HRec 

(2007) 16 o opatřeních na podporu veřejných slu�eb v internetu, stejně jako 

1 7 HProhlá�ením Výboru ministrů  o zaji�tění nezávislosti veřejnoprávního vysílání v 

členských státech ze dne 27. září 2006 a 18 HProhlá�ením Výboru ministrů  o přidělování a 

správu digitální dividendy a veřejného zájmu ze dne 20. února 2008, jako� i 

1 9 HDoporučením Parlamentního shromá�dění 1589 (2003) o svobodě projevu ve 

sdělovacích prostředcích a 20 HRezolucí 1535  (2007) o ohro�ení �ivota a svobody projevu 

novinářů. 

Po�adavky pro svobodu sdělovacích prostředků lze v souladu s těmito 

dokumenty charakterizovat takto: 

! ochrana svobody projevu a informací prostřednictvím sdělovacích prostředků; 

! ochrana svobody novinářské práce; 

! ochrana svobody zřizování a provozu médií; 

! nezávislost veřejnoprávního vysílání a jeho financování; 

! transparentnost vztahů mezi státem a sdělovacími prostředky; 

! otevřenost vlády, parlamentu a soudů vůči poskytování informací; 

! transparentnost vztahu médií a jejich ekonomického vlivu na nosičích; 

! mediální etika; 

! národní monitoring svobody sdělovacích prostředků národními i nadstátními 

institucemi na základě předem známých kritérií 
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Právní ochrana svobody projevu a informací prostřednictvím médií je 

po�adavkem pro ka�dou demokracii. Pokud existuje ústavní ustanovení zaručující tuto 

svobodu, musí být zaji�těno fungování soudního přezkumu v�ech omezení ochrany 

svobody projevu. 

Rada Evropy dala ve vý�e uvedených dokumentech mnohokrát najevo, �e 

! Právo na svobodu projevu a informací prostřednictvím sdělovacích 

prostředků musí být zaji�těno podle vnitrostátních právních předpisů, a toto 

právo musí být v reálném čase vynutitelné. 

! Státní úředníci nesmí být chráněni před kritikou a urá�kou na vy��í úrovni 

ne� obyčejní občané, například prostřednictvím trestního práva, které by 

určilo vy��í trest za verbální trestné činy proti �veřejnému činiteli�. 

! Verbální trestné činy (pomluva, nactiutrhání) vůči osobám i institucím by 

měly být zru�eny nebo alespoň minimalizováno jejich uplatňování. 

! Musí být právní mocí státu vynutitelné právo osoby, která je dotčena 

nepravdivými nebo z kontextu vytr�enými informacemi o sobě v médiích, na 

odpověď či na dodatečné sdělení 

! Nikdy by neměl být uvězněn novinář nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci 

uzavřen sdělovací prostředek kvůli kritickým připomínkám vůči veřejné 

moci; 

! Trestní zákony proti podněcování k nenávisti nebo k ochraně veřejného 

pořádku nebo národní bezpečnosti, musí jako prioritní respektovat právo na 

svobodu projevu. Pokud budou existovat v národní legislativě sankce, musí 

respektovat po�adavky nezbytnosti a proporcionality. 

! Novináři nesmí být vystaveni nepřiměřeným po�adavkům na výkon profese 

ze strany státu, 

! Politické strany a kandidáti musí mít spravedlivý a rovný přístup ke 

sdělovacím prostředkům. Jejich přístup k médiím se usnadní během 

volebních kampaní vnitrostátní právní předpis v nezbytném rozsahu; 

! Zahraničnímu novináři by neměl být odepřen vstup do země nebo pracovní 

povolení z důvodu jeho potenciálně kritické zprávy; 

! Utajení novinářských zdrojů informací musí být respektováno; 

! Výhradní práva týkající se podávání zpráv o významných událostech ve 
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veřejném zájmu nesmí být v rozporu s právem veřejnosti na svobodu 

informací; 

! Ochrana soukromí a státního tajemství nesmí neoprávněně omezovat právo na 

informace či právo informovat; 

! Novináři by měli mít odpovídající pracovní smlouvy s dostatečnou sociální 

ochranu, aby nebyla ohro�ena jejich nestrannost a nezávislost; 

! Novináři nesmí být omezeni při vytváření asociací, jako jsou odbory a musí 

být zaručeno právo na kolektivní vyjednávání; 

! Média by měla mít redakční nezávislost na vlastnících médií, například tím, 

�e vlastník média bude souhlasit s kodexem chování pro zachování redakční 

nezávislosti, aby bylo zaji�těno, �e vlastníci médií nebudou v rozporu s 

po�adavky profesionality při ka�dodenní redakční práci nebo v situacích, kdy 

by byla ohro�ena nestrannost �urnalistiky 

! Novináři musí být chráněni proti hrozbám nebo útokům z důvodů výkonu 

jejich práce. Policejní ochrana musí být na �ádost novináře, který se cítí být 

ohro�en, poskytnuta. Státními zástupci a soudy se musí dostatečně a včas 

zabývat případy, kdy novináři obdr�eli hrozby nebo byli napadeni v 

souvislosti s výkonem své práce; 

! Regulační orgány pro rozhlasové a televizní vysílání musí fungovat 

nestranným a efektivním způsobem, například při udělování licencí. Ti�těná 

média a internetové sdělovací prostředky by neměly být povinny �ádat o 

státní licenci, která jde nad rámec pouhé obchodní nebo daňové evidence; 

! Média musí mít spravedlivý a rovný přístup k distribučním kanálům, ať u� 

technické infrastruktury (např. rádiových frekvencí, přenosových kabelů, 

satelitů) nebo komerční (novinová distribuce, po�tovní nebo jiné doručovací 

slu�by) ; 

! Stát nesmí omezovat přístup k zahraničnímu tisku nebo elektronickým 

médiím včetně internetu; 

! Vlastnictví sdělovacích prostředků a ekonomický vliv přes média musí být 

transparentní. Legislativa musí chránit před mediálními monopoly a 

zneu�itím dominantního postavení na trhu médií. Kromě toho by měla být 

přijata konkrétní pozitivní opatření na podporu plurality sdělovacích 

prostředků; 
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! Pokud média dostávají přímé nebo nepřímé dotace, musí státy zacházet s 

těmito médii spravedlivě a neutrálně; 

! Veřejnoprávní sdělovací prostředky musí být chráněny proti politickému 

vmě�ování do jejich ka�dodenního řízení a jejich redakční práce. Vy��í 

mana�erské pozice by měly být zakázány lidem s jasnou orientací na politické 

strany; 

! Veřejnoprávní sdělovací prostředky by měly zavést vlastní vnitřní kodexy 

novinářské práce a redakční nezávislosti na politických stranách; 

! �Soukromé� sdělovací prostředky by neměly být provozovány ani v dr�ení 

státu nebo státem kontrolované společnosti; 

! Členové vlády by neměli vykonávat odborné činnosti v médiích a zároveň v 

úřadu; 

! Vláda, parlament a soudy musí být otevřené pro média spravedlivým a 

rovnocenným způsobem; 

! Měl by existovat systém samoregulace médií, včetně práva na odpověď a 

opravu nebo dobrovolné omluvy novinářů. Média by měla vytvořit vlastní 

samoregulační orgány, jako je ombudsman či etické komise, a rozhodnutí 

těchto orgánů by měla být provedena a zveřejňována. Tato opatření by měla 

být právně uznávána soudy. 

! Novináři by si měli sami nastavit vlastní profesní kodexy chování a ty by 

měly být pou�ívány. Měli by sdělit svým divákům či čtenářům, �e nemají 

�ádné skryté politické a finanční zájmy, stejně jako jakoukoliv spolupráci se 

státními orgány (embedded vojenská či policejní �urnalistika), která by mohla 

být vnímána jako mo�ný střet zájmů; 

! Novináři by měli svou činností usilovat o naplňování slu�by veřejnosti jako 

nejvy��ího morálního imperativu své profese. 
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Hlavní etické problémy, s nimi� se mů�e při své práci novinář setkat, vnímá 

ov�em dlouholetý český televizní komentátor a vysoko�kolský pedagog Václav 

Moravec20 1F

202 v kontextu české �urnalistiky jako: 

1. Naru�ování soukromí � jde o jev, kdy novináři poru�ují právo na ochranu 

soukromí jednotlivců či skupin (např. rodin). � Za naru�ování soukromí je 

mo�né pova�ovat i nedodr�ování principu presumpce neviny. 

2. Střet zájmů � nastává zpravidla při posuzování práce novináře s jeho 

mimopracovními aktivitami. Za střet zájmů bývá pova�ována politická 

kariéra novináře�, poradenská činnost novináře pro politiky či 

podnikatelský subjekt, referování novináře o firmě, její� akcie vlastní apod. 

3. Úplatky � rozumí se jimi předev�ím finanční a hmotné výhody, které se 

nabízejí novináři při jeho práci�. 

4. Klamání � tato kategorie etických otázek zahrnuje novinářské postupy, které 

mohou klamat čtenáře, zdroje informací nebo ty, které jsou předmětem 

zpravodajství. Jde například o vydávání se novináře za někoho, kým není�. 

5. Osobní účast na zprávě � předev�ím v krizových situacích se novinář spí�e, 

ne� nezaujatým pozorovatelem stává přímým účastníkem zprávy (například 

kdy� je účastníkem záva�né dopravní nehody, pokusu o sebevra�du či 

účastníkem válečného konfliktu). � 

6. Plagiátorství � převzetí cizích textů či jejich částí a vydávání je za vlastní. 

Mů�e jít i o přebírání zpravodajských či publicistických námětů bez uvedení 

média, které se tématu věnovalo jako první. V některých případech je velmi 

obtí�né rozli�it mezi opisováním a re�er�ní prací. Literární kritik Wilson 

Mizner v této souvislosti ironicky poznamenává: �Kdy� opisuje� od jednoho 

autora, je to plagiát, kdy� opisuje� od mnoha, je to re�er�e.� 

 

Rada Evropy schválila u� v roce 1993 Rezoluci č. 1003 o etice �urnalistky2 02F

203, která byla 

strukturovaná a na tehdej�í dobu velmi komplexní: 

                                                 
202  MORAVEC, Václav. Etika a česká média. Kap. Etické otazníky novinářské práce, str. 51-53 In: JIRÁK, Jan & kol. 10 

let v českých médiích. ed. BERÁNEK, Josef a HEKERLOVÁ, Silvie. Portál 2005. ISBN 8071789259 
203  Resolution 1003  on the Ethics of Journalism. Council of Europe 1993. [online] HTML: 

<http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta93/ERES1003.HTM>  
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Zprávy a názory 

1. Kromě zákonných práv a povinností stanovených v příslu�ných právních 

normách, média mají etickou odpovědnost vůči občanům a společnosti, 

které musí být zdůrazněna zejména v současné době, kdy informace a 

komunikace hrají velmi důle�itou roli při tvorbě osobních občanů 'postoje a 

vývoj společnosti a demokratického �ivota. 

2. Novinářská profese zahrnuje práva a povinnosti, svobody a odpovědnost. 

3. Základním principem jakékoli etické úvahy o �urnalistice je, �e jasně je třeba 

rozli�ovat mezi zprávou a názory, tak, �e není mo�né si je splést. Novinky 

jsou informace o skutečnostech a údajích, zatímco názory tlumočí my�lenky, 

nápady, názory či hodnocení ze strany médií, vydavatelů, společností, nebo 

novinářů. 

4. Publikace zpráv by mělo být zalo�eno na pravdivosti, zaji�těné vhodnými 

prostředky ověření a důkazu, a nestrannosti v prezentaci, popisu a 

vyprávění. Domněnka se nesmí zaměňovat se zprávou. Novinové titulky a 

souhrny musí odrá�et co nejvěrněji podstatu skutečností a údajů. 

5. Vyjadřování názorů mů�e vést my�lenky nebo připomínky k obecným 

my�lenkám nebo poznámkám ke zprávě, týkající se skutečných událostí. 

Přesto�e názory jsou v�dy subjektivní, a proto nemohou a neměly by 

podléhat kritérium pravdivosti, musíme zajistit, �e názory budou vyjádřeny 

čestně a eticky. 

6. Stanoviska ve formě komentářů k událostem a akcím, týkající se osob 

nebo institucí by se neměly pokou�et popřít nebo ukrýt realitu faktů nebo 

dat. 
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Právo na informace  

jako základní lidské právo � Vydavatelé, vlastníci a novináři 

7. práce médií je jedním ze �zprostředkování�, poskytující informační slu�bu 

a práva, která vlastní v souvislosti se svobodou informací závisící na faktu, 

�e adresáti jsou občané. 

8. Právo na informace je základním právem, které bylo zdůrazněno 

precedenčním právem Evropské komise a Soudu pro lidská práva, týkající se 

článku 10 Evropské Úmluvy o lidských právech a uznané podle čl. 9 

Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, stejně jako ve v�ech 

demokratických ústavách. Majitel práva je občan, který má také související 

právo po�adovat, aby informace dodávaná novináři byla zprostředkována 

pravdivě v případě zpráv a poctivě v případě názorů, bez vněj�ího 

zasahování buď orgány veřejné moci nebo soukromého sektoru. 

9. Orgány veřejné moci se nesmí domnívat, �e vlastní informace. 

Reprezentativnost těchto orgánů poskytuje právní základ pro úsilí zajistit a 

roz�ířit pluralismus v médiích a zajistit, aby byly vytvořeny nezbytné 

podmínky pro uplatňování svobody projevu, práva na informace a obrany 

před cenzurou. Navíc Výbor ministrů si je vědom této skutečnosti, o čem� 

svědčí ve svém Prohlá�ení o svobodě projevu a informací, přijatém dne 29. 

dubna 1982. 

10. Kdy� se zabýváme �urnalistikou, je třeba připomenout, �e se spoléháme na 

sdělovací prostředky, které jsou součástí firemní struktury, ve které musí být 

rozli�ováno mezi vydavateli/publishery, vlastníky a novináři. Za tímto 

účelem, kromě zaji�ťování svobody sdělovacích prostředků, musí být také 

chráněna svoboda uvnitř médií a stře�ena proti vnitřním tlakům. 

11. Zpravodajské organizace musí pova�ovat samy sebe jako zvlá�tní sociálně-

ekonomické subjekty, jejich� podnikatelské cíle musí být omezeny 

podmínkami pro poskytování přístupu k základnímu právu. 
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12. Zpravodajské organizace musí prokázat transparentnost v oblasti vlastnictví 

média a řízení, umo�ňující občanům jasně zjistit toto�nost majitelů a rozsah 

jejich ekonomických zájmů v médiích. 

13. Uvnitř zpravodajské organizace, musí vydavatelé a novináři koexistovat, 

přičem� je třeba mít na paměti, �e legitimní respektování ideologické 

orientace vydavatelů a vlastníků je omezeno absolutním po�adavkem na 

pravdivé zpravodajství a etické názory. To je nezbytné, máme-li dodr�ovat 

základní právo občanů na informace. 

14. Tyto po�adavky jsou takové, �e musíme posílit záruky novinářské svobody 

projevu, proto�e musí v poslední instanci fungovat jako konečný zdroj 

informací. V této souvislosti musíme právně roz�ířit a upřesnit charakter 

klauzule svědomí a slu�ebního tajemství, důvěrných zdrojů informací z očí 

do očí, harmonizovat vnitrostátní ustanovení v této věci tak, aby mohly být 

realizovány v �ir�ím kontextu demokratické Evropy. 

15. �ádní vydavatelé či majitelé, ani novináři by si neměli myslet, �e vlastní 

zprávy. Zpravodajské organizace musí zacházet s informacemi tak, �e 

nebudou představovat komoditu, ale základní právo občana. Za tímto 

účelem by média neměla vyu�ívat ani kvalitu, ani substanci zpráv nebo 

názorů pro účely podporující čtenářský klub nebo velikost publika s cílem 

zvý�it příjem z reklamy. Máme-li zajistit, aby se s informacemi zacházelo 

eticky, musí být cílové publikum pova�ováno za jedince a ne za masu. 

Funkce �urnalistiky a její etické činnost 

17. Informace a názory, sdělené �urnalistikou prostřednictvím sdělovacích 

prostředků, se silnou podporu nových technologií, mají rozhodující význam 

pro rozvoj jednotlivce a společnosti. Je nepostradatelný pro demokratický 

�ivot, proto�e pokud je demokracie plně rozvinuta, musí zaručovat účast 

občanů na věcech veřejných. Postačí, kdy� řekneme, �e taková účast by 

nebyla mo�ná v případě, �e by občané nemohli přijímat informace o 

veřejných zále�itostech, které potřebují a které musí být v médiích. 
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18. Význam informací, zejména rozhlasového a televizního zpravodajství, pro 

kulturu a vzdělání bylo zdůrazněno v shromá�dění 21 HDoporučením 10672 03F

204. 

Jejich vliv na veřejné mínění jsou zřejmé. 

19. Bylo by chybou vyvozovat z důle�itosti této úlohy, �e média skutečně 

představují veřejné mínění, nebo �e by měla nahradit specifické funkce 

veřejných orgánů nebo institucí vzdělávacího a kulturního charakteru, jako 

jsou �koly. 

20. To by toti� vedlo k transformaci médií a �urnalistiky na orgány veřejné moci 

nebo k opozici vůči těmto orgánům (�mediokracie�), i kdy� by 

nereprezentovaly občany a nepodléhaly stejné demokratické kontrole jako 

orgány veřejné správy, a neměly by odborné znalosti, odpovídající kulturním 

nebo vzdělávacím institucí. 

21. Proto by �urnalistika neměla měnit pravdivé, nestranné informace, nebo 

čestné názory, nebo je vyu�ít pro mediální účely, ve snaze vytvořit nebo 

utvářet veřejné stanovisko, proto�e její legitimita se opírá o účinné 

dodr�ování základních občanských práv na informace jako součást 

dodr�ování demokratických hodnot. Za tímto účelem legitimní investigativní 

�urnalistika je omezena pravdivostí a poctivostí informací a názorů a je 

neslučitelná s novinářskou kampaní na základě dříve přijatých pozic a 

zvlá�tních zájmů. 

22. �urnalistické informace a názory musí respektovat presumpci neviny, 

zejména v případech, které jsou stále pod výkonem soudní pravomoci, se 

musí novináři zdr�et soudů. 

23. Právo jednotlivce na soukromí musí být respektováno. I osoby, které se 

pohybují ve veřejném �ivotě, mají nárok na ochranu svého soukromí, s 

výjimkou případů, kdy jejich soukromý �ivot mů�e mít vliv na veřejný �ivot. 

                                                 
204  Doporučení COE č. 1067.  

[online] HTML:  

<http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA87/erec1067.htm>  



67 

Skutečnost, �e osoba je dr�itelem veřejného postu, nezbavuje ji práva na 

respektování jejího soukromí. 

24. Pokus o nalezení rovnováhy mezi právem na respektování soukromého 

�ivota, zakotvené v článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a 

svobodách, a vyjádření uvedená v článku 10, je dobře dokumentován v 

nedávném případě rozhodnutí Evropská komise a Soudu pro lidská práva. 

25. V novinářské profesi účel nesvětí prostředky, a proto informace musí být 

získány právními a etickými prostředky. 

26. Na �ádost osoby, které se to týká, musí sdělovací prostředky opravit, 

automaticky a rychle, a s celou podstatnou informací, vydanou zprávu 

nebo názor, za předpokladu, �e nimi sdělená zprávu nebo názor jsou 

nepravdivé nebo chybné. Vnitrostátní právní předpisy by měly stanovit 

přiměřené sankce a případně od�kodnění. 

27. Za účelem harmonizace uplatňování a výkonu tohoto práva v členských státy 

Rady Evropy, musí provádět Rezoluci (74) 26 o právu na odpověď � 

stanovisko jednotlivce ve vztahu k tisku, přijaté Výborem ministrů dne 2. 

července 1974, a také příslu�ná ustanovení Evropské úmluvy o přeshraniční 

televizi. 

28. S cílem zajistit vysoce kvalitní práci a nezávislost na straně novinářů, musí 

jim být zaručena slu�ná mzda, řádné pracovní podmínky a zařízení. 

29. Ve vztazích, které novinář musí udr�ovat v rámci svých úkolů s orgány 

veřejné moci nebo v různých hospodářských odvětvích, je třeba dbát, aby se 

zabránilo nějakému druhu tichého souhlasu, který by mohl mít vliv na 

nezávislost a nestrannost �urnalistiky. 

30. V �urnalistice by kontroverzní nebo senzační zprávy neměly být 

zaměňovány s těmi, o kterých je důle�ité poskytnout informace. Novinář 

nesmí vyu�ívat svého postavení pro hlavní účel získat presti� nebo osobní 

vliv. 
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31. S ohledem na slo�itost procesu poskytování informací, který je stále více 

zalo�en na vyu�ívání nových technologií, rychlosti a stručnosti, musí být 

novináři povinni mít odpovídající odborné vzdělání. 

Pravidla pro redakce 

32. V novinách podnikání musí vydavatelé, vlastníci a novináři �ijí bok po boku. 

Za tímto účelem musí být vypracována pravidla pro redakci, aby se 

reguloval profesionální vztah mezi novináři, vydavateli a vlastníkem v rámci 

média, odděleně od bě�ných po�adavků pracovněprávních vztahů. Tato 

pravidla by stanovila vytvoření redakčních rad. 

Konfliktní situace a případy zvlá�tní ochrany 

33. Ve společnosti občas vznikají situace, plné napětí a konfliktů pod tlakem 

faktorů, jako jsou terorismus, diskriminace men�in, xenofobie nebo válka. Za 

takových okolností mají média morální povinnost hájit demokratické 

hodnoty: úctu k lidské důstojnosti, ře�ení problémů mírovými, tolerantními 

prostředky, a proto se musejí postavit proti násilí, jazyku nenávisti a 

konfrontaci a odmítnout ve�kerou diskriminaci zalo�ena na kultuře, pohlaví 

nebo nábo�enství. 

34. Nikdo by neměl zůstat neutrální tváří v tvář obraně demokratických hodnot. 

Nakonec média musí hrát významnou roli v prevenci napětí a musí 

podporovat vzájemné porozumění, toleranci a důvěru mezi různými 

komunitami v regionech, kde zvítězil konflikt, jako generální tajemník Rady 

Evropy stanovil realizovat opatření na posílení důvěry v bývalé Jugoslávii. 

35. S ohledem na velmi specifický vliv médií, zejména televize, na postoje dětí a 

mladých lidí, je třeba dbát, aby média nevysílala programy, zprávy nebo 

obrazy, oslavující násilí, vyu�ívání sexu a konzumerismus, nebo pou�ívala 

úmyslně nevhodného jazyka. 



69 

Etika a samoregulace v �urnalistice 

36. S ohledem na po�adované podmínky a základní zásady vyjmenované vý�e, 

média se musí zavázat k předlo�ení firemních etických zásad, zaručujících 

svobodu projevu a základní právo občanů přijímat pravdivé informace a 

upřímné názory. 

37. S cílem dohlí�et na provádění těchto zásad, samoregulační orgány nebo 

mechanismy musí být nastaveny tak, aby zahrnovaly vydavatele, novináře, 

sdru�ení u�ivatelů medií, odborníky z akademického světa a soudce, kteří 

budou odpovědni za vydání usnesení o dodr�ování etických pravidel v 

�urnalistice, s předcházejícím závazkem na straně médií, aby zveřejnila 

příslu�né rezoluce. To pomů�e občanům, kteří mají právo na informace, 

přijmout buď pozitivní nebo negativní rozhodnutí o novinářské práci a 

důvěryhodnosti. 

38. Samoregulační orgány či mechanismy, sdru�ení u�ivatelů sdělovacích 

prostředků a příslu�ná pracovi�tě univerzit mohou publikovat ka�dý rok 

prováděný výzkum a posteriori o pravdivosti informací vysílaných v 

médiích, a to porovnáním zpravodajství s realitou. To by slou�ilo jako 

barometr důvěryhodnosti, který občané mohou pou�ít jako návod na etické 

normy dosa�ené ka�dým médiem či ka�dou jeho částí, nebo dokonce ka�dým 

jednotlivým novinářem. Příslu�né nápravné mechanismy by mohly současně 

přispět ke zlep�ení způsobu, jakým je vykonávána �urnalistická profese. 20 4F

205 

                                                 
205  Rezoluce Rada Evropy č 1003 o etice �urnalistky. 1993.  

Parlamentní shromá�dění diskutovalo dne 1. července 1993 (42. zasedání PACE) (viz Doc.6854, zpráva Výboru pro 

kulturu a vzdělávání, zpravodaj Núñez Encabo).  

Text byl přijat Parlamentním shromá�děním na 1. 7. 1993 (42. zasedání PACE). 

[online]HTML: <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/ERES1003.htm> 
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14. Plnění veřejné slu�by a zájem na její likvidaci 

�Inform, educate and entertain.� 

Je na pová�enou (�pacta sunt servanda� � smlouvy se mají dodr�ovat205F

206), �e 

mnoho evropských zemí doposud nesplnilo v plné míře závazek, který jejich vlády 

přijaly akceptací členství v RE, vyplývající z Rezoluce Rady Evropy č 1003 o etice 

�urnalistky či z dokumentů přijatých na 4. konferenci ministrů evropských zemí, která 

se v roce 1994 konala v Praze20 6F

207. Tam se ministři zavázali udr�ovat a rozvíjet silné a 

nezávislé veřejnoprávní vysílání. Znepokojující je i skutečnost, �e základní principy 

nezávislosti veřejnoprávního vysílání, obsa�ené v Doporučení č. R (96) 10 Výboru 

ministrů, nejsou je�tě stále v mnoha členských zemích pevně zakotveny. 

�Média veřejné slu�by by měla být důle�itým veřejným zdrojem nestranných 

informací a různorodých politických stanovisek; jejich fungování by mělo 

podléhat vysokým redakčním standardům objektivity, spravedlivosti a 

nezávislosti na politických nebo ekonomických vlivech; měla by podléhat vy��í 

veřejné kontrole a mít vy��í odpovědnost za své pořady ne� soukromí 

provozovatelé; měla by rozhodujícím způsobem přispívat k výrobě 

audiovizuálních děl vysoké kvality; měla by pro �irokou veřejnost zajistit volný 

                                                 
206  z římského práva (Ulpianus Domitius, 170-228 n.l.), základní zásada mezinárodního práva 
207  Evropské konference ministrů o politice hromadných sdělovacích prostředků � přijaté texty (EN). COE 2006. 

 1. evropská ministerská konference o mediální politice, Vídeň, 9. a 10. prosince 1986 

 2. evropská ministerská konference o mediální politice, Stockholm, 23. a 24. listopadu 1988 

 3. evropské ministerská konference o mediální politice, Nicosia, 9. a 10. října 1991 

 4. evropské ministerská konference o mediální politice, Praha, 7. a 8. prosince 1994 

 5. evropské ministerská konference o mediální politice, Soluň, 11. a 12. prosince 1997 

 6. evropské ministerská konference o mediální politice, Krakov, 15. a 16. června 2000 

 7. evropská ministerská konference o mediální politice, Kyjev, 10. a 11. března 2005 

 [online] PDF: <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/DH-MM(2006)004_en.pdf>  
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přístup k neformálnímu vzdělávání a kultuře; mají mo�nost a povinnost slou�it 

také men�inám, o ně� by čistě komerční trh neměl zájem; proto by měla 

podporovat nekomerční cíle, jako je rozvoj společnosti, veřejný zájem v 

demokratických procesech, porozumění mezi kulturami a integraci společnosti. 

Pakli�e plní tuto funkci, mají média veřejné slu�by důle�itou hodnotu pro 

veřejnost, která by neměla být omezována nebo ru�ena.� 

2 2 HParlamentní shromá�dění Rady Evropy, 19. 3. 2009 2 07F

208 

Parlamentní shromá�dění Rady Evropy mělo pravdu. Problémy médií veřejné 

slu�by ale jsou méně vzne�ené, proto�e ideje a hodnoty, na nich� vznikala sama Rada 

Evropy či Evropská unie, jsou posledních dvacet let rozostřovány a nenápadně, ale o to 

důkladněji erodovány. Ve jménu neregulování nadnárodní akumulace a globalizace 

kapitálu. 

Parlamentní shromá�dění Rady Evropy správně konstatuje, �e vysílání veřejné 

slu�by dnes existují v prostředí, které je oproti minulosti poznamenáno současnou 

nabídkou velkého mno�ství soukromých médií zdarma, on-demand mediálních slu�eb 

na komerční bázi a rychlým nárůstem audio-vizuálních obsahů přístupných na internetu. 

Tím se zvý�ila konkurence v audiovizuálním odvětví, které s nástupem ekonomické 

krize vedlo k politické debatě o financování vysílání veřejné slu�by v Evropě. Zatímco 

vytvoření a udr�ování vysílání bylo a stále je velmi nákladné a závisí na omezených 

infrastrukturních zdrojích radiofrekvenčního spektra, i kdy� roz�ířeného díky 

technologickému pokroku o přenos audiovizuálního obsahu přes kabelové, satelitní a 

analogové nebo digitální pozemní sítě elektronických komunikací, sítě pevné a mobilní 

telefonie, značně se změnilo prostředí výroby a �íření audiovizuálních obsahů. 

Drasticky se mění i obchodní podmínky provozovatelů komerčního vysílání, 

komerční výroby audiovizuálního obsahu a obchodní modely mediálního reklamního 

průmyslu. Příjmy z reklamy se dělí mezi stále �ir�í �kálu technologicky stále 

                                                 
208  Parlamentní shromá�dění Rady Evropy (PACE). Financování veřejnoprávního vysílání. Zpráva. Výbor pro kulturu, 

vědu a vzdělání, Zpravodaj LAUKKANEN Markku, Finsko, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Doc. 11848 z 

19. 3. 2009 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC11848.htm  
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náročněj�ích médií, pay-per-view vysílání či prodej audiovizuálních nosičů je napadán 

rostoucí tématickou nabídkou obsahu zdarma na internetu. 

Mění se i chování a po�adavky publika v návaznosti na vý�e uvedené změny. 

Ukazuje se budoucí trend odklonu od lineárního vysílání �plnoformátových� programů 

či médií k tématicky specializovaným kanálům a interaktivní nebo on-demand 

obsahovým slu�bám, které se nyní rodí na internetu jako dal�í platformě pro 

poskytování mediálního obsahu. Veřejnoprávní vysílací organizace by opravdu v duchu 

doporučení měly podporovat nekomerční cíle, jako je sociální pokrok, veřejný zájem na 

demokratických procesech, mezikulturní porozumění a společenská integrace. 

Jen tak budou plnit roli médií veřejnosti. 

15. Veřejnost � nalézt a vymezit sebe sama 

John Dewey20 8F

209 u� v roce 1927 v knize �Veřejnost a její problémy�2 0 9F

210 situačně 

definoval veřejnost jako skupinu lidí, kteří tváří v tvář podobnému problému, jej 

rozpoznají a řídí své aktivity tak, aby se jím zabývaly. Na tomto základě James E. 

Grunig21 0F

211 v roce 1983 rozčlenil pojem veřejnost na �nonpublics� (neveřejnost � ta část 

veřejnosti, která nemá problém), �latent publics� (část, která u� má problém, ale neví o 

tom), �aware publics� (ti, kdo uznávají, �e problém mají) a �active publics� (ti, kdo s 

rozpoznaným problémem něco dělají). Takto subjektově chápaná veřejnost je odli�ná od 

objektivně zainteresovaných stran (stakeholder2 11F

212) nebo trhu (market2 12F

213), se kterými 

pracují například regulační orgány elektronických médií či kmitočtového spektra21 3F

214. 

                                                 
209  John Dewey. In: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey>  
210  DEWEY John. The Public and its Problems . (Veřejnost a její problémy.) New York: Holt. 1927. 
211  James E. Grunig.  In: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Grunig>  
212  Stakeholder. In: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder> 
213  Market.  In: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Market>  
214  Např. ČTÚ při analýze mo�ností  vyu�ití kmitočtového spektra v L-pásmu 
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Základním charakteristikou, ale i latentním problémem dosavadních 

specializovaných médií veřejné slu�by je, �e jsou vysílateli �ze zákona�, vytvořeného 

zastupiteli či vládou (mocí) státu. Od této moci je odvozena legitimita a tím je dáno i to, 

kdo poroučí a kdo poslouchá. Parlamenty (nebo královna�) nastavují médiím veřejné 

slu�by pravidla. A to v�ude. Liberální státy �západní� Evropy nastavily těmto institucím 

před více ne� dvaceti lety globální pravidla Úmluvou Rady Evropy1 13 H

123 a následně 

evropskými směrnicemi upravujícími převá�ně jejich vztahy k ekonomikám a trhu a 

dirigovaly je dál velmi obezřetně, neboť byly ve své podstatě inkluzivní a respektující 

vyvá�enost pilířů moci. Ale doba liberálních idejí sedmdesátých a� devadesátých let 

minulého století je pryč stejně, jako doba automaticky akceptované společenské koheze. 

Přicházejí �soft� autoritativní vlády kapitálu a inkluze ve jménu společenského smíru je 

postupně nahrazována �soft� vlivem silných lobby a silou �hard� moci vlastníků moci a 

peněz, které slo�itě moderovaná demokracie obtě�uje. 

Někteří současní kritici veřejné mediální slu�by na základě odvozeniny veřejné 

slu�by od primární moci státu dovozují, �e se jedná o média státní, kterými stát ohlupuje 

občany a omezuje �svobodu trhu�. Zvlá�tě v tom vynikají stoupenci objektivismu Ayn 

Randové1 14 H

46. Jakoby stát i trh nebyly dvěma stranami jedné mince � 

institucionalizovanou vůlí občanů, ale cizími elementy, vzájemnými vněj�ími nepřáteli. 

Problém je, kdy� se stát � vinou hodnotové nestálosti dne�ního sekulárního světa 

(neshodneme se ani na Desateru � nepokrade�, nesesmilní� a tak podobně) bez 

dlouhodobě nezpochybňovaných stmelujících axiomat zaji�ťovaných v 19. století a v 

první polovině 20. století církvemi, ocitne v převa�ující moci té utilitárně se chovající 

mocenské skupiny s krátkodobou perspektivou jednoho volebního období, které z 

ideologických důvodů veřejný sektor překá�í v dominanci soukromého (nebo naopak). 

Druhá varianta vede k totalitnímu uchopení moci � a tedy i institucí zaji�ťujících 

veřejné blaho. Diktát vnuceného blaha je provázen omezením svobod jedince tak, jak 

jsme to poznali za dob �reálného� socialismu, který dle politologické definice 

socialismem nikdy nebyl. 

První varianta, dnes představovaná libertariánskými tezemi o minimalizaci státu, 

objektivistickým a neoliberálním dogmatem o spravedlivosti ničím neregulovaného 

trhu1 15 H

46, vede k tému�, pouze jinou cestou. A tak se vlády (v�echny, čas od času) 
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rozhodnou, �e si instituce veřejné slu�by zotročí či vyinkasují prémii z jejich privatizace 

či omezení. Stejně jako soukromá média podléhají (v případě nadvlády �revolučního 

předvoje�) a jsou postátněna (�Stát jsem já�, pravil Ludvík XIV.) shodou zájmů s 

neoliberálním státem odolají snadno svému zotročení v kapitalistické �demokracii�. 

Tlumočí ideje tohoto systému, zalo�eného na individualismu a konzumu. Podporují 

tento systém, adorují úspě�nost a konzum jako hlavní hodnoty. Podléhají či existuje 

snaha po tom, aby podlehly ta média, principiálně svou existencí ukazující reálnost 

alternativy � toho, �e �jiný svět je mo�ný�. Jsou jimi jak média ��iroké veřejnosti�, 

vzniklá na základě vůle celé společnosti, tak média specifických částí veřejnosti � 

komunit, vzniklá na základě vůle svých příznivců či zájemců o danou problematiku. 21 4F

215 

Nicméně� U� nikdy se nejspí�e nezopakuje dominance oborových médií intelektuálů 

(např. spisovatelů č herců) a jejich vliv na společnost, jak tomu bylo v �edesátých či 

sedmdesátých letech minulého století2 15F

216. Tato společnost filosofy, básníky ani 

romanopisce u� nepotřebuje. 

Útok na nezávislost veřejné slu�by není jen problémem Maďarska, Slovenska, 

Polska či jiných, tak zvaných �postsocialistických� zemí. Toté� se děje i ve �starých 

demokraciích�, kam té� dolehla krize na reklamě závislých komerčních médií. 

Reklamní příjmy klesají úměrně tomu, jak nastupující generace vyu�ívají jiná média ke 

svému informačnímu a kulturnímu sebeuspokojení a jak se rozevírá spektrum 

technologií, umo�ňující produkci i konzum a komunitní sdílení obsahů, vytvořených 

vlastními silami. Nejobávaněj�ími slovy a největ�ími nepřáteli dne�ních �kamenných� 

komerčních médií a na nich napojeného zábavního a hudebního průmyslu jsou �self 

made�, �share� a �public�. Vytvoř sám, sdílej a poskytni v�em. �ij a pouze 

nekonzumuj. 

                                                 
215  Týdeník Svazu chovatelů angorských králíků ov�em neohro�uje zájmy trhu s masem..., jeho dosah na nastavování 

agendy společnosti je mizivý. Anarchistická organizace PETA, bojující proti konzumaci masa, u� systém potenciálně 

ohro�uje. 
216  IV. sjezd Svazu československých spisovatelů v roce 1967 měl schopnost rezonovat v české politice, zatímco dnes 

by informace z něj nebyla ani zpráva na přední stranu deníku. Literární týdeník, Literární noviny či měsíčník Světová 

literatura spoluurčovaly tehdej�í společenský diskurz. 
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16. Politické dilema 

Otázka, po které někteří politici prahnou, zní � co jsou to vlastně ta média 

veřejné slu�by? Co mají dělat? Co je obsahem veřejné slu�by? Odpověď zní � mají být 

národními vysilateli. Národními kulturními institucemi. Silnými. Mají být leadery 

technologického pokroku i standardem kvality obsahu. Právě proto, � jejich cílem není 

zisk, ale řada činností, vedoucí k udr�ení a rozvoji �ivých kulturních tradic. Tak, jak 

pravilo Parlamentní shromá�dění Rady Evropy. Teda, pokud chceme být v Evropě, ne v 

Africe. 

V Africe jsou veřejnoprávní média �vysíláním pro lid�, ře�í převá�ně otázku 

zábavy a otázku gramotnosti těch cílových skupin, které pro tamní komerční vysílatele, 

pokud vůbec existují, nejsou zajímavé. A tak veřejnoprávní vysílatelé v Africe vysílají 

povět�inou ten nejprimitivněj�í a nejlaciněj�í popový �kvár, proti kterému jsou i 

venezuelské soap opery intelektuální. O sebevzdělání se starají v Africe pouze elity, 

které mají příjem informací ze zahraničních televizí ze satelitu. Dlouhodobým 

výsledkem je kulturní odcizení těchto elit či podlehnutí cizí hodnotové propagandě. 

V Evropě odpověděly na výzvy po hledání smyslu existence médií dosavadní 

instituce prozatím celkově konzistentním postojem. Jedinou trvalou hodnotou, která 

pře�ila více ne� půlstoletí, od samotného počátku integrace Evropy nezměněna, jedinou 

opravdu trvalou hodnotou Evropské unie je� 

17. Slu�ba liberální společnosti 

Mantra neokonzervativního 'malého státu' implikuje, �e alternativou je 'velký 

stát'. Tradiční politická debata, nebo spí�e mediální prezentace debaty, představila 

alternativy v dichotomii � buď jako státní dirigistický socialismus nebo jako 

neregulovaný trh neviditelné ruky. Paradoxně se ale stále ukazuje ne třetí cesta, ale třetí 

rozměr tohoto bipolárního sporu bez ře�ení. Otázkou u� ov�em není, zda 'silněj�í trh 

nebo méně silný trh' ale 'jaký druh státních či veřejných institucí nebo soukromých 

podniků povede k co nejefektivněji k cíli', kterým je slu�ba veřejnosti. Tedy pokud 
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zůstane jako axiom, �e slou�it veřejnosti je cílem. Denis McQuail v Úvodu do teorie 

masové komunikace očekává závazek odpovědnosti ke společnosti jako celku. 

�Nejrůzněj�í instituce pro vydávání licencí a sledování úrovně vysílání pou�ily 

ve svých nařízeních různé podoby teorie společenské odpovědnosti, v�dy 

s určitou představou �veřejného zájmu�. Povaha veřejných očekávání v oblasti 

vysílání je značně rozdílná a sahá od pojetí minimálního nebo dobrovolného a� 

k podrobnému a povinnému (jak je tomu v mnoha evropských veřejných 

vysílacích systémech).�2 1 6F

217 

Mediální teoretici Wilbur Schramm, Fred Siebert, a Theodore Peterson, v rámci 

práce Čtyři teorie tisku (1956, 1963) nabízejí mezi čtyřmi různými modely médií 

definici společenské odpovědnosti jako směřování k ideálu společensky přínosného 

jednání, jako �výsostný� závazek ke společnosti � otevřené a pestré diskuse o veřejných 

otázkách a férové podání aktuálních událostí. V tomto modelu je mediální etika 

automatická jako výraz závislosti na veřejnosti a publiku. Nikoli na inzerentech či 

zprostředkovatelích inzerce. 

Teorie společenské odpovědnosti tvrdí, �e sdělovací prostředky by mohly plnit 

slu�bu veřejnosti a být samoregulovatelné dodr�ováním těchto zásad: 

! dodr�ováním povinnosti přispět k tomu, aby demokratická společnost zůstala 

demokratickou v zájmu zachování svobod jednotlivce. 

! vysokými standardy profesionality a objektivity, jako� i férovosti, pravdivosti 

a přesnosti. 

! reflexí rozmanitost kultur, které zastupují. 

! Vyhověním veřejnosti, která má právo očekávat profesionální výkon. 

Zastánci této teorie měli nejspí�e silnou vnitřní víru ve schopnost veřejnosti 

určovat co je správné a co �patné, co je krásné a co o�klivé a přijmout v případě potřeby 

opatření k zachování veřejného blaha. Vět�í víru, ne� schopnost nazírat na realitu 

                                                 
217  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, str. 152 a násl. 
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kriticky. Sociální odpovědnost ov�em dopadá nejen na reportéry a výrobce médií. 

Odpovědnost padá i na spotřebitele, aby se stali mediálně gramotní a byli schopni udr�et 

vysoké, ale rozumné očekávání médií o atraktivitě vysoké kvality obsahu. Teoreticky, 

pokud by se vztah publika a médií postupně optimalizoval a harmonizoval, nebylo by u� 

potřeba regulačních zásahů. �ili bychom pak v mediálním ráji. 

Tato teorie ov�em nará�í na 

! Ztrátu měřítek estetiky i etiky společnosti ztrátou převa�ujících 

normotvorných ideologií (křesťanství, socialismus, laissez faire) 

! různorodost a proměnlivost očekávání hodnotově neukotvené společnosti 

! marketing brandově orientovaných tu�eb, vná�ený do společnosti 

konkurenčními komerčními médii za účelem dosahování a maximalizace 

zisku na ně navázanými výrobci produktů, vytvářejících tlak na koupi 

prostřednictvím reklamy a dal�ích nástrojů působení na potenciální 

spotřebitele v publiku 

! konkurenční tlak komerčních médií, nerespektující existenci odli�ného 

modelu na trhu, sna�ící se o dominanci na trhu 

! rozpad celospolečenské diskuze spolu s erozí koheze a odcizováním 

stratifikovaných sociálních skupin v globalizované společnosti 

! kulturní imperialismus dominantních, nicméně nestrukturovaných 

popkulturních proudů, nahrazujících původní strukturované ideologie čistě 

statistickými modely �vět�in� vze�lými z tr�ně orientovaných průzkumů 

poptávky 

Kupodivu tato teze je, jak je vidět, v rozporu s liberálním modelem laissez faire, 

zalo�eným na nijak neregulovaném volném trhu, v souladu se kterým existuje zbytek 

komerčních médií. Tento model očekává, �e svoboda médií je nekonečná. Není 

omezena vládou, společností, jinými médiemi či někým vnucenou etikou, včetně 

principu (corporate) social responsibility. Systém nemá hodnotová měřítka, nahrazuje je 

teorií hejna a cenotvorbou volného trhu. 

Vraťme se opět k McQuailovi. Ten o odstavec dále na základě empirie 

anglosaského kulturního a společenského okruhu pí�e o zklamání z liberálního přístupu: 
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�Příkladem omezených povinností jsou zásady uplatňované americkou 

Federální komunikační komisí (FCC) při přidělování a kontrole vysílacích 

licencí. Dnes jsou tato omezení velice slabá, ale původně od provozovatelů 

vy�adovala, aby slou�ily veřejnému zájmu, zvlá�tě poskytováním lokálně 

relevantních informací. Vy�adovala nestrannost a nepředpojatost 

v kontroverzních a politických zále�itostech a rozmanitost programů a slu�eb. 

Obecně se od FCC čekalo, �e bude chránit právo veřejnosti na informace 

prostřednictvím vysílání. Ochrana dětí, veřejní mravnosti a udr�ení pořádku 

byly ponechány na dobrovolných kodexech přijímaných v praxi. 

Obecně přijímané teoretické vymezení �veřejné slu�by vysíláním� (o ní� se tak 

často mluví v Evropě) nikdy neexistovalo a rozmanitost forem této �slu�by� je 

mnohem vět�í, ne� kdykoliv před tím. Vládou ustanovený výbor v Británii vymezil 

představu �my�lenky slu�by veřejnosti� pomocí osmi základních principů: 

! geografická univerzálnost poskytování a přijímání, 

! snaha o uspokojení celé �kály zájmu a vkusu, 

! poskytnutí slu�eb men�inám, 

! starost o národní identitu a komunitu, 

! zachování vysílání nezávislého na vládě a parciálních zájmech, 

! nějaká podoba přímého financování veřejností (tedy nejen příjmy od 

zadavatelů reklamy), 

! podporování soutě�e mezi programy a do nejen kvůli divákům 

! podporování svobody provozovatelů. 

Existuje mnoho variant závisejících na národních prioritách a tradicích, ale 

obecně se ujala koncepce, opírající se o to, �e jde o snahu �v zájmu veřejnosti� 

zvý�it �kvalitu� slu�eb (různě definovanou), které obvykle zahrnují představu o 

rozmanitosti a dále o národních politických či kulturních zájmech. 

My�lenka veřejné slu�by: 

! univerzální slu�ba 

! rozmanitost 

! redakční nezávislost 
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! kulturní úroveň a identita 

! veřejné financování a (nebo) neziskové korporace�1 16 H

217 

Jak ale jinak ne� liberálně �různě� definovat kritéria kvality, má-li být zachován 

neideologický model pohybu společnosti? McQuail si je rizika nadvlády inteligence 

�hejna�21 7F

218 při hledání rámce �slu�by veřejnosti� nejspí�e vědom. V kapitole Koncepce 

�veřejného zájmu� v médiích u� připou�tí pochybnosti. 

�My�lenka, �e by se instituce měly podřídit �vůli lidu�, byla nazvána 

�vět�inovým� pojetím veřejného zájmu, proto�e staví veřejný zájem na stejnou 

úroveň jako výsledek lidového hlasování nebo převládající po�adavky 

spotřebitelů na trhu. V případě médií to ale mů�e vést k závěru, �e oblíbeněj�í 

slu�by a obsahy by měly mít prioritu (veřejný zájem = to, co zajímá 

veřejnost2 18F

219).�1 1 7 H

217 

Okam�itě se ale zarazí, neboť v jeho bipolární zku�enosti �ivota uprostřed 

studené války se ozývá podvědomě odpor vůči jedné převa�ující ideji, trendování k 

totalitě: 

�Alternativní pojetí veřejného zájmu je nazýváni �unitárním� neboli 

absolutistickým, proto�e o veřejném zájmu tu rozhoduje vztah k jedné prvořadé 

hodnotě nebo ideologii (jako je marxismus, fundamentalismus2 19F

220 nebo ideologie 

volného trhu).�1 1 8 H

217 

                                                 
218  Teorie inteligence hejna/roje - swarm intelligence � jako teorie a modl kolektivního chování decentralizovaných,  

samo-organizovaných systémů. Gerardo Beni (University of California, AT&T Bell Laboratories) a Jing Wang (fuzzy 

clustering). Swarm Intelligence in Cellular Robotic Systems, Proceed. NATO Advanced Workshop on Robots and 

Biological Systems, Tuscany, Italy, June 26�30 (1989).  

 Dal�í nformace např. in: [online] HTML: <http://www.swarmintelligence.org/SIBook/TOC.php#chap1>  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_intelligence>  
219  Srovnej s encyklopedickými definicemi "public interest", vyjadřujícími spektrum "obecného" chápání tohoto pojmu viz 

pozn. pod čarou Chyba! Zálo�ka není definována.,20,21 
220  Sic! 
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Ře�ení hledá nikoliv v nalezení nejmen�ího společného jmenovatele (neb tu�í, �e 

by ho nemusel nalézt, �e nemusí existovat), ale v nikdy nekončícím procesu 

demokratické diskuze s pedagogickými přesvědčujícími rysy: 

�Dáváme přednost dal�ímu pojetí, které chápe veřejný zájem jako výsledek 

procesu demokratické diskuse a rozhodování. Veřejný zájem tudí� nikdy není 

jednou prov�dy daný, ale stále se mění, vyvíjí a je třeba se o něm neustále 

dohadovat. Toto pojetí dospívá k závěru, �e v demokratických společnostech by 

měly existovat podmínky k tomu, aby bylo mo�né odkázat na v�eobecně sdílené 

hodnoty, vzít v úvahu konkrétní okolnosti a z pohledu celkového či dlouhodobého 

prospěchu společnosti prohlásit, �e média by něco měla či naopak neměla 

dělat.�1 19 H

217 

To je ale cesta permanentní obhajoby2 20F

221 bez rozsudku. Soud, který vyřkne 

verdikt, jej vzápětí musí vzít zpět a vrátit se na začátek, neboť verdikt platil pouze pro 

okam�ik jeho vyřčení a u� tím, �e byl vyřčen, změnil realitu do nové kvality, o ní� soud 

je�tě nebyl vynesen� To je �ílená představa. Permanentní obhajoba implikuje 

permanentní pochybnosti o správnosti. Druhé straně dává mo�nost permanentní 

ob�aloby. Komplex viny vede k nejistotě na ka�dém kroku, co� je pro řízení procesů a 

plánování dlouhodoběj�ích kroků smrtelné. 

�Přesto�e obecná koncepce veřejného zájmu je tě�ko definovatelná a 

rozporuplná a nedovoluje vytvořit si jednoznačnou představu o tom, jaký 

veřejný cíl média naplňují, nemá smysl jakkoliv naru�ovat diskusi o sociálně-

normativních principech. Jakmile je v�ak taková představa jednou vytvořena, 

začne být u�itečné, dokonce nezbytné, mít nějakou uspořádanou, by´t provizorní 

podobu odpovídajících kritérií chování médií, kterou by bylo mo�no dále 

rozvíjet. ��1 20 H

217 

Jak mů�e být představa jednou vytvořena, jestli�e o dvě věty dříve McQuail 

tvrdí, �e �veřejný zájem nikdy není jednou prov�dy daný, ale stále se mění, vyvíjí a je 

                                                 
221  Srovnej s public value test  BBC, viz pozn. pod čarou 47 
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třeba se o něm neustále dohadovat�? Autor, chtěje zůstat v �demokratickém� rámci, v 

tu chvíli sám rezignoval na představu, �e by diskuze věčně mohla být �nikdy 

nekončící�. Diskuze končí v jeden okam�ik. Pokud vystoupíme ze zacykleného 

schématu. Buď vněj�ím zásahem (remote exploit2 21F

222) a nebo dosa�ením limitu kapacity 

lokální proměnné takto přetě�ovaného subsystému (a tím po�kozením integrity děje, 

který program ovládá). V počítačovém programování je tento stav znám jako přetečení 

zásobníku � (buffer overflow2 22F

223). V praxi obhajoby veřejné slu�by bychom ho nazvali 

jako �přetečení poháru trpělivosti� s tímto typem predestinace. V�echno ostatní u� je 

popis zmatku po pádu vlastního �operačního systému�, ve kterém se autor ocitl. 

�V rámci těchto omezení se z mnoha oblastí politického �ivota vynořují 

formulace, je� v souhrnu představují nesourodý soubor očekávání 

vyjadřovaných �společností� nebo v jejím jménu. Z formulací, obsahujících tato 

očekávání lze získat podklady, z nich� je vytvořen ní�e popsaný rámec. Poněkud 

různorodý soubor zásad, tvořících toto zarámování se asi nejvíce blí�í 

společenskovědnímu chápání /sociální teorii) médií. Z povahy věci plyne, �e 

nelze vytvořit �ádnou konečnou verzi a v�e zále�í na stále probíhajícím procesu 

vývoje a změny.� 

Tolik klasik. 

V laboratoři MIT Center for Collective Intelligence2 23F

224 definují sami vědci 

kolektivní inteligenci (její� součástí je i swarm intelligence22 4F

225) se značnou dávkou 

sarkasmu jako �práci skupin jednotlivců, kteří dělají společně věci, které vypadají 

inteligentní� 2 25F

226 Stále probíhající proces vývoje a změny také vypadá inteligentní. 

                                                 
222  remote exploit - Typ vněj�ího útoku na počítačový program ze vzdáleného zdroje, viz např. WIkipedia (CS)   

[online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Exploit>  
223  Buffer overflow. přetečení zásobníku � viz např. WIkipedia (CS)  

[online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ete%C4%8Den%C3%AD_z%C3%A1sobn%C3%ADku>  
224  MIT Center for Collective inteligence [online] HTML: <http://cci.mit.edu/>  
225  Swarm intelligence. in: Wikipedia. Online HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_intelligence>  
226  MALONE, Thomas W. Co je to kolektivní inteligence a co budeme dělat? Předná�ka ředitele MIT Center for 

Collective inteligence 13. 10. 2006 [online] HTML: <http://cci.mit.edu/about/MaloneLaunchRemarks.html>  
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Vědci na MIT CCI se nicméně sna�í vytvořit permanentně sebeučící a 

sebezdokonalující mechanismy. �e taková mo�nost existuje, ukazují mimo jiné na 

příkladu Google, který má kolektivní znalosti vytvořené miliony lidí tvorbou webových 

stránek pro jiné účely, který takto získanou sumu kolektivní informace multiplikoval 

(celek je víc, ne� soubor jeho částí�12 1 H

233,
1 22 H

234) a vytvořil z nich znalosti � pou�íváním 

velmi chytrých algoritmů a sofistikované technologie � k výrobě optimalizovaných 

odpovědí na zadané otázky. I kdy� je jasné, �e algoritmy artificial intelligence je�tě 

nejsou je�tě na té vý�i, aby byly schopny samy ře�it heuristické úlohy, samoučcí proces, 

rozběhnutý například v multilinguálních překladech Google Translator, u� dosahuje 

slu�ných výsledků. 

Mů�eme ale logiku samoučícího Google aplikovat na politické či společenské 

otázky? Mů�eme připustit stoprocentní zpětnou vazbu, určující, co je správné a co ne � 

třeba pro potřeby permanentně aktualizované definice slu�by veřejnosti � v tu chvíli 

v�dy se zárukou vět�inového přijetí? Pokud si na otázku odpovíme ne, nalezli jsme dal�í 

argument pro převahu zastupitelské demokracie nad sociologií determinovanou přímou 

demokracií. A nalezli jsme i konstrukt, opravňující nás k vyřčení trvalej�ích soudů, ne� 

právě pro ten okam�ik, kdy byly vyřčeny. 

S konceptem veřejnosti jako vox populi, vox dei a závislsoti norem na 

momentálním přání lidu polemizuje i doc. JUDr. Jan Kysela, Ph. D. z  Katedry 

politologie a sociologie a Katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v 

práci Je to, co lid chce, dobré, proto�e to chce lid?, zveřejněné v polemickém sborníku 

Právo a Dobro v ústavní demokracii 
2 26F

227. Cituje Otu Weinbergera, českého právního 

filosofa, který podle Kysely označuje pojetí demokracie, zalo�ené na hesle vox populi, 

vox dei za romantické a spojuje je s hrozbou zruinování demokracie jak formy �ivota. 

Kysela dodává: 

�Romantická je představa, �e samo hlasování lidu je dobrem o sobě (an sich � 

pozn. aut.) Jen�e chce lid dobro, proto�e je dobrem, nebo je dobro dobrem, 

                                                 
227  PŘIBÁŇ, Jiří; HOLLÄNDER, Pavel (et al.) Právo a Dobro v ústavní demokracii. Sborník. SLON 2011. ISBN 

9788074190452 
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proto�e je chce lid? Jde tu vlastně o variaci středověkých sporů zalo�ených na 

vlastnostech Boha: Je dobro dobrem, proto�e je chce Bůh, anebo to Bůh chce, 

proto�e jde o dobro? Pakli�e se v�ak Dobro a dobra nepřekrývají s vůlí lidu, lze 

se nějak jistit proti chtěnému Zlu a zlům? A to při vědomí, �e �ádná garance 

nepřinese jistotu, v�echny jen na základě historické zku�enosti sni�ují míru 

nejistoty a obav, �e se moc zvrhne.�2 27F

228 

Normativní právní teoretik Weinberger (*1919) přitom své celo�ivotní zkoumání 

v oblasti spravedlnosti a institucí shrnuje sám takto: 

�Teorii spravedlnosti nechápu jako politický program, nýbr� jako kritické 

zkoumání na základě ideálů solidárnosti, rovnosti a svobody. Je třeba rozli�it 

typy rovnosti a svobody a rozhodnout se pro vyvá�ený systém rovnosti a svobod 

s ohledem na jejich sociální efekt.� 

�Demokratický �ivot nelze zaručit pouze formálními pravidly společenského 

rozhodování, nýbr� je té� třeba stavět na otevřeném systému obsahových 

principů, které mají funkci vůdčích zásad demokracie, a zaručit otevřený 

společenský diskurz o těchto zásadách a o v�ech veřejných zále�itostech.� 

�Instituce tvoří rámec jednání. Nelze je definovat behavioristicky, neboť jsou 

komplexní entity mající jádro praktických informací a projevují se 

pozorovatelným způsobem v realitě. Formy jednání a lidské interakce závisejí na 

institucích. Člověk je jednak tvůrcem institucí, jednak je jeho chování určeno 

institucemi. Rozli�ujeme instituce normativní a věcné. Instituce jsou 

charakterizovány vůdčí ideou a definují institucionalizované skutečnosti a role 

lidí ve společenských situacích. Vyznačují se jednak určitou stabilitou, jednak 

určitou dynamikou v historickém vývoji.� 2 28F

229 

                                                 
228  KYSELA, Jan. Je to, co lid chce, dobré, proto�e to chce lid? In: PŘIBÁŇ, Jiří; HOLLÄNDER, Pavel (et al.) Právo a 

Dobro v ústavní demokracii. Sborník. SLON 2011. ISBN 9788074190452 str. 129 
229  WEINBERGER, Ota. autorské heslo. In: Slovník českých filosofů. Jiří Gabriel & kol. (ed.)  

[online encyklopedie] HTML: <http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/weinb.html>  
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Vůči univerzalismu hodnost je Kysela ve své stati skeptický: 

�Jsou-li hodnoty spojeny se socializací, mohou být ve světovém měřítku měnlivé, 

neboť jen tě�ko lze očekávat unifikovanou socializaci napříč kontinenty a 

sociálními prostředími. Za takových okolností my�lenka univerzality lidských 

práv nará�í na podezření, �e jde o teorii přinejmen�ím civilizačně podmíněnou, 

tedy západní a ze Západu vyzařující. V perspektivě odjinud se tak mohou jevit 

jako forma kulturního imperialismu, jen� se pokou�í pokořit specifické hodnoty 

africké, islámské či jiné. 2 29F

230 Av�ak bez ohledu na to, jak se budeme stavět k 

poměřování zbytku světa standardy lidských práv, neměli bychom rezignovat na 

na�e vlastní hodnoty u sebe doma.� 2 30F

231 

Nicméně to, �e definice vlastních hodnot � v tomto případě slu�by veřejnosti (a 

na ni navazujících institucí) se prozatím nejspí�e �nedá definovat�, přiznává i současná 

patrně největ�í odbornice na veřejnou slu�bu, profesorka Institutt for medier og 

kommunikasjon Trine Syvertsenová. Tvrdí, �e �ádná jednoduchá definice neexistuje. 

�Hledala jsem nějakou stanovenou definici, která by mohla slou�it jako druh 

�základní čáry� mých tezí. Poté, co jsem objevila více, ne� třicet různých 

definic, jsem zjistila, �e nejen�e se jednotlivá kritéria od sebe li�í, ale někdy jsou 

dokonce v protikladu��2 31F

232 

Podle Syvertsenové za �edesát let vysílání �ádná definice nevykrystalizovala. 

Samozřejmě. Proto�e �edesát let jsou média veřejné slu�by v západním světě 

neukotvena �ádnou dominující ideologií, která by definovala jejich normativní rámec a 

nedokázala ani (kvůli imperativům objektivy, vyvá�enosti�) �ádnou konzistentní teorii 

vytvořit. 

                                                 
230  Srov. polemiku s Fukuyamy s Huntingtonem. Viz kapitola Střet kultur a nejlep�í z dosud známých světů 
231  Ibid. Str. 135. (zvýraznění autorka) 
232  SYVERTSEN, Trine. The Many Uses of the �Public Service� Concept. Nordicom 1999.  

[online] PDF: <http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/33_syvertsen.pdf>  
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Syvertsenová prohla�uje, �e hlavní charakteristikou veřejné slu�by nejsou jen 

peníze a rating, ale politická a kulturní legitimita, která dává privilegia, například 

financování či ochrany. �Veřejná slu�ba�123 H

24 by tedy měla nést hodnoty jako �národní 

kultura�, �profesionalita� a �kvalita�. To samo o sobě s sebou nese demokratické 

hodnoty a odpovědnost. 

Politická a kulturní legitimita jsou sice pojmy teorie, ale ka�dá teorie, zvlá�tě 

�politická� či �kulturní� by měla mít svou reflexi v praxi. A být touto prací 

prověřována. A s praxí �politické a kulturní legitimity� je ale nutno polemizovat. 

Politická a kulturní legitimita Velké Británie v době, kdy vznikla BBC jako 

veřejnoprávní korporace, sice přiznala odstátnění a tím i jiný princip legitimity BBC, ale 

dovolovala i nadále vnucovat jiným společnostem svou představu vlády, demokracie a 

�leadershipu� kulomety a dělovými čluny. Tomu se v rámci akceptace �britských 

hodnot� podvolila i veřejná slu�ba. Britská �mandátní� nadvláda v Palestině, Egyptě a 

dal�ích zemích tohoto regionu je ukázkou politického �standardu�, o který se tehdy 

opíraly obecné představy celé společnosti a se kterými ani BBC nepolemizovala. Teprve 

s Chartou OSN bylo v�eobecně přiznáno v�em národům (včetně kolonií) právo na 

sebeurčení, na co� byla nucena kývnout i Británie. A trvalo dal�ích skoro dvacet let, ne� 

tento princip sama Británie uznala a přiznala svým �mandátním� územím nezávislost či 

jim dala právo rozhodnout, zda chtějí být součástí Commonwealthu nebo ne. Válka o 

Falklandy/Malvíny ale zpochybnila, �e Británie své mocenské ambice zkrotila nav�dy. 

Snaha o omezení obsahové expanze BBC do oblasti nových médií a redefinici jejích 

úkolů, která probíhá dnes, je kontinuální ukázkou pasti, ve které se se svým modelem 

ocitl McQuail a na něm postavené programatické dokumenty Rady Evropy či Evropské 

unie. Ačkoliv Británie je členskou zemí Rady Evropy, její doporučení a rezoluce nyní v 

případě útoků vlády na BBC poru�uje. 

Syvertsenová konstatuje, �e veřejná slu�ba se pozná podle tří hlavních principů. 

První definicí je historicky �veřejná slu�ba� ve smyslu �public utility�12 4 H

37 � veřejného 

statku. Technologicko-ekonomická interpretace, podle ní, odkazuje ke slu�bám, které 

obvykle provozuje vláda, jako jsou třeba �eleznice. Dal�ím významem �veřejné slu�by� 

mů�e odkazovat k �veřejné sféře� či �lidem� jako �veřejnosti�125 H

44. 
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Třetí definici �veřejné slu�by� determinuje bod, kdy se stává �veřejnost� 

�publikem�, co� implikuje veřejnost jako individuální konzumenty médií. V tomto 

případě se dá �veřejná slu�ba� přelo�it jako �vysílání ve slu�bách diváka/posluchače�, 

co� znamená, �e jde o vysílání, jeho� prvotním cílem je uspokojit zájmy a preference 

individuálních konzumentů spí�e, ne� potřeby kolektivu občanů, tvořící společnost a z 

něj odvozovat u�itky občanství. 

A právě individualizace je druhou ideovou a ideologickou pastí, ve které se 

veřejná slu�ba ocitla. Je prostá mno�ina individuí společnost? Logika říká, �e mno�ina 

jedinců je masa, ale ne publikum, a tudí� ani společnost. Teoretické sentence 

Aristotelovy praví, �e celek je víc ne� prostý součet jeho částí2 32F

233, proto�e vztahy mezi 

jeho částmi jsou samy o sobě také součástí celku. Části �ijí z celku a celkem se určují. 

2 33F

234 Co je společným jmenovatelem společnosti, které by měla například BBC být 

odpovědna? Jsou to hodnoty obyvatel Velké Británie a severního Irska, nebo jsou to 

hodnoty v�ech posluchačů a diváků, kteří pou�ívají anglický jazyk jako global 

language/lingua franca a program BBC2 3 4F

235 sledují? BBC ve svých materiálech pěstuje 

britskost. 

Podle Syvertsenové je vcelku jasné, �e neexistuje obecné pochopení toho, co to 

veřejná slu�ba vlastně je. Nicméně tě�ko to mů�e být �cokoliv�. 

Koncept bývalého generálního ředitele televize Nova Vladimíra �elezného, �e 

�veřejná slu�ba je pouze to, co nezvládnou soukromá média lépe nebo levněji�2 35F

236, také 

neplatí. Nova také původně vznikla jako intelektuální stanice, jakési hypotetické �Arte� 

naivních poslanců. 

                                                 
233  ARISTOTELES. Metafyzika. V, 26. Praha: Nakladatelství Jana Leichtnera, 1946   

anglicky [online] HTML: <http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.1.i.html>  
234  ARISTOTELES.  De Anima. I, 4.   

anglicky [online] HTML: 

<http://www.archive.org/stream/aristotledeanima005947mbp/aristotledeanima005947mbp_djvu.txt>  
235  mimo program BBC World Service, který je státním vysíláním britské vlády a není programem veřejné slu�by 
236  Vzpomínka na duel Vladimíra �elezného s Ivo Mathém o smyslu veřejné slu�by na mediálním semináři v Českém 

Krumlově. 2002. In: KOTRBA, �těpán. Moc a autorita médií veřejné slu�by. Britské listy 22.11.2010  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/55589.html>  
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Podle Syvertsenové je to, čeho jsme dnes svědky, systematickou snahou 

posunout obsah konceptu od tradičních výkladů k novému: od vysílání jako veřejného 

statku a vysílání jako slu�by ve veřejné sféře směrem ke slu�bě divákovi. 

V roce 1985 Broadcasting Research Unit ve Velké Británii definoval veřejnou 

slu�bu jako vysílání, které splňuje po�adavky na: 

! geografickou univerzalitu 

! uspokojení v�ech zájmů a ve�kerého vkusu 

! uspokojení minorit 

! zaměření na národní identitu a komunity 

! udr�ování odstupu od partikulárních zájmů a vlády 

! jeden vysílací systém, placený skupinou u�ivatelů 

! konkurenci kvalitou programu spí�e, ne� mno�stvím 

! stanovené ukazatele tak, aby byli tvůrci programu svobodní a aby nebyli 

omezováni 236F

237 

                                                 
237  

1. Geographic universality � The stations' broadcasts are available nationwide, with no exception. Generally, 

the "nationwide" criterion is satisfied by either having member stations across the country (as is the case with 

PBS) or, as is the case with most other public broadcasters around the world, the broadcaster's use of sufficient 

transmitters to broadcast nationwide (as with ABC Radio National across Australia). 

2. Catering for all interests and tastes � as exemplified by the BBC's range of minority channels (BBC Two and 

BBC Radio 3). 

3. Catering for minorities � much as above, but with racial and linguistic minorities. (for example S4C in Wales, 

BBC Asian Network, Radio-Canada, and Australia's multicultural Special Broadcasting Service (SBS)). 

4. Concern for national identity and community � this essentially means that the stations mostly part 

commission programmes from within the country, which may be more expensive than importing shows from 

abroad. 

5. Detachment from vested interests and government in which programming is impartial, and the broadcaster is 

not be subject to control by advertisers or government. Even when a broadcast medium is removed from 

corporate and government interests, critics argue that it may nonetheless have a bias towards the values of 

certain groups, such as the middle class, the politics of the incumbent government, or in the case of partially or 

wholly commercially funded networks, the advertisers. 

6. One broadcasting system to be directly funded by the corpus of users � For example, the licence fee in 

the case of the BBC, or member stations asking for donations in the case of PBS/NPR. 
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Doplňkem pak mohou být komunitní média. 

Zajímavé na tomto označení veřejné slu�by je důle�itý bod, který praví, �e 

veřejná slu�ba má být placena korpusem u�ivatelů23 7F

238. Znamená to tedy, �e vylučuje 

současné tlaky na privatizaci a grantové financování či zestátňování médií veřejné 

slu�by, ke kterým dochází zejména v postsovětském bloku. Jako by se příslovečná kola 

dějin otáčela zpět. Po převratech, které v socialistických zemích proběhly téměř svorně 

v roce 1989 a následně do�lo k odstátnění monopolních státních médií a k jejich 

transformaci na média veřejné slu�by a komerční média2 38F

239, se zdá, �e současní �mocní� 

se rozpomněli na staré časy a chtějí si veřejnou slu�bu opět podřídit. 

Proč to činí? Na jedné straně se sna�í, aby média byla opět poslu�ně slu�ebná a 

poplatná vládní garnituře. To v sobě ov�em skrývá krátkozrakost: současná garnitura 

netu�í, �e pří�tí volby mů�e vládnout někdo jiný a média veřejné slu�by budou tedy 

poplatná třeba jejich protivníkům? Druhým důvodem je právě mocenská nezávislost. 

Pud sebezáchovy u politiků funguje a u mnoha z nich je imperativ veřejné kontroly 

jejich práce hraničící s dehonestací pracně budovaného veřejného obrazu. A nebo jde 

jen o peníze. Nikoliv snad o peníze daňových poplatníků239F

240, ale o peníze jako takové. 

Samostatní vysílatelé ze zákona si toti�, alespoň v ČR, vedou dobře. Objem programů 

stoupá, média veřejné slu�by jsou leadery technologického pokroku, roz�iřuje se počet 

kanálů i mno�ství původního programu, zatraktivňuje se obsah i slu�by jak v samotném 

terestrickém vysílání, tak v digitálním multiplexu DVB-T a dal�ích platformách, na 

                                                                                                                                               

7. Competition in good programming rather than numbers � quality is the prime concern with a true public 

service broadcaster. Of course, in practice, ratings wars are rarely concerned with quality, although that may 

depend on how "quality" is defined. 

8. Guidelines to liberate programme-makers and not restrict them � in the UK, guidelines, and not laws, 

govern what a programme-maker can and cannot do, although these guidelines can be backed up by hefty 

penalties. 
238  Television licence. In: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Television_licence>  
239  tzv. duální systém.  
240  jak se sna�í dokázat demagogové (viz  pozn. 48 � strategie dDos útoku)- v České republice je to klasicky aktivista 

ODS Petr �těpánek, který se pokusil na podobných pokusech postavit kandidaturu do Poslanecké sněmovny � 

marně, voliči jej z kandidátky nemilosrdně "vykří�kovali" � komentář autorky, který do textu práce nepatří, ale je 

nutný pro kontextuální pochopení� 
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internetu i v sociálních sítích240F

241. A v tom je pravděpodobně kámen úrazu. 

Veřejnoprávní média neodpovídají za dluhy státu (stejně jako stát, dlu�ící věřitelům u� 

více ne� 1 bln Kč, neodpovídá a nemů�e disponovat jejich prostředky), ale mají majetek 

a aktiva desítekmiliardové hodnoty. Hospodaří ka�doročně s mírnými přebytky2 41F

242. A 

právě majetek a aktiva se přece hodí, kdy� �Evropou obchází stra�idlo globální 

                                                 
241   Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize za rok 2009. 

[online] PDF:  <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2009.pdf> 

Vysílání České televize v roce 2009 v grafech (porovnání roku 2009/2008) - ČT1 a ČT2.  

[online] PDF:  <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_09/510a.pdf>  

Vysílání České televize v roce 2009 v grafech (porovnání roku 2009/2008) � ČT24 a ČT4.  

[online] PDF:  <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_09/510b.pdf>  

Cash flow České televize za rok 2009, Odvysílané pořady za rok 2009 dle programových typů, Přehled výroby 

pořadů za rok 2009.   

[online] XLS: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_09/hospodareni_1.xls>  

Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize za rok 2010.  
[online] PDF: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2010.pdf?ver=1.03> 

Vysílání České televize v roce 2010 v grafech (porovnání roku 2010/2009) .   

[online] DOC: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_10/57.doc  

Sledovanost, podíl na publiku v roce 2010.   

[online] PDF: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_10/58.pdf > 

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009.  
[online] HTML: <http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-cinnosti-

ceskeho-rozhlasu-za-rok-2009--712226>  

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010.  
[online] HTML: <http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-cinnosti-

ceskeho-rozhlasu-za-rok-2010--872753> 
242  Výroční zpráva Rady České televize o hospodaření České televize za rok 2009.  

[online] PDF: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2009_hospodareni.pdf?ver=2> 

Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2009, Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2009 podle 

organizačních útvarů ČT, Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2008 � 2009, Vývoj hlavních ukazatelů 

hospodaření v letech 2004 � 2009.   

[online] XLS: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_09/hospodareni_2.xls>  

Přehled investičních výdajů České televize za rok 2009.   

[online] XLS: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_09/hospodareni_4.xls>  

Účetní výkazy České televize za rok 2009.  

[online] PDF:  <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_09/hospodareni_61.pdf>  

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009.   
[online] HTML: <http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasu-o-

hospodareni-ceskeho-rozhlasu-za-rok-2009--806445> 
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ekonomické krize�24 2F

243, která je předev�ím krizí racionality chování globálního kapitálu. 

2 43F

244 

Komerčním médiím ekonomická situace díky převa�ujícím ekonomickým 

modelům nepřeje: 

! Podíl reklamy na rozpočtech firem v krizi klesá244F

245 jako první. Přitom reklama 

je prakticky jediným zdrojem příjmu komerčních médií. 

! Konkurence v�eobecně přístupného komunitně sdíleného obsahu na sítích 

elektronických komunikací, nekontrolovaného monopolně či oligopolně 

ovládaným autorským právem, roste2 45F

246 a vytváří dostatečně atraktivní 

alternativu 

! Konkurence autorskému právu, které lze vykoupit a dlouhodobě ovládat v 

podobě �copyleftových� licencí2 46F

247 �creative commons�Chyba! Zálo�ka není 

definována., �public licence�2 47F

248, �open source�24 8F

249 a dal�ích omezuje mo�nost 

                                                 
243  In: PICK, Milo�. Globální krize a společnost svobody. Pohledy č. 1/2010, ČMKOS  2010. 
244  Zestátněním médií veřejné slu�by se tak docela jednodu�e dostanou státy k docela slu�ným miliardovým majetkům. 

A ty u� stojí za to prodat, ne? Jazykem publicisty lze říci: Dá se tak vcelku vtipně zabít několik much jednou ranou. 

Zotročit média, lehce je o�ebračit a rozprodat majetek. Navíc, v tě�kých ekonomických časech i vylikvidovat 

konkurenci.  � poznámka autorky, která do textu práce nepatří, ale je nutná pro kontextuální pochopení� 
245  ČTK. Tr�by z reklamy v médiích klesly, roste jen internet. In: Deník.cz 17.4.2011  

[online] HTML: <http://www.denik.cz/ekonomika/trzby-z-reklamy-v-mediich-klesly-roste-jen-interne.html>  
246  HÉGARET, Filip Le.  Cisco's Global Consumer Internet Traffic Forecast 2005-2011.   W3C 

 
247  Princip copyleftu vytvořil Richard Stallman. In: STALLMAN, Richard. What is Copyleft?  

[online] HTML: <http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html>  

Copyleft. In: Wikipedia (CS) [online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Copyleft>    
248  GNU General Public License. In: Wikipedia (CS) [online] HTML: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License>  
249  Open source. In: Wikipedia (CS) [online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source>  
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ovládat nezanedbatelnou část trhu. Veřejné prostředky tento 

�antikapitalistický� segment výroby obsahu podporují a mnohdy vy�adují 

pod sloganem �co je z veřejných prostředků u� jednou placeno, musí být 

v�eobecně dostupné v sítích elektronických komunikací prostřednictvím 

nezpoplatněného přístupu�. Tento přístup podporuje globálně �iroká koalice 

veřejných institucí � �kol, vědeckých ústavů, veřejné správy, muzeí a galerií. 

Podporuje ho i Evropská unie249F

250. Z nouze ho začaly podporovat i některé 

firmy, které v něm vidí poslední záchranu v přístupu na trh. Princip 

kolaborace a kooperace, stejně jako sdílení a u�ívání250F

251 stojí v ostré opozici k 

principům konkurence, prodeje, pronájmu a vlastnictví. 

! Stále levněj�í stále výkonněj�í digitální záznamové a produkční technologie 

demokratizovaly a emancipovaly výrobu audiovizuálního a multimediálního 

obsahu v profesionální kvalitě v takové míře, �e nelze udr�et oligopolní 

kontrolu nad produkcí cestou vysokých nákladů za vlastnictví či vyu�ívání 

výrobních prostředků. Výrobci technologií se v rámci maximalizace svých 

u�itků chovají v ostrém protikladu k zájmům vlastníkům obsahu. Stejně tak 

se za stále ni��í cenu ve stále vy��í kvalitě emancipovaly s nástupem 

multimediálního internetu distribuční kanály. Masové roz�íření stále 

levněj�ích a stále kvalitněj�ích a objemněj�ích záznamových médií a 

prostředků pro záznam, stejně jako roz�iřování stále kapacitněj�ích a 

rychlej�ích sítí elektronických komunikací a technologií vzdáleného přístupu 

tvoří �vykopaný hrob� monopolům tradičního �íření mediálního obsahu. 

18. Rozpor mezi slu�bou lidem a slu�bou zisku 

Za ka�dým pozlátkem hledej �pínu. 

                                                 
250  Open source licence EU - European Union Public Licence (EUPL). MIČR / MV ČR. [online] HTML: 

<http://www.isvs.cz/e-government/micr-open-source-licence-eu-european-union-public-licence-eupl-.html  

 European Union Public Licence (EUPL). In: Wikipedia (EN) [online] HTML: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Public_Licence>  
251  "Share and Enjoy" - fráze sboru robotů z komického sci-fi seriálu Stopařův průvodce po Galaxii Douglase Adamse 
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Phillip Klein2 51F

252 

Argumenty, �e zatímco veřejnou slu�bu si �musíme platit�, kde�to komerční 

média �jsou zadarmo�, jsou demagogické. 2 52F

253 

Klíčovou a převá�ně nezodpovězenou otázkou zůstává smysluplnost a efektivita 

takto vydaných prostředků. Jednou z mála knih, detailně kriticky analyzujících vliv 

reklamy na my�lení lidí a rozvíjející mo�nost absence tohoto vztahu je práce kanadské 

publicistky, kritičky korporativní globalizace Naomi Klein25 3F

254 No logo2 54F

255. Kniha se stala 

mezinárodním bestsellerem, prodalo přes jeden milión kopií ve více ne� 28 jazycích. 

Autorka tvrdí, �e do�lo k posunu ve vyu�ívání brandingu od prosté identifikace � 

označení výrobků a� po cílené budování identifikace tu�eb. Zabývá se tím, jak lze 

pomocí standardizace, identifikované značkou, pou�ívat její vliv a v�udypřítomnost na 

omezení počtu mo�ností, které jsou k dispozici pro veřejnost � ať u� prostřednictvím 

dominantního postavení na trhu nebo prostřednictvím agresivní invaze do veřejného 

prostoru. Klein staví do kontrastu principy pasivního spotřebního konzumerismu a 

aktivního participačního občanství, a volí to druhé. Klein hledá kořeny 

nespravedlnosti2 55F

256 a chápe laissez faire politiku �volného trhu� jako fanatismus, 

srovnatelný se slepou vírou nábo�enských fanatiků, stejně iracionální a stejně 

nebezpečný25 6F

257. 

�Kdy� jsem začala psát tuto knihu, upřímně jsem nevěděla, jestli pokrývám 

marginální atomizovanou scénu odporu nebo zda stojím u zrodu potenciálně 

                                                 
252  In: KLEIN, Naomi. Bez loga. Dokořán 2005, 2006, ISBN 8073630109; Argo, ISBN: 8072036718. předmluva, str. IX  
253  Podívejte se do svého nákupního ko�íku, na ka�dý prací prá�ek, na ka�dé mýdlo a tipněte si, kolikpak z jejich ceny 

je věnováno prostřednictvím reklamního průmyslu komerčním médiím. Nevíte? Inu, tak to přece má být� �e je to v 

některých případech i devadesát procent, by vás mohlo udivit. � komentář autorky, který do textu práce nepatří, ale 

je nutná pro kontextuální pochopení� 
254  KLEIN, Naomi. �ivotopis. In:wikipedia [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Klein>  
255  KLEIN, Naomi. No logo: Taking Aim at the Brand Bullies. Knopf, Canada 2000, ISBN 067697130X; Harpers Colins 

2001 ISBN 0006530400, Picador 2000, ISBN 0312271921, ISBN 0312203438; (CS) Bez loga. Dokořán 2005, 2006, 

ISBN 8073630109; Argo, ISBN: 8072036718  
256  Ibid. str. 461 
257  Ibid. str. 459 
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�iroce zalo�eného hnutí. Ale jak �el čas, jasně jsem viděla hnutí, které před 

mýma očima rostlo.� 

Klein připomíná v doslovu k českému vydání knihy Bez loga mexický Chiapas, 

definuje konflikt jako mocenský zápas, ukazuje, jak se zde vytváří opak stávajícího 

systému � na koncentraci reaguje fragmentárním labyrintem, na centralizaci lokalizací, 

na konsolidaci moci jejím radikálním rozptýlením2 5 7F

258. �Otázka zní: mů�e být právě toto 

mikrokosmos, z něho� vzejde globální strategie zaměřená na opětovné dobytí 

společného prostoru zmoci privatizace?�, ptá se autorka provokativně. 

Vývoj médií za devět let, které uplynuly od revidovaného vydání knihy, jí dal za 

pravdu. Nová média v celém světě dnes vyu�ívají v�udypřítomnosti stejně jako velké 

korporace, ale pou�ívají radikální decentralizace, fragmentace, radikálního rozptýlení 

informací s vysokou redundancí, vyu�ívají lokálních sítí blízkých čtenářům či divákům, 

stírají nadřazený vztah center moci k periferiím. Síťová struktura nových médií ukazuje 

vy��í míru inkorporace �iroké veřejnosti ke spoluúčasti, k spolupro�ívání ne� elitářské, 

centrálně řízené organizace. 

Řečeno slovy Naomi Klein, alterglobalistický organizovaný odpor je dnes 

��pičkově technologicky zabezpečený, i prostý a spontánní, je soustředěný i roztří�těný, 

co� znamená, �e je stejně globální a schopný koordinované činnosti jako nadnárodní 

korporace, jejich� moc se sna�í podrýt.�258F

259 Stejně tak jsou technologicky připravena 

nová média, sna�ící se podrýt a rozbít moc médií starých. 

V České republice se pokřivenému vztahu médií a reklamy na základě 

argumentace Naomi Klein věnoval i mediální a politický analytik �těpán Kotrba v 

rámci diskuze o financování veřejné slu�by v České republice bez podílu příjmů z 

reklamy. 

�Pravdy jsme se vzdali. Byla příli� zneklidňující, nutila nás přemý�let o smyslu 

věcí i dějů. Objevování jsme nahradili konzumem. S plným �aludkem máme libé 

                                                 
258  Ibid. str. 464 
259  Ibid. str. 454 
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pocity z toho, jak dobře se máme� Ema má maso� Slabikář pro dne�ek. I 

liberální propaganda, transformovaná do podoby demokracie, v ní� máte právo 

si vybrat mezi CocaColou a PepsiColou, jsouce řízeni řízenou komunikací, je 

�nepochybně eticky nepřípustný útok na lidskou identitu a jeho následky jsou v 

ka�dém případě negativní jen proto, �e někdo chce vyu�ívat lidské slabosti k 

tomu, aby se materiálně obohatil�2 59F

260� 

��Zaka�te reklamu a zhroutí se společnost! Proč to nezkusit? �� 

��Propaganda a PR jedno jsou. Proto�e vyplňují prakticky ve�kerý mediální 

prostor, �iví ve�kerá média s výjimkou veřejnoprávních (ty jenom parazitně 

při�ivuje) a nenajde se tudí� nikdo, kdo by odhalil manipulace statisticky 

významné skupině společnosti. Stačí se podívat na v�echny ty lifestylové 

magazíny slavných značek, stačí se podívat na v�echny ty �hlídací psy 

demokracie� a poznáme, zda doká�í do mediálního prostoru vnést krutou, 

nezmanipulovanou pravdu o inzerentech. Kdo by je �ivil, kdy� několikatisícový 

prodaný náklad nestačí ani na nájem, nato�pak na slu�né platy redakce, 

tiskárnu, distribuci a zisk vydavatele. Ve�kerý �svobodný� tisk mů�e existovat, 

pouze kdy� bude podporovat systém, díky kterému existuje � kapitalismus řízené 

komunikace a značek. Značky tu jsou proto, aby oddělovaly konzervativce od 

liberálů (konzervativci čtou Financial Times, liberálové Guardian), bohaté od 

chudých (chudí fakt nemají na parfém od Coco Chanel), silné od slabých (silní 

jezdí v SUV za milion, slabí ve �kodovce z bazaru). Obleky, kravaty, kabelky, 

plnicí pera i hodinky, telefony i počítače � to v�echno definuje společenskou 

pozici � výměnou za neadekvátní peníze dostáváte vstupenku někam, kam �ti 

druzí� nemohou. Do světa �presti�ní� spotřeby, do světa na něčí úkor. �� 

��Odpad současné společnosti blahobytu ale nejde jen tak třídit. In-formace lze 

tě�ko třídit od informací, kdy� nejsme �u toho�. A kdy� jsme, zvedá se nám 

občas �aludek z dezinterpretací novinářských kolegů. Účelovost, ideologičnost, 

povrchnost. To je to, co odli�uje exaktní svět strohé pravdy od mediálního 

                                                 
260  KARTOUS, Bohumil. Zaka�te reklamu a zhroutí se společnost. In: Britské listy 8. 10. 2007  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/36573.html>  
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babylónu médií, podle kterého poznáme, �e �ijeme v �demokracii�. V systému, 

ve kterém je znásilněná pravda vydávána za panensky čistou. Ka�dý si �vaní, co 

chce. Nikdo nenese za svá slova odpovědnost. A nikdo se u� dnes neptá, co je 

pravda a co ne. Nikoho to toti� nezajímá. Stačí, kdy� se �to� dobře čte. Kdy� se 

dobře sní. Kdyby se le� stíhala kulkou, mnoho médií by nemělo o čem psát. � Za 

občany rozhodují elity a svá privilegia u� si nenechají nechat vzít. 

Pijete-li CocaColu nebo Pepsi, je mocným jedno. Podstatné je, �e si nekupujete 

malinovou �ťávu. Bez loga.�2 60F

261 

Média veřejné slu�by jsou strategickými podniky svých zemí, jejich 

reprezentanty. Jsou nositeli národní kultury a projevem národní suverenity. Ostatně, 

projevů národní suverenity je v globalizovaném světě třeba, jak ví i český prezident 

Václav Klaus, který sice nemá Českou televizi rád a netají se s tím (vzpomínky na 

�televizní rebelii� v roce 2000 jsou stále příli� silné), nicméně za národní suverenitu 

bojuje. 

Veřejná slu�ba je protikladem mediálních monopolů či oligopolů. Nemusí �hrát 

na zisk�, není nucena poslouchat nadnárodní management, který, a to si přiznejme, 

v�dycky upřednostní velký trh před malým a nerozumí lokálním potřebám a tvorbě 

corporate social responsibility. Koneckonců, nepociťuje ani potřebu dryáčnictví. Zdá 

se, �e nebezpečnost mediálních monopolů si uvědomují u� i ti, kteří z nich �ijí. V roce 

2010 na filmovém festivalu v Cannes zazněla kritika mediálních monopolů od herce 

Russella Crowea, který je mo�ná báječný Robin Hood, ale rozhodně není mediální 

badatel. �Pokud by �il dnes Robin Hood, myslím, �e by prvně zkusil vyrovnat skóre 

s Wall Street, finanční krizí a bankami. A pokud by byl dneska tady, měl by se popasovat 

s monopolem médií.�26 1F

262 Vítej, Robine Hoode, mezi mediálními teoretiky veřejné 

slu�by. Monopol investičních bank a mediální monopol spolu souvisejí ú�eji, ne� 

                                                 
261  KOTRBA, �těpán. "Svět bez loga" by byl světem spravedlivěj�ím, ale nebude. In:Britské listy 8. 10. 2007.  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/36584.html>  
262  Robin Hood press conference 21. 5. 2010 Canns Film Festival. (EN)  

[online] HTML: <http://www.festival-cannes.com/en/theDailyArticle/57383.html>  
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bychom mo�ná chtěli. Klíčem je reklama. Média veřejné slu�by mohou tvořit čestnou 

výjimku. Právě kvůli sherwoodskému éthosu. 

Někteří, kteří z reklamy �ijí, reklamu obhajují jako jedinou formu komunikace, 

která je schopna udr�ovat kapitalismus tak jak ho známe, při �ivotě. Jako například 

český publicista, doktorand na Institutu komunikačních studií a �urnalistiky při Fakultě 

sociálních věd UK, PR mana�er společnosti Scio, Bohumil Kartous: 

�My�lenka zákazu reklamy nará�í je�tě na dal�í nepřekonatelný problém. Stačí 

se jen trochu zamyslet nad tím, jak vlastně funguje tr�ní systém. Od samotného 

vzniku jakéhokoliv trhu je neodmyslitelnou součástí celého systému postaveného 

na nabídce a poptávce vzájemná komunikace. Hlavní náplní této komunikace je 

reklama. Na skutečném trhu v historických dobách docházelo k této komunikaci 

často přímo, globalizovaný trh dne�ka potřebuje nejrůzněj�í média. Tato 

komunikace je oboustranně motivovaná. Zájem na straně nabídky je co nejvíce 

prodat, zájem na straně poptávky je co nejvýhodněji koupit. Pouze v situaci, kdy 

poptávku zaji�ťuje jediný subjekt, v situaci monopolu, je mo�né si představit, �e 

je mo�né z komunikace mezi stranou nabídky a stranou poptávky reklamu 

vyjmout. V takové situaci ale zase nemů�e fungovat tr�ní systém. Ten vy�aduje 

konkurenci a proto je nutné navázat mezi stranou poptávky a nabídky 

komunikaci, v ní� je sdělováno, proč by měl poptávající vyu�ít zrovna této 

nabídky. A to je reklama. V okam�iku, kdy tuto komunikaci �ústavně� zaká�eme, 

celý systém přestane fungovat. 

Realita je v tomto smyslu je�tě neúprosněj�í. Některá odvětví průmyslu stojí a 

také padají s reklamou, třeba kosmetický průmysl, oděvní, zábavní, z velké části 

potravinářský, automobilový a mnoho dal�ích. Stejně tak je tomu v oblasti 

slu�eb, z nich� mnohé by bez reklamy přestaly existovat. � 

Kartous, který zpracoval na IKS� FSV UK disertační práci na téma �Reklama a 

její výpověď o společnosti�, si neuvědomil, jak velkou slabinu komerční komunikace 

odhalil a ve svém textu přiznal. Mnozí o ní tu�í, někteří i ví, ale neříkají to nahlas. 
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Autor práce si klade otázku, jakou roli hraje reklamní komunikace v rámci 

společnosti a jaké jsou konstituující principy této komunikace ve vztahu k hodnotám. 

Autor předkládá hypotézu: 

�Společnost a ka�dý jedinec se ocitají v mnohavrstevnatém informačním toku, 

jeho� normativní rámec je natolik rozru�ený, �e lze jen stě�í najít jakési �pevné 

dno� (historicky představující zejména rámec dominantní ideologie) vytvářející 

(normativní, existenciální) oporu. To způsobuje, �e jednotlivé hodnoty, které 

stojí za ka�dou ideologickou konstrukcí, lze pojímat (a z hlediska komunikace 

formovat) variantně a často ambivalentně. Reklama, jako komunikační proces 

přenosu hodnot, přitom variantní přístup k hodnotám volí zcela účelově, na 

základě cílů daného komunikačního záměru.�2 62F

263 

Dle Kartouse jde v reklamě o prosazení zadaných prvků v rámci masové 

komunikace do sociální reality prostřednictvím hodnotového systému, který sociální 

realitu konstruuje a se kterým reklama konvergenuje. 

��Reklama jako tvůrčí komunikační proces ovlivňující pole sdílených hodnot 

nenese ve vztahu ke společnosti odpovědnost za normativní transformaci, na 

druhou stranu má v�ak vliv na legitimizaci hodnot, která v�ak podléhá pouze a 

jen účelovému zalo�ení této komunikace. �� 

Ano, některá (nebojím se říci vět�ina) odvětví průmyslu v kapitalismu stojí a 

také padají s reklamou. Nebylo-li by reklamy, celý systém přestane fungovat. V tom s 

Kartousem plně souhlasím. Domnívám se, �e stačí, stejně jako v případě autorských 

práv, ukázat alternativu � jiný svět, který je mo�ný26 3F

264. Namísto copyrightu copyleft. 

Právě proto, aby si mohli u�ivatelé médií vybrat. 

                                                 
263  KARTOUS, Bohumil. Reklamní semióza a �ivotní styl. Reklama jako kritické zrcadlo hodnotového systému 

společnosti. Abstrakt z vystoupení k disertační práci na vý�e uvedené téma,  setkání  Sémiotické skupiny, 24. 11. 

2009. In: Semiotická skupina. 2009. 

[online] HTML: <http://www.semiotika.zcu.cz/index.php?id=kartous>  
264  "Another World Is Possible" - ústřední heslo prvního Světového sociálního fóra v brazilském Porto Allegre od 25. 

ledna do 30. ledna 2001. Od té doby se tento slogan stal ústředním mottem hledání antikapitalistických alternativ 

tohoto celosvětového hnutí  
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Společnost Factum Invenio uskutečňuje v rámci programu Factum Omnibus 

výzkum o postojích české veřejnosti k reklamě. 2 6 4F

265 Česká marketingová společnost 

přiznává, �e reklama je stále vnímána jako rozporuplný jev. �Na jedné straně je 

pova�ována za samozřejmou součást moderního �ivota, je uznávána její důle�itost pro 

ekonomiku země, ale na straně druhé je negativně posuzován její vliv jako manipulátora 

podporujícího zbytečný konzum�, tvrdí ve své tiskové zprávě k výzkumu Factum 

Invenio za rok 2011. 2 65F

266 

88% občanů je přitom reklamou přesyceno a 78% pova�uje reklamu za 

prostředek manipulace lidmi (v roce 2003 to bylo 84 %, v roce 2004 81 %). 68 % 

dotázaných uvádí, �e reklama neříká pravdu, �e jí nelze příli� věřit.12 6 H

266 Roste 

negativněj�í postoj k reklamě na komerčních televizích a na internetu. Tento stav je 

víceméně stabilní (plus minus 5%) s trendem mírně stoupajícím o přibli�ně 1% ročně u� 

více ne� 10 let. 

                                                                                                                                               

 Podrobnosti: World Social Forum. In: Wikipedia (EN)  

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Forum>  
265 Dotazování ilustrované v tomto grafu proběhlo ve dnech 3. - 8. 12. 2004 metodou řízených osobních rozhovorů na 

reprezentativním výběrovém souboru 1023 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. 

Zdroj Factum  Invenio 2004 In: archiv autorky. 
266 In: Če�i a reklama v roce 2011. Tisková zpráva ČMS. ČMS 2011.  

[online] DOC: <http://www.cms-cma.cz/docs/CESI_A_REKLAMA_2011-_TISKOVA_ZPRAVA_CMS_final.doc> 



99 

Graf 7. Obecné postoje k reklamě 2004 (v %, N=1023) 

 

Graf 8. Obecné postoje k reklamě 2011 

 
 
Zdroj: Factum Invenio 2011. 

Takto vět�inový postoj společnosti k marketingově řízené komunikaci (v tomto 

případě reklamě) je varovný. Přesto, �e marketéři jako zadavatelé průzkumu otupují PR 

dopady předem tu�eného faktu do průzkumu vlo�enými otázkami �Reklama je součástí 

moderního �ivota� a �Reklama umo�ňuje �ivot více médiím a tím i názorovou pestrost�, 

které mají smířit čtenáře následných tiskových zpráv s realitou a minimalizovat odpor. 

Stejně manipulativní je otázka, obsahující v sobě implicitně i odpověď: �Tr�ní 

hospodářství nemů�e bez reklamy existovat�. 
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Graf 8. Přesycenost reklamou 2011 (v % N=1020), Factum Invenio2 66F

267 
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Graf 9. Přesycenost reklamou v médiích 1993-2010 Marktest/Factum Invenio 

 
Zdroj mandk. cz, archiv autorky 

Ke stejnému závěru do�el ve své práci Kartous. Reklama je hlavním zdrojem 

příjmu a důvodem existence v�ech komerčních masmédií. A věřím, �e, stejně jako v 

případě autorských práv, si lidé nakonec vyberou jiný svět, který je mo�ný. Otázkou je, 

proč udr�ovat kapitalismus tak, jak ho známe, při �ivotě. 

                                                 
267 Dotazování ilustrované v tomto grafu proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 16. - 21. 1. 2011 

metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1020 občanů České republiky ve 

věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. In: Tisková zpráva Factum  Invenio 2011  

[online] DOC: <http://www.cms-cma.cz/docs/Tiskova_zprava_-_Factum_Invenio_2011.doc>  
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19. Potřeba stabilizace 

Veřejná slu�ba jako princip není toti� přívěsek �trhu�, který je jen �ocáskem� 

oligopolu komerčních korporací (v tomto případě komerčních médií). 

Média veřejné slu�by potřebují stabilitu idejí společnosti, aby nebyla nucena 

stejně jako v předpovědi McQuaila1 27 H

217 nepřetr�itě obhajovat svoji existenci způsobem 

jiným, ne� tvorbou a �ířením obsahu, nemohou �poletovat ode zdi ke zdi� tak jako je 

tomu nyní na Slovensku, kde média veřejné slu�by nejdříve oslabily pokusy o jejich 

podřízení za vlád Vladimíra Mečiara, v jejich oslabování pokračoval socialistický 

ministr Maděrič (Smer-SD) a proces likvidace dokončil neoliberální ministr Sulík (SaS) 

2 67F

268, či v Maďarsku, kde se o její likvidaci pokou�í legislativní cestou vládní monopol 

neoliberální strany FIDESZ, i proti odporu Evropské unie. 

Rady, které na základě mandátu parlamentů jako laické orgány občanů-

koncesionářů-voličů rozhodují o rozsahu obsahu veřejné slu�by, rozhodně nejsou plny 

mediálních profesionálů, rozvá�ných a moudrých intelektuálů268F

269. Mediální rady jsou 

odrazem politické neshody na základních kritériích společenského konsensu, který 

provází současnou krizi kapitalismu, viditelnou v parlamentech vět�iny �vyspělých� 

zemí. Ano, mediální rady jsou odrazem �dětské nemoci postkomunistické 

demokracie�2 69F

270. Nepolitická volba270F

271 neznamená automaticky kvalitu. Politická, 

                                                 
268  Programem stávající pravicové koalice na Slovensku se stala "záchrana" veřejné slu�by cestou vládou diktovaného 

obsahu, vládou placeného rozsahu a vládou (zprostředkovaně přes nový management) nastavených agend. 
269  Pro lehce nadprůměrně inteligentního a s mediální teorií a politikou seznámeného  člověka je někdy utrpení sledovat 

jednání mediálních rad,  tón hlasu i výkřiky a místy a� zuřivé spory. �Já nebudu s někým jednat o jeho gá�i,� pravil 

nasupeně jeden radní jednoho českého veřejnoprávního média. Nyněj�í předsedkyně Rady Českého rozhlasu, 

která je bývalou dlouholetou reportérkou ČRO 1 Radio�urnálu a před rokem 1989 Redakce zahraničního vysílání, 

prohlásila na jednání Rady, �e ona "zastupuje  v Radě ty koncesionáře, kteří Český rozhlas neposlouchají a musí ho 

přesto platit." � poznámka autorky,  která do textu práce nepatří, ale je nutná pro kontextuální pochopení� 
270  Nará�ka na práci Vladimíra Iljiče Lenina Dětská nemoc �levičáctví� v komunismu.  

LENIN, Vladimír Iljič. Dětská nemoc �levičáctví� v komunismu. 1920. In: Vybrané spisy, sv. 2., Svoboda, Praha, 1950 

[online 2009] HTML: <http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2009062001> 

[online 2011] HTML: <http://www.marxists.org/cestina/lenin/1920/detnemindx.htm>  
271   Podle zákona 483/1991 Sb. v platném znění, dle novelizace v lednu 2001 po tzv. televizní rebelii, navrhují členy  

Rady ČT na výzvu předsedy Sněmovny Parlamentu ČR  dle §4 odst. (2) organizace a sdru�ení, představující 
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bohu�el, také ne. Nepolitická volba neznamená ani příklon společnosti k institucím 

přímé demokracie. Proto�e na tu není současná společnost je�tě připravena a a� ji 

dostane, mo�ná se zděsí. A fakticky politicky nezávislý člověk neexistuje. 

Stejně jako normativní mediální teorie potřebuje ideovou stabilizaci, aby bylo 

jasné, na základě jakých kritérií interpretuje realitu, stabilizaci potřebuje i na teorii 

navazující legislativa a následná exekutiva. Ředitel média, které má plnit veřejnou 

slu�bu, musí být �pevný v kramflecích� a ne pře�ívat rok od roku v kontinuální 

polemice o samotném smyslu jím řízené instituce. Jeho existence nesmí záviset ani na 

momentálním uvá�ení dozorčí rady. �e značně velká část členů veřejnoprávních rad 

například v České republice jsou lidé, spjatí se soukromými médii či mající k médiu 

jimi kontrolovaném přinejmen�ím ambivalentní vztah (dá se tedy říci, �e být radním se 

pro ně mů�e stát psychologickým typem �pomsty�), je trpkou ukázkou ideové 

destabilizace, nejistoty a morální krize samotného parlamentního systému, přes který se 

v Evropě realizují ideologické bitvy neoliberálů a socialistů. 

Médium veřejné slu�by není ani hračka tvůrců, ani odborů. Není mo�né, aby 

tvůrčí vazy chodily plakat na ramena politikům, kdy� se jejich členové dozvědí, �e se 

                                                                                                                                               

kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, nábo�enské, vzdělávací, vědecké, ekologické a 

národnostní zájmy. 

 Podle §5 odst. (1) je členství v Radě neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, 

soudce, státního zástupce, člena Nejvy��ího kontrolního úřadu, člena Bankovní rady České národní banky, s 

jakoukoli funkcí ve veřejné správě,� a  řadou dal�ích funkcí. Dle odst.  

 (2) člen Rady nesmí zastávat �ádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdru�eních, 

ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch 

jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani 

nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit 

důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou 

funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, ne� peně�itá plnění 

poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z u�ití předmětů ochrany podle 

autorského zákona.  

Obdobně je tomu i v případě zákona 484/1991 Sb. a Rady ČRo. Těmito formulacemi měla být zaji�těna nezávislost 

Rad. 

 In: Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi §§ 4,5 

[online] PDF: <http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi.pdf?verze=2011-

05-16-10:00:16>  
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bude �etřit nebo se budou zveřejňovat jejich honoráře. Média veřejné slu�by nemohou 

vlát ve větru podle sezónních přání �umělecké fronty�. 

Zdá se, �e problémem veřejné slu�by na celém světě je � paradoxně � její 

rozvá�ná slu�nost, obhajující se s příli�ným sebezapřením. Nebrání se tak razantně, 

nevyu�ívá ofenzivních strategií a nedovoluje si agresivní kroky jako komerční média. 

Připadá jí to hloupé a navíc si je příli� vědoma toho, �e ka�dý �patný krok bude někdy v 

budoucnu pomstěn. Princip veřejné slu�by přece stojí a padá formulací společenské vůle 

na základě zákona. A zákon se dá předělat rychle, jak se přesvědčili na Slovensku i 

v Maďarsku. Veřejná slu�ba se tak stává rukojmím, jak upozornila Mirjam Moll na 

European Journalism centrum 31. 1. 20112 7 1F

272 v souvislosti se změnou článku 61 

maďarské ústavy. Tento pozměňovací návrh dal státu povinnost zajistit pluralitní 

informací občanům a spolu s tím vytvořila vláda Národní úřad pro dohled nad médii272F

273. 

Komentář k logice chování EBU si dovolil ředitel Českého rozhlasu 2 Praha Jiří 

Vejvoda v článku �Konec maďarské veřejnoprávnosti?�273F

274. 

�Zvlá�tní je, �e na seznamu těch, kdo proti zákonu zvedli hlas, najdeme sice 

�irokou �kálu osobností či institucí � namátkou maďarské Zelené, kteří si při 

hlasování v parlamentu přelepili ústa páskou, anebo světová sdru�ení vydavatelů 

tisku, nikoli v�ak Evropskou vysílací unii, jejím� je Maďarský rozhlas od ledna 

1993 členem. Mo�ná se ozve později, ale neplatí i zde, �e kdo rychle dává, 

dvakrát dává?� 

EBU, půlstoletí spoluformující teorii veřejné mediální slu�by, vysvětlující ji a 

obhajující ji v orgánech postupně sjednocující se Evropy, by přitom měla být silnou 

organizací, strategicky se zabývající nejen teoretickým rozvojem médií a konferencemi, 

                                                 
272  MOLL, Mirjam . Hungary sliding into censorship and media suppression.  

In: European Journalism centrum 31.1. 2011  

[online] HTML:<http://www.ejc.net/magazine/article/hungary_sliding_into_censorship_and_media_suppression/>  
273  Nemzeti Hírközlési Hatóság. [online] HTML:<http://www.nhh.hu/index.php>  
274  VEJVODA, Jiří. Konec maďarské veřejnoprávnosti? In: Týdeník Rozhlas č. 3/2011  

[online] HTML: <http://www.rozhlas.cz/digital/rozhlas/_zprava/konec-madarske-verejnopravnosti--835631>  
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ale měla by mít strategický pán, jak bránit veřejnou slu�bu. Opakování u� není matka 

moudrosti, proto�e podmínky se změnily. 

Bývalý mana�er rozvoje společnosti FEBIO TV, dlouholetý programový ředitel 

TV Barrandov Petr Sládeček, vyučující na VO�P v Praze, ve svém textu o společenské 

odpovědnosti médií tvrdí, �e �masová média jsou v�dy, ať vědomě či nevědomě, centry 

nabídky hodnot�. 2 74F

275 To je teze, se kterou se nedá polemizovat. Otázkou je, jakých 

hodnot pro jakou masu (nebo pro jaká publika). 

20. Střet kultur a nejlep�í z dosud známých světů 

Liberální neohumanista Francis Fukuyama předvídá s pádem �elezné opony 

hegeliánský �konec dějin�2 75F

276 a vyznává se z lásky k liberální demokracii a tr�ní 

ekonomice jako nejlep�ímu z dosud známých socioekonomických systémů2 7 6F

277 (pokud 

překoná na jedné straně fanatickou touhu po vyniknutí jedince resp. individualistický 

kalkul slasti a strasti, a na druhé straně fanatickou touhu po rovnosti v�ech). Rizikem je 

podle něj i hodnotový (i kulturní) relativismus, díky němu� bezideologický liberalismus 

mů�e dospět a� k podkopání demokracie a tolerance. Nerealisticky předpokládá svět 

řízený pouze racionalistickými kalkuly rozumu a nikoliv pudy či archetypálními 

kulturně či nábo�ensky determinovanými tu�bami. 

Ono bezčasí, které následovalo po konci studené války, přinutilo jak RAND 

Corporation, která Fukuyamovi dala prostor k napsání knihy, tak dal�í západní think-

tanky k horečné činnosti. Praxe jednou předběhla teorii. Civilizace se rodí, rostou a 

hynou, proto�e ztratily schopnost tvořivě ře�it nové problémy, tvrdil u� německý 

                                                 
275  SLÁDEČEK, Petr. Společenská odpovědnost médií � sylabus VO�P  

[online] PDF: <http://vosp.cz/data/sv/Spolecenska%20odpovednost%20medii_sylabus.pdf>  
276  FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers, Praha 2002, ISBN 8086182274  
277  Srovnej viz vysvětlivka 4 
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Mussoliniho obdivovatel a Hitlerův odpůrce Oswald Spengler2 77F

278. �Konec dějin� je 

takový �zánik Západu�. Naplnění cíle dějin, rozpoznání a uskutečnění svobody 

ustavením novověkého státu liberálního politického systému a občanské společnosti, 

viděl Hegel v Prusku roku 1830. Ale i Hegel tvrdil, �e dějiny jsou pohybem vpřed ve 

spirálách násilí. Pro optimistického Fukuyamu je konec dějin koncem válek a revolucí, 

konec emocí a vítězství osvíceného rozumu a na�eho respektu k němu. Ké� by tomu tak 

bylo� 

Neokonzervativní Samuel Huntigton ve své knize Střet civilizací278F

279 uvádí 

budoucí potenciál konfliktu osmi geograficky-nábo�ensko-kulturně definovaných 

civilizací � �západní� (evropskou a severoamerickou), slovansko-pravoslavnou, 

islámskou, hinduistickou, konfuciánskou, japonskou, latinskoamerickou a africkou. 

Vymezuje se ale proti �univerzální civilizaci�. Samotný pojem podle něj mylně 

navozuje představu, �e dochází ke kulturnímu sjednocení lidstva a �e lidé celého světa 

v rostoucí míře přijímají stejné hodnoty � víru, orientaci, praxi i instituce. Huntington 

�univerzální civilizaci� posmě�ně nazývá �davoskou kulturou�279F

280 podle mana�erů, 

podnikatelů, státníků a novinářů západního světa, kteří se sjí�dějí na Světovém 

ekonomickém fóru v Davosu, nebo ji nazývá v duchu argumentů kolonialismu 

�břemenem bílého mu�e�28 0F

281. Huntington a� příli� proklamativně tvrdí, �e podstatnou 

hodnotou západní kultury je Magna Charta, �a ne Magna Mac� (podle hamburgeru Big 

Mac281F

282). Tím se ale s posmě�ným termínem �mcdonaldizace společnosti�28 2F

283, ra�eném 

                                                 
278  SPENGLER Oswald. Untergang des Abendlandes. 1918 a 1922; česky: Zánik Západu, Academia, Praha 2010. 

ISBN 9788020018861 
279  HUNTINGTON, Samuel., Střet civlizací, boj kultur a proměna světového řádu. Praha, Rybka publishers, 2001. ISBN 

8086182495 
280  Ibid. str. 52 
281  Ibid. str. 63 
282  Ibid. str. 54 
283  Ritzer tento pojem definuje jako "proces, při kterém principy rychloobslu�ných restaurací ovládají stále více sektorů 

americké společnosti i celého zbytku světa" 
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předsedou Americké sociologické asociace George Ritzerem2 8 3F

284, nevyrovná. Od roku 

1955 se McDonald rozrostl na 31967 prodejních míst po celém světě2 84F

285� Vydání 

Magna Charta si přečetlo určitě daleko méně lidí, ne� snědlo Big Mac Menu. To je 

hodnota. 

Domnívá se snad Huntington, �e habeas corpus28 5F

286 � právo na legitimní a 

důstojné zacházení, je onou kruciální hodnotou, pro kterou se dnes vyplatí �ít a za 

kterou se dnes vyplatí umírat? Vězni v americké věznici Guantánamo �ili, bojovali a 

umírali za úplně jiné ideály. Důstojného zacházení (dle článků 36, 38, 39 a 40 Magna 

Charta) se jim nedostalo. Práva na řádný soud (dle článku 29 Magna Charta) také ne. 

Důvod �důstojné zacházení� nejspí�e nesdělil při nástupu do armády jediný americký 

voják, který posléze padl v Iráku. 

Nebo je snad kruciální hodnotou svobodná volba biskupů a opatů (článek 29 

Magna Charta)? �idovské kultuře je svoboda obce zvolit si rabína vlastní u� 5000 let. 

Pape�e v Římě, královnu v Londýně ani prezidenta ve Washingtonu k tomu obec 

nepotřebuje. 

Magna charta Libertatum (�Velká listina svobod� � vydaná poprvé v roce 1215) 

je anglický ústavněprávní dokument, jako druhý na světě (první byla Listina svobod � 

Charter of Liberties z roku 1100, kterou Jindřich I. omezil svou absolutní moc pravidly 

� zákony) omezující pravomoci panovníka vůči jeho poddaným na základě zákona. Jde 

původně o přísahu věrnosti králi Janu Bezzemkovi, obsahující ov�em �pojistku� v 

článku 61, která dávala právo 25 baronům se kdykoli sejít a zru�it kterékoliv rozhodnutí 

krále a to i za pou�ití síly k obsazení královských hradů. Okam�itě poté, kdy beztrestně 

mohl, král právě tento bod vypověděl. Následujících 200 let ka�dý dal�í panovník 

stvrzoval závazek Magna Charta vydáním vlastní verze dokumentu. 

                                                 
284  RITZER, Georgie. The Mcdonaldization of Society (An Investigaton Into the Changing Character of Contemporary 

Social Life) 6. vydání Pine Forge Press, 2011; česky Mcdonaldizace společnosti. Academia, Praha 1996, 2003 ISBN 

8020010750 
285  Restaurace MacDonald podle zemí � 2003. infografika.Princeton University, 2003.  

[online]HTML: <http://www.princeton.edu/~ina/infographics/starbucks.html>  
286 Habeas corpus. In: Wikipedia (CS) [online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Habeas_Corpus>  
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Článek 61 se v něm za celých 200 let u� neobjevil. 

Jediným důvodem, proč si vá�it tohoto dokumentu, je ukázat, �e nad 

kýmkoliv mocným, včetně krále, stojí je�tě vět�í moc � zákon. V čem se tento příběh 

ale li�í od snesení desek Smlouvy jako svědectví o existenci Bo�í z hory Sinaj reb 

Moj�em2 8 6F

287? V obou případech to jsou hezké historické příběhy se skrytým morálním 

poučením. 

Huntington říká, �e ústředními prvky ka�dé kultury mimo zákona je jazyk a 

nábo�enství. V�ímá si angličtiny jako lingua franca a vnímá proto angličtinu jako 

hlavní způsob současné mezikulturní komunikace (stejně jako byla latina v Evropě 

lingua franca minulých století politické nadvlády katolické církve), stejně jako 

křesťanský kalendář světovou interkulturní normou traktování času, arabské číslice a 

desítková soustava normou počítání a metrický systém jako světová normu měření. V�e 

je ale svědectvím nikoliv interkulturní komunikace, ale byv�í či současné kulturní 

agrese, je třeba dodat polemicky. Pokud Pissarovy �oldáky, francouzskou cizineckou 

legii či jezuitské misionáře nepova�ujeme za mediátory interkulturního dialogu. 

Huntington pak pro jistotu upozorňuje, �e lingua franca je způsobem, jak se s 

mezikulturními rozdíly vypořádat v praxi, nikoliv jak je eliminovat28 7F

288, a �e lingua 

franca je pouze nástrojem komunikace, nikoliv zdrojem identity a komunity. 

Správně prohla�uje, �e co Západ pova�uje jako �univerzální�, jiné kultury 

pova�ují za �západní�, co Západ označuje za (příznivou) globální integraci, �nezápad� 

označuje za (zločinný) západní imperialismus. Interkulturní komunikaci nepova�uje 

Huntington za formu odvrácení mezikulturních střetů, končících nezřídka i válkou. A 

nedávná historie mu dává za pravdu. V�imli si toho i autoři Jonathan Laurence, Justin 

Vaïsse v článku Dezintegrace Evropy ve vydání Foreign Policy z března 2011, i kdy� 

nepova�ovali za nutné Huntingtona citovat. 288F

289 

                                                 
287  Bible. Ex 34:29-35 
288 Ibid. str. 58 
289  Srov. argumentaci Jana Kysely viz kapitola Slu�ba liberální   
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�Multikulturní přístup s tím, �e jsme prostě budeme �ít bok po boku a bude nás 

to činit navzájem �ťastnými, naprosto selhal,� 2 3 Hdeklarovala Merkelová ve svém 

projevu v říjnu roku 20102 89F

290. �Pod doktrínou multikulturalismu máme stav, 

povzbuzující různé kultury k oddělenému �ivotu, oddělenému od sebe navzájem a 

vymezující se z hlavního proudu. Doktrína neposkytla vizi společnosti, o které 

mají občané pocit, �e do ní chtějí patřit,� řekl Cameron v únoru 20112 90F

291. 

�Multikulturalismus je porucha. Pravdou je, �e v na�ich demokraciích, jsme se 

starali příli� mnoho o identitu migrantů a nestarali se dostatečně o toto�nost 

země, která je uvítala,� oznámil Nicolas Sarkozy291F

292 ve francouzské televizi o 

měsíc později.� 292F

293 

Dodat je nutno několik zesilujících faktů: Horst Seehofer, premiér Bavorska a 

člen Křesťanskosociální unie � součásti vládní koalice Merkelové � 24 Hvyzval k zastavení 

tureckého a arabského přistěhovalectví do SRN. Německý bankéř, exministr financí 

spolkové země Berlín a člen představenstva Spolkové banky Thilo Sarrazin (SPD) 

zveřejnil v srpnu 2010 vysoce kontroverzní knihu Deutschland schafft sich ab � Wie wir 

unser Land aufs Spiel setzen (�Německo se zničí samo � Jak dáváme vlastní zemi 

v�anc�) 2 93F

294. Popisoval v ní své bohaté zku�enosti z politiky a státní správy a 

problematické důsledky pro budoucnost Německa, vyplývající z kombinace klesající 

porodnosti Němců, imigrační politiky a rostoucí třídy nejchud�ích (underclass). 

Varoval, �e Němci se mohou stát �cizinci ve vlastní zemi�, obvinil muslimské (turecké 

a arabské) přistěhovalce sní�ení inteligence německé společnosti a oslabení její 

intelektuální a ekonomické síly. Německé politické elity se pohor�ily, Sarrzin musel 

                                                 
290  Angela Merkel: German multiculturalism failed. In: Guardian 17.10.2010.  

[online] HTML: <http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed>  
291  KUENSSBERG, Laura. State multiculturalism has failed, says David Cameron. In: BBC, 5. 2.2011.  

[online] HTML: <http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994>  
292  Nicolas Sarkozy declares multiculturalism had failed. In: The Telegraph. 11. 2. 2011  

[online] HTML: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8317497/Nicolas-Sarkozy-declares-

multiculturalism-had-failed.html>  
293  LAURENCE, Jonathan, VAÏSSE, Justin. The Dis-Integration of Europe. In:Foreign Policy 28. 3. 2011  

[online] HTML: <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/28/the_dis_integration_of_europe>  
294  SARRAZIN, Thilo: Deutschland schafft sich ab. DVA 2010. ISBN 9783421044303 
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odejít z Bundesbank, vedení SPD oznámilo, �e bude zkoumat, zda ukončit Sarrazinovi 

členství, proto�e jeho práce jsou v diametrálním rozporu se základními sociálně-

demokratickými hodnotami. Jeho kniha se ale stala v Německu bestsellerem � prodal se 

milión dvě stě tisíc výtisků a průzkum veřejného mínění Emnid na objednávku �Bild am 

Sonntag� naznačily, �e téměř polovina populace (včetně členů SPD) souhlasí s jeho 

názory a 18 procent by ho volilo29 4F

295. Nedávný průzkum veřejného mínění týmu sociálně 

demokratického think-tanku Fridrich Ebert Stiftung ukázal, �e jedna třetina Němců věří, 

�e země byla �zaplavena cizinci�29 5F

296. Německo je přitom domovem pro čtyři miliony 

muslimů, vět�inou tureckého původu, a asi 280.000 Arabů. Sociologové také zjistili, �e 

55% Němců se domnívá, �e Arabové jsou �nepříjemní lidé�2 96F

297, ve srovnání se 44%, 

který dospěl k tému� názoru před sedmi lety. Autoři studie Fridrich Ebert Stiftung 

varují, �e u� jde o budoucí �ivotaschopnost demokraticky zalo�ené společnosti. 2 97F

298 

Výsledky německých sociologů nejsou radostné a oproti roku 2006 hodnoty 

roku 2010 stouply o cca 5-10%: 

Pravicově extrémní postavení v Německu 2006 (v procentech populace 14+) 298F

299 

 14 � 
30 
let  

31� 
60 
let 

> 
60 
let  

Prac. Nezam. Mu� �ena �kolák Student celkem Západ Východ 

Stoupenec 
diktatury  

4,9  4,6  5,2  4,2 11,9 6,4 3,5 5,2 2,8  4,8  4,4 6,5 

                                                 
295  18 Prozent der Deutschen würden Sarrazin wählen. In: Deutsche Morgenpost, 6. 9. 2010  

[online] HTML: <http://www.morgenpost.de/printarchiv/titelseite/article1390251/18-Prozent-der-Deutschen-wuerden-

Sarrazin-waehlen.html>  
296  DECKER, Oliver; WEIßMANN, Marliese; KIESS, Johannes; BRÄHLER, Elmar. Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme 

Einstellungen in Deutschland 2010. Fridrich Ebert Stiftung 2010. ISBN: 9783868724691  

[online] PDF: <http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf>  
297  DEMPSEY, Judy. Anti-Foreigner Attitudes Surge in Germany. New York Times, 14.10.2010.  

[online] HTML: <http://www.nytimes.com/2010/10/14/world/europe/14iht-germany.html?_r=1>  
298  Ibid str. 18 
299  pramen Decker, Brähler & Geißler 2006 in: DECKER, Oliver; WEIßMANN, Marliese; KIESS, Johannes; BRÄHLER, 

Elmar. Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010. Fridrich Ebert Stiftung 2010. ISBN: 

9783868724691 str. 23, 25  

[online] PDF: <http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf> 
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�ovinismus 2 9 9F

300 16  18,9  22  18 24,9 21,7 17,1 20,6 11,2  19,3  20,1 16,1 

Nepřátelství 
vůči cizincům 

22,6  24,7  32,7  23,2 37,2 28,5 25,2 29,1 12,3  26,7  25,7 30,6 

Antisemitismus  7,1  7,9  10,2  7,6 10,8 9,7 7,3 9,2 4,1  8,4  9,5 4,2 

Sociální 
darwinismus 
3 00F

301 

3,5  4,4  5,2  4,3 6,3 5,5 3,6 4,8 2,2  4,5  4 6,2 

Schvalování 
nacionálního 
socialismu  

3,3 4 4,6 3,6 8,2 5,1 3,1 4,3 2,8  4,1 4,6 2 

zdroj: Decker, Brähler & Geißler 2006 

Podrobnosti i s rozsáhlým komentářem jsou ve studii Fridrich Ebert Stiftung 

�Die Mitte in der Krise� 20101 28 H

296. 

To jsou stručné zprávy z jedné, ne nevýznamné země Evropy, která významnou 

měrou ovlivňuje politiku EU a její� konglomerát médií veřejné slu�by patří k 

nejrozsáhlej�ím v Evropě. Podle huntingtonovské teorie je SRN evropským �ústředním 

státem� � země se silným ekonomickým a vojenským potenciálem, která má v rámci 

své kultury (pota�mo vzhledem k dal�ím státům nále�ejícím k jiným kulturám) velkou 

autoritu (té� vliv či moc) a působí jako zdroj řádu. Tedy i kulturních a etických norem. 

Kombinace Huntingtonových teoretických východisek, Sarrzinovy reflexe 

názorů občanů SRN, výsledků interkulturní �Deutsche Islam Konferenz� německého 

ministra vnitra Hans-Petera Friedricha (CSU) s německými muslimy3 0 1F

302, mediálního 

obrazu diskuze o Sarrzinově knize a politická praxe německých představitelů včetně 

výroku Angely Merkelové na sjezdu mláde�nické organizace CDU/CSU �Junge Union� 

vytváří poměrně brizantní kombinaci, ze které jde strach. 

Huntingtona sice mnozí polemicky vyvraceli, u mnohých ov�em zase tvořil páteř 

jejich ideologie či odůvodnění politické taktiky. Výsledky prognostiků v�dy prověřuje 

                                                 
300  Například souhlas s tvrzením: "Co na�e země dnes potřebuje, je tvrdý a razantní prosazení německých zájmů vůči 

zahraničí." 
301  z biologie odvedené principy �sociální selekce" prováděné na lidské společnosti 
302  ČEJKA, Kay. Islám, integrace a bezzubí tygři z Německa. In: Britské listy 1.4. 2011  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/58025.html>  
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budoucnost. Od prvního vydání Huntingtonova článku o střetu civilizací (1993) 

uplynulo 18 let. Kniha vy�la o tři roky později (1996). 

Na jakých ideových politických základech stojí Evropa, do čeho investuje lidský 

kapitál i ekonomické prostředky a s jakým výsledkem? 

Kotrba v svých analýzách a prognózách technologického a mediálního vývoje v 

posledních letech dospěl od počátečního techno-progresivismu3 0 2F

303 �Kdo, kdy� ne my 

a kdy, kdy� ne teď?�303F

304 před deseti lety k názoru, �e v současné postindustriální 

společnosti3 04F

305 se tempo technologické inovace zrychluje30 5F

306, ani� se v duchu Moorova 

zákona306F

307 zrychluje pokrok v sociální oblasti. Dochází proto k pragmatickému 

cynismu3 0 7F

308 a k beznaději morální apelace, podobné házení hrachu na zeď. 

                                                 
303  Techno-progressive. in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Techno-progressive>  
304  KOTRBA, �těpán. Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku třetího tisíciletí a změny v poslání 

média veřejné slu�by. Materiál pro jednání Rady Českého rozhlasu In: Britské listy 17. 8. 2001 [online] HTML: 

<http://www.britskelisty.cz/0108/20010817l.html#11>  
305  Post-industrial society. in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Post-industrial_society>  
306  Accelerating change. in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerating_change>  
307  Moorův zákon popisuje dlouhodobý trend historie počítačového hardwaru. Počet tranzistorů, které mohou být 

umístěny na integrovaném obvodě (čipu), se zdvojnásobuje zhruba ka�dé dva roky. Tento trend začal s vynálezem 

integrovaného obvodu v roce 1958.  

 Moore's_law. in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law>   

 Počítačový odborník ze Silicon Halley, Martin Ford v práci Světlo v tunelu: automatizace, akcelerační technologie a 

hospodářství budoucnosti (FORD, Martin.The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the 

Economy of the Future. Acculant Publishing, 2009. ISBN 9781448659814 [online] excerpt HTML: 

<http://www.thelightsinthetunnel.com/excerpt.htm>) varuje před drastickými sociálními důsledky tohoto pokroku. 

Osvětluje budoucí nebezpečí, pokud nemáme plán dopadu rychle rozvíjejících technologií. Pí�e:  

 "Ukazuje se, �e zatímco technologové  aktivně přemý�lejí  a pí�í knihy o   inteligentních strojích, představa, �e 

technologie  někdy opravdu nahradí velkou část lidské pracovní síly a povede k trvalé, strukturální nezaměstnanosti, 

je pro vět�inu ekonomů  téměř nemyslitelná. Pro mainstreamové ekonomy,  vede technologický pokrok alespoň v 

dlouhodobém horizontu v�dy k vět�í prosperitě a k zvět�ení počtu pracovních míst. To vidí téměř jako hospodářský 

zákon."     
308  KOTRBA, �těpán. 2021: Pří�tích deset let médií In: Britské listy 5.4.2011  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/58073.html>  
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�Současnost přiná�í před princip veřejné mediální slu�by mimo 

komercionalizace resp. nepřímé komodifikace jejího obsahu prostřednictvím 

v�udypřítomného fenoménu reklamy je�tě jedno nebezpečí. A to je nebezpečí, 

které je zároveň výzvou ke kreativitě, je a� příli�ná demokratizace mediální 

krajiny. A ruku v ruce s ní jdoucí mediální negramotnost na straně jedné a stále 

sofistikovaněj�í paletu nástrojů mediální manipulace profesionálů na straně 

druhé. Nezměnitelný trend atomizace � od institucí k jednotlivcům. Ka�dý dnes 

mů�e být díky konvergenci telekomunikačních a informačních technologií 

multimediálním tvůrcem i vysílatelem. Ale málokdo médiím rozumí. A je�tě méně 

lidí rozumí současnému světu, svému jazyku a své vlastní kultuře. � Kdo bude 

určovat míru věcí?� 3 08F

309 

21. Kdo bude hlídat hlídače? 

Kdo bude určovat hodnoty Evropy? Na této otázce závisí, jaké hodnoty to 

budou. 

Výchova a vzdělávání dětí, mláde�e i dospělých kruciální hodnotou současné 

Evropy, hodnou masivních investic a politických priorit, nejspí�e není, proto�e 

rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané nejsou vzděláním. To musí v sobě obsahovat i 

základy společenských věd a výchovu k občanství. Včetně výchovy k mediální 

gramotnosti občanů a výchovy medií k tému�. Ale vět�ina kvalitního a komplexního 

vzdělání a kvalitních informací u� je v současné Evropě za peníze. Výjimkou je 

prozatím stále je�tě solidárně placená veřejná slu�ba. 

Eliminace sociálně vyloučených lokalit309F

310 a investice do v�estranné integrace 

občanů do společnosti (včetně imigrantů) 310F

311 také není prioritou. Kulturní politika a 

                                                 
309  KOTRBA, �těpán. Moc a autorita médií veřejné slu�by. In: Britské listy 22.11.2010  

[online] HTML: <http://blisty.cz/art/55589.html>  
310  GABAL, Ivan & kol. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této 

oblasti. Gabal Analysis & Consulting pro MPSV ČR. Praha,  2006.  

[online] PDF: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf>  
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interkulturní komunikace také ne. O tom svědčí státní rozpočty, zvy�ující se počty 

bezdomovců3 11F

312, 
3 12F

313, prohlubující se míra chudoby ni��ích středních tříd a zvět�ující se 

bohatství těch nejvy��ích12 9 H

180, či, abychom byli konkrétní, např. z ekonomických i 

kulturně-nacionalistických důvodů ru�ené lu�ickosrbského �kolství31 3F

314 v bohaté SRN. 

Média veřejné slu�by, která by mohla a mají mnohé role kohezního katalyzátoru 

v evropské společnosti plnit, tlak mediálních podnikatelů prostřednictvím vlád a 

parlamentů omezuje v aktivitách či likviduje. O tom svědčí zoufalé hlasy mediálních 

teoretiků a mediálních novinářů stejně jako procesy přezkoumání a testování veřejné 

hodnoty programů1 3 0 H

47 iniciované např. Radou guvernérů BBC3 14F

315. Stejně tak se omezují 

či postupně privatizují i dal�í veřejné slu�by a statky. 

Dobro pro lidi se omezilo pouze na společně sdílený prostor (pod stále vět�í 

kontrolou), mo�nost prosit o dotace na veřejně prospě�né účely a v části kontinentu na 

společnou měnu. A to je�tě jen proto, �e druhá část po společné měně zrovna netou�í. 

Na jakých hodnotách tedy stojí Evropa? Jak definuje a �íří, respektive chce �ířit, 

případně měla by �ířit své ideje? 

                                                                                                                                               

311  STOJAROVÁ, Věra. Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. In:  Středoevropské politické studie. 

Etnické men�iny a imigranti v české politice. 2-3 / VI / jaro-léto 2004. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, Brno 2004.  

[online] HTML: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=204>    
312  Např. -nip-. Počet bezdomovců stoupl o patnáct procent. In: Parlamentní listy 26.12.2010.  

[online] HTML: <http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/184605.aspx> 
313  Počet migrantů v ČR v dokumentech Českého statistického úřadu a UNSTAT 

[online] HTML: <http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod>    

[online] HTML: <http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001>    

[online] HTML: <http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_nelegalni_migrace>   

[online] HTML: <http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/migration/>  

[online] HTML: <http://unstats.un.org/unsd/databases. htm>  
314  Lu�ickosrbské �kolství. Společnost přátel Lu�ice, 3. dubna 2005.  

[online] HTML: <http://stare.luzice.cz/index.php?id=143>  
315  Review of the BBC�s Royal Charter - BBC response to A strong BBC, independent of government. BBC.  

[online] HTML: <http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/policies/text/green_paper_response.html>  
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Podle německo-britského sociologa, politologa a cynického liberálního politika 

Ralfa Dahrendorfa se bude odpověď hledať tě�ce, ale je hodna �lechetného potu�31 5F

316 

Podle scénáristy amerického futuristického seriálu Star Trek 2 5 HEugena Wesleye 

�Gene� Roddenberryho, který ov�em od roku 1964 ovlivnil svou ukázkovou 

pedagogičností miliony dětských i dospělých diváků několika generací na celém světě, 

je svoboda jednotlivce podmíněna odpovědností vůči celku a schopností altruistického 

konání ve prospěch řídící ideje � multikulturního sou�ití / vztahu �my� a �oni�. 

Dahrendorf jako hlavní hodnotu vidí svobodu � a to bez podmínek. 

�Takové chování zahrnuje například vytváření a vyjadřování názorů nebo 

sdru�ování se s jinými lidmi, s nimi� chci sledovat společné cíle. Patří k tomu i 

mo�nost neomezeného pohybu, a to nejen v soukromí, ale i ve veřejném, 

v�eobecném prostoru.� 316F

317 

Ale to u� také není pravda. Pohyb ve veřejném prostoru se mů�e bez konfliktů 

odehrávat pouze inkluzivně s ohledem na zájmy ostatních. Do me�ity nelze vstupovat v 

botách stejně, jako do synagogy nelze vstupovat bez pokrývky hlavy � kipy. Mimo bu�e 

platí na v�ech silnicích světa pravidla silničního provozu. V řadě zemí existují verbální 

trestné činy, teorie hovoří o poni�ování za pomoci speech act3 17F

318. Ničím a nikým 

neomezený pohyb je mo�ný jen v pustině. 

Jako dal�í hodnotu vidí Dahrendorf v byť omezené míře občanskou společnost. 

Tvrdí, �e tvoří osvobození od v�emocných nároků státu, je tedy sama programem. Jak 

tě�ké je tento program uskutečnit, neb jde podle něj o hybridní ře�ení � smí�ení 

dobrovolné činnosti občanů a státu nebo také ekonomiky. 

                                                 
316  DAHRENDORF, Ralf. Hodní �ľachetného potu. In: Neue Zuerche Zeitung, slov. In: příloha Fórum deníku SME 

[online] 15. 7. 2008. HTML: <http://www.salon.eu.sk/article.php?article=581-hodni-slachetneho-potu-esej>  
317  DAHRENDORF, Ralf. Svoboda pohybu. In: Neue Zuerche Zeitung, slov. In: příloha Fórum deníku SME 27. 8. 2007.  

[online] HTML: <http://www.salon.eu.sk/article.php?article=164-sloboda-pohybu-esej>  
318  Speech act. in: Wikipedia (EN) [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_act>  
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�Klíč k občanské společnosti není určitý organizační princip, nýbr� dobrovolná 

lidská činnost. Adam Ferguson věnuje dva oddíly první části své History of Civil 

Society 3 18F

319 tématu �těstí. Jedná se o jistou verzi definice cílů pokroku � téma, 

o něm� osvícen�tí autoři hovořili snadněji, ne� toho jsme schopni my po vynálezu 

a pou�ití smrtících prostředků vlastního zničení. �Zdá se proto�, říká Ferguson, 

��e �těstí lidí spočívá v tom, učinit z jejich sociálních zařízení určující zdroj 

jejich činnosti; stanout jako člen společenství, pro jeho� v�eobecné blaho mohou 

plát jejich srdce radostí a zanícením.� �ádoucí stav věcí je tedy takový, kdy lidé 

jsou aktivními členy občanské společnosti, a tím i skutečnými občany. Zda nás 

takováto činnost činí �ťastnými, mů�e v na�í skeptické době zůstat otevřené. 

Nemů�e v�ak být sporu o tom, �e aktivní občanská společnost je 

nepostradatelným prvkem liberálního řádu. 

Zbývá shrnout, �e občanská společnost a svoboda jsou nerozlučně spjaty; ale 

nemů�eme vycházet z toho, �e občanská společnost je dána přirozeným 

pokrokem civilizace. Musíme ji bránit a rozvíjet, pokud se chceme vyhnout 

byrokratické skořápce závislosti i nebezpečí tr�ního fundamentalismu.�31 9F

320 

To sice je pravda, neboť stát jsme my a své vlastní aktivity ovládáme my sami. 

Ale� Řada �neziskových� institucí a kolektivů, které řadíme do tzv. třetího sektoru, je 

přímo existenčně závislá na vněj�ích dotacích rozdělovaných podle politických či 

zájmových klíčů donory, kteří tím směrují aktivity občanské společnosti. Téměř �ádná 

není ekonomicky trvale soběstačná a tudí� nezávislá. V segmentované a 

individualizované společnosti hrají �amatérské� komunitní projekty stále men�í roli. 

Neuspějí v soutě�i s �profesionalitou�. Lidé jsou aktivními členy občanské společnosti 

pouze tehdy, kdy� si ten luxus mohou dovolit. 

                                                 
319  FERGUSON, Adam. An essay on the History of Civil Society. 1765 
320  DAHRENDORF, Ralf. Stará a nová občanská společnost - Poučení z postkomunistické transformace. In Od pádu 

Zdi k válce v Iráku. Praha: Vy�ehrad, 2008, 271−273.  

[online] HTML: <http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/o/obcanska-spolecnost/1-stara-

a-nova-obcanska-spolecnost.html>  
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22. Před rozhodnutím 

��demokraticky by si mohl vládnout jen národ bohů. 

Vláda tak dokonalá se nehodí pro lidi.� 

 Jean-Jacques Rousseau, Rozpravy320F

321 

Stojí před námi volba: buď se rozhodnout pro fukuyamovský teoretický 

neohumanistický ideál a budeme definovat evropské hodnoty jako základ etického 

kodexu evropských médií ve shodě s deklaracemi EU, Rady Evropy, Evropského 

parlamentu a etickými kodexy stávajících médií s přihlédnutím k �best practice� médií 

veřejné slu�by zemí EU, a příli� se nezabývat ideovou konzistencí výsledku a 

konfrontací s realitou stávajícího mediálního či politického provozu, nebo se 

rozhodnout pro huntingtonovský praktický cynismus a o definici evropských hodnot se 

jít poradit s velitelem armády do zbrojního skladu. Ale ani Fukuyama si nemyslí, �e by 

se sou�ití vyvíjelo naprosto bezkonfliktně. 

�Moderní liberální demokracie chce uspokojit touhu po uznání tím, �e zalo�í 

polický řád na principu univerzálního a stejného uznání. V praxi ale funguje 

liberální demokracie z toho důvodu, �e boj o uznání, který dříve probíhal na 

vojenské, nábo�enské nebo národnostní rovině, se nyní děje v rovině 

ekonomické.�3 21F

322 

Ekonomická aktivita, argumentuje, musí být chápána jako forma sociálního 

chování (sociability). Zapomíná na to, �e koncentrace vlastnictví, investic i tlak na 

ekonomickou efektivitu a neustálé dosahování zisku spolu s technologickým pokrokem 

ve v�ech oblastech (kdysi nazývané automatizací či vědeckotechnickou revolucí) 

vytváří stále stále vět�í armádu osob, ekonomicky neuplatnitelných. U� dávno neplatí 

ono Ora et labora � �modli se a pracuj�3 22F

323. Společnost, obdařená �iroce roz�ířenou a 

                                                 
321  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. Praha: Svoboda 1989, s. 274 
322  FUKUYAMA, Francis. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Penguin books, 1995. ISBN 

0140259430 
323  heslo sv. Benedikta  



117 

hluboce v kultuře ukotvenou důvěrou, má vy��í �sociální kapitál�, který přispívá k 

jejímu úspěchu / výkonu v moderní hospodářské soutě�i, tvrdí přesto Fukuyama ve 

shodě s staročeským příběhem o Svatoplukovi a třech synech či francouzským 

příběhem o Athosovi, Porthosovi, Aramisovi a d´Artagnanovi. Ke cti je mu nutno 

přiznat, �e upřímně přiznává, �e kulturní faktory, jako je spontánní důvěra, jsou pouze 

jedním z několika faktorů, které přispívají k mo�nému hospodářskému růstu, a dokonce 

nejsou ani nejdůle�itěj�í. Konkurence jako hra s nulovým součtem s neúplnými 

informacemi (v rámci ře�ení konfliktních rozhodovacích situací teorie her32 3F

324) učí 

nedůvěře a nekooperaci. Přesto Fukuyama vychází z principů kooperativní sociální 

ctnosti, která pomohla hledání �ideálního typu� protestantského kapitalismu v čase 

Maxe Webera, ignoruje ale realitu po�adavků a vlivu imperiálních snah divokého 

kapitalismu ve věku globalizace. V technologicko-mediální d�ungli je rousseauovský 

humanista ztracen nebo se�rán tlustými lvy. Pokrok je u� dlouho synonymem mravní 

zka�enosti� 

�Jakmile veřejná slu�ba přestane být hlavní zále�itostí občanů a kdy� raději 

slou�í svou peně�enkou ne� svou osobou, je stát ji� blízek své zkáze. Kdy� se má 

jíti do boje, zaplatí voje a zůstanou doma � kdy� se má jíti do rady, jmenují 

poslance a zůstanou doma. Dík lenosti a penězům, mají konečně vojáky, aby 

zotročili vlast, a zástupce, aby ji prodali. Právě pachtění obchodu a řemesel, 

chtivá ziskuchtivost, změkčilost a záliba v pohodlí, změní osobní slu�by v peníze. 

Postoupí část svého zisku, aby jej mohli libovolně zvět�ovati. Dejte peníze a brzy 

budete míti okovy.� 32 4F

325 

Nejvy��í společný cíl je původně kristovský ideál dokonalého člověka, jen�e 

přesazený do postkristovské globálně-ekonomicko-mediální doby. Takový 

�demokratický� transhumanismus3 2 5F

326. Technologicky vylep�eného člověka32 6F

327 stvořit 

                                                 
324  Teorie her. Wikipedia. [online] HTML: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_her>  
325  ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. Praha: V. Linhart 1949.  
326  Democratic transhumanism.. Wikipedia [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_transhumanism>  
327  Human enhancement. Wikipedia [online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Human_enhancement>  
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lze3 27F

328. Ideálu eticky vylep�eného člověka stejně jako rychlosti světla nedosáhneme 

nikdy, mů�eme se k němu ale trvale a usilovně blí�it. Odkudkoliv a jakoukoliv 

rychlostí. Byrokratické skořápky1 31 H

317 se dají rozbít v�dy. Nejlépe ekonomicky� 

Nejmen�ím společným jmenovatelem je paparazzo deníku The Sun. Zde se 

naskýtá otázka, zda a proč vůbec je radno se k němu blí�it. Odkudkoliv. 

                                                 
328  KARAPIPERIS, Theodoros & kol.. Human enhancement study. European Parliament, Science and Technology 

Options Assessment (STOA) IP/A/STOA/FWC/2005-28/SC35, 41 & 45, EP 2009.  

[online] PDF: <http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/stoa2007-13_en.pdf> 
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23. Východisko? 

�Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, sly� pravdu, uč se 

pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, dr� pravdu, braň 

pravdu a� do smrti, neboť pravda tě vysvobodí (od hříchu) 

od ďábla, od smrti du�e a konečně od smrti věčné, kterou 

je věčné odloučení od bo�í milosti�� 

Mistr Jan Hus 

Spolu s Dahrendorfem1 3 2 H

317 jako hlavní hodnotu vidím svobodu � a to bez 

podmínky práce. 3 28F

329 Spolu s Nazaretským, Husem a BBC Guidelines329F

330 či Principes3 30F

331 

vidím jako hodnotu i slu�bu. Lidem, ne moci. 

Husovo heslo je pravdivé, i kdy� mů�eme při apelaci neznabohů slova �věrný 

křesťane� nahradit slovy �opravdový občane� a citát ukončit slovem �vysvobodí�. 

Peklo u� si doplní ka�dý to své. Weberovský protestantismus dne�ka netrvá na ikonách 

byv�ích bohů, ale počítá s etickými imperativy i dnes� Slovo �Bůh� lze v dlouholeté 

evropské tradici svobodného zednářství nahradit například slovem �Poznání�. 

Ka�dému, co jeho jest. Super omnia vincit veritas. Pravda vítězí nade v�ím. Ona je síla, 

ona je království, ona je moc a majestát, na věky věků� Po�ehnaný budi� Bůh 

pravdy331F

332. 

                                                 
329  Věta Arbeit macht Frei - �práce tvoří svobodu� - Lorenze Diefenbacha byla pou�ita nejprve autorem na titul jeho 

románu, poté vládou Výmarské republiky v rámci politiky veřejných prací pro nezaměstnané během hospodářské 

krize, a posléze byla pou�ita na příkaz generála SS Theodora Eicka nacisty nad vchody koncentračních táborů.  
330  BBC Mission and values. BBC. [online] HTML: <http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/purpose/> 
331  Building public values. BBC. [online] HTML: <http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/policies/text/bpv.html>  
332  Na architrávu, spojujícím pilíř Učně a pilíř Mistra v Rosslynské kapli, je nápis Forte est vinum est rex fortior fortiores 

sunt mulieres super omnia vincit veritas.  Víno je silné, král je silněj�í, �eny jsou nejsilněj�í stále, ale pravda vítězí 

nad v�ím. (Poslední část nápisu citoval M. Jan  Hus  roku 1413 v dopise Janovi z Rej�tejna. viz. té� Apokryfy: 1 

Ezdrá�, 4: 37-40) 

37  Wine is wicked, the king is wicked, women are wicked, all the children of men are wicked, and such are all their 

wicked works; and there is no truth in them; in their unrighteousness also they shall perish.  
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Jako dal�í klíčovou hodnotu vidím práci pro veřejnost � poctivě a bez rozdílů. 

Bez rozdílu rasy, nábo�enství, sexuální orientace či politického názoru.133 H

309 Obohacovat 

�ivoty lidí programy a slu�bami, které informují, vzdělávají a baví. 3 32F

333 Rozvíjet sociální 

kapitál i demokratický charakter informační revoluce, které jsme svědky a někteří z nás 

i účastníky. Aby byla příle�itostí a ne hrozbou. Rozvíjet informační gramotnost a 

vzdělání. Aby byly překonávány bariéry, doposud mnohdy bránící celosvětovému 

vyu�ívání informací a poučení z nich. Ve prospěch v�ech. 

A nazvěme to ideálním konstitutivním konstruktem, neboť, spolu s Weberem, 

lze řídi, �e vytváření ideálních typů má význam nejen pro srovnávání s realitou, ale i pro 

modelování budoucnosti a směřování k ní. A o to jde v tomto případě v prvé řadě. 

                                                                                                                                               

38  As for the truth, it endureth, and is alwaYs strong; it liveth and conquereth for evermore.  

39  With her there is no accepting of persons or rewards; but she doeth the things that are just, and refraineth from 

all unjust and wicked things; and all men do well like of her works.  

40  Neither in her judgment is any unrighteousness; and she is the strength, kingdom, power, and majesty, of all 

ages. Blessed be the God of truth.  
333  Věta �Informovat, vzdělávat a bavit� je hlavní motto BBC od chvíle, kdy se stala veřejnoprávní korporací. Koncept 

veřejnoprávnosti vytvořil pověřený první ředitel John Reith v roce 1927.  
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24. Soubor vybraných etických kodexů  
zemí Evropy a některých dal�ích zemí 

První etické samoregulační prohlá�ení publikoval 2 6 HBenjamin Harris33 3F

334 pod 

názvem Prohlá�ení o zásadách, v prvních vícestránkových novinách, vyti�těných v 

USA, v Publick Occurrences Both Forreign and Domestick33 4F

335, které vydal 25. září 

1690 (bez licence). Sice je zamý�lel vydávat jako měsíčník, ale čtyřstránkový list33 5F

336 byl 

okam�itě po jednom vydání zastaven guvernérem Massachusetts336F

337 a tak snaha o 

periodicitu nevy�la3 37F

338. Prohlá�ení o zásadách je nicméně pova�ováno za první záznam 

etického kodexu �urnalistiky. Harris zahájil stručným souhlasem se závazky, kterými by 

se měla řídit jeho činnost, editorská pravidla a �urnalistika: 

! shroma�ďovat a �ířit zprávy pravdivě a přesně 

! jít ke zdrojům 

! opravovat chyby 

! zabránit �íření fale�ných zpráv a pomluv 

V roce 1902 Joseph Pulitzer, vytvořila �kolu �urnalistiky na Kolumbijské 

univerzitě v New Yorku. Důvodem byla �patná pověst, kterou �urnalistika do té doby 

získala. 

                                                 
334 "HARRIS, Benjamin", Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.  
335  In: Publick Occurrences Both Forreign and Domestick. Faksimile ve vysokém rozli�ení.  

[online] GIF  <http://raglinen.com/wp-content/uploads/2010/01/publicoccur2.gif>  
336  List obsahoval čtyři strany - tři s ti�těnými zprávami a jednou prázdnou pro čtenáře k zapisování osobních zpráv  

před jeho odesláním  rodině nebo přátelům. 
337  "publishing, history of." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010. 

Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2011.   

[online] HTML  <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/482597/publishing>. 
338  Prvními americkými "periodickými" novinami tak byl a� The New-England Courant, vydávaný v  Bostonu od 7. srpna 

1721 Jamesem Franklinem, star�ím bratrem Benjamina Franklina. 
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Prvním �velkým� kódem �urnalistické etiky byl Code of Ethics for Newspapers, 

text napsaný William E. Millerem a přijatý Kansas State Editorial Association v roce 

1910. Ten pak byl v roce 1922 přijat první výroční schůzi American Society of News 

Editors3 38F

339. Kódy Creed of the Industrial Press (Federation of Trade Press Association, 

1913) a Standards of Practice for Business Papers (American Business Papers, Inc., 

1916) a Declaration of Principles and Code of Practice (Missouri Press Association, 

1921) následovaly. 

28. dubna 1923, nově vytvořená American Society of Newspaper Editors přijala 

�27 HKánon �urnalistiky�33 9F

340, Jeden z nejslavněj�ích a nejvlivněj�ích kodexů, platný a� do 

roku 1975, kdy byl nahrazen Prohlá�ením o zásadách ASNE. Původní text z roku 1923 

se dr�el několika principů: 

! Odpovědnost � s odkazem na veřejné blaho 

! Svoboda tisku � zásadní právo lidstva, věrnost ústavním principům 

! Nezávislost � osvobození od v�ech povinností kromě věrnosti veřejnému 

zájmu; odmítnutí podpory jakéhokoliv soukromého zájmu v rozporu s 

obecným blahem, z jakéhokoliv důvodu; odmítnutí stranictví v redakčním 

komentáři, který se vědomě odchyluje od pravdy 

! Upřímnost, pravdivost, přesnost, dobrá víra � odmítnutí omluv za 

nedostatek důkladnosti, přesnosti, kontroly obsahu, nebo selhání 

! Nestrannost � jasný rozdíl mezi zprávou a vyjádřením názoru, 

osvobození zpráv od stanoviska či zaujatosti jakéhokoli druhu 

! Fair play � právo obviněného být sly�en a moci vyjářit názor té�, rychlé a 

kompletní opravy vlastních záva�ných chyb 

! Slu�nost � únik od mo�ných obvinění z neupřímnosti potvrzením 

vysokého morálního standardu, motivujího základní zásady chování listu 

                                                 
339  ASNE. About. [online] HTML: <http://asne.org/about.aspx>  
340  Canons of Journalism. American Society of Newspaper Editors, 1923., citovaný dle Superior Press Clipping Service, 

2003. [online] HTML <http://www.superiorclipping.com/canons.html>. Té�: WILKINS, Lee; CHRISTIANS, Clifford G.. 

The handbook of mass media ethics . Routledge,  Taylor & Francis 2008. ISBN 9780805861921.  Strana 20.  

[online] PDF 

<http://books.google.cz/books?id=LsnMoF4SzLYC&lpg=PA20&dq=Canons%20of%20Journalism&pg=PA20#v=one

page&q&f=false>    
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V roce 1926 tento etický kodex převzala jako dobrovolnou a 

nesankcionovatelnou normu organziace Society of Professional Journalists a vystačila s 

ním do roku 1973. Tehdy SPJ napsala svůj vlastní kodex, Code of Ethics34 0F

341, který byl 

revidován v letech 1984, 1987 a naposledy v roce 1996. 34 1F

342 

V Evropě přijal v roce 1918 Národní svaz novinářů Francie3 42F

343 Charte des 

devoirs professionnels des Journalistes français, revidovanou v letech 1923, 193834 3F

344, a 

v březnu 20113 44F

345. Tento kodex byl přijat Syndicat national des journalistes CGT a 

l'Union syndicale des journalistes CFDT. Podle něj 

Novinář hodný toho jména, 

� musí mít odpovědnost za v�echno, co pí�e 

� pova�uje lhaní, pomluvy, nepodlo�ená obvinění, pozměňování dokladů a 

zkreslování fakt za nejzáva�něj�í profesní pochybení. 

� uznává odbornost svých kolegů a jejich znalosti jako suverénní ve věci 

profesionální cti. 

� přijímá pouze takové úkoly, které jsou slučitelné s jeho profesionální 

důstojností. 

� odmítá u�ívat imaginární povolání a tituly, vyu�ití nepoctivých prostředků k 

získání informace nebo vyu�ití dobré víry kohokoliv. 

� nepřijímá peníze ve veřejném sektoru nebo od soukromého  podniku, v nich� 

mů�e být zneu�ito jeho postavení a jeho vztahy jako novináře. 

� nepodepisuje články, které jsou  obchodní nebo finanční reklamou. 

� netrpí �ádné plagiátorství, nepřebírá jakékoliv texty ani� by citoval kolegy 

                                                 
341 Code of Ethics. Society of Professional Journalists. 1996. [online] HTML: <http://www.spj.org/ethicscode.asp>  
342 In: Why doesn�t SPJ enforce its Code of Ethics? Frequently Asked Questions. Society of Professional Journalists.  

[online] HTML: <http://www.spj.org/ethicsfaq.asp>  
343 Syndicat national des journalistes 
344 Charte de 1938. Syndicat national des journalistes. [online] HTML: <http://www.snj.fr/article.php3?id_article=65>  
345  Charte de 2011. Syndicat national des journalistes.  [online] HTML: <http://www.snj.fr/article.php3?id_article=1032>  
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� nenárokuje si postavení jiného kolegy, ani nezpůsobí, aby musel jít pracovat 

do hor�ích podmínek. 

� respektuje profesní tajemství. 

� nevyu�ívá svobodu slova k vlastnímu obohacení. 

� vy�aduje svobodu k tomu, aby mohl čestně publikovat své informace. 

� respektuje spravedlnost a má ji jako vrcholnou prioritu 

� neplete si svou úlohu s úlohou policisty 

V prvních desetiletích století rovně� přijaly řadu kódů kandinávské země. V roce 

1900 napříkald vznikl �védský kodex. První rozhlasový kodex se datuje do roku 1928 a 

byl přijat Národní asociací provozovatelů vysílání USA. 

V roce 1937 se zrodil první reklamní kodex, podporovaný 28 HInternational 

Chamber of Commerce, který měl následně vliv na právní předpisy v oblasti reklamy 

různých zemí. Nyní nese název �Mezinárodní kodex reklamní praxe34 5F

346.� 

V sedmdesátých letech do�lo k intenzivním diskuzím a dal�ím iniciativám, 

zejména v Evropě. V roce 1971, svazy novinářů EHS spolu se �výcarskem a 

Rakouskem, přijaly deklaraci práv a povinností novinářů, známou jako �Mnichovská 

charta�346F

347 Ta později získala souhlas jak Mezinárodní federace novinářů (IFJ), tak 

Mezinárodní organizace novinářů (IOJ) a řadou odborových organizací novinářů v 

Evropě. Nyní je uznávaná jednomyslně prakticky celou profesí. Novinkou této práce 

bylo, �e definovala nejen povinnosti, ale i práva mediálních profesionálů. 

V osmdesátých letech byl nejdůle�itěj�í dokument přijatý poradním Klubem 

mezinárodních a regionálních organizací novinářů pod zá�titou UNESCO v roce 1983, s 

                                                 
346  Konsolidovaný kodex  reklamní a marketingové praxe (EN). ICC. [online] HTML: 

<http://www.iccwbo.org/display8/doctype6/index.html>  

Dal�í kodexy ICC: [online] HTML: <http://www.iccwbo.org/display8/doctype6/index.html>  
347  Charte de Munich. (FR)  25. 11. 1971 in: CFDT.  

[online] HTML: <http://www.journalistes-cfdt.fr/charte-1918/la-charte-de-munich.html>  
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názvem Mezinárodní zásady profesní etiky �urnalistiky347F

348, Tak zdaleka nejvíce 

konzistentní pokus o vytvoření světového kodexu novinářské etiky. Staré kódy byly 

aktualizovány, ale nejvýrazněj�í byl výskyt vnitřních kódů v jejich vlastních agentur a 

komunitních médií a multimédií. 

V devadesátých letech do�lo k exploze nových dílčích kódů, z několika důvodů 

� technologických, politických a mediálních: 

! Vznik nových technologií, zejména internetu a satelitního vysílání, které 

se objevily na trhu ve stejnou dobu, proměnil �urnalismus a jeho 

organziaci, vytvořil nové problémy týkající se soukromí, manipulace 

informací, obrazu i zvuku a zkomplikoval otázku vydavatelských 

mechanismů a du�evního vlastnictví. 

! Globalziace kultury, a rozmach marketinkové komunikace si vynutily 

odpovídající reakce. 

! Politické změny v zemích bývalého východního bloku si vy�ádaly 

vytvoření či změny jejich kodexů, aby se pokusily ře�it nastalou situaci v 

oblasti svobody projevu, plurality a novinářské etiky. 

V roce 1994 se konala 4. evropská konference o politice hromadných 

sdělovacích prostředků v Praze, která definovala zásady pro média, z nich� se také 

odvozovaly různé kodexy té doby. 

Charta kvality informací34 8F

349 vze�la z průběhu mezinárodní konference 

�urnalistiky, jeho� 1. a 2. část se konaly v Lille v letech 2007 a 2008. Třetí edice 

dokumentu byla provedena na 3. zasedání Rady Evropy ve �trasburku. 

                                                 
348  International Principles of Professional Ethics in Journalism. Consultative Club of International and Regional 

Organizations of Journalists. Paří�,  1983.   

[online] HTML: <http://ethicnet.uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_journalism>  
349  Charte de la Qualité de l�Information. (FR) Assises internationales du Journalisme.  [online] HTML: 

<http://www.journalistes-cfdt.fr/charte-1918/charte-de-qualite.html>  
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Americký novinář Walter Williams3 49F

350, zakladatel a první děkan Missouri School 

of Journalism3 50F

351 na University of Missouri, pozděj�í rektor univerzity a prezident 

National Editorial Association, napsal kolem roku 1906 jeden z prvních �urnalistických 

kodexů35 1F

352. Dodnes je to jedno z nejčist�ích vyznání, nejbrilantněj�í definice 

�urnalistické etiky a ukazuje, �e úvahy o jasnosti, přesnosti, čestnosti, pravdivosti a 

nezávislosti �urnalistiky jako veřejné slu�bě stály u kořene tohoto oboru daleko více, 

ne� cirkus Phinease Taylora Barnuma. 

Vyznání 

Věřím v �urnalistickou profesi. 

Věřím, �e veřejný časopis je veřejným podnikem3 52F

353, �e v�ichni jsou s ním 

spojeni, je v plné míře své odpovědnosti pracující pro veřejnost, �e v�echny 

slu�by, které poskytnou o něco méně ne� veřejná slu�ba, jsou zradou této důvěry. 

                                                 
350   2. 7. 1864 - 29.7. 1935 
351  Missouri School of Journalism. In: Wikipedia (EN)   

[online] HTML: <http://en.wikipedia.org/wiki/Missouri_School_of_Journalism>  

352  WILLIAMS, Walter.  The Journalist's Creed.   Missouri School of Journalism. 2005.  

[online] HTML: <http://journalism.missouri.edu/about/creed.html>  

In: FARRAR, Ronald T. A creed for my profession: Walter Williams, journalist to the world.  

University of Missouri Press, 1999. ISBN  0826211887  

[online] HTML: <http://www.google.com/books?id=-QAsrb356X8C&lpg=PR11&ots=gd1R7Wk-

IP&dq=Journalist's%20Creed&lr&hl=cs&pg=PA203#v=onepage&q=Journalist's%20Creed&f=false> 
353 Public trust: v překladu jak veřejností svěřený majtek (veřejný  podnik), tak vlo�ení důvěry veřejností  či víra 

veřejnosti. Autor si pohrává s touto dvojznačnsotí významů  trust, trustee. Doktrína public trust je zásada, �e určité 

zdroje/statky jsou uchovány k veřejnému pou�ití, a �e vláda je povina udr�ovat je pro rozumné vyu�ití veřejností.  

Americký státník a řečník, člen Sněmovny reprezentantů a Senátu Henry Clay, prohlásil ve své řeči v Lexingtonu   

16. 5. 1829: "Government is a trust, and the officers of the government are trustees; and both the trust and the 

trustees are created for the benefit of the people." Vláda je důvěra, a vládní úředníci jsou jejími správci, a  jak 

důvěra, tak správci byli vytvořeni ve prospěch lidu. In: National Conference of State Legislatures. Trust for 

Representative Democracy Quotes. 2000.  

[online]  HTML: <http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=15386>  

  Viz té� Magna Charta � polemika s Huntingtonem v kapitole Střet kultur a nejlep�í z dosud známých světů a 

poznámka pod čarou 25 
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Věřím, �e jasné my�lení, jasné stanovisko, přesnost a spravedlnost jsou zásadní 

pro dobrou �urnalistiku. 

Věřím, �e novinář by měl psát jen to, co má ve svém srdci, aby to byla pravda. 

Věřím, �e potlačení zprávy z jakéhokoliv jiného důvodu, ne� je blaho společnosti, 

je neobhajitelné. 

Věřím, �e by nikdo neměl jako novinář napsat, co by neřekl jako gentleman, �e 

braní úplatků z jedné peně�enky je stejné jako braní úplatků z jiné peně�enky, �e 

této individuální odpovědnosti nemů�e nikdo uniknout pro�ením někoho o 

pokyny nebo někoho jiného o dividendy. 

Věřím, �e reklama, zpravodajství a redakční sloupky mají co nejlépe slou�it 

zájmům čtenářů, �e jediný standard u�itečné pravdy a čistoty by měl mít 

přednost před v�ím, �e nejvy��í zkou�kou dobré �urnalistiky, je míra její veřejné 

slu�by. 

Věřím, �e �urnalistika, která sleduje ty nejlep�í z nejlep�ích, zasluhující úctu, 

bohabojné a čestné mu�e, je nekompromisně nezávislá; nepohnutá pýchou 

názoru nebo chamtivostí síly, je konstruktivní, tolerantní, ale nikdy neopatrná, je 

sebeovaládající se, trpělivá, v�dy uctivá ke svým čtenářům, ale v�dy nebojácná, 

rychle se rozhořčující vůči bezpráví, je neovlivnitelná �ádostí o výsady nebo 

křikem lůzy, sna�í se dát ka�dému člověku �anci, a mnohem víc ne� právo, 

spravedlivá mzda a rozpoznání lidského bratrství vytváří rovné �ance, je hluboce 

vlastenecká a zároveň upřímně podporující dobrou vůli mezi národy a tmelící 

přátelství světa, je �urnalistikou humanity, pro dne�ní svět. 

Jako ukázkový protipól si autorka vybrala kodex kulturně naprosto odli�ný, 

jeho� téměř ani jednu větu nelze aplikovat pro evropskou či americkou �urnalistiku, s 

jeho� hodnotami ale začínáme být mnohdy konfrontováni. Jde o Islámskou chartu 
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sdělovacích prostředků35 3F

354, přijatou První konferencí islámských sdělovacích prostředků 

v Djakartě 1. � 3. září 1980. Islámská charta sdělovacích prostředků je integrální 

součástí Djakartské deklarace. 

Islámská charta sdělovacích prostředků 

V souladu s na�í vírou v Alláha a Alláhova posla při praktikování islámského 

práva �aría 

a při úplném povědomí o hrozícím nebezpečí zakořeněném v muslimské 

společnosti 
354F

355 

a bráníce její nábo�enské obrození 

a v ocenění důle�itosti role různých forem sdělovacích prostředků a jejich 

dobrých cílů, integrity povolání a jejich tradice, 

vědomi si cílů a záměrů muslimské pospolitosti134 H

355, 

my pracovníci v islámských médiích, kteří se zde nyní se�li na první mezinárodní 

islámské konferenci sdělovacích prostředků, jsme se připojili k této Chartě 

islámských médií. Slavnostně slibujeme, �e ji budeme naplňovat a pohlí�et na ni 

jako na pochodeň v�ech na�ich snah, stejně tak jako zdroj práva a povinností. 

Článek 1 

Konsolidace víry jednotlivých muslimů v islámských hodnotách a etických 

zásadách.  

Usilujte o dosa�ení integrace jednotlivých muslimských islámských osobností.  

Sna�te se prezentovat skutečná fakta v rámci islámských pravidel chování.  

Sna�te seznámit ka�dého muslima s jeho povinnostmi vůči druhým, jeho 

základními právy a svobodami. 

                                                 
354 Islamic Mass Media Charter. First International Islamic Mass Media Conference, Jakarta, 1.-3. 9. 1980. In: The 

Journal Rabitat Al-Alam Al-lslami, 7. 1980 (12), str. 60-61. cit.: Arab Media � al Bab. [online] HTML: <http://www.al-

bab.com/media/docs/intcodes.htm#isl> 
355  V originále "umma" 
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Článek 2 

Mu�i muslimských médií by měli usilovat o sjednocení řad muslimů, obhajovat 

moudrost, islámské bratrství a toleranci při ře�ení jejich problémů.  

Mu�i muslimských médií by se měli anga�ovat v tomto: 

! V boji proti v�em formám kolonialismu, agrese, fa�ismu a rasismu. 

! V boji proti sionismu a jeho koloniální politice vytváření osad, stejně 

jako jeho bezohlednému potlačování palestinského lidu. 

Mu�i muslimských médií by měli udr�ovat bdělost vůči antiislámským my�lenkám 

a trendům. 

Článek 3 

Mu�i muslimských médií by měli cenzurovat ve�kerý materiál, který je buď 

vysílán nebo zveřejněn a to za účelem ochrany muslimské společnosti od vlivů, 

které jsou �kodlivé pro islámský charakter a hodnoty a aby se přede�lo v�em 

nebezpečím.  

Zaměstnanci islámských médií musí dodr�ovat úměrný styl v plnění povinností a 

zachovávat integritu povolání a islámských tradic, vyhýbat se pou�ití urá�livých 

slov a zdr�et se vysílání obscénního materiálu, ani se neuchýlit k cynismu, 

pomluvám, provokaci �Fitna'� a �tvaní, pomluvám a jiným formám hanlivých 

akcí.  

Zdr�et se vysílání nebo publikování čehokoliv, co je proti veřejné mravnosti a 

pravidlům slu�ného chování. To také znamená, �e je nutné se přísně vyhnout 

jakémukoliv omlouvání trestné činnosti, násilí, sebevra�d nebo něčemu, co 

vyvolává hrůzu, nebo provokuje ni��í instinkty, ať ji� přímo či nepřímo.  

Komerční reklamy, které jdou proti etice by měly být přísně vyloučeny buď z 

vysílání nebo z tisku. 
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Článek 4 

Islám�tí novináři musí usilovat o �íření povinnosti aktivně podpořit ostatní 

muslimy v následování vět�í zbo�nosti ve v�ech aspektech jejich �ivota, 35 5F

356 k 

objasnění islámské otázky a na obranu muslimského pohledu. Musí rovně� 

usilovat o vzájemné poznávání muslimských národů. Musí se také zajímat o 

islámskou historii, islámskou civilizaci, o podporu arabského jazyka a jeho 

�íření mezi muslimy, zvlá�tě muslimskými men�inami. Musí se také anga�ovat 

v obnovení panství �aría, místo člověkem daných zákonů a principů. Musí být 

naprosto oddáni boji za osvobození Palestiny, zejména Al-Quds3 56F

357. Musí být 

zcela oddaní islámské společnosti, která musí být prosta regionálního, 

národního nebo kmenového �ovinismu. Musí být také pevnými zastánci boje 

proti zaostalosti ve v�ech jejích projevech a podporovat úsilí o plný rozvoj, který 

islámské společnosti zaručí vlastní zájmy a moc. 

Zatímco uprostřed �edesátých, a je�tě v sedmdesátých letech sekulární arabské 

vlády přijímaly sice nacionalisticky panarabsky orientované, nicméně na západních 

profesních standardech odpovědnosti zalo�ené kodexy (Arabský etický kód z roku 1972 

či Káhirský ministerský kodex z roku 1978) 3 57F

358, muslimský radikalismus jen o několik 

let později přinesl nikoliv národní, ale radikálně nábo�enské obrození muslimů. 

Autorka si uvědomuje, �e výčet kodexů zde uvedených je jen zlomkem 

existujících písemných �urnalistických etických imperativů. Pou�ít �v�echny kodexy� 

by znamenalo vytvořit dílo o tísících stranách, co� v rozsahu diplomové práce není 

                                                 
356 V originále Da'wah 
357 Jeruzaléma 
358  Např. Arab Code Of Ethics. Third Conference of the Federation of Arab Journalists, April 1972, Baghdad. Federation 

of Arab Journalists.  In: NORDENSTRENG, Kaarle (Ed.): Journalist: Status, Rights and Responsibilities. Praha: 

Mezinárodní organziace novinářů, 1989.  str. 273-274 Cit.: Arab Media � al Bab.  

[online] HTML: <http://www.al-bab.com/media/docs/intcodes.htm#fed> 

Arab Information Charter Of Honour. Council of Arab Information Ministers in Cairo  2.-3. 8. 1978 In: 

NORDENSTRENG, Kaarle (Ed.): Journalist: Status, Rights and Responsibilities. Praha: Mezinárodní organziace 

novinářů, 1989.  str. 275-277. Cit.: Arab Media � al Bab.  

[online] HTML: <http://www.al-bab.com/media/docs/intcodes.htm#cou> 
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mo�né. Rozhodla se proto vybrat ty kodexy, které schválily novinářské organizace a 

které tedy jsou, či mají být platné v dané zemi nejlépe pro v�echny novináře a co 

nejvíce obsahovat �společné hodnoty Evropy�, jejich� hledání tvoří velkou část této 

práce. Bohu�el je nutné konstatovat, �e Česká republika se svým Etickým kodexem 

novináře Syndikátu novinářů ČR (schválen 1998, aktualizován 1999) 358F

359 a Tiskový 

kodex35 9F

360 Unie vydavatelů denního tisku (Dnes Unie vydavatelů), ani Etický kodex 

Slovenského syndikátu novinářů zdaleka nedosahují úrovně vět�iny kódů, které měla 

autorka během zpracovávání své diplomové práce k dispozici a které pročetla, ač se je 

později rozhodla nepou�ít. Vět�inou opsané principy z jiných kódů� Nepou�ila proto 

pro komparaci české ani slovenské kodexy, ač je zahrnula do archivu. Syndikát 

novinářů ČR dnes jako profesní instituce nepo�ívá prakticky �ádné vá�nosti a respektu, 

organizovanost novinářů v něm je mizivá. Mlad�í generací �urnalistů u� je vět�inově 

ignorován. 

Pokud jde o geografický výběr zdrojů, byl prostý. Zahrnula do výběru země 

Evropské unie a několik dal�ích zemí. Rusko, jako jedna z velmocí, rozkládající se na 

značné části euroasijského kontinentu a země s tzv. řízenou demokracií, mající střední a 

východní Evropu jako zónu svých zvlá�tních zájmů a �blízké pohraničí�, jako protiváha 

přava�ující doznívající liberální emokracii EU je samozřejmou součástí práce. 

                                                 
359  Etický kodex. Syndikátu novinářů ČR.  1999. in database: Ethicnet.  [online] HTML: 

<http://ethicnet.uta.fi/czech_republic/journalists_code_of_ethics>  
360 Tiskový kodex. Unie vydavatelů denního tisku. 

Press Code of Practice - (Publishing Principles) Union of Publishers. In: (některé odstavce vztahující se k tématu 

práce, str. 41. [online] PDF: <http://www.mvcr.cz/soubor/journalist-and-victim-of-crimes-pdf.aspx>  

Poznámka autorky: přes značnou snahu se autorce nepodařilo získat kompletní Tiskový kodex UDVT z veřejně 

přístupných zdrojů, nejlépe v českém jazyce. Z databáze EthicNet, kde byl je�tě před několika lety, zmizel. Otázka 

je, proč tomu tak je? Autorka kodex nakonec na�la v databázi University of Missouri � v angličtině. 

Press Code of Practice - (Publishing Principles). Union of Publishers. In: Czech Code: Union of Publishers Press 

Code of Practice. Donald W. Reynolds Journalism Institute. University of Missouri. 

[online databáze] HTML: <http://www.rjionline.org/MAS-Codes-Czech-Press>  
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1. Albanie_code 

Stát: Albánie 
Originální název: Kodi etik i media Shqiptare 
Přelo�ený název Etický kód albánských médií  
Vydavatel: Instituti Shquiptar i Medias 
Zdroj � soubor, URL 2 9 Hhttp: //www. institutemedia. org/codethics. html  
Poznámka: 
 

 

2. Armenie_code 

Stát: Arménie 
Originální název: Кодекс поведения представителей СМИ 
Přelo�ený název Kodex pracovníků sdělovacích prostředků 
Vydavatel: Ереванский пресс-клуб 
Zdroj � soubor, URL 3 0 Hhttp: //www. ypc. am/self_regul/ln/ru  
Poznámka: 
 

Tento kodex vybočuje geograficky z rámce, který si autorka 
vytýčila ke zpracování. Nicméně vzhledem k popularitě Rádia 
Jerevan nejen mezi českými novináři, ale i laickou veřjností, byla 
autorka vedena snahou rehabilitovat jerevanské �urnalisty i 
Ереванский пресс-клуб a ukázat, �e evropskými standardy mají 
snahu se řídit i na jiných kontinentech. V�echny kritiky proto 
prosí o shovívavost, ale řekněte, kdo by odolal? 
 

3. Belgie_code 

Stát: Belgie 
Originální název: Code van de Raad voor de Journalistiek 
Přelo�ený název Kodex Rady pro �urnalistiku 
Vydavatel: Raad voor de Journalistiek 
Zdroj � soubor, URL 3 1 Hhttp: //www. rvdj. be/sites/default/files/pdf/code2010. pdf  
Dal�í kodexy 
nezahrnuté  
do komparace 

3 2 HGuidelines for news embargoes 
3 3 HGuidelines for dealing with victims by the press 
3 4 HDirective of Financial Deontology 
3 5 HGuidelines for image manipulation and use of archival pictures
3 6 HGuidelines for undercover journalism 
 

4.  Bosna_code 

Stát: Bosna a Hercegovina 
Originální název: Vijeće za �tampu u Bosni i Hercegovin 
Přelo�ený název Tiskový kodex Bosny a Hercegoviny 
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Vydavatel: 
 

Udru�enje/Udruga �BH novinari�,  
Dru�tvo novinara Bosne i Hercegovine,  
Udruga hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini  
i Udru�enje novinara Republike Srpske 

Zdroj � soubor, URL http://www.vzs. ba/ba/? ID=2 
http://www.mediaonline. ba/en/? ID=4  

Dal�í kodexy 
nezahrnuté  
do komparace 

3 7 HRecommendations for court media reporters 
3 8 HRecommendations for media on treating gender issues 
 

5. Bulharsko_code 

Stát: Bulharsko 
Originální název: Етичен кодекс на българските медии 
Přelo�ený název Etický kód bulharských médií  
Vydavatel: Национален съвет за журналистическа етика 
Zdroj � soubor, URL http://www.mediaethics-bg.org/index. php?do=17&lang=bg 
Poznámka: 
 

 

6. Dansko_code 

Stát: Dánsko 
Originální název: Vejledende regler for god presseskik 
Přelo�ený název Pokyny pro etickou �urnalistiku 
Vydavatel: Pressenævnet 
Zdroj � soubor, URL 3 9 Hhttp: //www. pressenaevnet. dk/Love-og-regler/Regler-for-

god-presseskik. aspx  
Poznámka: 
 

 

7. Estonsko_code 

Stát: Estonsko 
Originální název: Eesti ajakirjanduseetika koodeks 
Přelo�ený název Etický kodex 
Vydavatel: Avaliku Sona Noukogu 
Zdroj � soubor, URL http://www. asn. org. ee/koodeks.html  
Poznámka: 
 

Přilo�en je v anglickém jazyce, tuto jazykovou verzi Estonská 
tisková rada rovně� poskytuje 

8. Finsko_code 

Stát: Finsko 
Originální název: Journalistin ohjeet 
Přelo�ený název Novinářské zásady 
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Vydavatel: Julkisen sanan neuvosto 
Zdroj � soubor, URL 4 0 Hhttp: //www. jsn. fi/journalistin_ohjeet/ 
Poznámka: 
 

Přilo�ena je anglická i finská verze 

9. Francie_1938_code  

Stát: Francie 
Originální název: Charte des devoirs professionnels des journalistes français 

(1918/1938) 
Přelo�ený název Charta pracovních povinností francouzských novinářů (1918/1938) 
Vydavatel: Syndicat national des journalistes 
Zdroj � soubor, URL 4 1 Hhttp: //www. snj. fr/article. php3? id_article=65  
Poznámka: 
 

Naposledy revidován v roce 2011, stále platí. 
 

10. Francie_RadioFrance_code  

Stát: Francie 
Originální název: Le médiateur et la charte de RFI 
Přelo�ený název Prostředník a Charta RFI 
Vydavatel: Radio France International 
Zdroj � soubor, URL 4 2 Hhttp: //www. rfi. fr/talentplusfr/articles/064/article_144. asp 
Poznámka: 
 

 

11. Irsko_code  

Stát: Irsko  
Originální název: Code of conduct 
Poznámka: Viz Kodex NUJ Velké Británie, který je společný 

12. Italie_code  

Stát: Itálie 
Originální název: I precetti deontologici  
Přelo�ený název Etický kodex 
Vydavatel: Ordine dei giornalisti 
Zdroj � soubor, URL 4 3 Hhttp: //www. odg. it/ilcaso  
Dal�í kodexy 
nezahrnuté  
do komparace 

4 4 HCharter of Duties of Journalists 
4 5 HThe Work of Children 
4 6 HJournalistic activity and protection of minors: Treviso Charter 
revised 
4 7 HMedia and Sports Code 
4 8 HDeontology Code regarding the handling of personal data in the 
practice of journalism 
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13. Kypr_code  

Stát: Kypr 
Originální název: Journalists� Code of Practice 
Přelo�ený název Novinářský etický kodex 
Vydavatel: Ordine dei giornalisti 
Zdroj � soubor, URL 4 9 Hhttp: //www. cmcc. org. cy/code_pradice2. html  
Poznámka: 
 

 

14. Lotyssko_code  

Stát: Loty�sko 
Originální název: Latvijas �urnālistu ētikas kodekss 
Přelo�ený název Etický kodex loty�ského �urnalisty 
Vydavatel: Latvijas �urnālistu savienība 
Zdroj � soubor, URL 

5 0 Hhttp: //www. zurnalistusavieniba. lv/? 
p=3519&pp=3768&lang=923  

Poznámka: 
 

 

15. Litva_code  

Stát: Litva 
Originální název: Etikos kodeksas 
Přelo�ený název Etický kodex  
Vydavatel: Lietuvos �urnalistų sąjunga 
Zdroj � soubor, URL 5 1 Hhttp: //www. lzs. lt/lt/teises_aktai/etikos_kodeksas. html  
Poznámka: 
 

 

16. Lucembursko_code  

Stát: Lucembursko 
Originální název: Code de déontologie 
Přelo�ený název Etický kodex 
Vydavatel: Conseil de Presse Luxembourg 
Zdroj � soubor, URL 5 2 Hhttp: //www. press. lu/informations/deontologie/  
Poznámka: 
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17. Madarsko_code  

Stát: Maďarsko 
Originální název: Újságírói Etikai Kódex 
Přelo�ený název Etický kodex novináře 
Vydavatel: Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
Zdroj � soubor, URL 5 3 Hhttp: //www. muosz. hu/kodex. php? page=etikai&sub=etikaikk1 
Poznámka: 
 

 

18. Malta_code  

Stát: Malta 
Originální název: Code of Journalistic Ethics 
Přelo�ený název Etický kodex �urnalistiky 
Vydavatel: Malta Press Club  
Zdroj � soubor, URL 5 4 Hhttp: //www. maltapressclub. org. mt/ethics-new. htm  
Poznámka: 
 

 

19. Nemecko_code  

Stát: Německo 
Originální název: Publizistische Grundsaetze � Pressekodex 
Přelo�ený název Publicistické zásady � Tiskový kodex 
Vydavatel: Deutscher Presserat 
Zdroj � soubor, URL 5 5 Hhttp: //www. presserat. info/uploads/media/Pressekodex_01. pdf 
Poznámka: 
 

 

20. Nizozemi_code 

Stát: Nizozemí  
Originální název: Leidraad / Gudelines 
Přelo�ený název Zásady 
Vydavatel: Raad voor de Journalistiek 
Zdroj � soubor, URL EN 5 6 Hhttp: //www. rvdj. nl/rvdj-archive//docs/Guidelines%202010. 

pdf 
Dal�í kodexy 
nezahrnuté  
do komparace 

NL 5 7 Hhttp: //www. rvdj. nl/rvdj-
archive//docs/Leidraad%20RvdJ%20-%20september%202010. pdf
NLn 5 8 Hhttp: //www. rvdj. nl/rvdj-
archive//docs/Leidraad%20RvdJ%20-
%20september%202010%20wijzigingen%20en%20toelichting. 
pdf    

Poznámka: 
 

V září 2010 vydala RvdJ návrh změn (NLn), o kterém nyní 
probíhá veřejná diskuze. Tato práce pou�ívá jako zdroj (EN) verzi. 
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21. Norsko_code  

Stát: Norsko  
Originální název: Code of Ethics of the Norwegian Press 
Přelo�ený název Etický kodex norského tisku 
Vydavatel: Norsk Presseforbund 
Zdroj � soubor, URL 5 9 Hhttp: //www. presseforbundet. no/Sentrale_dokumenter/  
Poznámka: 
 

V příloze uveden zaslaný anglický překlad. 
 

22. Polsko_code  

Stát: Polsko 
Originální název: Karta Etyczna Mediów 
Přelo�ený název Charty etiky médií 
Vydavatel: 
 

Konferencja Mediów Polskich 

Zdroj � soubor, URL 6 0 Hhttp: //www. radaetykimediow. pl/dokumenty_kmp1. html   
Dal�í kodexy 
nezahrnuté  
do komparace 

6 1 HThe Code of Journalistic Ethics 
6 2 HCode of Ethics 

Poznámka: 
 

Charty etiky médií (Karta Etyczna Mediów), ktera byl 
vypracována na základě iniciativy Polské asociace novinářů, 
byla podepsána 29. března 1995 předsedy těchto organizací: 
Towarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy, Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich, Związku Zawodowego Dziennikarzy, Unii Wydawców 
Prasy, Telewizji Polskiej S. A., Telewizji Polsat, Stowarzyszenia 
Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, 
Polskiego Radia S. A., Stowarzyszenia Radia Publicznego w 
Polsce, Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku 
Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji. 
Z této Chary se vyvinula Řada dílčích kodexů. Například 
Dziennikarski kodeks obyczajowy Towarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, který je ve zdrojích autorky uveden jako 
Polsko_code_den.  
6 3 Hhttp: //www. radaetykimediow. pl/dko. html  

23. Portugalsko_code  

Stát: Portugalsko 
Originální název: 
 

Declaracao se principios  
e acordo de orgaos de comunicacao social 

Přelo�ený název Prohlá�ení zásad masových komunikačních prostředků 
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Vydavatel: Alta Autoridade para a Comunicação Social 
Zdroj � soubor, URL 6 4 Hhttp: //www. aacs. pt/index. htm  
Poznámka: 
 

 

24. Rakousko_code 

Stát: Rakousko 
Originální název: Grundsätze für die publizistische Arbeit 
Přelo�ený název Principy novinářské práce 
Vydavatel: Österreichische Presserat 
Zdroj � soubor, URL 6 5 Hhttp: //www. presserat. at/show_content. php? hid=2  
Poznámka: 
 

 

25. Rumunsko_code  

Stát: Rumunsko 
Originální název: 
 

Codul deontologic al jurnalistului 

Přelo�ený název Etický kodex novináře 
Vydavatel: Convential organizatiilor de media 
Zdroj � soubor, URL 6 6 Hhttp: //www. organizatiimedia. ro/index. php? p=3  
Poznámka: 
 

 

26. Recko_audiovize  

Stát: Řecko 
Originální název: Principles of deontology 
Přelo�ený název Principy etiky  
Vydavatel: ESIEA & ERT 
Zdroj � soubor, URL 6 7 Hhttp: //www. mmc2000. net/docs/leggi/GREECE. pdf  
Poznámka: 
 

 

27. Slovinsko_code 

Stát: Slovinsko 
Originální název: Kodeks novinarjev Slovenie 
Přelo�ený název Kodex novinářů Slovinska 
Vydavatel: Novinarsko častno razsodi�če 
Zdroj � soubor, URL 6 8 Hhttp: //www. razsodisce. org/razsodisce/kodeks_ns. php  
Poznámka: 
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28. Spanelsko_code 

Stát: �panělsko 
Originální název: Código deontológico 
Přelo�ený název Etický kodex 
Vydavatel: Federacion de Asociaciones de la Prensa de España 
Zdroj � soubor, URL 6 9 Hhttp: //www. comisiondequejas. com/Codigo/Codigo. htm 
Poznámka: 
 

 

29. Svedsko_code 

Stát: �védsko 
Originální název: 
 

Etiska regler för press, radio och tv  

Přelo�ený název Etické zásady pro tisk, rozhlas a televizi 
Vydavatel: Allmanhetens Pressombudsman 
Zdroj � soubor, URL 

7 0 Hhttp: //www. po. se/regler/30-etiska-regler-foer-press-tv-och-radio 
Poznámka: 
 

 

30. UK_NUJ_code 

Stát: Velká Británie 
Originální název: Code of conduct 
Přelo�ený název Kodex chování 
Vydavatel: National Union of Journalists 
Zdroj � soubor, URL 7 1 Hhttp: //www. nuj. org. uk/innerPagenuj. html? docid=174  
Poznámka: 
 

 

31. UK_Editors_code 

Stát: Velká Británie 
Originální název: The Editors' Code 
Přelo�ený název Kodex editorů 
Vydavatel: Press Complaints Commission 
Zdroj � soubor, URL 7 2 Hhttp: //www. pcc. org. uk/cop/practice. html  
Poznámka: 
 

 

32. Rusko_code 

Stát: Rusko 
Originální název: Кодекс профессиональной этики  
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 российского журналиста 
Přelo�ený název Kodex profesinální etiky ruského novináře
Vydavatel Союз журналистов России 
Zdroj � soubor, URL 7 3 Hhttp: //www. ruj. ru/about/codex. htm  
Poznámka: 
 

 

33. Některé dal�í kodexy, nezahrnuté do komparace  

IFJ 7 4 HDeclaration of Principles on the Conduct of Journalists  
 

  
Ázerbajd�án 7 5 HCode of Professional Ethics for Journalists 
Chorvatsko 7 6 HHonour Codex of Croatian Journalists 
Česko 7 7 HEtický kód SN ČR 
Gruzie 7 8 HCode of Journalistic Ethics 
Island 7 9 HRules of Ethics in Journalism 
Katalánsko 8 0 HDeontological Code 
Kosovo 8 1 HPress Code for Kosovo 
Lucembursko 8 2 HCode of Deontology 
Makedonie 8 3 HPrinciples of Conduct 
Malta 8 4 HCode of Journalistic Ethics 
Moldávie 8 5 HCode of Professional Ethics for Journalists 
Černá hora 8 6 HCodex of Montenegrin Journalists 
Srbsko 8 7 HJournalists' Code 
Slovensko 8 8 HThe Code of Ethics of the Slovak Syndicate of Journalists 
�výcarsko 8 9 HDeclaration of the Duties and Rights of a Journalist  
Turecko 9 0 HCode of Professional Ethics of the Press 
Ukrajina 9 1 HCode of Ethics of Ukrainian Journalists 

9 2 HThe Code of Professional Ethnics of Ukrainian Journalist 
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Na základě a s přihlédnutím k souvislostem (byť omezeného) poznání historie a 

teorie v kapitolách 13 5 H 1. � 13 6 H 23., spolu s porovnáním etických kodexů, uvedených v kapitole 

1 37 H 24. 1 38 HSoubor vybraných etických kodexů  

zemí Evropy  do�la autorka s k závěru, �e zásadní etické hodnoty, formulované poprvé 

před osmdesáti či mnohdy i dvěma sty lety, se prakticky ve v�ech kodexech opakují a i 

kdy� nezřídka byly a stále bývají poru�ovány v �urnalistické praxi, mají novináři snahu 

se jimi řídit. Shrnuto do několika klíčových slov, je to otevřenost, čestnost, 

nesobeckost, úcta k pravdě a respekt k lidem, vzdělání a přírodě. 

Z prostudovaných etických kodexů jejich� seznam je v kapitole 24. Soubor 

vybraných etických kodexů zemí Evropy a některých dal�ích zemí (str. 132 � 140), 

jejich� jednotlivé formulace byly tematicky seřazeny a jsou uvedeny v Příloze 1, pak 

autorka na základě nejčastěji se vyskytujících hodnot vytvořila systémem �nejmen�ího 

společného jmenovatele� a s přihlédnutím k vlastní praktické �urnalistické profesní 

zku�enosti návrh etických a profesních imperativů evropských novinářů. 

Jazykově je kodex, zveřjněný v kapitole 25, koncipován co nejjednodu��ím 

obecným jazykem, jako soubor imperativních doporoučení �star�ího� kolegy, které 

mladý redaktor mů�e v mnoha obměnách sly�et poté, co začne svou profesní dráhu v 

některé z redakcí. Autorka byla vedena snahou o snadnou zapamatovatelnost a určitou 

archaičnost, připomínající �kostelový� jazyk biblického Desatera. 
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Motto: �Svoboda tisku má stejné hranice jako 
svoboda vůle: 
v mravních principech nalézá svá přirozená 
omezení, je� pro zdravé lidi plynou z jejich mravní 
síly, pro lidi slab�í povahy pak vystihují je zákony, 
které mají souhlasiti a mravními a světovými názory 
příslu�né doby��36 0F

361 

�Z důvodů zi�ttně obchodních líčí se v senzačních 
článcích např. rozmanité zločiny do nejhrůzněj�ích 
podrobností a takovým způsobem, �e se tím uvádějí 
na scestí nejni��í pudy člověkovy. Nečtěte těchto 
časopisů a zejména nedávejte jich do rukou svých 
dětí, odvraťte se od tohoto druhu tisku, neboť ka�dý, 
kdo Vás vidí číst, podle hodnoty listu právem 
usuzuje na vlastní Va�i úroveň kulturní a 
mravní.�36 1F

362 

25. Etické a profesní imperativy novináře Evropy 

1. Svoboda slova znamená i odpovědnost za vyřčené. 

2. Buď si vědom své odpovědnosti, proto�e slovo má moc. Velmi snadno se 

vyřkne, ale jen obtí�ně opravuje či napravuje. Přiznat vlastní chybu je 

důvodem ke cti a nikoli ke studu. 

3. V�dy přemý�lej, zda to, co dělá�, je ve veřejném zájmu, či jen z touhy po 

senzaci či mzdě. 

4. Popi� v�dy co nejpřesněji, čeho jsi byl svědkem a nech promluvit 

v�echny zúčastněné strany. Pi� a říkej pravdu, informace ověřuj a ověřuj i 

spolehlivost a motivaci zdroje. Nikdy nepi� to, co by ses styděl říci 

někomu do očí. 

                                                 
361 BUTTER Oskar: Mravnost a svoboda tisku. Duch novin, 2, 1929, č. 11, str. 264. Podle SEDLÁK, Jiří.  Evropa a tzv. 

mediální etika.  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica. CIVILIA II 1999.  

[online] PDF: <http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/civilia2/civilia2-07.pdf> 
362 Provolání k Lidu československému. Masarykùv lidovýchovný ústav. 17. 11. 1929 

In:  SEDLÁK, Jiří.  Evropa a tzv. mediální etika.  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas 

Paedagogica. CIVILIA II 1999. [online] PDF: <http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/civilia2/civilia2-07.pdf>  
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5. Rozli�uj v�dy zprávu, analýzu faktů, komentář, názor a citaci názoru 

někoho jiného. 

6. Zprávu, komentář i názor si vytvářej v�dy pouze na základě skutečnosti, 

nikoliv na základě fantazie či ničím nepodlo�ených hypotéz. Nikdy 

nepreferuj vě�tby či předpovědi, i předpověď počasí ber s rezervou. 

Průzkumy veřejného mínění nejsou zprávy o budoucnosti, ale o názorech 

respondentů z minulosti. 

7. Titulky, informační grafiku a podporu svých názorů tvoř tak, aby 

vytvářela komplexní obraz skutečnosti a odpovídala obsahu sdělení. 

8. Uvědom si, �e v�echno má svou minulost a nic nevzniklo z ničeho. Měj 

v úctě historii a její kontext, proto�e ta je základem budoucnosti. 

9. Virtuální realitu a kyberprostor nezaměňuj s reálnou skutečností. V�dy je 

přísně odděluj. Věz, �e lidé v sociálních sítích se chovají jako hejno 

ptáků. 

10. Pokud jsi upravil i sebemen�í část obrazu či zvuku, přiznej to. V �ádném 

případě tato úprava nesmí měnit smysl původní situace. Nečiň nikdy 

�ádné změny v obraze reality, které jsou nepřirozené a manipulují. 

11. V�dy zacházej s lidmi důstojně a s respektem, ať u� je to kdokoliv. 

Respekt a úctu projevuj i přírodě a v�em �ivým tvorům. Respekt a úctu 

projevuj rozumu a vzdělání. 

12. Neprojevuj svůj názor tam, kde to není třeba. 

13. Na politických shromá�děních, demonstracích a jakýchkoliv 

orgaznizovaných akcích občanského odporu se chovej slu�ně a neutrálně 

vůči v�em stranám, potlač svoji touhu vyjádřit podporu té či oné straně. 

Věz, �e dav se chová jinak, ne� jedinec. 

14. Pamatuj, �e válečný �urnalista nebojuje ani na jedné straně konfliktu a 

nebere do ruky zbraň. Nebuď nikdy spolupracovníkem jakékoliv vlády, 

policie, tajné slu�by či armády. 

15. Tvým úkolem je informovat, nikoliv pomáhat či soudit. Výjimku mů�e� 

učinit pouze ve veřejném zájmu, nebo při ohro�ení �ivota a zdraví svého 

nebo svých spolupracovníků na místě. 
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16. Chraň své zdroje, nikomu a nikdy je neprozrazuj, i kdybys měl jít do 

vězení. Prozradit mů�e� jen zdroj, který ti vědomě zalhal. 

17. Pokud se s někým dohodne� na embargu či off record informaci, dodr�uj 

je. 

18. Rozhovory dělej slu�ně a neutrálně. Čtenáři, diváci a posluchači nejsou 

zvědaví na tvůj názor, ale na názor toho, s ním� hovoří�. Autorizaci 

poskytovat nemusí�, pokud jsi rozhovor nezkrátil a nebo nezměnil smysl 

toho, co bylo řečeno. 

19. V�dy řekni, kdo jsi a proč se ptá�. Neměň či neskrývej svou toto�nost, 

nikoho potají nenahrávej a nesleduj, výjimku učiň jen v krajních 

příapdech ve veřejném zájmu. 

20. Chraň soukromí v�ech; nechoď, kam tě nezvou. S citlivými údaji a daty 

zacházej obezřetně a odpovědně. Výjimku učiň jen ve veřejném zájmu. 

21. Podezřelé, obviněné, či ob�alované nikdy neoznačuj za vinné, dokud o 

tom definitivně a jednoznačně nerozhodně soud. Do té doby jsou a musí 

být pro v�echny, včetně tebe, nevinní. 

22. Svědky zločinů nejmenuj, ani neukazuj, zejména ne rodinné příslu�níky 

toho, na kom byl zločin spáchán, ani toho, který zločin spáchal. Výjimku 

mů�e� učinit, pokud budou chtít promluvit sami. 

23. Při rozhovoru či prezentaci zločinců dávěj pozor, aby ses nestal 

tlumočníkem či propagátorem zločinu. 

24. Děti chraň a zacházej s nimi laskavě, nezveřejňuj jejich jména, ani 

neukazuj jejich tváře, nemluv s nimi, pokud to není nutné a pokud s tím 

nesouhlasí jejich zákonní zástupci. Nechoď zbytečně tam, kde se děti 

shroma�ďují. 

25. Neru� ničí smutek s nenuť truchlící, aby svůj smutek sdělovali světu. 

26. S oběťmi nehod a ne�těstí měj soucit a sám zva�, jestli a jak s nimi mů�e� 

mluvit. 

27. Nezneu�ívej neznalosti či sní�eného úsudku těch, kteří nevědí, co média 

doká�í a jaký dopad bude mít jejich výpověď. 
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28. Měj na paměti, �e jakokoliv posti�ení lidé jsou stejní a mají stejná práva 

jako zdraví. Některým z nich je jen třeba je vysvětlit jinak. 

29. Nikdy se nikomu neposmívej za jakýkoliv fyzický či psychický stav, 

znalosti, názor či víru, rasu, sexuální orientaci či preference, ani za 

politickou příslu�nost nebo sociální status. 

30. Nikdy nesmí� vzbuzovat dojem, �e podporuje� jakékoliv chování, které 

mů�e bezdůvodně ohrozit zdraví, �ivot a morálku pří�tích generací. To 

neznamená, �e o těchto skutečnostech nebude� informovat. 

31. Cti důvěrnost redakčních porad. Respektuj svého �éfa, nikdo jiný do tvé 

práce zasahovat nesmí. Ani tvůj �éf ale po tobě nesmí chtít něco, co 

odporuje těmto zásadám. 

32. Své kolegy měj v úctě a v�dy se jich zastaň, ať jsou odkudkoliv či pracují 

pro kohokoliv, pokud sami dodr�ují tato etická pravidla. 

33. Nikdy nevezmi z cizího textu ani jeho sebemen�í část, ani� bys přiznal 

zdroj citace a zdroj výroku. 

34. Nikdy nedovol, aby tě ovlivnily jakékoliv nabízené výhody a nepřijímej 

je. 

35. Nikdy nedovol, aby tě ovlivnilo tvé vlastní ego, ambice či moc. 

36. Tví čtenáři a diváci jsou tvými �iviteli. Chovej se k nim slu�ně a v�dy jim 

odpověz. 

37. Jsi-li ekonomický novinář, nikdy nezneu�ívej informací, které má� dříve, 

ne� ostatní, k obohacení svého, svých blízkých nebo kohokoliv jiného. 

38. Nikdy nezaplétej do svých textů reklamu, ani jinou formu cílevědomě 

řízené komunikace. Nikdy neúčinkuj v reklamě ani nespolupracuj s 

reklamními subjekty na jejich práci. 

39. V�dy měj na paměti, �e jsi novinář. Nejsi ani policista, ani �alobce, ani 

soudce, ani kat. 

40. Pamatuj, �e svět je barevný, hodnoty a standardy tvé nemusí být 

hodnotami a standardy jiných kultur. Tvá kultura není lep�í, ne� ty 

ostatní. Tvou vlastí není stát, ale pravda. 
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26. Závěr 

Kdy� se autorka rozhodla psát o etických kodexech médií, domnívala se, �e najít 

společné hodnoty Evropy, v ní� přece v�ichni �ijeme, bude snadné. Evropa, vycházející 

z abrahámovských nábo�enství, dlouho dobu �ijící křesťanstvím, v ní� se i dnes ateisté 

řídí Desaterem, ač zabudovaným do systému práva, je ale mnohovrstevná. Stejně jako 

kodexy, jich� objevila neuvěřitelné mno�ství. 

Nakonec se autorka rozhodla, �e pou�ije kodexy novinářských organizací. Jsou 

si podobné a vyjadřují pro novináře �pravidla slu�ného chování�. Ani� by se autorka 

pokou�ela stát mediálním Guthem-Jarkovským, pokusila se na základě těchto kodexů 

sestavit kodex univerzální. Ten by se nakonec dal patrně shrnout do jediné věty, kterou 

v�ichni známe od svých matek. �Chovej se slu�ně.� 

Čtyřicet bodů, které nakonec z komparace �vypadly�, nejsou Moj�eho stručné 

Desatero, a jsou to zdánlivé samozřejmosti. Ale kolikrát je ka�dý novinář poru�í? 

Vědomě či nevědomě? Autorka přiznává, �e i ona tak činila. A nepochybně činí. Ale je 

dobré si čas od času připomenou, �e �se to nedělá�. 

Praktickou částí práce je mimo vlastního kodexu v kapitole 25. Etické a 

profesní imperativy novináře Evropy i výzkum důvěryhodnoti médií v ČR, který 

autorka provedla v roce 2010. Jeho výsledky potvrdily původní předpoklad, �e míra 

důvěryhodnosti je v protikladu s bulvárností a komerčností a souvisí s veřejnou slu�bou. 

Podrobnsoti jsou v Příloze 3 Výzkum důvěryhodnoti médií v ČR. Autorka pou�ila při 

psaní a dohledávání zdrojů mnoho literatury. Od Bible (poněkud nepřehledná), přes 

evropské normy (je�tě více nepřehledné), slovníky (přehledné, ale sterilní) a� po 

odbornou literaturu z několika oborů, pape�skou encykliku či záznam tiskové 

konference z festivalu v Cannes. To v�echno dohromady skládalo obrázek nejen 

základů evropské �urnalistické etiky, ovlivněné americkými vzory z první půle 

dvacátého století, ale i evropské integrace druhé poloviny tohoto věku. 

Místy se nevyhnula publicistické formě. Ale jak jinak převyprávět příběh 

suchých zákonů, za jejich� paragrafy se často skrývají desítky let trvající ideologické a 

politické bitvy, jak toho sama byla za posledních  deset let mnohokrát svědkem?  
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Summary  

Autorka se zcela v souladu s cíli zadání práce sna�ila analyzovat mo�nost 

vytvoření společného evropského �urnalistického kodexu a odpovědět na otázku, zda 

nalezly do dne�ní doby  evropské země takové společné hodnoty, na nich� lze podobný 

kodex stavět.  

Dosavadní ře�ení problematiky zůstává na několika sjednocujících legislativních 

pravidlech (sexuální zletilost 15 let, plnoletost 18 let, nepřijatelnost násilí v sexu bez 

souhlasu partnerů, zákaz ve�kerých sexuálních aktivit s osobami nezletilými, omezení 

propagace konzumace tabáku, alkoholu, drog a léčiv, omezení propagace násilí, zákaz 

propagace nenávisti a zá�ti vůči skupinám osob apod.) 

Definice Rady Evropy o médiích a médiích veřejné slu�by před dvaceti lety  

ujednotily postupně kulturní  rámce i samotné Evropy ve shodě na společných  

hodnotách, vhodných pro inkorporaci "nových zemí". Implementace  směrnice Televize 

bez hranic, nyní částečně novelizovaná a doplněná jako Audiovizuální mediální slu�by 

bez hranic se ukazuje �ivotaschopná.0F

1  

Osoby i mediální obsahy volně se pohybující na území Unie přispívají  k 

poznání a toleranci  odli�ností chápání nejen individuálních svobod, ale i kulturních 

odli�ností. Nicméně excentrický trend posledních let, který započal odporem prakticky 

ve v�ech zemích EU vůči Ústavní smlouvě pro Evropu a pokračoval v odporu proti 

Lisabonské smlouvě, začal preferovat jednak odpor vůči multikulturní otevřenosti, 

jednak účelově zdůrazňoval kulturní národní odli�nosti v rámci národních legislativ.  

Prozatím, jak autorka zjistila komparací kodexů v této práci, nejsou rozdíly tak 

velké a země svou vlastní kulturu prozatím nemusejí hájit před importem mediálních 

obsahů.  To přesto, �e některý import se setkává s odporem  (jedná se jednak o import 

                                                 

1  Konkrétní labelingové klasifikace se ale dějí na národní úrovni, jak autorka analyzovala ve své bakalářské práci o 

ochraně mladistvých prostřednictvím označování audiovizuálních slu�eb. Viz:  

RY�ÁNKOVÁ, Irena. Označování audiovizuálních obsahů v České republice. Praha, 2009. 253 s. Bakalářská 

diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, Institut komunikačních studií 

a �urnalistiky FSV UK, Vedoucí bakalářské diplomové práce Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph. D. 
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skandinávského pojetí feminismu a genderové rovnosti, kultura sexuality a vulgarita do 

zemí s vět�inou věřících). Národní vlády nemají dosud tendenci blokovat volný pohyb 

zbo�í, neboť hodnocení je uskutečňováno (pokud vůbec) v národní jurisdikci. 

�urnalistické povolání tyto transfery podporuje, neboť informační globalizace je na 

postupu, zejména díky �irokopásmovým sítím elektronických komunikací a 

multimedializaci sociálních sítí.   

Potvrdil se předpoklad, �e společný etický kodex médií EU mů�e existovat. 

Prakticky v�echny země se shodly na hodnotách pravdivosti, otevřenosti, čestnosti, 

nekorumpovatelnosti, oddělení reklamních obsahů od redakčního textu, ochrany dětí, 

mláde�e, handicapovaných, ochrany men�in, jazykové správnosti, kulturní tolerance a 

svobody slova. Více méně se potvrzuje autorčin předpoklad, �e společnost vět�inově 

respektuje hodnoty mediální veřejné slu�by, tak jak byly nastíněny před devadesáti lety 

v USA. Autorce se vlastním výzkumem důvěryhodnosti médií v ČR, které jsou Přílohou 

3 této práce, potvrdil té� předpoklad, �e média veřejné slu�by, zejména veřejnoprávní 

televize, po�ívají dvojnásobné důvěryhodnosti, ne� média komerční. Novináři � 

kupodivu � mají daleko vět�í smysl pro spravedlnost, ne� by se z jejich práce mnohdy 

dalo předpokládat. Mo�nost hájit společné hodnoty před agresí vněj�ích kultur lze dle 

autorky čelit pouze trpělivostí. V případě nenalezení společného jmenovatele alespoň na 

úrovni tolerance �jednoty v různorodosti�. 

Autorka se proto pokusila formulovat minimalistický soubor doporučení, 

sjednocující hodnoty evropské kultury pro novináře na území Evropy.  
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Summary  

The autor sought to analyse the posibility of creating a common European  code 

of journalism and also answer a question, whether European countries found such 

common values on which was possible to base a similar code.  

        Previous solutions remain in several unifying legislative rules (sexual legal age 15 

years, legal age of 18, the unacceptability of violence in sex partners without consent, 

the prohibition of any sexual activity with minors, restrictions on advertising tobacco, 

alcohol, drugs and pharmaceuticals, limitation of violence, ban on promotion of hatred 

and resentment against groups of persons, etc.) 

Definition of the Council of Europe on the media and public media services 

twenty years ago had gradually consolidated  the cultural framework of Europe itself 

and resulted in consensus on common values, suitable for incorporation of "new 

countries". Implementation of the Television without Frontiers Directive, now partially 

amended and supplemented as the Audiovisual Media Services without Frontiers 

appears viable.1F

2 

People and media contents moving freely throughout the European Union are  

contributing  to the understanding and tolerance not only  various understanding 

individual liberties, but also cultural differences. However, the erratic trend of recent 

years, which began with resistance in virtually all countries of the EU to Constitutional 

Treaty for Europe continued to oppose the Lisbon Treaty, began to prefer the first 

resistance to multicultural openness, cultural  purposefully emphasized national 

differences in national legislations. 

Meanwhile,  author�s comparisons of  the codes found  the differences are not so 

huge and the countries do not have to defend their culture against the import of media 

content. This is despite the fact that any import will meet a resistance (import of the 

                                                 
2  Specific labelling systems do exist at national levels, as autor has analyzed in  her  bachelor diploma work  on the 

protection of minors through the labelling of audiovisual services. See: 

RY�ÁNKOVÁ, Irena,  Labelling Audiovisual Content in the Czech Republic, Prague 2009, bachelor diploma work.  

Fakulty of Social Science,  Dept. of Media Studies, Institute of Communication Studies and Journalism, supervisor 

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
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Scandinavian concept of feminism and gender equality, culture, sexuality and vulgarity 

to the country with the majority of believers). National governments do not tend to 

block the free movement of goods, since the evaluation is carried out (if any) in national 

jurisdiction. Journalistic profession supports such transfers, since globalization of 

information is on its way, thanks to broadband networks, electronic communications 

and social networking.  

The assumption that a common EU media code of ethics can exist was 

confirmed. Virtually all countries have agreed on the values of truthfulness, openness, 

honesty, incorruptibility, separation of advertising from editorial content, the protection 

of children, youth, handicapped, protection of minorities, linguistic correctness, cultural 

tolerance and freedom of speech. 

More or less the author´s assumption was confirmed that the major society  

respects the values  of the public service media, as outlined ninety years ago in the U.S. 

Autor´s  assumption  that public service media, especially public television, enjoying 

double credibility and confidence than commercial media (author´s own research -  

media credibility in the Czech Republic, Appendix 3 of this work) has been  also 

confirmed. 

Journalists - surprisingly - have a far greater sense of justice than it is often 

expected. Opportunity to protect common values against external aggression is possible 

only with patience.  

The author therefore attempted to formulate a minimal set of recommendations, 

the unifying cultural values of  European culture  for journalists in Europe. 
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Zhodnocení literatury  

Při své práci autorka pou�ila velké mno�ství literatury a zdrojů, neboť je zvyklá 

na práci s informacemi. Na papíře, i těch nainternetu, v databázích, v archivu svého 

 počítače či na DVD-ROM. Od Bible přes "evropské" normy (je�tě více nepřehledné, 

jde navíc o texty různé právní síly a závaznosti, navzájem se kopírující a překrývající 

formulačně pouze zčásti, tak�e vývoj evropského politického my�lení z nich odvozený 

by se podobal rozkvetlé jabloni�) a slovníky a� po odbornou literaturu, pape�skou 

encykliku či záznam tiskové konference z festivalu v Cannes. To v�echno dohromady 

skládalo obrázek základů evropské etiky a politiky.  

Z přelo�eného seznamu odkazů je zřetelné, �e autorka preferuje v souladu s 

dlouhodobým trendem online informace.  U� jen proto, �e mediální praxe se bez 

publikování v kyberprostoru neobejde, teorie se pomalu ale jistě tomuto trendu 

přibli�uje, legislativa u� je také vět�inou jen v elektronické podobě databází, 

přístupných z internetu a papírové verze jsou spí�e brány jako doplněk pro historiky, 

ne� jako primární vydání.  

Autorka se příli� neodvá�uje hodnotit přínos jednotlivých titulů ke své práci. 

Pokud je pou�ila, pak jako podporu argumentace, nebo jako zdroj faktů. Mnohdy je 

pou�ila ale i právě proto, �e s autory v jejich závěrech nebo formulacích nesouhlasí, a 

byly jí příle�itostí k polemice. 

Slovníky a encyklopedie tvořily tu část literatury, která měla práci dodat 

předev�ím definice a fakta. V mnoha případech se v�ak za imperativem hesla 

neskrývala mnohost přístupů, ale ideová linie, kterou by autorka u encyklopedického 

díla nečekala. O to víc ji překvapila univerzitní snaha po vytvoření online encyklopedií, 

dávající daleko bohat�í výběr přístupů a postojů � neboť zde jedno heslo zpracovávalo 

vět�í mno�ství autorů různých názorů.  

Autorka si dovolila pou�ívat jako zdroj i několik z kolaborativních médií Webu 

2.0 � zejména open source online encyklopedii Wikipedia (převá�ně v anglickém 

vydání) a open source online encyklopedii The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Fall 2008 Edition), unikátní digitální knihovnu pro vědecké práce s dynamickými 

odkazy. Činila tak v�dy, kdy� tyto zdroje dávaly bohat�í odkazový či vysvětlující 

aparát, ne� 'statické' encyklopedie. Autorka je si vědoma v�ech potenciálních výtek, 
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zejména co se týče stability odkazů a mo�né neúplnosti hesel, nicméně je přesvědčena, 

�e v kooperativním modelu sdílení informací v kyberprostoru0F

1 pod veřejnou kontrolou 

jejich u�ivatelů a v on-line kolaborativním zpracování re�er�í a hesel s modelem 

veřejných licencí creative commons1F

2 je budoucnost vědeckého publikování daleko 

spí�e, ne� v uchovávání a �árlivém stře�ení pod copyrightem vyti�těného vědění v 

zaprá�ených knihovnách či za 2500 USD na CD-ROMu, který bude za několik let 

zastaralý. On-line encyklopedie, svou povahou, nebudou nikdy 'ukončené'2F

3, stejně jako 

není ukončené poznání nás v�ech. 

Na rozdíl od papírových knih, včetně Oxfordského výkladového slovníku, v nich� 

je listování jednodu�e přehledné, ale pomalé, a elektronických encyklopedií, v nich� je 

prohledávání ergonomické, rychlé a dokonce komfortní, bylo poněkud problematičtěj�í 

�listování� na   stránkách evropských institucí. Přehlednost a srozumitelnost, stejně jako 

ergonomie vyhledávání informací, zdá se, nejsou mnohdy jejich silnou stránkou. Zde 

nemá u� vůbec smysl diskutovat o přínosu normativních a politickodeklaratorních aktů. 

Je nutné je znát a brát na vědomí.  

Neignorování se ale netýká mnoha zdrojů jiných. Téma, které si autorka vybrala, 

je plno úvah, ale postrádá systematičnsot i jednoznačnst v situacích, kdy jednotlivé 

kodexy jsou autoregulační, dobrovolné a nevynutitelné, mnohdy jen velmi volně 

navazujcíí na legislativu.  

I Bible mů�e být, z určitého úhlu, pova�ována za ukázku, jak nevynutitelné jsou 

morální imperativy a jak ve skutečnsoti fungují média.  �Popi� co nejvěrněji událost, jí� 

                                                 
1  Pojem kyberprostor (cyberspace) pou�il poprvé William Gibbon v odkazu na "masovou konsensuální halucinaci" 

(vnímání v případě neexistence podnětů) počítačových sítí,  v povídce Burning Chrome (1982) a později popsal v 

románu Neuromancer (1984), označovaném za bibli kyberpunku. 

 PRUCHER. Jeff. Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction. Oxford University Press (2007). 

str. 31. ISBN 9780195305678. 
2  Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přiná�ejí nové mo�nosti v oblasti publikování 

autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence 

Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plo�ně uzavírá se v�emi 

potencionálními u�ivateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. 

Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, ale jeho nadstavbou. Vycházejí z autorského 

zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 -55 AutZ).  

 In: Creative Commons Česká republika. [online] HTML: <http://www.creativecommons.cz/> 
3  PERRY  John; ZALTA, Edward N. Proč filozofie potřebuje 'dynamickou' encyklopedii. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. listopad 1997.  [online]  HTML: <http://plato.stanford.edu/pubs/why.html>  
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jsi byl svědkem� � to je jedno z kréd �urnalismu.  Svědci událsoti �ivota, ukři�ování, 

smrti a zmrtvýchvzstání Je�í�e z Nazaretu, byli zároveň následovníky a propagátory 

jeho učení  - jinými slovy anga�ovaní �urnalisté, v některých detailech i propagandisté,  

ve svých čtyřech evangeliích popisují tuté� událost čtyřmi různými způsoby. Zprávy "z 

druhé strany" se nedochovaly nebo nejsou tak známé. Historii pí�í vítězové, ne historici. 

Výsledkem proto není pravdivý obraz, neboť církev před mnoha staletími nepohodlné 

názory odsunula z kánonu a doala jim místo Apokryfů. Zcenzurovala i část Starého 

zákona, která odkazovala na pravdu jako řídící element, nikoliv na dogma. Toho si 

svého času na základě stejného textu -1. EZD � v�imli svobodní zednáři  i Jan Hus a 

zaměřili se právě na tuto otázku.   

Bible v papírové podobě je poněkud slo�itě konstruovaná a nepřehledná, 

pikantní detaily a rozdílnost vnímání jedné a té�e reality různými "�urnalisty" tehdej�í 

doby vyniknou a� při hypertextovém prohledávání v databázi, sémantické manipulace 

vyniknou a� při komparaci různojazyčných verzí zejména při porovnávání jmen Bo�ích. 

Teorie evropské integrace Petra Kratochvíla (Portál 2008) je pravděpodobně to 

nejlep�í, co se o evropské integraci v současnosti na českém trhu vyskytuje. Kratochvíl 

jde od pojmu k pojmu, přičem� ka�dý vysvětluje jak samostatně, tak v kontextu 

evropské integrace samotné.  Dílo jeskvělou ukázkou skromnosti vědce, který přiná�í 

ohrmující mno�ství faktů a shrnutí teorií didaktickou systematičností. 

Dal�í knihou, kterou autorka pova�uje za významnou, je soubor polemik, 

editovaný Jiřím Přibáněm a Pavlem Hollanderem  Právo a dobro v ústavní demokracii  

(Kni�nice sociologické aktuality 2011). Do knihy přispěli například Václav 

Bělohradský, Jan Sokol či Eli�ka Wagnerová.  Kniha je reakcí na  polemiku Přibáň-

Hollander  v příloze Lidových novin Orientace. Zamy�lení �Je-li zákon racionální, je to 

stále je�tě zákon� (Martin �kop),  je mo�ná jedním z těch, které donutily autorku 

přemý�let nad textem  své práce i jinak, ne� jako o  �pojednání o zákonech�. S 

konceptem veřejnosti jako vox populi, vox dei polemizuje vse sborníku doc. JUDr. Jan 

Kysela, Ph.D. z  Katedry politologie a sociologie a Katedry teorie práva Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy, v práci Je to, co lid chce, dobré, proto�e to chce lid?. 

Velmi přínosné byly (a jsou) pak materiály teoretičky mediální veřejné slu�by 

Trine Syvertsen z Institutt for medier og kommunikasjon. 
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Huntingtonův Střet civilizací a Fukuyamův Konec dějin jsou dnes ji� fakticky 

čítankami, o jejich� přínosech není třeba diskutovat, nicméně spor mezi těmito dvěma 

veličinami přerostl z teorie do praxe, která prověřuje ka�dou teorii. Fukuyamův Konec 

dějin se � viděno po dlouhých letech od jeho vydání, jeví příli� idealistickým, neboť 

"ďábel je skyt v detailu" motivací člověka ke společenskému chování.  

Nepřehlédnutelně imaginativní a inspirativní jsou i man�elé Tofflerovi. Na 

rozdíl od Fukuyamy, se jejich teoretická východiska i po desítkách let v praxi potvrzují. 

Během zpracovávání diplomové práce autorka narazila rovně� na vědeckou  

práci Doc. PhDr. Jiřího Sedláka, nazvanou Evropa a tzv mediální etika.  Sedlák přivádí 

k �ivotu zpět my�lenku na cenzuru a odůvodňuje ji potřebou morálky, co� je patrně to 

jediné, čím je toto dílo pozoruhodné. Bezmoc a frustrace nemá prolínat do teoretických 

textů.  

Autorka se domnívá, �e mnozí �klasikové� mediální teorie, jejich� díla, vět�inou 

napsaná je�tě před masovým roz�ířením internetu, studovala po celou dobu svého 

mediálního vzdělávání, pou�ívají apriorní přístup ke společnosti a tvrdí, �e společnost 

vyznává hodnoty, které kdysi v jakýchsi ústavách a kdexech deklarovala, i kdy� je ve 

skutečnosti jejich vyznávání v �ivotě (i politice, včetně té mediální) je přinejmen�ím 

sporné. I kdy� se dá jejich teorie navat normativní, přínos takových ideálů bez opory v 

realitě je stejný, jako výklad Bible bez víry. Povzná�í nad bahnem reality, dává řád 

snům, ale návod na pou�ití světa nedává. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1:  Tematické porovnání formulací �urnalistických kodexů zemí EU a 

některých dal�ích států (komparace 32 kodexů � pracovní text) 

Příloha č. 2: Právní normy (seznam vybraných právních norem, vztahujícíh se k tématu) 

2.1 Vybrané právní normy ČR 

2.2 Vybrané předpisy a doporučení EHS, ES, EU, EK, EP, ESD, regulující 

televizní vysílání, ochranu zájmů spotřebitele a mladistvých 

2.3 Vybrané směrnice a úmluvy Rady Evropy, doporučení Výboru 

ministrů RE a Parlamentního shromá�dění Rady Evropy 

Příloha č. 3: Výzkum důvěryhodnosti médií 2010. Komentář a zpráva z výzkumu, 

                    grafy a tabulky 
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1. Příloha 1 

Tematické porovnání formulací �urnalistických 
kodexů zemí EU a některých dal�ích států 

Upozornění autorky: Tanto komparace je pracovním dokumentem, ve kterém 

autorka podstatné části jednotlivých paragrafů  32 kodexů (uvedných v přehledu 

v kapitole  24. Soubor vybraných etických kodexů zemí Evropy a některých 

dal�ích zemí, viz str. 132 � 140 práce) řadila tematicky dle těchto (v odstavcích 

převa�ujících) kritérií: 

0 HEtika, přesnost a objektivita sdělení ......................................................................... 1 66 H187 
1 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 1 67 H187 
2 HArmenie_code (Jerevan) .................................................................................................................................................................. 1 68 H187 
3 HBelgie_code ...................................................................................................................................................................................... 1 69 H188 
4 HBosna_code....................................................................................................................................................................................... 1 70 H188 
5 HBulharsko_code ................................................................................................................................................................................ 1 71 H189 
6 HDansko_code .................................................................................................................................................................................... 1 72 H189 
7 HEstonsko_code.................................................................................................................................................................................. 1 73 H190 
8 HFinsko_code...................................................................................................................................................................................... 1 74 H190 
9 HFrancie_1938_code .......................................................................................................................................................................... 1 75 H192 
1 0 HFrancie_RadioFrance_code.............................................................................................................................................................. 1 76 H192 
1 1 HIrsko_code ........................................................................................................................................................................................ 1 77 H194 
1 2 HItalie_code ........................................................................................................................................................................................ 1 78 H195 
1 3 HKypr_code ........................................................................................................................................................................................ 1 79 H196 
1 4 HLotyssko_code.................................................................................................................................................................................. 1 80 H197 
1 5 HLitva_code........................................................................................................................................................................................ 1 81 H197 
1 6 HLucembursko_code .......................................................................................................................................................................... 1 82 H199 
1 7 HMadarsko_code ................................................................................................................................................................................ 1 83 H202 
1 8 HMalta_code....................................................................................................................................................................................... 1 84 H204 
1 9 HNizozemi_code................................................................................................................................................................................. 1 85 H205 
2 0 HNorsko_code .................................................................................................................................................................................... 1 86 H207 
2 1 HNemecko_code................................................................................................................................................................................. 1 87 H208 
2 2 HPolsko_code ..................................................................................................................................................................................... 1 88 H215 
2 3 HPortugalsko_code ............................................................................................................................................................................. 1 89 H217 
2 4 HRakousko_code ................................................................................................................................................................................ 1 90 H218 
2 5 HRumunsko_code............................................................................................................................................................................... 1 91 H219 
2 6 HRusko_code ...................................................................................................................................................................................... 1 92 H221 
2 7 HRecko_code ...................................................................................................................................................................................... 1 93 H223 
2 8 HRecko_ANT_code............................................................................................................................................................................ 1 94 H223 
2 9 HSlovinsko_code ................................................................................................................................................................................ 1 95 H224 
3 0 HSpanelsko_code................................................................................................................................................................................ 1 96 H226 
3 1 HSvedsko_code................................................................................................................................................................................... 1 97 H229 
3 2 HUK_ NUJ_code ................................................................................................................................................................................ 1 98 H230 
3 3 HUK_Edit_code.................................................................................................................................................................................. 1 99 H231 

3 4 HSoukromí ..................................................................................................................... 2 00 H232 
3 5 HAlbania_code.................................................................................................................................................................................... 2 01 H232 
3 6 HArmenie_code (Jerevan) .................................................................................................................................................................. 2 02 H232 
3 7 HBelgie_code...................................................................................................................................................................................... 2 03 H232 
3 8 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 04 H232 
3 9 HDansko_code .................................................................................................................................................................................... 2 05 H233 
4 0 HFinsko_code ..................................................................................................................................................................................... 2 06 H233 
4 1 HNizozemi_code................................................................................................................................................................................. 2 07 H234 
4 2 HItalie_code ........................................................................................................................................................................................ 2 08 H234 
4 3 HKypr_code ........................................................................................................................................................................................ 2 09 H235 
4 4 HLitva_code........................................................................................................................................................................................ 2 10 H235 
4 5 HMadarsko_code ................................................................................................................................................................................ 2 11 H238 
4 6 HRakousko_code ................................................................................................................................................................................ 2 12 H239 
4 7 HSpanelsko_code................................................................................................................................................................................ 2 13 H240 
4 8 HSvedsko_code................................................................................................................................................................................... 2 14 H240 
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4 9 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 2 15 H241 
5 0 HSkrytá kamera............................................................................................................. 2 16 H241 

5 1 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 17 H241 
5 2 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 18 H241 
5 3 HEstonsko_code.................................................................................................................................................................................. 2 19 H241 
5 4 HMadarsko_code ................................................................................................................................................................................ 2 20 H242 
5 5 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 2 21 H242 

5 6 HOchrana zdrojů........................................................................................................... 2 22 H242 
5 7 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 23 H242 
5 8 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 2 24 H242 
5 9 HBelgie_code...................................................................................................................................................................................... 2 25 H242 
6 0 HArmenie_code (Jerevan) .................................................................................................................................................................. 2 26 H242 
6 1 HEstonsko_code.................................................................................................................................................................................. 2 27 H243 
6 2 HFinsko_code ..................................................................................................................................................................................... 2 28 H243 
6 3 HItalie_code ........................................................................................................................................................................................ 2 29 H243 
6 4 HLotyssko_code.................................................................................................................................................................................. 2 30 H244 
6 5 HNizozemi_code................................................................................................................................................................................. 2 31 H244 
6 6 HNorsko_code .................................................................................................................................................................................... 2 32 H244 
6 7 HRumunsko_code............................................................................................................................................................................... 2 33 H244 
6 8 HSpanelsko_code................................................................................................................................................................................ 2 34 H244 
6 9 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 2 35 H245 

7 0 HVálka............................................................................................................................ 2 36 H245 
7 1 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 37 H245 

7 2 HZločiny ......................................................................................................................... 2 38 H245 
7 3 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 39 H245 
7 4 HBelgie_code...................................................................................................................................................................................... 2 40 H245 
7 5 HRecko_code ...................................................................................................................................................................................... 2 41 H245 

7 6 HInternet, kyberprostor................................................................................................ 2 42 H246 
7 7 HNizozemi_code................................................................................................................................................................................. 2 43 H246 

7 8 HOchrana obětí a svědků, spory, presumpce neviny ................................................. 2 44 H246 
7 9 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 45 H246 
8 0 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 46 H246 
8 1 HDansko_code .................................................................................................................................................................................... 2 47 H247 
8 2 HEstonsko_code.................................................................................................................................................................................. 2 48 H247 
8 3 HNizozemi_code................................................................................................................................................................................. 2 49 H248 
8 4 HItalie_code ........................................................................................................................................................................................ 2 50 H248 
8 5 HKypr_code ........................................................................................................................................................................................ 2 51 H248 
8 6 HLotyssko_code.................................................................................................................................................................................. 2 52 H248 
8 7 HMalta_code....................................................................................................................................................................................... 2 53 H248 
8 8 HPolsko_code ..................................................................................................................................................................................... 2 54 H249 
8 9 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 2 55 H249 
9 0 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 2 56 H249 

9 1 HNábo�enství ................................................................................................................. 2 57 H250 
9 2 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 58 H250 
9 3 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 2 59 H250 

9 4 HDěti a slabí ................................................................................................................... 2 60 H250 
9 5 HAlbanie_code.................................................................................................................................................................................... 2 61 H250 
9 6 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 2 62 H250 
9 7 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 63 H250 
9 8 HRecko_code ...................................................................................................................................................................................... 2 64 H251 
9 9 HItalie_code ........................................................................................................................................................................................ 2 65 H251 
1 00 HKypr_code........................................................................................................................................................................................ 2 66 H251 
1 01 HLitva_code........................................................................................................................................................................................ 2 67 H252 
1 02 HMalta_code....................................................................................................................................................................................... 2 68 H252 
1 03 HSpanelsko_code................................................................................................................................................................................ 2 69 H252 
1 04 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 2 70 H252 

1 05 HLidská práva ............................................................................................................... 2 71 H253 
1 06 HBelgie_code...................................................................................................................................................................................... 2 72 H253 
1 07 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 2 73 H253 
1 08 HArmenie_code (Jerevan) .................................................................................................................................................................. 2 74 H253 
1 09 HEstonsko_code ................................................................................................................................................................................. 2 75 H253 
1 10 HRecko_code...................................................................................................................................................................................... 2 76 H253 
1 11 HRumunsko_code............................................................................................................................................................................... 2 77 H253 

1 12 HRedakční nezávislost .................................................................................................. 2 78 H254 
1 13 HAlbania_code ................................................................................................................................................................................... 2 79 H254 
1 14 HBelgie_code...................................................................................................................................................................................... 2 80 H254 
1 15 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 2 81 H254 
1 16 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 82 H254 
1 17 HArmenie_code (Jerevan) .................................................................................................................................................................. 2 83 H255 
1 18 HEstonsko_code ................................................................................................................................................................................. 2 84 H255 
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1 19 HOchrana autora, plagiátorství ................................................................................... 2 85 H255 
1 20 HAlbanie_code ................................................................................................................................................................................... 2 86 H255 
1 21 HKypr_code........................................................................................................................................................................................ 2 87 H256 
1 22 HLitva_code........................................................................................................................................................................................ 2 88 H256 
1 23 HMadarsko_code................................................................................................................................................................................ 2 89 H256 

1 24 HVztahy mezi novináři ................................................................................................. 2 90 H256 
1 25 HAlbanie_code ................................................................................................................................................................................... 2 91 H256 
1 26 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 92 H257 
1 27 HLitva_code........................................................................................................................................................................................ 2 93 H257 
1 28 HPolsko_code ..................................................................................................................................................................................... 2 94 H257 

1 29 HVeřejný zájem ............................................................................................................. 2 95 H257 
1 30 HAlbanie_code ................................................................................................................................................................................... 2 96 H257 
1 31 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 2 97 H257 
1 32 HKypr_code........................................................................................................................................................................................ 2 98 H258 
1 33 HRakousko_code................................................................................................................................................................................ 2 99 H258 
1 34 HRumunsko_code............................................................................................................................................................................... 3 00 H258 
1 35 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 3 01 H258 

1 36 HPrávo na odpověď ...................................................................................................... 3 02 H258 
1 37 HBulharsko_code................................................................................................................................................................................ 3 03 H258 
1 38 HBosna_code ...................................................................................................................................................................................... 3 04 H259 
1 39 HEstonsko_code ................................................................................................................................................................................. 3 05 H259 
1 40 HFinsko_code ..................................................................................................................................................................................... 3 06 H259 
1 41 HItalie_code........................................................................................................................................................................................ 3 07 H259 
1 42 HKypr_code........................................................................................................................................................................................ 3 08 H259 
1 43 HLotyssko_code ................................................................................................................................................................................. 3 09 H259 
1 44 HRumunsko_code............................................................................................................................................................................... 3 10 H259 
1 45 HSvedsko_code .................................................................................................................................................................................. 3 11 H259 
1 46 HUK_edit_code .................................................................................................................................................................................. 3 12 H260 

1 47 HDopisy a reakce na internetových stránkách ........................................................... 3 13 H260 
1 48 HNizozemi_code ................................................................................................................................................................................ 3 14 H260 

1 49 HDemonstrace, nepokoje a protesty ............................................................................ 3 15 H260 
1 50 HRecko_code...................................................................................................................................................................................... 3 16 H260 

1 51 HManipulace publika.................................................................................................... 3 17 H260 
1 52 HRecko_code...................................................................................................................................................................................... 3 18 H260 

1 53 HSoutě�e a hry............................................................................................................... 3 19 H261 
1 54 HRecko_code...................................................................................................................................................................................... 3 20 H261 

1 55 HNásilí ............................................................................................................................ 3 21 H261 
1 56 HRecko_code...................................................................................................................................................................................... 3 22 H261 

1 57 HStí�nosti ....................................................................................................................... 3 23 H261 
1 58 HRecko_code...................................................................................................................................................................................... 3 24 H261 

1 59 HEkonomické zpravodajství ........................................................................................ 3 25 H261 
1 60 HNizozemi_code ................................................................................................................................................................................ 3 26 H261 

1 61 HEmbargo ...................................................................................................................... 3 27 H261 
1 62 HNizozemi_code ................................................................................................................................................................................ 3 28 H261 
1 63 HMadarsko_code................................................................................................................................................................................ 3 29 H262 

1 64 HRozhovory ................................................................................................................... 3 30 H262 
1 65 HNizozemi_code ................................................................................................................................................................................ 3 31 H262 

 

Autorka upozorňuje, �e následující text je vlastní, neoficiální pracovní překlad 

autorky a nepro�el jazykovou korekturou. Titulek, označující zemi, směřuje v�dy do 

elektronické přílohy tohoto dokumentu Priloha_1_originaly.zip ve formátu 

komprimačniího programu WinZIP, kde jsou původní znění v�ech překládaných 

dokumentů ve formátu MS Word 2003 DOC. Vzhledem k rozsahu a nedostupnosti 

mnoha kódů je prakticky nemo�né zdroje uvádět jinak. 
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Etika, přesnost a objektivita sdělení 

Albanie_code 

Právo na informace 
Novinář má právo na získávání informací, jejich publikování a na kritiku.  

Pravdivost, vyvá�enost a ověřenost  
Informace musí být pravdivé, vyvá�ené a ověřené.  

Manipulace 
Média nesmějí mást veřejnost a měly by jasně indikovat, kde  byly u�ity  manipulované texty, dokumenty, obrázky a 
zvuky. Média musí jasně rozli�ovat mezi komentáři, dohady a fakty.  
Média nesmějí zkreslovat nebo zneu�ívat sdělení, učiněná ve specifickém kontextu.  
V reportování a zejména v komentářích a polemických textech jsou novináři povinni respektovat etiku veřejného 
vyjádření a kulturu dialogu. Média nesmějí publikovat jakýkoliv obraz, audio nebo vizuální uspořádání, která zkreslují  
my�lenky nebo  fakta, pocházející od zdroje s výjimkou karikatur, kreslených filmů nebo komických zápletek. 
Manipulován vyobrazení mohou být akceptována jen jako ilustrace, pokud je evidentní, �e jde o obrazovou kolá�.  

Anonymy a pseudonymy 
Anonymní texty a texty, podepsané pseudonymem jsou pova�ovány za redakční texty.  

Obě strany sporu 
V reportá�i o kontroverzi má �urnalista  zabezpečit, �e strany, které jsou v rozporu zúčastněny mají příle�itost obhájit 
svou pozici.  

Armenie_code (Jerevan)  

Imperativ 
Členové jerevanského tiskového klubu musí: 

Svoboda projevu  
Přispívat aktivně  k zaji�tění svobody projevu, informací a  tisku  
Zdr�et se kroků, které by bylo lze pova�ovat za omezení svobody projevu či pokus o cenzuru. 

Odpor proti poru�ení práv  
Stavět  se proti poru�ení práv svých kolegů nebo médií 

Nepřijatelnost pomluvy  
Pro novináře je nepřijatelné: Nactiutrhání, pomluvy, urá�ky 

Zkreslení 
Pro novináře jsou nepřijatelné: Úmyslné zkreslení nebo zatajení skutečností 

Plagiátorství 
Pro novináře jsou nepřijatelné: Plagiátorství, poru�ování autorských práv 

Úplatek 
Přijetí jakékoli odměny od zúčastněných stran s zveřejnění nebo nezveřejnění  reportá�e či textu 

Principy profesionálního jednání 

Právo společnosti získat pravdivé informace 
Hlavním účelem musí být nestranné zpravodajství o faktech a událostech 
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Ověřování 
Věrohodnost reportá�í, které budou zveřejněny, musí být předem ověřena. 

Nepravdivost 
Záměrně nepravdivé informace nesmí být zveřejněny. 

Bezúhonnost a odpovědnost 
Je nutné být nestranný a odvá�ný při sběru informací, zveřejnění i jejich komentování  
Je nutné jasně rozli�ovat mezi fakty a kometáři 
Při komentářích je přípustné vycházet pouze z ověřených faktů 
Musí být v�dy hájen právo na různé názory a postoje 

Belgie_code 

Zpráva a komentář 
Rozdíl mezi zprávou a komentářem musí být jasně viditelné. Tato zásada nesmí zabránit periodiku ve zveřejnění 
vlastního názoru, stejně jako názoru druhých. 

Zaujatost 
Fakta musí být shroma�ďována a zveřejněna bez zaujatosti. 

Rozmanitost názorů  
Tisk uznává a respektuje rozmanitost názorů, hájí svobodu publikovat různé úhly pohledu.  

Antidiskriminace 
Staví se proti jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, nábo�enství, ideologie, kultury, třídy 
nebo přesvědčení či odsouzení za předpokladu, �e odsouzení nejsou  v rozporu s dodr�ováním základních lidských práv. 

Opravy 
Fakta a informace, které se  ukázaly jako nepravdivé, musí být opraveny bez omezení, ani� by bylo dotčeno právo na 
odpověď.  

Bosna_code 

Přesnost, spravedlnost a nestrannost  
Televizní vysílatel musí zajistit přesnost, spravedlnost a nestrannost ve v�ech programech, včetně zpravodajství. Nesmí 
vysílat programy, které při jakémkoliv rozumném posouzení  podporují    jednorázově, či v průběhu času  zájmy jedné 
politické strany, skupinu nebo jednotlivce na úkor jiných stran. Komentáře musí být jasně odděleny od zpravodajství.  
�ádný z názorů nebo úhlů pohledu nesmí v kontroverzních veřejných otázkách  převá�it. 

Klamavost, nepravdivost 
Vysilatel nesmí vysílat jakýkoliv klamavý nebo nepravdivý materiál, o něm� je známo, �e je  nepravdivý a lze to zjistit 
rutinním ověřením nebo existují rozumné předpoklady, �e je nepravdivý nebo takový, který nese jasné a okam�ité riziko 
veřejného znepokojení.  Pokud se uká�e, �e odvysílaný materiál je nepravdivý,  musí být zveřejněna oprava a to co 
nejdříve je to mo�né 

Respekt 
Programy musí splňovat obecně akceptované standardy společnosti a občanství a respektovat etnickou, kulturní a 
nábo�enskou diverzitu Bosny a Hercegoviny. 

Autocenzura 
Vysilatel neodvysílá �ádný materiál, který by obsahoval tento obsah: 
Nesl by jasné a okam�ité riziko  vyvolání etnických a nábo�enských nepokojů mezi komunitami Bosny a Hercegoviny 
nebo které by při rozumném posouzení mohly vyvolat násilí, nepořádek nebo nepokoje nebo které by mohly vyvolat  
zločin nebo zločinné aktivity. 
Nesl by jasné a okam�ité riziko způsobení veřejného nebezpečí, a to smrt, zranění,  �kody na majetku nebo jiné násilí  
nebo  zmatení policie, lékařské slu�by nebo jiných slu�eb, zaji�ťujících veřejný pořádek. 
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Bulharsko_code 

Přesnost 
poskytujeme  veřejnosti přesné a ověřené informace, nepotlačujeme a nezkreslujeme fakta 

Manipulace 
nezveřejňujeme informace, o nich� víme, �e jsou nepřesné. 
Neklameme veřejnost, jasně ukazujeme, kde bylo manipulováno texty, dokumenty, obrázky a zvuky, které jsme pou�ili  

Rozli�ení mezi komentáři, domněnkami a fakty  
jasně rozli�ujeme mezi komentáři, domněnkami a fakty 

Rozmanitost názorů  
Při prezentaci analýz a komentářů se sna�íme zajistit rozmanitost názorů a pohledů 
Při podávání zpráv o kontroverzi  se sna�íme zajistit zajistit, aby dotčené strany měly mo�nost vyjádřit své stanovisko. 

Ověření informací 
Sna�íme se ověřovat informace před zveřejněním během jejich zji�ťování  a pou�íváme různé zdroje, kde je to vhodné,  
sdělujeme i původ infromací 

Identifikace zdrojů 
Dáváme přednost pou�ití identifikovaných zdrojů a nikoli anonymních, jejich� poctivost a spolehlivost nemů�e být 
posouzena veřejností. 

Ochrana zdrojů 
 Chráníme toto�nost důvěrných informačních zdrojů. 

Neptvrzené informace 
V�dy uvedeme, která informace nebyla potvrzena. 

Pořízení informací 
Shroma�ďujeme informace čestnými a právními prostředky. 

Dansko_code 

Správnost informací 
1. Je povinností tisku zprostředkovat správné a rychlé informace. Pokud je to mo�né, měla by být správnost údajů 
ověřena 
2. Ke zdrojům by se mělo přistupovat kriticky, zejména pokud by postoje mohly být zabarveny osobním postojem  
3. Informace, které mohou způsobit komukoliv újmu nebo jej urazit nebo odvádět pozornost od názoru jiné osoby, musí 
být pečlivě prozkoumány.   

Reakce 
4. Útoky a odpovědi na ně by měly být, pokud je to mo�né, zveřejňovány stejným způsobem a  následovat po sobě.  

Zpráva a komentáře  
5. Musí být jasné, co je sdělení faktu a co je komentář.  

Titulky  
6. Titulky a podtitulky se musí vztahovat k článku a či zveřejněné zprávě a nesmí uvádět obsah v pochybnost.  Toté� platí 
pro tzv. content bills (obsahové shrnutí).  

Opravy 
7. Nesprávné informace musí být opraveny z vlastní iniciativy editora a jakmile se zjistí, �e se chyba stala.   Oprava musí 
být zpracována tak aby bylo publiku jasné, �e se jedná o opravu.   
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Estonsko_code 

Svoboda  
1.1.  Svoboda komunikace je základním předpokladem pro práci demokratické společnosti a svobodný tisk je  
prostředkem a předpokladem pro jeho dosa�ení 

Právo veřejnosti na informace a kritičnost vůči moci 
1.2. Tisk a dal�í média musí slou�it právu veřejnosti na pravdivé, spravedlivé a komplexní informace. Hlavní povinností 
médií je kritické sledování  realizace a hospodářské moci 

Zákaz cenzury 
1.3. Za předpokladu, �e se pohybuje v mezích práva, nesmí být svobodný tisk ani dal�í média omezována nebo jim 
bráněno v získávání a zveřejňování informací.   

Odpovědnost novináře 
1.4. Novinář musí být odpovědný za své vlastní postoje a práci. Mediální organizace se zavazují, �e budou bránit 
zveřejňování nepřesných, zkreslených nebo zavádějících informací.  

Nactiutrhání 
1.5. Pověst ka�dého jednotlivce nesmí být neúměrně po�kozena, ani� by bylo dostatečně dokázáno, �e informace týkající 
se této osoby jsou ve veřejném zájmu. 

Osobnosti veřejného �ivota  
1.6. Jednotlivci, kteří dr�í politickou a hospodářskou moc a informace důle�ité pro veřejnost se pova�ují za osobnosti 
veřejného �ivota a jejich činnost podléhá bli��ím zkoumání a kritice. V médiích se rovně� pova�ují za osobnosti 
veřejného �ivota jednotlivci, kteří si vydělávají na �ivobytí prostřednictvím veřejné podpory vlastní osoby či práce.   

Zkreslení  
4.10.  Citacím, fotografiím, audio a videomateriálům by měla být věnována péče a  to, pokud se objeví v kontextu jiném, 
ne� původní vyjádření. Mů�e  vést je zkreslení , stejně jako vady zvuku, obojí by mělo být označeno buď titulkem nebo 
sdělením.   
4.11. Fotografie, popisky a titulky a vysílaní materiály nesmějí uvést publikum v omyl.  
Obsah, kontext  a předpokládané datum vydání materiálů, dodaných externím přispěvatelem, nesmí být  měněn bez 
vědomí autora.  

Reklama 
6.1. Reklama a propagační materiály musí být jasně odděleny od redakčních materiálů 

PR, propagační články  
6.2. Novináři a pravidelní externí přispěvatelé nesmějí během svého programu vysílat reklamy nebi psát  propagační 
články pod svým vlastním jménem v tém� vydání   

Loga 
6.3. Výrobek nebo obchodní značka musí  být ve zpravodajství nebo jiných redakčních materiálech  ukázána pouze kdy� 
je to přiměřená a oprávněná.  

Produkty 
6.4. V případě spotřebitelsky orientovaného novinářského materiálu musí být publikum informováno o tom, jak proběhl 
výběr produktů a jak byly testovány.  

Finsko_code 

Odpovědnost novinář 
1. Novinář je primárně odpovědný čtenářům, divákům a posluchačům. Ti mají právo vědět, co se děje ve společnosti.  

Rozhodovací pravomoc  
2. Rozhodnutí týkající se obsahu sdělení musí být učiněno v souladu s novinářskými principy. Rozhodovací pravomoc 
nesmí být za �ádných okolností předáno �ádné straně mimo redakci.  
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Svoboda 
3. Novinář má právo a povinnost s bránit se nátlaku a přesvědčování,  nebo pokusům o zabránění nebo omezení 
komunikace. 

Korupce, ohro�ení profesní etiky 
4. Novinář nesmí zneu�ití svého postavení. Novinář se nesmí uchýlit k manipulaci  která by vedla k jeho potencionálnímu 
osobnímu zisku, ani nesmí po�adovat či přijímat výhody, které by ohrozily jeho nezávislost či profesní etiku.   

Výhrada svědomí 
5. Novinář má právo odmítnout úkol, který je v rozporu s právem, osobním přesvědčením nebo dobrou novinářskou 
praxí. 

Konflikt zájmů 
6. Při informování o problémech, které se týkají novinářova domovského média nebo mediální skupiny nebo majetku té�e 
skupiny vlastníků, musí  novinář dát tuto zprávu do kontextu tak, aby byly souvislosti pochopitelné pro čtenáře, 
posluchače a diváky 

Citace, uvádění zdrojů 
7. Je velmi důle�ité dodr�ovat správnou odbornou praxi při vyu�ívání práci druhých. Pokud byly informace ji� zveřejněny 
dal�í stranou, musí novinář uvést zdroj. 

Pravdivost 
8. Novinář se musí sna�it poskytnout pravdivé informace. 

Otevřenost, férovost 
9. Novinářům se doporučuje, aby jeho povolání bylo zřejmé  během vykonávání práce.  Pokud nemohou  být společenské 
problémy  zji�těny jinak, pak je mo�né, aby  je zji�ťoval pomocí prostředků odchylujících se od bě�né praxe 

Ověřování 
10. Ve�keré získané informace musí být prověřeny tak důkladně, jak jen je  to mo�né, včetně případů, kdy byly informace 
ji� zveřejněny dříve. 

Zprávy a komentáře, fikce 
11. Veřejnost musí být schopna rozli�it fakta od názorů a  od fiktivního materiálu. Stejně tak nesmí fotografické a 
zvukové materiály pou�ít  v zavádějícím způsobem. 

Obezřetnost 
12. K informačním zdrojům musí být přistupováno kriticky.  To je důle�ité zejména ve sporných otázkách, proto�e je 
zdroj informací mů�e sledovat osobní prospěch nebo chce po�kodit  jiné. 

Vývoj události 
13. Informace  mohou být zveřejněny na základě informace, která je omezena. Zprávy o témata a události  musí být 
doplněny, jakmile jsou k dispozici nové informace. Nový vývoj pak musí  být sledován a� do konce. 

Titulky, upoutávky  
15. Titulky, podtitulky, obaly  a obrazové upoutávky, propagační plakáty a dal�í prezentační materiály musí být 
ospravedlnitelné tématem materiálu.   

Interview, kontext dotazu 
16. Dotazovaný má právo vědět předem, ve kterém jeho kontextu  budou jeho  prohlá�ení budou pou�ita.  Pokud bude 
rozhovor pou�it v několika médiích, musí na to být upozorněn.  Novinář musí v�dy upozornit dotazovaného, zda bude  
zveřejňovat konverzaci nebo zda  bude pou�ita pouze jako podkladový materiál.  
17. Pokud  dotazovaný �ádá o přečtení svého stanoviska ječtě před zveřejněním, je moudré se s tím smířit, pokud to 
redakční technologie dovolí.  Toto právo se týká pouze osobních stanovisek a redakční rozhodnutí  nesmí být učiněno 
kýmkoliv jiným, ne� redakcí. 
18. Pokud dotazovaný odmítne dovolit zveřejnění svého stanoviska, pak se to mů�e stát jen tehdy, pokud se okolnosti, 
následující po realizaci rozhovoru změnily tak výrazně, �e by zveřejnění mohlo být shledáno neoprávněným.  
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Francie_1938_code 
Novinář hodný toho jména � 

Odpovědnost novináře 
�musí mít odpovědnost za v�echno, co pí�e  

pomluvy  
�pova�uje lhaní, pomluvy, nepodlo�ená obvinění, pozměňování dokladů a zkreslování fakt za nejzáva�něj�í profesní 
pochybení.   

Uznání kolegů  
�uznává odbornost svých kolegů a jejich znalosti jako suverénní ve věci profesionální cti.  

Výhrada svědomí 
�přijímá pouze takové úkoly, které jsou slučitelné s jeho profesionální důstojností. 

Nepoctivé prostředky  
�odmítá u�ívat imaginární povolání a tituly, vyu�ití nepoctivých prostředků k získání informace nebo vyu�ití dobré víry 
kohokoliv. 

Korupce, PR 
�nepřijímá peníze ve veřejném sektoru nebo od soukromého  podniku, v nich� mů�e být zneu�ito jeho postavení a jeho 
vztahy jako novináře..  
�nepodepisuje články, které jsou  obchodní nebo finanční reklamou.  
�nevyu�ívá svobodu slova k vlastnímu obohacení.  

Plagiátorství  
�netrpí �ádné plagiátorství, nepřebírá jakékoliv texty, ani� by citoval kolegy 

Konkurence 
�nenárokuje si postavení jiného kolegy, ani nezpůsobí, aby musel jít pracovat do hor�ích podmínek.  

Profesní čest 
�respektuje profesní tajemství. 
�vy�aduje svobodu k tomu, aby mohl čestně publikovat své informace. 
respektuje spravedlnost a má ji jako vrcholnou prioritu 

Investigace 
�neplete si svou úlohu s úlohou policisty 

Francie_RadioFrance_code 

Přesnost 
Respekt k přesnosti faktů 

Právo informovat je závazek 
Právo vyhledávat  informace a �ířit je  je také závazek. To je první poslání médií.  Toto poslání  a způsob, jakým se 
dosahuje, je zdrojem jejich legitimity a svobodu. Texty pocházející z Ústavní rady Francouzské republiky kladou stále 
vět�í důraz na vztah mezi právem  informovat a právem na informace: toto právo pomáhá v�em lidem porozumět 
společnosti a světu, ve kterém �ijí, a se chovat jako občané. 

Poctivost  a nestrannost 
Respektování faktů  znamená  je uplatňovat zásady poctivosti a nestrannosti. Je zřejmé, �e to znamená vynechání l�í a 
opatrnost, pokud jde  o fámy a aproximace. 
To také znamená: 



193 

Kří�ové potvrzování zdrojů  
kontrolu a kří�ové potvrzování zdrojů.  Bez ohledu na po�adavek rychlosti, která je stále vět�í, nikdo nemů�e být nucen k 
poskytnutí jakékoli informace bez jistoty, �e je přesná. 

Odstup   
Odstup neznamená nutně zpozdit zprávu. Odstup od informace má mít člověk zejména, pokud byl svědkem události. Ale 
časový odstup nemusí nutně znamenat zpo�dění. 

Zvládnutí emocí 
Je legitimní a nezbytné jednat rychle � redaktoři RFI, stejně jako ostatní novináři, mohou a měli by mít smysl pro 
aktuálnost,  pokud je v ní obsa�ena přesná a důle�itá informace.   Podívat se na problém s odstupem znamená udr�et si 
správný pohled na událost, a zvládnout emoce a reakce, které mů�e vyvolat. Jsou to  také intelektuální schopnosti,  jak 
zacházet s materiálem a to na základě získaných kompetencí a znalostí problému. Způsobilost mů�e být tedy pova�ován 
za první pravidlo profesionálního chování. 

Význam slov 
Je nutné respektovat význam slov a dokumentů, které  jsou celé či jejich části, citovány ve vysílání.  

Mo�nost dvojího výkladu  
Je nutno odmítat jakékoliv podvrhy, pokud existuje mo�nost dvojího výkladu, dát jasně najevo, �e vysílaná zpráva byla 
editována.   

Ochrana zdrojů 
Pokud je to vy�adováno, je nutno poskytnout k dokumentům zdroj.  
Na druhé straně je nutno  respektovat důvěrnost zdroje a zajistit,  aby nikdo nebyl manipulován zainteresovanou stranou.  

Zpráva a komentář 
Je nutno oddělit od sebe fakta a jejich interpretaci 

Podmíněnost 
Je nutno se vyhnout u�ití kondicionálu, který vylučuje a znevěrohodňuje jakoukoliv jistotu.  

Opravy chyb 
Je nutno opravit jakoukoliv chybu, která je učiněna. Preferujeme dialog před právními závazky práva na odpověď s těmi, 
kteří se cítí ublí�eni nebo obviněni reportá�í nebo komentářem . 

Respekt   

Respekt k faktům  
Respektování faktů, také jejich oceňování a pochopení jejich významu. Postavení událostí do souvislostí a pořadí 
předpokládá osobní i kolektivní schopnosti, dialog a zaujatost, a také pocit u�itečnosti tím, �e veřejnosti poskytneme 
referenční body v nepřeberném mno�ství informací.   

Respekt k svědkům události 
 Je nutno respektovat práci těch � zejména reportérům a koresponentů � kteří byli svědky události.  

Respekt k subjektům 
Správnost faktů implikuje také pravdu o osobách, o nich� mluvíme. Respektovat je znamená:  
Vyhýbat se urá�kám,  jakýmkoliv hanlivým prohlá�ením a dokonce i od v�ech zbytečných kontroverzí 
Neporu�ovat  soukromý �ivot, ani presumpci neviny. Tato pravidla mohou být poru�ena  pouze tehdy, existuje-li  
přesvědčení, �e údaj, řádně kontrolován, je nezbytný pro posluchače, aby se mohl chovat jako občan.  
Nikdy neříkejte o nikom nic, co by ses mu neodvá�il říci do očí 
Netlačte jej do toho, aby říkal věci, jich� mů�e později litovat. (To ale nevylučuje svobodu při rozhovorech s lidmi 
známými z veřejného �ivota, kteří jsou plně odpovědni za to, co říkají ve svých prohlá�eních). 
Obecně řečeno, nevytvářejte �ádné riziko odvety proti místním lidem. 
Vyhněte se jakékoliv generalizaci nebo smě�ování nápadů. 
Pozorně sledujte rizika při u�ití metod, které mohou být shledány, i kdy� byly u�ity bez jakýchkoliv �patných úmyslů, 
diskriminačními.   
Sna�it se pochopit, a sna�it se  aby veřejnost pochopila, různé kulturní citlivosti, včetně práv men�in, s cílem lépe 
pochopit jejich rysy a chování. 
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Respekt k posluchačům 
Respektovat ty, které oslovujeme, znamená: 
Mít maximální znalost podmínek  v jejich zemi, jejich tradice, kulturu, vědět, co očekávají od RFI (současně bát v úvahu  
v úvahu očekávání různých tříd posluchačů). 
Poskytovat informace posluchačům jasným  a pedagogickým způsobem, av�ak vyhnout se blahosklonnému tónu  
Umístit sám sebe do posluchačova světa: říci, odkud k němu mluvíme a ptát se sám sebe, jakým způsobem posluchač 
přijímá, co mu říkáme a co jej přiměje k tomu, aby neslouchal.  
Nesna�it se vytvářet vkus, směřující k senzacechtivosti, iracionalismu nebo voyerismu. 
Nezraňovat posluchačovu citlivost nebo jeho přesvědčení, pokud k tomu nemáme dobrý důvod.   
Nesmlčet ale �ádnou skutečnost kvůli shovívavosti, demagogii nebo z jiného důvodu, který by jej mohl rozru�it.  
 Je nutno posluchače respektovat a zacházet s ním jako s tím, kdo potřebuje vědět pravdu a je schopný ji poslouchat.   
Bez ohledu na to, zda se jedná o informaci  nebo posluchače, je v�dy vhodné se odkazovat na V�eobecnou deklaraci 
lidských práv, která prohla�uje, �e lidé sou si nejen rovni rodem, ale také důstojností.  

Respekt k profesi 
Respektování profese a to plně  plně a výhradně. To je: 

! Nepřevlékat se za jinou osobu, ani nepředstírat, �e jí jsme, s výjimkou zvlá�tních okolností � například je 
potřeba  dostat se do země, do ní� to jiným způsobem nelze.  O takové věci se v�ak musí rozhodnout a� po 
řádné diskusi.  

! Nečinit nic, co by se mohlo, byť vzdáleně podobat práci reklamního pracovníka 
! Neakceptovat �ádné dary, ani ocenění či cokoliv, co by mělo vliv na práci novináře a  jeho kritickou mysl.  
! Neúčastnit se události, která svou podstatou nebo nabídnutou  odměnou mů�e po�kodit obraz profese a zvlá�tě 

RFI. (Na druhé straně, mů�e novinář nebo moderátor RFI akceptovat rozhovor nebo se podílet na diskusi pod 
podmínkou, �e to, co říká, je v souladu s RFI a je jisté, �e jím nemů�e být manipulováno). 

! Odmítnout pozvání na bezplatný výlet. Ty mohou být přijímány pouze ve výjimečných případech, pouze jsou-li 
v profesním zájmu a nemohou  mít �ádný vliv na tom, jak bude událost popisována.  Pokud tato svoboda není 
zaji�těna, není mo�né to přijmout. Jakékoliv rozhodnutí v této oblasti mů�e být učiněno pouze po projednání. 
Toté� platí pro v�echny společné projekty. 

Ujistěte se, �e nerozvíjíte vztahy, které mohou vést k tiché podpoře či spoluúčasti na činech vůdců jakýchkoliv vlád, 
politických stran nebo jakékoliv organizace.  
Respektování něčí profese je také respektování  společnosti. To znamená   
znát její účel, být dobře obeznámen s jejími stanovami, zejména jejím �plánem misí a odpovědnosti�. To také zahrnuje 
pocit kamarádství s ostatními zaměstnanci společnosti, a být si vědom  významu jejich funkcí  a hodnoty jejich práce.  

Irsko_code 
Novinář  

svoboda sdělovacích prostředků  
1. Ve v�ech dobách prosazuje a hájí principy svobody sdělovacích prostředků, právo na svobodu projevu a právo 
veřejnosti být informován 

poctivost, přesnost a čestnost  
2. Sna�í zajistit, aby roz�iřované informace byly sdělovány poctivě, přesně a čestně 
3. Dělá v�echno, co mů�e, aby napravil nepřesnosti 
5. Získává materiály čestnými, přímými a otevřenými prostředky, s výjimkou investigací ve veřejném zájmu a které 
zahrnují důkazy, které nelze získat přímými prostředky. 

Zpráva a komentář 
4. Rozli�uje mezi názorem a fakty  

Ochrana soukromí 
6. Nedělá nic, aby komukoliv  zasahoval do soukromého �ivota, smutku nebo úzkosti,  s výjimkou odůvodněného 
naléhavého veřejného zájmu.  

Ochrana zdrojů 
7. Chrání identitu zdrojů, poskytujících důvěrné informace a materiály shromá�děné v průběhu své práce. 

Odolnost hrozbám 
8. Odolává hrozbám nebo jakýmkoliv  jiným stimulům ovlivnit, naru�it nebo potlačit informace 

Konflikt zájmů 
9. Nevyu�ívá �ádných výhod na základě informací, které získá v rámci svých pravomocí a informace nevyu�ije dříve, ne� 
vejdou ve veřejnost známost.  
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Nenávist 
10. Neprodukuje �ádný materiál, který  mů�e vést k nenávisti nebo diskriminaci na základě věku, pohlaví, rasy, barvy 
pleti, vyznání, právního postavení, zdravotního posti�ení, rodinného stavu, nebo sexuální orientace 

Reklama 
11. Neprovozuje �ádnou reklamu a to ani formou prohlá�ení, hlasu nebo vzhledu  jakéhokoliv výrobku nebo produktu,  
vyjma takové, která je na podporu vlastní práce či média, v něm� je zaměstnán.  

Plagiátorství 
12. Vyhýbá se plagiátorství  

Italie_code 

právo na informace  
Novinář musí respektovat, kultivovat a hájit právo na informace v�ech lidí, z těchto důvodů zkoumá  �íří v�echny 
informace, které pova�uje za  věc veřejného zájmu s ohledem na dodr�ování pravdy a s �irokou přesností. 

Odolnost hrozbám 
8. Odolává hrozbám nebo jakýmkoliv  jiným stimulům ovlivnit, naru�it nebo potlačit informace 
Novinář zji�ťuje a  �íří informace navzdory překá�kám, které před něj mů�e jeho práce postavit. Napře v�echny své síly, 
aby lidem zajistil znalost a přehled o v�ech veřejných dokumentech.  

Odpovědnost novináře  
Odpovědnost novináře má v�dy přednost před jakoukoli jinou zále�itostí.  Novinář nikdy nemů�e podřídit svou 
odpovědnost zájmům  jiných lidí, a zejména zájmům vydavatelů, vlády nebo  zájmům jiných organizací států.  

Respekt k důstojnosti a soukromí 
 Novinář musí respektovat lidi, jejich důstojnost a právo na tajemství a  

Nediskriminace 
nikdy nediskriminovat nikoho kvůli jeho rase, nábo�enství, pohlaví, jeho du�evní a fyzické kondici, či jeho politickým 
názorům. 

Oprava chyb 
Novinář opraví své chyby nepřesnosti  rychle a  přesně v souladu se zákonem. Dává ale přednost vlastní mo�nosti opravy. 

Presumpce neviny  
Novinář v�dy respektuje presumpci neviny.  

slu�ební tajemství a transparentnost  
Novinář musí zachovávat slu�ební tajemství, pokud je to po�adováno důvěrným charakterem zdrojů. Ve v�ech ostatních 
případech novinář musí respektovat transparentnost zdrojů. 

Mafie, ló�e 
Novinář nesmí v �ádném případě  patřit k tajnému sdru�ení v rozporu s osmnáctým článkem italské ústavy. 

Výhody  
Novinář nemů�e přijmout výhody, laskavosti nebo úkoly, které sni�ují jeho samostatnost a jeho profesní důvěryhodnost. 
Novinář nemů�e vynechat skutečnosti nebo údaje nezbytné pro úplnou rekonstrukci událostí. Tituly, souhrny, fotky a 
informace nesmí ani posouvat  realitu ani  naru�ovat  obsah článků a zpráv. 

Násilí a  brutalita 
Novinář nesmí zveřejňovat obrázky a fotografie lidí zapojených do ka�dodenních epizod, které jsou zvlá�tě děsivé nebo 
útočí na lidskou důstojnost, ani nemá prodlévat  na detailech  násilí a  brutality, pokud to není předmětem veřejného 
zájmu.  
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Svobodný projev  
Připomínky a názory patří k právu na svobodný projev a kritiku, a proto musí být zcela zpro�těny závazků, s výjimkou 
omezení stanovených zákonem,  tj.  trestným činům a násilí. 

Odpovědnost novináře 
Novinář je odpovědný za svou práci směrem k  lidem, musí respektovat jejich dialog s veřejným ochráncem práv. Musí  
vytvářet vhodné   nástroje (stránky pro čtenáře, prostor pro odpověď atd.), čím� roz�iřuje svou aktivitu.   
Novinář přijímá podněty a pokyny pouze od vedení  novin, v nich� pracuje, pokud dispozice nejsou proti profesionálnímu 
zákonu a proti pracovnímu kontraktu italského novináře (CNLG) a Etickému kodexu (Carta dei Doveri). 

Nediskriminace 
Novinář nemů�e diskriminovat lidi na základě rasy, nábo�enství, psychické a fyzické kondice nebo politických názorů. 

Informace a reklama  
V�ichni lidé mají právo na pravdivé informace, v�dy odli�ené od reklamních sdělení. Reklamní sdělení musí být v�dy 
jasně odli�ná od �urnalistických dokumentů. 
Novinář musí  označovat,  co je reklama, jinak by mohlo pro lidi být nejasné rozli�it od propagační zprávy. 

Nekompatibilita / Střet zájmů 
Novinář nesmí u�ívat jakékoliv finanční a ekonomické informace  pro svůj osobní prospěch, nemů�e ovlivňovat burzu a 
�ířit zprávy za účelem vlastních výhod. 
Novinář by neměl psát  články nebo být autorem zpráv, které se týkají trendů trhu, na nich� má přímý či nepřímý zájem, 
nemů�e kupovat či prodávat akcie, v nich� ne profesně zainteresován  nebo  bude během krátkého času.  
Novinář odmítá platby,  náhrady, dary,  dovolení, pracovní zájezdy, zábavní zájezdy, nebo prostředky, které mohou jeho 
práci učinit závislou na jeho činech nebo  po�kodit svou důvěryhodnost a profesionální důstojnost.  
Novinář nemů�e přijímat úkoly, ani odpovědnost, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jeho vlastních povinností, 
ani nepropůjčuje své jméno, hlas �i obraz pro reklamní účely, které jsou nekompatibilní se zachováním autonomie 
profesionálních novinářů  
Nicméně tyté� slu�by jsou povoleny, bez nároku na honorář,  činit ve prospěch pro sociální, humanitární, kulturní, 
nábo�ensko a umělecké účely, rovně� pro odbory, nesmějí v�ak mít spekulativní charakter. 

Kypr_code 

Přesnost 
Média zajistí, aby nebyly zveřejněny �ádné nepřesné, zavádějící, imaginární nebo zkreslené zprávy, informace či 
připomínky. Pokud k tomu do�lo, vydají  odvolání a \ nebo omluvu. 
Média, ačkoliv oni mají právo na podporu konkrétních pozic,  musí  stanovit jasnou hranici mezi skutečností a 
komentářem  nebo spekulací. 

Získávání informací 
Pracovníci sdělovacích prostředků by neměli, jako obecné pravidlo,  se pokou�et  zajistit informace nebo vyobrazení / 
fotografie na základě nepravdivých prohlá�ení nebo jiným podvodným způsobem. 
S výjimkou slu�by veřejnému zájmu mohou být vyobrazení a fotografie zhotoveny pouze se souhlasem jejich objektu. 
dokumenty a obrázky / fotografie mů�e být učiněno pouze se souhlasem jejich objektu. 
Pracovníci nesmějí získávat nebo se pokou�et získat informace nebo  vyobrazení/fotografií pomocí zastra�ování či 
vydírání. 

Úplatkářství - přijímání darů 
Novináři nesmějí  přijímat dary v souvislosti s výkonem jejich funkce. Kromě výjimečných případů, na které se vztahuje 
veřejný zájem, novináři nemohou platit ani dát  úplatek svědkům v trestních věcech nebo osobám zapojeným do trestné 
činnosti, včetně jejich rodinných příslu�níků, s cílem získat informace nebo obrázky nebo fotografie. 

Hospodářské přínosy 
Novináři  nesmí vyu�ívat nebo předávat jakékoliv informace hospodářské povahy, které zjistili, ke svému osobnímu 
prospěchu před tím, ne� jsou dostupné veřejnosti.  

Novinářské tajemství 
Pracovníci média mají morální povinnost zachovávat slu�ební tajemství, pokud jde o zdroje informací získaných důvěrně. 
Novinář není povinen prozradit zdroj svých informací. 
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Lotyssko_code 

Integrita a odpovědnost 
2.1. Hlavním úkolem novináře je poskytovat společnosti  pravdivé a ověřené informace. 
2.2. Skutečnosti musí  být uvedeny objektivně a jasně, informovat o hlavních koherencích a   bez zkreslení. 
2.3. Novinář nese osobní odpovědnost za prezentované informací a jejich interpretace. 
2.4. Novinář se má zdr�et úkolů, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením. 
2.5. Novinář musí respektovat du�evní vlastnictví, nevytvářet plagiáty. 

Redakční odpovědnost 
3.1. Jak bylo uvedeno v tiskovém zákoně, editor je odpovědný za údaje uvedené v rádiu, televizi nebo tisku. Novinář 
 zaji�ťuje svobodné a řádné informace, stejně jako svobodnou výměnu názorů. 
3.2. Redakční rada by měla chránit integritu tak, aby mohla jednat svobodně a nezávisle na jakýchkoliv osobách nebo 
skupině, které by chtěli uplatnit svůj vliv. 

Zdroje, výběr a ochrana zdroje 
5.1. Novinář má být kritický  při výběru zdrojů. Informace by měly být ověřené a rovně� tak citovaná prohlá�ení. 
5.2. Novinář musí v�dy respektovat soukromý �ivot, národnost, rasovou identitu a nábo�enské vyznání.  
5.3. Faktické informace musí být jasně a zřetelně odděleny od komentářů 
5.4.. Musí být jasná hranice mezi reklamou a autorským materiálem.  Autorský materiál nesmí imitovat reklamu, proto�e 
taková reportá�  či zpráva mů�e zpochybnit objektivitu redakce, jako� i nezávislost masového média.  

Fotomontá�, manipulace  
5.5. Zvlá�tní pozornost musí být věnována u�ití obrázků, které jsou vyjmuty z původního kontextu. Manipulace je 
nepřípustná, neboť vytváří iluzi.  
Fotomontá� musí být označena speciální značkou nebo zvlá�tním označením na obraze.  

Souhlas autora materiálu 
5.9..  Autor materiálu má právo vidět jej po jeho editaci a před tím, ne� bude zveřejněn, mů�e být zveřejněn jen se 
souhlasem autora. 

Novinář a společnost  
6.1. Novinář musí respektovat demokratické instituce a morální standardy. 
6.2.novinář by musí  stavět  za lidské hodnoty - mír, demokracii, lidská práva, práva lidí na sebeurčení 
6.3. Novináři z Loty�ska, kteří mají úctu k národním hodnotám jiných národů, by si měli vá�it historie, kultury, národních 
symbolů, nezávislosti a svobody Loty�ska. 

Litva_code 

Článek 2 Nepova�ovat informace za  vlastní majetek nebo zbo�í 
�iřitelé  veřejných informací by se neměli pova�ovat informace za  vlastní majetek nebo zbo�í. Svoboda informací je 
neslučitelná s nákupem informací za peníze či jiné plnění, pokud tato informace není jasně zveřejněna a označena jako 
reklamanebo reklamy. 

Článek 3 Pravdivost a správnost 
Respektujíc právo získat pravdivé informace, novináři a vysilatelé  �íří  zprávy pravdivé a správné, stejně jako celou řadu 
názorů. Zatímco �íří  různé názory, jsou novináři a vysilatelé povinni  ne�ířit názory, které jsou v rozporu s právem a 
etiky. 

Článek 4. Nezkreslenost 
Novinky a názory musí být zřetelně označeny jako takové. Novináři a vysilatelé musí zajistit, �e názor je prezentován 
věrně a eticky, bez jakéhokoliv zkreslení skutečností nebo dat. 

Článek 5. Různorodost názorů 
S patřičným ohledem na různorodost názorů, novinář a vysilatel musí  předlo�it tolik názorů, kolik je to mo�né. To je 
zvlá�tě důle�ité, pokud veřejná informace slou�í jako odpověď na některé důle�ité, nejednoznačné nebo rozporuplné 
otázky �ivota. 

Článek 6. fakta a zdroje 
Novináři a vysilatelé musí své informační zdroje pečlivě prověřit, zkoumat fakta s nále�itou péčí na základě několika 
zdrojů. Pokud ověření zdroje informací není mo�né, mělo by to být uvedeno ve zveřejněných informacích. 
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Článek 7. 
Pokud není mo�né informaci ověřit  řádným způsobem, mů�e novinář a vysilatel zveřejnit tyto informace výlučně v 
případech, kdy by zpo�dění jejich zveřejnění mohlo způsobit �kodu, a to za předpokladu, �e je uvedeno, �e jde o 
neověřené informace.  
Článek 8. 
Informace jsou shromá�ďovány  etickým a legálním způsobem. 

Článek 9. Identifikace novináře 
Pokud novinář �ádá informace, musí identifikovat sebe, svou redakci a své postavení a upozornit, �e vyjádření mů�e být 
zveřejněno ve sdělovacích prostředcích.  

Článek 10. Autorizace 
Novinář není povinen upravovat konečnou verzi své práce s informátorem, pokud to není v rozporu s předchozí dohodou 
mezi novinářem a informátorem, na ní� se dohodli.  

Článek 11. �ádost  o informace 
Při �ádosti o informace nemá novinář právo pou�ívat tlak nebo nabízet náhradu zdroji informací nebo po�kodit  veřejný 
status zdroje a jeho profesní příle�itosti.   

Článek 12. Stress, �ok 
Před zveřejněním informací získaných od jednotlivců ve stressu, �oku nebo bezmoci, musí se novinář a vysilatel ujistití, 
�e zveřejnění těchto informací nebude poru�ovat práva těchto jedinců a bude se sna�it předvídat jakýkoliv  
pravděpodobný negativní dopad. 

Článek 14. Skryté nahrávání 
Novinář a vysilatel  by neměl pou�ívat k přímé citaci audio či videozařízení, pokud je soukromý informátor proti.   

Článek 15. Identifikace a ochrana zdrojů 
Novinář a vysilatel by měl identifikovat zdroj svých informací. Z tohoto důvodu získat povolení sdělit jméno informátora. 
Pokud zdroj informací po�ádá o to, aby jeho jméno nebylo sděleno, novináři nemají právo o něm veřejnost informovat.  

Článek 16. Veřejný zájem 
Při vkládání informací, novinář a vysilatel  vybírá informace, jejich� zveřejnění  je odůvodněno veřejným zájmem  a které 
je odůvodněno jen lidskou zvědavostí. 

Článek 17. Podněcování k trestné činnosti 
Novináři a vysilatelé nesmějí  zveřejňovat informace, které přímo nebo nepřímo podněcují k trestné činnosti, poru�ování 
veřejného pořádku a agresivnímu chování. Kromě toho, je zakázáno zveřejňovat informace, které podporují či 
atraktivním způsobem zobrazují kouření, pití, u�ívání drog a jiných návykových látek.   

Článek 18. Nadpřirozené  jevy 
Novináři a vysilatelé  nesmí  podporovat nadpřirozené, nereálné jevy a paranormální jevy, s výjimkou případů, kdy se 
tyto informace zveřejňují pro zábavu nebo jako výzkum, který není zákonem zakázán. Není dovoleno vyvolávat dojem, 
�e astrologové, chiromanti, parapsychologové, senzibilové a bioenergetikové  doká�í učinit spolehlivé doporučení týkající 
se budoucnosti, zdraví nebo jiné zále�itosti. 

Článek 19. Oprava chyb 
Novináři a vysilatelé  opraví chyby a nepřesnosti, které učinili, a které mohly  urazit některé  osoba, ani� by čekali, a� o to 
tyto osoby po�ádají  
Článek 20. 
Pokud je zřejmé, �e informace v nějaké masové médiu obsahuje nepravdivé skutečnosti, informace musí být odvolány a 
mylná a nepřesná fakta okam�itě opravena na přiměřeném místě ve stejném hromadném sdělovacím prostředku, s 
pou�itím písma o stejné velikosti, ve stejné formě a bez jakýchkoliv připomínek ze strany veřejnosti informace 
organizátor. 

Článek 21. Informace o trestných činech 
Při zveřejňování informací o trestných činech, nehodách a dal�ích případech, kdy jsou způsobeny  materiální nebo 
nemateriální �kody způsobené jednotlivcům, měl by novinář nebo vysilatel dbát na to, aby nezpůsobila takovou informací 
dal�í utrpení a bolest. 
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Článek 23. Správný jazyk 
Novináři musí být odborně vy�koleni. Správný jazyk a standardy mluveného projevu  jsou jedním z nejdůle�itěj�ích 
odborných po�adavků pro novináře. 

Článek 24. Svoboda a nezávislost novináře 
Ka�dý novinář a vysilatel  musí být svobodný a nezávislý. 
Novinář musí odmítnout provést úkoly své redakce či svého  nadřízeného, pokud jsou takové úkoly v rozporu s národními 
právními předpisy, etice �urnalistiky a novinářského přesvědčení. 

Článek 25. Úplatky 
Při výkonu své činnosti, novináři nemají právo očekávat �ádné jiné závazky, ne�  profesionální závazky k mediální 
organizaci 
Článek 27. 
Novinář nemá právo přijímat dary, placené výlety, dovolenou, placenou  někým jiným a přijmout jakékoliv jiné výhody, 
které by mohly mít vliv na jeho nezávislost. Novinář musí informovat veřejnost o v�ech obdr�ených benefitech, s 
výjimkou odměn za práci  nebo jiných benefitů od organizace, s ní� je novinář v zaměstnání nebo  v tvůrčím vztahu. 
Článek 28. 
Novinář či mediální podnik musí odolávat jakýmkoli pokusům o laskavosti v podobě v�ech výsad ocenění, atd. 

Článek 26. Novinářská solidarita 
Novinářská solidarita je znakem respektu. Novináři, vysilatelé a redakce spolu spojují  v obraně proti  nezákonnému 
trestnímu stíhání a vyu�ijí pro obhajobu v�ech dostupných  

Článek 29. Zneu�ití informací  
Novináři a mediální podniky nesmějí pou�ívat profesní informace pro své osobní účely a výhody. 

Článek 30. Reklama, PR 
Hromadné sdělovací prostředky musí být jasně odli�it reklamu (politické reklamy včetně)od práce  novinářů. Novinář má 
právo odmítnout výrobu propagačních informací. 
Článek 31. 
Je zakázáno publikovat reklamu pod rou�kou nestranné informace nebo jinak utajit reklamu. 
Článek 32. 
Novinář nesmí pou�ívat své jméno, obraz a hlas pro reklamu, s výjimkou případů, kdy se  taková reklama zaměřuje na 
sociální nebo humanitární cíle. 
Článek 33. 
Novinář, který připravuje informace o společnosti, ve které má nějaký zájem, musí v informaci  takové vztahy a 
okolnosti, které mohou tuto informaci znevěrohodnit,  zveřejnit.  

Insider trading, konflikt zájmů 
Po obdr�ení informace, které dosud nebyly zveřejněny nesmí redaktoři, ani jejich rodinní příslu�níci nakupovat či 
prodávat cenné papíry, k nim� se informace vztahují.   
Článek 34. 
Při publikování informací, které  doporučují nebo nabízejí investiční strategie týkající se cenných papírů nebo jejich 
emitentů, včetně stanoviska k jejich současné nebo budoucí hodnotě, novinář a mediální organizace musí zveřejnit své 
vztahy s doporučujícími autoritami a okolnostmi, které mohou způsobit tyto informace méně objektivními, co� je 
obzvlá�ť důle�ité pro významné finanční zájmy ve vztahu k souvisejícím cenným papírům a střetu zájmů ve vztahu k 
emitentovi. 
Článek 35. 
Při publikování souhrnu investičních doporučení třetích stran, by měl novinář a mediální organizace  odkázat  na původní 
doporučení a  sdělit, kde je k dispozici, pokud tyto informace mohou být volně přístupné. 
  

Lucembursko_code 

Čánek 1 Oblast pou�ití 
Dispozice kodexu se týkají ka�dého člena lucemburských tisku a v�ech médií, které  se řídí zákonem. 
Ti, kdo se kodexem řídí jsou zejména jedinci, na ně� se vztahuje zákon z 8. června 2006 o svobodě projevu ve 
sdělovacích prostředcích (dále jen zákon), podle podmínek editoři, publicisté i spolupracovníci. 
Média, která se připojila  ke kodexu, jsou významná média v oblasti tisku, audiovize  a elektronických médií.   

Článek. 2 Autoregulace 
Kodex určuje  vlastní pravidla pro uplatňování svobody projevu ve sdělovacích prostředcích. 
Umo�ňuje tiskové radě vykonávat své poslání autoregulace a  poskytování informací, jak určuje zákon. 
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Článek. 3 Svoboda projevu 

Obrana svobody, nezávislosti  
Novináři a redaktoři se podílejí na obraně svobody informací a práv z ní vyplývajících, svobody komentáře a kritiky, 
stejně jako nezávislosti a důstojnosti této profese. 

Článek. 4 Přesnost a pravdivost 

Ověřování  
a)  tisk se co nejpečlivěji zabývá ve  hledáním informací a na ověřování jejich pravdivosti. 
V případě pochybností o pravdivosti skutečností nebo informací, které se tě�í velkému zájmu publika, tisk  je předlo�í, ale 
vyjádří  potřebnou rezervovanost. 

Opravy 
b) informace  a tvrzení, u nich� se po zveřejnění zjistí, �e jsou nepravdivá  nebo nepřesná budou opravena spontánně, bez 
omezení, ani� jsou dotčeny právní dispozice práva na odpověď. 

Článek. 5 Respekt k jiným 

Diskriminace 
a) novináři souhlasí s tím, �e se vyhnou jakékoli diskriminaci zalo�ené na rozdílech, týkajících se pohlaví, rasy, 
národnosti, jazyka, nábo�enství, ideologie, etnické příslu�nosti, kultury, třídy nebo odsouzení, a to při respektování 
základních občanských práv. 

Oslava zločinů, násilí 
b) novinář  nedopustí oslavování zločinů, teroristických činů nebo jiných činů krutosti  či násilí. 

Ochrana důstojnosti 
c) souhlasí s tím, �e bude chránit lidskou důstojnost ka�dého jednotlivce. 
Souhlasí s respektováním soukromého �ivota ka�dého jednotlivce. Přesto v některých výjimečných případech se veřejný 
zájem  a svoboda tisku  pova�ují za důle�itěj�í, ne� právo na soukromý �ivot. 

Ochrana dětí 
d) souhlasí s tím, �e bude  věnovat maximální pozornost ochraně dětí a mladistvých. Souhlasí s tím, aby se bránilo 
ohro�ení jejich rozvoje, ani� jsou dotčeny  platné právní dispozice. 

Presumpce neviny  
e) souhlasí s respektováním presumpci neviny a vyhýbá se tomu,  označit kohokoliv za vinného před oficiálním 
potvrzením viny.  

Autorská práva  
f) Souhlasí s tím, �e bude respektovat práva autora, jak je definován zákonem z 18 dubna 2001, který určuje autorská 
práva, příbuzná ochranná práva a databáze.  

Článek  6 Nezávislost, etika 

Úplatky, výhody, sliby 
a) povolání novináře znamená odmítnutí v�ech úplatků při výkonu povolání, stejně jako odmítání pou�ívat profesní vliv 
na jakýkoli jiný cíl, ne� je informování a formování veřejného mínění. 
b) novináři a redaktoři se dohodli, �e nepřijme �ádnou výhodu nebo příslib, který  omezuje jejich profesionální 
nezávislost nebo vyjádření názoru. 
c) novináři nebudou vyvíjet přímý či nepřímý tlak nebo dávat sliby třetí osobě ve vztahu k prezentaci informací,  kromě 
případů, kdy to rozsah informací ospravedlňuje a pokud informace nelze získat jinak. 
d) novinář nemů�e být nucen spoléhat se na praxi, které jsou proti etice své profese. 

Podstatné změny textu 
e) novináři nejsou povinni  podepsat se pod ty z jejich příspěvků, které byly podstatně pozměněny. 
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Článek  7 Získávání informací 

Profesní tajemství, ochrana informací a zdrojů 
a) souhlasí s tím �e zachová profesní tajemství, co� znamená právo neuvést  své zdroje, jak je definováno zákonem. V 
rámci správního nebo soudního řízení, má právo odmítnout sdělit jakékoli informace a jmenovat zdroj. 
Ručí za to, �e důvěrné zdroje informací nebudou sdělovány bez výslovného povolení informátora. 

Zveřjnění zdrojů 
b) Novináři musí informovat lidi nebo zdroje informací, které nejsou seznámeni s médii, �e jejich informace mů�e být 
zveřejněna a mů�e tak připoutat pozornost publika.   

Práce v anonymitě , skryté techniky, krycí  operace 
c) Novináři a redaktoři souhlasí, �e se vyhnou jakékoliv práci v anonymitě  nebo vyu�ití jiné tajné či zavr�eníhodné 
metody k získání informace, zvuku, obrazu nebo dokumentu. Nebude vykonávat �ádnou krycí  operaci,  jedině pokud to 
ospravedlňuje rozsah informací a pokud informace nelze získat jinak. 

Článek  8 Prezentace informací 

Zpráva, názor, fakta a fikce 
a) profesionálové se zavazují jasně rozli�ovat mezi tím, co je osobní názor, analýza  a co faktické informace  a to tak, aby 
nedo�lo k záměně.  Novináři se dohodli na respektování skutečností, a to i v kruzích, kde novinářské vyjadřování názorů 
má významnou úlohu 

Tiskové zprávy a úřední sdělení  
b) Tiskové zprávy a dal�í úřední sdělení musí být jasně označeny, aby nedocházelo k záměně s novinářskou prací. 
Novináři souhlasí s tím, �e za jejich práci bude pova�ována pouze ta, kterou vytvořili.  

Plagiátorství 
c) souhlasí s tím, �e se vyhne plagiátorství, a uvede autora nebo zdroje, jejich� informace reprodukuje..  

Článek  9 obrázky, zvuky a audiovize 

Práva ka�dého jednotlivce  
a) Novináři a redaktoři se dohodli na dodr�ování obrazových práv ka�dého jednotlivce. 

Realita, kontext 
b) obraz (fotografie, grafika, natočený sled ...) nesmí naru�ovat realitu. Obrazy, které nebyly zveřejněny v konkrétním 
kontextu události musí být označeny viditelným způsobem buď jako ilustrační obrázky nebo jako převzaté z archivu. 

Manipulace   
Manipulované fotografie musí být označeny viditelným způsobem. 
c) Při manipulaci zvuku a obrazu, novináři souhlasí, �e nebudou měnit informace získané rozumným způsobem ani 
zkreslovat informace, a vytrhávat je z  původní kontext. 

Rekonstukce ilustrací 
d) souhlasí s tím, �e preferuje skutečnost, spí�e ne� její podání různými prostředky. Nicméně, rekonstrukce mů�e být 
pou�ita v �urnalistice k ilustraci a podpořit reportá� za podmínky, �e to je uvedeno vhodným způsobem a nemate 
publikum 

Článek  10 Elektronická média a internet 

Vymezení 
Současný kodex se vztahuje na informace �ířené pracovníky médií na internetu nebo jiných elektronických kanálech 
existujících v současnosti nebo v budoucnosti. 

Kontrola odkazů první úrovně 
Před vytvořením  hypertextových odkazů novinář souhlasí s tím, �e ověří, zda  se na stránkách  nevyskytuje nedovolený 
materiál. Pokud tomu tak je, vyhne se jakémukoliv elektronickému propojrní.  
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Článek 11 Obchodní a finanční informace 

Označení inzerátů 
a) Inzeráty by měly být prezentovány způsobem, který nenechává prostor pro nedorozumění, co je reklama a co  redakční 
materiál. Oznámení a komerční reklamy, které mohou být chybně interpretována jako �urnalistické informace i relativně 
pozorným a vzdělaným publikem, musí být jasně označeny, aby nedo�lo k záměně. 

Neprezentace komerčních výrobků 
b) Novináři se dohodli,  �e nebudou jako svoje prezentovat jakékoliv komerční výrobky. Zavazují se  zůstat objektivní v 
prezentaci a předávání informací týkajících se obchodních společností, produktů nebo slu�eb. 

Investiční doporučení  
c) Tisk produkuje a sděluje investiční doporučení a je povinen zdr�et se sdělování jiných doporučení, ne� těch, která 
splňují zákon a jsou označené. Má informovat diváky o toto�nosti osoby odpovědné za doporučení a musí varovat 
publikum, �e odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, �e investiční strategie by měla padnout. 

Insider trading 
d) Novináři a redaktoři se dohodli, �e nebudou pou�ívat finanční informace obdr�ené před zveřejněním. Nebudou dávat 
informace �ádné třetí straně před oficiálním zveřejněním. 
Souhlasí s tím, �e nebude sdělovat informace o jakémkoli opatření burze, na něm� by oni sami nebo jejich přátelé nebo 
rodinní přátelé měli zájem. Souhlasí s tím, �e nebude prodávat nebo kupovat buď přímo, nebo nepřímo podíly, akcie nebo 
jiné finanční nástroje, o nich�  které psali nebo mají v úmyslu psát o v blízké budoucnosti 

Článek 12 Zpracování osobních údajů 
Tisk  se zavazuje respektovat právo na přístup k osobním informacím v�em jednotlivcům,  jak je to definováno  zákonem 
o ochraně údajů. 
Nicméně, výkon práva na přístup k osobním údajům  nesmí nikdy mít vliv na ochranu zdrojů novináře. 

Madarsko_code 

Sekce 2. Morálka a odpovědnost novinářů 
2.1.1. Novináři jsou povinni dodr�ovat lidská práva. Nesmějí podněcovat k nenávisti nebo �ířit rasovou diskriminaci proti 
lidem národům nebo etnickým skupinám. Nesmějí �ířit pomluvy o někom, či  se sna�it jej očernit kvůli jeho vyznání, 
víře, pohlaví, fyzickému nebo du�evnímu stavu, věku nebo rozdílu ve způsobu �ivota. 
2.1.2. Je  morální povinnost novinářů zachovat krásu a srozumitelnost maďarského jazyka, stejně jako mateřských jazyků 
etnických men�in �ijících v Maďarsku. Novináři nesmí pou�ívat nesprávná nebo hrubá slova nebo nevhodné výrazy. Je 
jejich povinnost jednat proti jazykové či stylistické nedbalosti. 
2.1.3. Přečin proti etice mů�e být spáchán prostřednictvím nevhodného chování v průběhu vykonávání profese nebo 
prostřednictvím zveřejnění části práce (která patří do některé z �ánrů �urnalistiky), ať u� písemného textu,  mluveného 
textu nebo obrázku v ti�těných, elektronických  nebo online médiích. Je-li  takové poru�ení etického kodexu podezřelé, a 
to jak Kodexu, tak profesních po�adavků týkajících se chování novináře nebo zveřejnění díla, je třeba zvá�it dal�í postup.   
2.1.4. Je nemo�né spáchat etický přestupek útr�kem textu, obrázkem nebo ilustrací, které jsou připraveny k vydání, ale 
je�tě nebyly zveřejněny. (Nicméně, za okolností popsaných v bodě 7.1. mohou nepublikované �urnalistické produkty být 
prostředkem spáchání etického přečinu) 
2.1.5. Svoboda tisku nesmí prolomit veřejnou morálku.  Rozsah a obsah pojmu �veřejná morálka�  je nutno vykládat 
podle etického výboru.. Vzhledem k tomu, �e pojem �veřejná morálka�  mů�e být chápána jen ve vztahu ke skutečné 
konkrétní situaci, v případě pochybností je nutné se odvolat na etickou komisi, která problém posoudí v rámci etického 
řízení. 
2.2. Novináři mají právo získávat a zveřejňovat informace a kritizovat. Novináři mají také právo na názor a přesvědčení  a 
na jejich vyjádření. Novináři nesmí být nucen k vytvoření díla, které  je proti jejich názoru nebo přesvědčení. 
2.3. Zaměstnavatelé, editoři či vlastníci médií nesmí omezit práva novinářů  na názor, přesvědčení a zveřejnění. 
Vlastníci médií a editoři spáchají etický přečin pokud během tvorby  nabízí  nosič na úkor principů svobody tisku, nebo 
v rozporu s veřejným zájmem. 

Bulvarizace 
Pojem �informační soutě�e� neospravedlňuje publikování nepotvrzených nebo nepravdivých informací nebo publikování 
částí informací o osobách  soukromého �ivota, bez ohledu na jejich veřejnou roli.  Tím zasahuje do jejich osobních práv. 

Sekce 4. Pravdivé zprávy a due diligence 

Nepravdivé obvinění  
4.1. �urnalisté a editoři nesmí nepravdivě obviňovat v článcích, vysílání nebo v onlinových textech.  

Bránění odhalení pravdy  
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4.2. Takové činy poru�ují princip správného informování a proto je přestupkem  bránit odhalení pravdy nebo bránit či 
 překá�et spolupracovníkům ve snaze odhalit pravdu. 
4.3. Pokud novinář představuje událost nebo jev pravdivě, nemů�e být odsouzen za tom �e se nezabývají jinými 
událostmi nebo jevy, 

Ochranu demokratických hodnot  
4.4. Novináři nesmí zůstat nestranný, pokud jde o ochranu demokratických hodnot. Je povinností novinářů, aby se 
postavili proti terorismu a proti podněcování k nenávisti (bez ohledu motivy, např. diskriminaci na základě rasy, 
nábo�enství, kultury, národnosti, pohlaví či věk). Novináři nesmí podporovat násilí. 

Atentát nebo teroristický čin 
V případě obdr�ení informace o plánovaném atentátu nebo teroristickém činu je zásadní  kontrola platnosti této 
informace. Pokud lze předpokládat, �e hrozba je platná, musí pak novináři okam�itě informovat příslu�né orgány, jako� i  
veřejnost. 

Interní komunikace orgánů veřejné moci, krize 
4.6. Při zpravodajském pokrývání  únosu letadla nebo situaci rukojmí, je zvlá�tě důle�ité je na pečlivé zvá�ení, zda 
publikovat interní komunikaci orgánů. Novináři musí vzít v úvahu základní princip neriskovat �ivot, ani integritu rukojmí 
a sil, které se sna�í úspě�ně vyře�it. Musí se vzít v úvahu skutečnost, �e bezdůvodné a neoprávněné zveřejnění oficiální 
zprávy by mohlo představovat poru�ení důvěrnosti a jako takové by mohlo být nelegální.  

Sekce 5. Opravy, omluvy, právo na odpovď 
5.1. Autor a editor textu jsou povinni zveřejňovat dobrovolně opravy buď na �ádost dotčeného subjektu, nebo pokud je 
odhalen omyl. Pokud  není korekce zveřejněna, mů�e probíhat etické řízení, i kdy� dotčené strany nezahájily právní 
kroky. Pokud, na druhé straně, soud nařídí zveřejnění opravy, nemů�e etické řízení změnit  soudní příkaz nebo obsah 
objednané opravy. 
5.2. Příle�itost k odpovědi musí být umo�něno komukoliv, kdo byl osobně a negativně ovlivněn článkem nebo vysílacím 
programem, a to i v případě neexistence úřední povinnosti k nápravě. Odpověď dotčených stran nesmí poru�ovat práva 
nebo osobní čest druhých. 
5.3. Etika �urnalistiky vy�aduje, aby  redakce  svědomitě věnovaly nále�itou pozornost reakcím, kritice a stí�nostem 
týkajících se sdělovacích prostředků, jejich programu či obsahu.   

 Sekce 7. Zákaz zneu�ití 

Korupce  
7.1. Novinář zneu�ívá svého povolání, pokud  akceptuje  nebo po�aduje finanční zisk za  nebo v případě, kdy zveřejnění 
nebo zadr�ování skutečností, nebo přijímá �ádosti o finanční zisky, nebo v případě, �e mu hrozí dotčené strany s 
uveřejněním nebo non-zveřejnění hrozí dotčeným stranám  zveřejněním či nezveřejněním  faktů k zisku neoprávněných 
výhod. (viz také oddíl 2.1.4.). 

Smě�ování reklamy a redakčního textu 
7.2. Je  poru�ením etických norem, pokud novináři a redaktoři inzerují,  pozitivně či negativně hodnotí produkty nebo 
společnosti, ani� by upozornili,  �e část textu je reklamní materiál, slou�ící realizaci finančních zisků. Placené reklamní 
materiál a placená  oznámení musí být zřetelně označeny jako takové. 
7.3. Je  etický přečin nutit novináře, jako protislu�bu  za jejich zaměstnávání, k prodeji reklam nebo získávat či vyrábět 
placená oznámení. 

Nepropagace násilí 
7.4. Novináři nesmí propagovat násilí, nebo látky či �ivotní styl �kodící  zdraví. Právní předpisy nabízejí vodítko, co v 
dané situace představuje poru�ení ohoto bodu 

Zneu�ití finanční závislosti 
 7.5. Pokud novinář nebo redaktor vykonává své povolání a je finančně závislý na jiných zdrojích, je neetické  zneu�ívat 
finanční závislost s cílem ovlivnit novinářskou činnost. 

Regulace, mzdy 
7.6. MÚOSZ  očekává, �e státní a obecní instituce, jako� i soukromé osoby, vlastníci ti�těných médií, rozhlasových a 
televizních kanálů a on-line zpravodajských portálů, poskytnout novinářům s přiměřenou odměnu a vhodné pracovní 
podmínky, aby bylo zaji�těno vykonávání vysoce kvalitní a nezávislé �urnalistiky. 

Dary, úplatky 
7.7. Novináři nesmějí přijímat dary, které by mohly vzbudit podezření z úplatkářství. (bě�né dárky pro tisk, vstupenky do 
divadla či večeř mů�e  přijmout, proto�e nevyvolávají podezření, �e je novinář uplacen) 
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Sekce 8. Právo a etika �urnalistiky 

Pravdivost, podrobnosti a objektivita 
8.1.1. Profese novináře - jejich právem a povinností  je informovat veřejnost pravdivě, podrobně a objektivně.  Novináři 
musí v�dy zvá�it, zda zveřejnění skutečností by mohlo dojít k ohro�ení �ivotů nebo k omezení jiného osobnostního práva 
nebo oprávněných zájmů. 

Utajované inforamce 
8.1.2. Je  morální povinnost novinářů zvá�it, zda existuje podstatný důvod zveřejňovat utajované informace (soukromé, 
státní nebo slu�ební tajemství). Je také etickou povinností novináře zvá�it, pokud dojde k odhalení utajovaných informací, 
 jak velké riziko zveřejnění dotyčných informací by mohlo po�kodit jiné zájmy a rozhodne, zda v konkrétním případě je 
ochrana tajemství důle�itěj�í ne� poskytování informací veřejnosti.  

Ochrana zdroje 
8.2. Pokud novinář slíbil zdroji informací neodhalit jeho toto�nost, bude tento slib dodr�en za v�ech okolností. Původ 
informací se zveřejní, pokud to neohro�uje anonymitu zdroje. Novináři udělají v�echno proto, aby jméno zdroje mohli 
zveřejnit. Pokud to není mo�né, se novináři pokusí získat informace z jiných, veřejných zdrojů. Pokud je to  nemo�né,  
důvod pro odepření musí být  uveden. Anonymita nemusí být nabídnuta v případě, �e jde o pokus vyhnout se 
spravedlnosti.  

Anonymita objektů zájmu 
8.3. Anonymita musí být zaručena 
Pokud se zpráva  zabývá tímto druhem soukromých zále�itostí, které vy�adují anonymitu  (např. kdy� pí�e o dárci 
orgánů, finančních darech nebo nezletilých) - Při reportá�i o obětech, to je obzvlá�tě důle�ité,  zajistit anonymitu pro 
oběti sexuálních deliktů. Nesmí být zveřejněny �ádné informace, které, pokud se poskládají dohromady, mohou vést 
k identifikaci oběti.  Není povoleno zveřejnit adresu oběti nebo vztah mezi obětí a ka�dou  jinou osobou, podílející se na 
trestné činnosti nebo vztah mezi obětí a na místo činu. 

Malta_code 

Neetické chování  
Za neetické chování je pova�ováno 

Důvěrnost zdroje  
a. Kdykoli není respektována po�adovaná důvěrnost zdroje.  

Prozrazení  zdroje  
b. Prozrazení  zdroje  informací bez získání výslovného svolení  

Publikování informací bez ověření  
c. Pokud jsou informace publikovány bez ověření pravdivosti a přesnosti a to tak dalece, jak je to mo�né . 

Zkreslení  
d. Kdykoli je zji�těna významná nepřesnost, zavádějící prohlá�ení nebo zkreslení ve  zveřejněné zprávě a nedojde 
k rychlé nápravě a opravě.  

Neúplné citace  
e. Kdykoli jsou přímé citace z těchto a jsou nepřesné nebo bezdůvodně upravované  či neúplné. 

Nevědomost příjemce informace 
f. Kdykoli se tě�í  z  nevědomosti nebo nedostatečného úsudku zdroje informací, a tento zdroj informací není upozorněn 
na mo�né dopady toho, co vyzrazuje.  

Úplatky  
g. Kdykoliv jsou akceptovány provize  za získání nezaslou�ené publicity. 
h. Jsou �li za reklamu slíbeny redakční laskavosti 

Neúcta k soukromému a rodinnému �ivotu 
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i. Bude-li v jakémkoliv materiálu neúcta k soukromému a rodinnému �ivotu. Výjimky z tohoto pravidla jsou mo�né, 
jestli�e se informace týká veřejného �ivota a je to důle�ité z hlediska veřejnéhoý zájmu 

Lest, podvod, zastra�ování, obtě�ování (paparazzi)  
j. Kdykoli se pou�ívají lsti, podvod, zastra�ování, obtě�ování nebo trvalé pronásledování s cílem získat informace o 
soukromých zále�itostech nebo záměrné zneu�ití práva na soukromí. 

Skrytá kamery a mikrofon 
k. Kdykoliv je u�ito skrytých kamer a mikrofonů, fale�né identity nebo jiného abnormální způsoby zachycení. 

Rozhovor v dobré víře  
l. Kdykoliv je veden rozhovor, musí být to, co dotazovaný vyjádřil v�dy uvedeno v dobré víře.  

Souhlas s upravenou verzi  
Úpravy se mohou objevit,  kdy� dotazovaný dá svůj souhlas s upravenou verzi. 

Nepravdivé, zavádějící nebo zkreslené zprávy  
m. Kdykoli se zveřejňují nepravdivé, zavádějící nebo zkreslené zprávy. 

Zpráva a komentář 
n. Kdykoliv není jasné rozli�ení mezi skutečností na jedné straně, a dohad a komentáři na straně druhé. 

Plagiát 
o. Kdykoli je materiál vyrobený ostatními vydán, jako vlastní a  není označeno, �e to je práce jiných. 

�Atentát na charakter�   
9. Je zakázáno dovolit v jakémkoliv tvaru nebo formě, v jakémkoli médiu, vykonat atentát na �charakter�  jakékoliv 
osoby. 

Příkazy a omezení . 

Výhrada svědomí 
10. Je zakázáno pro ka�dého, kdo je redaktor, nebo je novinář umístěna ve vedoucím postavení nad ostatními novináři na 
objednávku, nebo ukládat �ádné novinářské činnosti, vůči nim� je námitka svědomí.  

Sankce  
12. Kdykoliv, kdy  po řádném procesu Komise konstatuje, �e novinář poru�il jedno nebo více pravidel tohoto etického 
kodexu, mů�e ulo�it jednu nebo více z těchto sankcí podle záva�nosti trestného činu: 
a. nesouhlas 
b. důtka 
c. vyslovení nedůvěry 
Ve v�ech případech musí Komise rovně� sdělí své rozhodnutí organizačního vedoucího dotyčného novináře.  

Nizozemi_code 

1. Základní pravidla 

1.1. Pravdivost 
 Novinář informuje  pravdivě. Na základě jeho informací musí být čtenáři, diváci a posluchači schopni si zformovat  
nejkompletněj�í a nejvěrohodněj�í obraz události.   

1.2. Svoboda ve výběru zpráv  
Novinář a jeho editor mají svobodu ve výběru zpráv.  

1.3. Povolení nebo souhlas ke zveřejnění  
Novinář nepotřebuje povolení nebo souhlas ke zveřejnění, od osoby, jí� se zpráva týká. Novinář  v�ak musí vá�it zájem o  
zveřejnění v protikladu se zájmy, které by mohly být zveřejněním po�kozeny.  
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1.4. Rozdíl mezi fakty, názory a tvrzeními  
Novinář v reportá�i činí jasný rozdíl mezi fakty, názory a tvrzeními.   

1.5. Zneu�ití postavení, střet zájmů 
 Novinář vyhýbá jednostrannému a neobjektivní zpravodajství, nezneu�ívá svého postavení, vykonává svou práci 
nezávisle a vyhýbá se jakémukoliv střetu zájmů či zámince k němu. 

1.6. Etnický původ, národnost, rasa, nábo�enství  
Zprávy o etnickém původu, národnosti, rase, nábo�enství a sexuální povaze skupin a osob jsou přípustné  pouze tehdy, 
pokud je to nezbytné pro kontext zprávy.  

2. Přístup �urnalisty 

2.1. Otevřenost 

2.1.1. Identifikace 
Při získávání informací se  novinář představí  

2.1.2. Nepodporování incidentů 
Novinář nebude podporovat incidenty s jasným záměrem vytvářet zprávy 

2.1.3. Kráde� informací, nosičů, hacking 
Novinář nebude krást �ádné informace (nosiče), ani nebude platit za ukradené informace (nosiče). 

2.1.4. Platit svědkům a informátorům 
Novinář nebude platit svědky a informátory za příběhy, vyobrazení a jiné informace. Je to mo�né pouze v případě, pokud 
se jedná o rozumnou náhradu výdajů. Pokud kupuje   informace, musí prokázat, �e tento akt je odůvodněn záva�ným 
společenským zájem a �e �e neviděl �ádnou jinou mo�nost, ne� za informace zaplatit.  

2.1.5. Pou�ití skrytého nahrávací zařízení , překvapování 
Pou�ití skrytého nahrávací zařízení, překvapování lidí se zapnutou kamerou a mikrofony jsou, a získat přístupu do 
neveřejných prostorách, ani� se novinář identifikuje, nejsou přijatelné. Novinář se od toho  mů�e odchýlit pouze tehdy, 
pokud vidí, �e není �ádný jiný způsob, jak upozornit na záva�ná pochybení  nebo se jedná no případ ve společenském 
zájmu, za předpokladu, jeho přístup není nepřiměřeně v rozporu s ochranou  soukromí a bezpečnosti dotyčných osob. 

2.1.6. Zaznamenávání telefonních hovorů  
Novinář, který zaznamenává telefonní hovor, aby jej odvysílal  nebo publikoval (či jeho část), musí pořizování  záznamu  
druhé straně oznámit, i to, za jakým účelem hovor nahrává 

2.1.7. Editorské rozhodování 
Před tím, ne� se editor rozhodne zveřejnit, nebo odvysílat diskusi a vyobrazení, získaná v souladu s metodami popsanými 
v 2.1.5 a 2.1.6, musí uvá�it zájem uveřejnit i jaká práva a právní zájmy zúčastněných osob  mů�e takovým zveřejněním 
poru�it.  

2.3. Obě strany sporu 

2.3.1. Dostatek příle�itostí reagovat  
Při publikování obvinění  novinář zjistí, zda pro ně existuje pevný základ. Pokud je to mo�né, vysly�í novinář ty, které 
bude zveřejnění diskvalifikovat, ii kdy� jejich role je okrajová. Obviněný bude mít dostatek příle�itostí reagovat na 
obvinění, pokud mo�no ve stejném vydání,, ani� by byl podroben zbytečnému časovému tlaku. 

2.3.2. Kopírování obvinění, negativního hodnocení  
Novinář, který kopíruje   negativní hodnocení a obvinění proti někomu z jiného média nebo získá tato obvinění z článků 
nebo nahrávky z archivu, musí dodr�ovat po�adavky na řádné zacházení   při zveřejnění obvinění. Nemů�e toti�  
předpokládat, �e dříve stanoviska, zveřejněná dříve mají charakter  nesporné skutečnosti.  

2.3.3. Povinnost poskytovat zprávy pravdivé  
Vysly�ením obou stran  se  nezbavuje novinář své povinnosti  poskytovat zprávy pravdivé, jak je to mo�né. 
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2.3.4. Zásada sly�ení obou stran se nevztahuje na materiály, které se zdají obsahovat osobní názory (např. sloupy, recenze 
a stanovisko příspěvků) a zprávy věcné povahy, jako zprávy o veřejných zasedáních.  
Nicméně, pokud takovéto zveřejněné materiály mohou ovlivnit zájmy jednotlivce, pak je nutné vysly�et i druhou stranu 

3. Sloupek, karikatura, recenze 
3.1. Sloupkaři, karikaturisté a recenzenti se tě�í  značné  volnost ve vyjadřování svých názorů na události a osoby. 
Stylistické nástroje, jako nadsázku a vědomě jednostranný postoj, jsou povoleny. Meze  přípustného jsou překročeny, 
pokud  karikatury (části), sloupky a recenze nezanechávají �ádný rozumný prostor pro charakteristiku,  ne� �e jsou útočné 
a urá�livé pro osoby nebo skupiny obyvatelstva. Kromě toho by hodnocení nemělo obsahovat  �ádné podstatné 
nepřesnosti. 

4. Vizuální materiál 

4.1. Obraz a popiska 
Fotografie a dal�í obrazový materiál neslou�í k ilustraci zprávy o předmětu nebo v kontextu jiném, ne� je účel, pro který 
byly fotografie a nahrávky zhotoveny, není-li text, který doprovází vizuální materiál takový, �e vylučuje mo�nost jakékoli 
mo�né záměny mezi čtenáři a diváky. 

4.2. Obrazové manipulace 
Kompozitní obrázky a dal�í obrazové manipulace by neměly být zavádějící povahy. 
Čtenář a divák musí být upozorněn na cokoliv, co působí změnu image. 

4.3. Editoriální zodpovědnost 
Při zveřejnění je editor zodpovědný za obsah vizuálního materiálu poskytovaného třetími stranami 

6. Opravy 

6.1. Oprava z vlastní iniciativy  
Novinář, který  zjistí, �e zveřejnil údaje v některém základním bodě neúplné nebo nesprávné, učiní a zveřejní vhodnou a 
velkorysou opravu, jakmile je to mo�né a pokud je to mo�né, co nejdříve z vlastní iniciativy, opravu, která jednoznačně 
demonstruje, �e v článku nebo vysílání byly chyby odstraněna.    

Odpovědi dotčených osob  
Pokud osoby, které byly zahrnuty do vadné reportá�e, se cítí dotčeny, potom editor věnuje nezbytnou péči  jeho 
rozhodnutí, zda a mnebo nikoliv - a pokud ano, jakým způsobem - zveřejní odpovědi dotčených osob. 

Norsko_code 

2. Bezúhonnost a odpovědnost 

2.1. Osobní a plná odpovědnost  
Právně odpovědný redaktor nese osobní a plnou odpovědnost za materiály obsa�ené v publikaci, bez ohledu na formu. 

2.2. Integrita a důvěryhodnost  
Ka�dá redakce a ka�dý zaměstnanec musí stře�it vlastní integritu a důvěryhodnost, aby mohly jednat volně a nezávisle na 
jakýchkoliv osobách nebo skupinách,  které - z ideologických, ekonomických nebo jiných důvodů � chtějí vykonávat vliv 
na redakční zále�itosti 

2.3. Provize nebo odměny  
Členové redakce nesmí přijmout provize nebo odměny, finanční podporu nebo vykonávat dvojí úlohu a  vytvářet střetu 
zájmů ve vztahu k jejich redakční úkolům. Buďte otevření, pokud jde o věci, které by mohly mít vliv na důvěryhodnost 
redakce členů. 

2.4. Zneu�ití postavení  
Členové redakce  nesmějí  zneu�ívat své postavení k dosa�ení osobního prospěchu. 

2.5. Výhrada svědomí 
Členu redakce není mo�no nařídit psát nebo dělat cokoliv, co je v rozporu s jeho přesvědčením. 
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2.6. Rozdíl mezi reklamou a redakčním materiálem  
�urnalsita odmítne jakoukoli snahu prolomit jasný rozdíl mezi reklamou a redakčním materiálem. Inzeráty napodobující 
nebo vyu�ívat redakční produkt, by měly být odmítány, taková  reklama podkopává důvěru v redakční integritu a 
nezávislost tisku. 

2.7. Redakční laskavost  výměnou za reklamu  
�urnalista nikdy neslibuje redakční laskavost  výměnou za reklamu.  
Materiál je vydáván jako výsledek  redakční úvahy.  

Likvidace nepohodlné minulosti 
Zásadní rozdíl mezi �urnalistikou a komerční komunikací je v kontinuálním udr�ování webových odkazů a dal�ích 
propojujících prostředků.  

2.8. Ovlivnění editoriální aktivity sponzoringem  
Je selhání  dobrého řízení redakce, pokud sponzoring ovlivňuje editoriální aktivitu, obsahy a prezentace.  

2.9. Nezávislost 
Členové redakce nemohou akceptovat úkoly od nikoho, kromě svého �éfa.  

Nemecko_code 

Oddíl 1 - Pravdivost a zachování lidské důstojnosti 

Úcta k pravdě a přesné informování 
Úcta k pravdě, zachování lidské důstojnosti a přesné informování veřejnosti jsou nadřazené zásadám tisku. Tímto 
způsobem ka�dý člověk, aktivní v médiích, zachovává postavení a důvěryhodnost médií. 

Obecné zásady 1.1 � výhradní dohody 

Informace o události ve veřejním zájmu (pool) 
Informování veřejnosti o událostech, které jsou v obecném zájmu a mají význam pro formování veřejného mínění a 
záměru, nesmí být omezeno nebo mu zabráněno výhradními dohodami.  

Monopol na informace  
Ti, kdo hledají monopol na informace, vylučují zbytek médií  od nabytí důle�ité zprávy a tak se poru�ují  svobodu 
informací. 

Obecné zásady 1.2 - Volební kampaň  

Zpravodajství o názorech  
Přesné informování veřejnosti o průběhu volební kampaně  zahrnuje i   zpravodajství o názorech, které sám novinář 
nesdílí 

Obecné zásady 1.3 - Tiskové zprávy 
Tiskové zprávy musí být jako takové označeny, pokud jsou zveřejněny redakční týmem bez dal�ích úprav. 

Oddíl 2 Re�er�e  - péče o ověřování 

Re�er�e  
re�er�e je nezbytným nástrojem novinářské práce. Zveřejnění konkrétních informací slovy, obrázky a grafikou musí být 
pečlivě ověřeno s ohledem na přesnost a s ohledem na stávající situaci. Jejich smysl nesmí být zkreslen  či zfal�ován 
editací, titulky nebo popisky.  

Fikce 
Nepotvrzené zprávy, pověsti nebo předpoklady musí být uvedeny jako takové. 

Symbolické fotografie  
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Symbolické fotografie musí být zřetelně označeny jako takové. 

Zásady 2,1 � Závěry průzkumu veřejného mínění  
Při zveřejňování výsledků průzkumů veřejného mínění,  v tisku uveďte počet respondentů, datum konání, toto�nost osoby 
nebo organizace, která jej dělá  a  polo�ené otázky. Současně musí být rovně� uvedeno, zda výsledky jsou reprezentativní. 
Pokud ústav nebyl pověřen provádět průzkum, je třeba připomenout, �e to bylo provedeno z podnětu ústavu samotného.  

Obecné zásady 2.2 - Symbolické fotografie 

Pseudodokumentární snímek 
Pokud ilustrace, zejména fotografie, mů�e být pova�ována náhodným  čtenářem za dokumentární snímek, ačkoliv jde o 
symbolickou fotografii, musí to být uvedeno.  
Z tohoto důvodu: 

Zástupné nebo pomocné ilustrace  
zástupné nebo pomocné ilustrace (tj. s podobným předmětem v jinou dobu, nebo jiný předmět ve stejné době, atd.), 
symbolické ilustrace (zrekonstruované scény, uměle zobrazil události doprovázející text, atd.), 

Fotomontá�e  
fotomontá�e nebo jiné změny 
musí být zřetelně označeny jako takové v titulku nebo v průvodním textu. 

Obecné zásady 2.3 � Předbě�né zprávy � platnost, po�kození oprávněných zájmů  
Tisk nese plnou odpovědnost za zprávy zveřejněné v komprimované formě, které oznámí pří�tí příběh. Ka�dý, kdo se 
dále zveřejňuje takové zprávy v médiích odpovídá za jejich platnost.  Zkrácená vydání či doplnění nesmí vést k situaci, 
kdy základní prvky příběhu dostanou nový smysl nebo povedou k nesprávným závěrům, které mohou po�kodit oprávněné 
zájmy třetích stran. 

Obecná zásada 2.4 � Rozhovory 
Doslovný rozhovor je naprosto �urnalisticky korektní, pokud přená�í, co bylo řečeno. Pokud  text rozhovoru je citován v 
plném rozsahu nebo zčásti, musí dotyčný zveřejnit jeho zdroj.  

Parafráze 
Pokud je základní obsah verbálně vyjádřených my�lenek je parafrázován, je otázka novinářské cti uvést zdroj. 

Obecné zásady 2.5 - grafická znázornění 
Je nutná péče o to, aby grafické znázornění  vylučovalo jakékoliv nedorozumění 

Obecné zásady 2.6  - Dopisy čtenářů  

V zájmu informování veřejnosti  
(1) Kodex musí být dodr�ován při zveřejňování dopisy čtenářů. Je v zájmu informování veřejnosti, aby  názory, které 
 nesdílí redakční tým, byly vyjádřeny v dopisech čtenářů.  

Právní nárok na zveřejnění  
(2) Korespondence s vydavateli či redakcí mů�e být oti�těna jako dopisy čtenářů, pokud je zřejmé, vzhledem k jejich 
formě a obsahu, �e je to v souladu s přáním odesílatele. Za souhlas lze předpokládat, pokud dopis odkazuje na články 
publikované v novinách nebo časopisu nebo se vztahuje k otázkám veřejného zájmu. Autoři dopisů čtenářů nemají �ádný 
právní nárok na jejich zveřejnění. 

Jméno autora 
(3) Je bě�nou praxí, �e dopisy čtenářů jsou zveřejněny se jménem autora. Pouze ve výjimečných případech mů�e, na 
�ádost autora, pou�ít jiné jméno.  Zdr�í se v�ak zveřejňování adresy.  

Pochybnost o toto�nosti odesílatele  
Pokud existuje sebemen�í pochybnost o toto�nosti odesílatele, dopis by neměl být oti�těn. Publikace nepůvodních  dopisů 
čtenářů není v souladu s povinnostmi  tisku. 

Změněná  nebo zkrácená vydání dopisů  
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(4) Změněná  nebo zkrácená vydání dopisů jsou zásadně nepřípustné bez souhlasu autora. Nicméně zkrácená vydání jsou 
mo�ná, pokud část dopisů čtenářů obsahuje pravidelná oznámení, �e editor si vyhrazuje právo zkrátit takové dopisy beze 
změny významu z nich. V případě, �e odesílatel výslovně zakázat změny nebo zkrácená vydání, redakce, musí buď přání 
splnit, i kdy� má vyhrazeno právo na zkrácení nebo odmítnout zveřejnit dopis. 

Dopisy, zaslané editorovi  
(5) V�echny dopisy, zaslané editorovi, jsou subjektem redakčního tajemství.   

Oddíl 3 Opravy 
Publikované zprávy nebo tvrzení, a to zejména ty, které jsou osobní povahy a které se následně uká�í jako nesprávné, 
musí být neprodleně odstraněny vhodným způsobem v tém�e pořadu či rubrice. 

Obecné zásady 3.1 - Opravy 
Čtenář musí být schopen rozpoznat, �e přede�lý článek byl zcela nebo zčásti nesprávný. Z tohoto důvodu opravy a 
 zveřejňování  správných skutečností  musí odkazovat na nesprávný článek. Pravdivá fakta mají být zveřejněny i v 
případě, �e chyba ji� byla veřejně přiznána jiným způsobem. 

Obecné zásady 3.2 � Odvolání a zveřjnění dokumentace 
Pokud novinářsko-redakční re�er�e, zpracování nebo pou�ívání dat, souvisejících s osobami,  vyústí  ve zveřejnění oprav, 
odvolávání a  argumentování  dotyčné osoby u Rady pro etiku a redakce dostane důtku ulo�enou Německou tiskovou 
radou, vydavatel musí dokumenty  zveřejnit spolu s originálními údaji a dokumenty po stejné časové období, jako 
původní data. 

Oddíl 4 Limity investigace 
Nesmějí se pou�ívat nečestné metody k tomu, aby byly získány informace o osobách, které se zprávou souvisejí, nebo 
k získání informací nebo fotografií.  

Hlavní směr 4.1 - Zásady re�er�e a investigace 
Novináři musí, jako základní zásadu, identifikovat sami sebe. Nepravdivá prohlá�ení novináře o toto�nosti  při  
výzkumných  pracech jsou zásadně neslučitelná s postavením a funkcí tisku. 
Investigace pod krytím mů�e být odůvodněna v jednotlivých případech, pokud tímto způsobem lze získat informace 
v veřejném zájmu, které nemohou být zaji�těny jinými prostředky 
V případě nehod a přírodních katastrof, musí mít tisk na paměti, �e pohotovostní slu�by pro oběti a osoby v nebezpečí 
mají přednost před právem veřejnosti na informace. 

Závazky k ústavě, právu a respektu k lidské důstojnosti  

Hlavní směr 4.2 - Výzkum mezi lidmi vy�adující ochranu 
Provádění výzkumu mezi lidmi, kteří vy�adují ochranu, vy�aduje zvlá�tní omezení. To platí zejména pro lidi, kteří nejsou 
v plné  du�evní nebo fyzické síle, nebo kteří byli vystaveni extrémně emocionální situaci stejně jako pro děti a mladistvé. 
Omezená síla  nebo zvlá�tní situace těchto lidí nesmí být vyu�ívány záměrně k získání informací 

Zásada 4,3 - Blokování nebo výmaz osobních údajů 
Osobní údaje shromá�děné v rozporu s kodexem  jsou blokovány, nebo smazány.  

Oddíl 5 Profesní tajemství  
Novinář musí dodr�ovat profesní tajemství, vyu�ít právo odmítnout svědčit a nesmí odhalit toto�nost informátorů bez 
jejich výslovného souhlasu. 
Důvěrnost je třeba dodr�et jako princip. 

Hlavní směr 5.1 � Důvěrnost 
Pokud informátor stanoví  jako podmínku pro pou�ití citace ve zprávě, �e zdroj zůstane nepoznán  nebo jako zdroj nebude 
odkryt,  je to  třeba respektovat. 

Zru�ení důvěrnosti  
Důvěrnost mů�e být nezávazná pouze tehdy, pokud se informace týkají trestné činnosti a pak je povinností informovat 
policii.  
Důvěrnost mů�e být rovně� zru�ena, jestli�e při  pečlivém  vá�ení zájmů z důle�itých důvodů státní zájmy převa�ují, 
zvlá�tě je-li ovlivněn či ohro�en ústavní pořádek. 
Akce a plány popisovány jako tajemství mohou být zveřejněny, pokud po pečlivém uvá�ení je stanoveno, �e je veřejnost  
třeba informovat a  nepřevá�í důvody uvedené pro ospravedlnění tajemství. 
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Hlavní směr 5.2 - aktivity tajné slu�ba  
Aktivity tajné slu�by prostřednictvím novinářů a vydavatelů jsou neslučitelné s povinnostmi, vyplývajícími z profesního 
tajemství a  po�kozují presti� tisku. 

Obecné zásady 5.3 � Přenos dat  
V�echny údaje shromá�děné, zpracovávané a vyu�ívané pro novinářské a redakční účely jsou předmětem redakčního 
tajemství. Předáván těchto údajů v mezích  redakce je přípustné. Přenos dat je třeba komentovat  poznámkou, �e údaje, 
které je třeba upravit nebo pou�ít je mo�né  pouze pro redakční účely �urnalistiky. 

Oddíl 6 Separace aktivit  
Novináři a vydavatelé nebudou vyvíjet �ádné aktivity, které které mů�e zpochybnit důvěryhodnost tisku. 

Obecné zásady 6.1 � Střet zájmů 
Novinář nebo vydavatel nemá vykonávat jiné funkce navíc ke své novinářské činnosti, například ve vládě, orgánu veřejné 
moci nebo obchodním podniku, v�echny zúčastněné strany musí dbát na striktním  oddělení  těchto  funkcí. Toté� platí v 
opačném pořadí. 

Oddíl 7 Oddělení reklamy a redakčního obsahu  

Obchodní zájmy novinářů a  třetích osob  
Odpovědnost tisku vůči veřejnosti vy�aduje, aby redakční výstupy  nebyly ovlivněny soukromými nebo obchodními 
zájmy třetích osob nebo osobními ekonomickými zájmy novinářů.  

Rozdíl mezi redakčním a komerčním obsahem  
Vydavatelství a nakladatelství musí odmítnout v�echny pokusy tohoto druhu a dělat jasný rozdíl mezi redakčním a 
komerčním obsahem.  

Identifikace zájmů vydavatele 
Pokud se týká zveřejnění vlastních zájmů vydavatele, musí to být jasně identifikovatelné. 

Obecné zásady 7,1 - rozdíl mezi redakčním textem a reklamou 
Placené texty musí být navr�eny tak, aby čtenář rozeznal  reklamu jako takovou. Mů�e být odli�ena od redakční části 
prostřednictvím identifikace nebo designu. Reklamu navíc upravují právní předpisy.  

Obecné zásady 7,2 - skrytá reklama 
Redakční příběhy, které se vztahují k obchodním společnostem, slu�bám nebo akcím,  musí být produkty redakce a nesmí 
překročit hranici skryté reklamy. Toto riziko je obzvlá�tě velké,  pokud příběh překračuje odůvodněný veřejný zájem 
 nebo zájem čtenáře o informace nebo je placen třetí stranou nebo je odměněn finančními  výhodami.  
Věrohodnost tisku jako zdroje informací vy�aduje zvlá�tní péči při manipulaci s PR materiálem. 

Obecné zásady  7,3 � Zvlá�tní publikace 
Speciální redakční publikace jsou předmětem stejných redakční odpovědností ostatní redakční obsah.  
Speciální reklamní publikace musí respektovat po�adavky pokynu 7.1. 

Obecné zásady 7.4 - Hospodářský a finanční trh  

Insider trading 
Novináři a vydavatelé, kteří  provádějí výzkum nebo přijímají  informace v rámci výkonu své profese musí vyu�ít těchto 
informací před jejich zveřejněním pouze pro účely �urnalistiky, a nikoli pro jejich osobní výhody nebo osobní výhody 
ostatních. 
Novináři a vydavatelé nesmí  zveřejňovat �ádné zprávy o cenných papírech nebo jejich emitentech s úmyslem obohatit 
sebe, své  rodinné příslu�níky či jiné blízké osoby prostřednictvím cenového vývoje daných cenných papírů. Nesmí 
 kupovat nebo prodávat cenné papíry, a to buď přímo nebo prostřednictvím zástupců, o kterých něco publikoval  v 
předcházejících dvou týdnech, nebo o kterých  se chystají zprávy v pří�tích dvou týdnech. 
Novináři a vydavatelé přijmou nezbytná opatření k zaji�tění souladu s těmito předpisy.  
Střet zájmů při sestavování nebo předávání finančních analýz je nevhodný.  

Oddíl 8 Práva jednotlivce 

Respekt k soukromí 
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V médiích  se musí respektovat soukromí a intimní sféra osob.  

Veřejný zájem 
Pokud se  soukromé chování osoby dotýká veřejného zájmu, pak mů�e být v jednotlivých zprávách vydána zpráva.  Je 
třeba dbát, aby bylo zaji�těno  �e práva na soukromí osob nejsou poru�ována.  

Právo lidí na sebeurčení  
V tisku se musí respektovat právo lidí na sebeurčení, na informace o nich � 

Redakční ochrana údajů  
�a zajistit redakční ochranu údajů.  

Obecné zásady 8,1 - Zveřejnění jména a fotografie 

Identifikace oběti a pachatele  
(1) Při podávání zpráv o nehodách, zločinech, vy�etřování nebo soudech (srov. § 13 tiskového zákona), se v tisku obvykle 
nezveřejňují jakékoli informace, ať textové či obrazové, které by umo�nily identifikaci oběti a pachatele.  

Děti a mladí lidé  
Děti a mladí lidé po�ívají zvlá�tní ochrany s ohledem na jejich budoucnost.  

Ochrana osobnostních práv osob  
Právo veřejnosti na informace musí být v�dy porovnáváno s ochranou osobnostních práv osob. Touha po senzaci  nemů�e 
ospravedlnit právo veřejnosti na informace. 

Oběti nehod nebo trestných činů  
(2) Oběti nehod nebo trestných činů mají právo na zvlá�tní ochranu svých jmen. To není v zásadě nezbytné k 
identifikovat oběť,  aby čtenáři lépe pochopit nehodu nebo zločin. Výjimky mohou být odůvodněny, pokud dotyčná 
osoba je známá, nebo pokud existují dal�í speciální okolnosti. 
(3)  V případě vy�ivovaných osob a dal�ích lidí, kteří jsou nepřímo zasa�eni nehodou  nebo kteří nemají nic společného s 
trestnou činností, zveřejnění jmen a fotografií je zásadně nedovolené. 

Zveřejnění plného jména nebo fotografie podezřelých, obviněných  
(4) Zveřejnění plného jména nebo fotografie podezřelých, obviněných z hrdelního zločinu, nicméně, je opodstatněné, 
pokud je v zájmu vyře�ení zločinu a byl vydán zatýkací rozkaz nebo pokud byl trestný čin spáchán na očích veřejnosti.  

Obviněný popírající vinu 
Pokud existují důvody k domněnce, �e podezřelý se pova�uje za neschopného  spáchání trestného činu, nemělo by  �ádné 
jméno ani  fotografie zveřejněna. 

Osoby veřejně činné, slavné 
(5) V případě úředníků a volených zástupců, mů�e být zveřejnění jmen a fotografií je přípustné, pokud existuje spojení 
mezi veřejnou funkci nebo mandátem a zločinem. Toté� platí pro slavné lidi,  pokud trestný čin, něho� jsou obviněni, �e 
je v rozporu s tím, jak je vnímá veřejnost.  

Pohře�ované osoby  
(6) Jména a fotografie pohře�ované osoby mohou být zveřejněna, ale pouze v dohodě s orgány odpovědnými. 

Obecné zásady 8.2 - Ochrana místa  
Lidé soukromé adresy a dal�ích místa, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy, léčebná střediska, věznice a 
rehabilitačních centra jsou předmětem zvlá�tní ochrany. 

Hlavní zásady 8.3 � Resocializace 

Obviněný  
V zájmu resocializace se  zveřejňování jmen a fotografií obviněných osob je zpravidla vynechává v průběhu  trestního 
řízení pokud nová událost přímo neodkazuje na předchozí události. 

Hlavní směr 8.4 � Onemocnění 
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Fyzická a du�evní nemoc nebo zranění patří zásadně do soukromé sféry dotčených osob. Z ohledu na ně a jejich rodinné 
příslu�níky  tisk v takových případech nezveřejní jména a fotografie měl by se vyhýbat pohrdavým  výrazům k popisu 
jejich nemoci nebo  kliniky, i kdy� jsou to  termíny obecně pou�ívané.  Historické nebo známé osoby jsou zákonem 
chráněny proti takovým odhalením i po jejich smrti. 

Obecné zásady 8.5 � sebevra�da 
Podávání zpráv o sebevra�dě vyzývá ke zdr�enlivosti. To platí zejména pro zveřejňování jmen a podrobný popis 
okolností. Výjimky jsou odůvodnitelné pouze v případě, �e případ je součástí  soudobých dějin a veřejného zájmu. 

Obecné zásady 8.6 - Opozice a emigrace 
Ve zprávách o zemích, kde být v opozici vůči vládě mů�e znamenat ohro�ení �ivota a zdraví, a pronásledovány ve své 
vlasti. Kromě toho mů�e zveřejnění informací o těchto osobách  o  jejich útěku mít důsledky pro jejich  příbuzné a 
přátele, kteří jsou stále uprchlíky, jsou v ohro�ení nebo na cestě, kterou uzavřeli.  

Obecné zásady 8.7 - Výročí  
Zveřejňování dat výročí u  osob, které nejsou jinak na očích veřejnosti vy�aduje, aby redakce potvrdila předem, zda je 
dán  souhlas se zveřejněním, nebo  zda chce být by raději chráněn před pozornost veřejnosti. 

Obecné zásady  8,8 � Informace, na kterých byla zalo�ena zpráva 
Pokud má článek negativní vliv na něčí osobní práva, redakce musí na �ádost dotyčné osoby   poskytnout informace o 
údajích, na kterých byla zalo�ena zpráva. 
Tyto informace mohou být odmítnuty, jestli�e: 
údaje umo�ňují odvození jména osob, které spolupracují nebo spolupracovaly v oblasti výzkumu, zpracování nebo 
publikování článků v rámci své novinářské práce 
data umo�ňují odvození jména zdrojů přispěvatelů, nebo informátorů, dokumentů, článků a zpráv redakční sekce  
předávání dat získaných výzkumem nebo jiným způsobem by mohlo nepříznivě ovlivnit �urnalistickou misi tím, �e odhalí 
informace, které má k dispozici 
nebo se jinak  uká�e jako  nezbytné sladit právo na soukromí s právem na vyjádření  

Oddíl 9  Zachování důstojnosti 
Naru�ení důstojnosti osoby nevhodnou reprezentací  textem  a obrazem v rozporu s novinářskou etikou. 

Oddíl 10 Nábo�enství, filosofie, zvyky 
Média se zdr�í výpadům proti nábo�enskému, filozofickému či morálnímu přesvědčení. 

Oddíl 11 Senzační reportá�e, násilí 
V tisku se zdr�í nevhodného senzačního zobrazení násilí, brutality a utrpení.  

Ochrana mladistvých  
V médiích  musí respektovat ochranu mladých lidí. 

Obecné zásady 11.1 � nevhodné zobrazení  

Poní�ení 
Zpráva je nevhodně senzační, pokud osoba,o ní� je řeč je poní�ena na objekt, na pouhou věc. To platí zejména tehdy 
pokud zprávy jsou  o umírající nebo tělesně či du�evně trpící osobě a to  nad rámec veřejného zájmu a po�adavků čtenářů 
na  informaci. 

Zobrazení násilí a nehod na titulních stránkách 
Při vyobrazení násilí a nehod na předních stránkách, musí respektovat tisk mo�né účinky na děti a mláde�. 

Obecné zásady 11.2 � Zprávy o násilných aktech 

Stockholmský syndrom 
Při informování o  skutečném  a hrozícím násilí, by se měl vá�it opatrně zájem veřejnosti o informace se zájmy obětí a 
dal�ích zúčastněných osob. Novináři by měli podat zprávu o incidentech nezávislým a autentické způsobem  a nedovolit, 
aby se sami stali nástrojem zločinců. Nesmějí  provádět nezávislé pokusy o zprostředkovánímezi zločinci a policie. 

Rozhovory s pachateli během násilných činů 
Nesmějí existovat �ádné rozhovory s pachateli během násilných činů. 
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Obecné zásady 11.3 - �ivelní pohromy a katastrofy  

Viktimizace obětí  
Hranice přijatelnosti ve zprávách o nehodách a katastrofách je respekt k utrpení obětí a pocity jejich rodinných 
příslu�níků. Oběti ne�těstí nesmí trpět podruhé tím, �e jsou zobrazeny v médiích  

Obecné zásady 11.4 koordinace s autoritami / zpravodajské  'výpadky' 

Koordinace mezi médii a policií  
V zásadě platí,  �e tisk neakceptuje �ádné 'výpadky'. 
Koordinace mezi médii a policií se uskuteční pouze tehdy, jestli�e činnost novináře mů�e ochránit nebo zachránit �ivoty a 
zdraví obětí a dal�ích zainteresovaných osob.  

Embargo  
Tisk musí vyjít vstříc policejní �ádosti o částečné nebo úplné embargo na určité časové období v zájmu ře�ení trestné 
činnosti, pokud je �ádost přesvědčivě odůvodněna. 

Obecné zásady 11.5 � paměti zločinců  
Zveřejnění tzv. pamětí zločinců poru�uje zásady novinářské  práce, pokud zločiny jsou ospravedlňovány, nebo hodnocené 
s odstupem nebo jsou jimi oběti nevhodně ovlivněny nebo podrobný popis trestného činu pouze uspokojuje poptávku po 
senzaci. 

Hlavní směr 11.6 � Drogy 
Články  nesmí podceňovat zneu�ívání drog. 

Oddíl 12 Diskriminace 
Nesmí existovat �ádná diskriminace lidí  z důvodu pohlaví, zdravotního posti�ení či jeho členství v etnické, nábo�enské, 
sociální či národnostní skupině. 

Obecné zásady  12.1 �  Zprávy o trestné činnosti 

Předsudky vůči men�inám  
Při pokrývání trestných činů  není přípustné odkazovat  nábo�enské vyznání, etnickou či jinou příslu�nost podezřelého,  
s výjimkou případů kdy tyto informace mohou být odůvodněny jako relevantní pro pochopení čtenářů.  
Zejména je třeba připomenout, �e takové odkazy mohou vyvolat předsudky vůči men�inám. 

Oddíl 13 Presumpce neviny 
Zprávy o vy�etřování, trestním soudním řízení a dal�ích formálních postupech musí být bez předsudků. Zásada 
presumpce neviny platí i pro tisk. 

Obecné zásady 13.1 - Předsudek 
Zprávy o vy�etřování a soudních případech slou�í k informování veřejnosti o zločinech �etrným způsobem a  o dal�ích 
poru�eních  zákona, jejich trestním stíhání a soudu. 

Média jako pranýř  
Ve stavu právního státu, musí být cílem soudních zpráv ne společensky trestat usvědčené zločince, ani pou�ívat média 
jako pranýř. Zprávy musí  jasně rozli�ovat mezi podezřením a prokázanou vinou.  

Obecné zásady 13.2 � Sled zpráv 

Dodatečné informace o zpro�tění viny apod.  
Pokud  tisk  informuje o  nepotvrzeném odsouzení  jednotlivce,  měl by také informovat o zpro�tění viny nebo sní�ení 
trestu, pokud  oprávněné zájmy osoby nevy�adují opak. Toto doporučení platí také pro zastavení  případu.  

Obecné zásady  13.3 � Trestná činnost mladistvých 
Při podávání zpráv o vy�etřování a trestního řízení proti mláde�i a o jejich přítomnosti  u soudu, musí  přistoupit na 
 mimořádná omezení z ohledem na jejich budoucnost. 
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Oddíl 14  � Zpravodajství a medicína 
Zprávy o zdravotnických otázkách by neměly mít  bulvární charakter, neboť to mů�e vést k neopodstatněným nadějím a 
obavám ze strany některých čtenářů. Výsledky výzkumu, které jsou stále je�tě v rané fázi, by neměly být zveřejněny, jako 
kdyby byly průkazné, nebo téměř nezvratné 

Oddíl 15  � Přednostní zacházení 

Úplatkářství, lap dog journalism 
Přijetí privilegia jakéhokoli druhu, které by mohlo mít vliv na svobodu rozhodování ze strany vydavatelů a editorů, jsou 
neslučitelné s presti�í, nezávislostí a odpovědností tisku. Ka�dý, kdo přijímá úplatky za  �íření zpráv jedná nečestné a 
neprofesionální způsobem. 

Obecné zásady 15.1 � Pozvánky a dárky 
I pouhému zdání, �e svoboda  v rozhodování  nakladatelství a redakce mů�e být naru�ena, je třeba se vyhnout. Novináři 
proto nepřijímají �ádné pozvánky nebo dary, jejich� hodnota přesahuje hodnotu, která  obvyklá v podnikání a je 
nezbytnou součástí pracovního �ivota. 
Přijímání reklamních předmětů nebo jiných objektů minimální hodnoty  je ne�kodné. 
Přijetí dárků nebo slev nesmí bránit  ve výzkumu a podávání zpráv a nesmí jím být ani naru�en či ovlivněn. Vydavatelství 
a novináři musí trvat  na tom, �e informace musí  být zveřejněny bez ohledu na přijetí daru nebo pozvání. 
Pokud se novináři zveřejňují  zprávy z novinářských cest, na které byli pozváni, musí financování objasnit v textu.  

Oddíl 16 � Zveřejnění důtky 
Je pova�ováno za správné zveřejnit napomenutí vydané Německou tiskovou radou, zejména pokud se týká dotyčného 
časopisu či novin.  

Polsko_code 

I. Informace a názory 

1. Zpráva - interpretace - komentář 
Informace musí být jasně odli�ena od interpretace a názoru. 

2. Vyvá�enost a přesnost 
Informace by měly být vyvá�ené a přesné, tak�e příjemce mů�e rozli�it  mezi fakty a předpoklady nebo klepy.  

Kontext 
Informace by měly být rovně� uvedeny v příslu�ném kontextu a na základě důvěryhodných zdrojů, �  

Různé úhly pohledu 
�které - pokud je to mo�né - představují různé úhly pohledu. 

3. Názory  
Názory mohou být zkreslené, ale neměly by naru�it skutečnosti nebo být výsledkem vněj�ího tlaku. 

4. Opravy 
Chyby a poklesky musí být opraveny co nejdříve, i kdy� to  nebyla chyba autora nebo redakce, bez ohledu na to, zda 
někdo �ádá o jejich nápravu. 

II. Sběr a zpracování materiálu 

5. Nelegální či neetické metody  
Při shroma�ďování materiálu je nepřípustné pou�ití nelegální či neetické metody,� 

Skrytá kamera nebo mikrofon 
 ... pou�ití skryté kamery nebo mikrofonu a nahrávání telefonátů jsou přijatelné - s vědomím a souhlasem nadřízených - 
pouze v případě takzvaný investigativní �urnalistiky, odhalující zločin, korupci nebo zneu�ití pravomocí ve jménu 
veřejného zájmu. 
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6. Soukromí a intimita osob  
Soukromí a intimita osob  nesmí být ru�ena, s mo�nou výjimkou - v odůvodněných případech - v případě investigativní 
�urnalistiky. To se týká i veřejného �ivota 

Tajemství zdroje informací a jeho  identita 
7. Novinář je povinen respektovat tajemství zdroje informací a jeho  identitu a image informátora, pokud o to po�ádá, 
 tyto tajné informace mohou být sděleny pouze nadřízeným.  

Přepracování nebo krácení 
8. Přepracování nebo zkrácení informace, stanoviska nebo rozhovoru, nesmí  měnit jeho význam. Vyu�ití archivních 
materiálů nebo rekonstrukce událostí v elektronických médiích musí být řádně označeny. 

III. Novinář ve vztahu s účastníky dialogu  a příjemci 

9. Autorizace 
Účastníci dialogu by měli být  informováni o způsobu u�ití jejich informací,  musí takové u�ití informace povolit, 
v případě, �e si   vy�ádají autorizaci,   

Stanoviska dětí  
stanoviska dětí mohou být pou�ita jen se svolením jejich rodičů nebo jejich zákonných zástupců.  

Úcta osobám 
10. Novinář musí prokazovat úctu jiným osobám,  bez ohledu na ideologické, kulturní nebo morální rozdíly v názorech, 
co� neznamená, �e souhlasí s jejich názory. 
11.  Fyzickým nebo mentálně posti�eným, seniorům  nemocným nebo znevýhodněným nesmí být způsobena újma.  

12. Zprávy o nových léčebných metodách 
Zvlá�tní opatrnosti je třeba při podávání zpráv o nových léčebných metodách, pokud je�tě nebyly plně testovány a mají  
 pouze experimentální charakter.  

Horoskopy  
Předpovědi a horoskopy nesmí být prezentována jako spolehlivé informace nebo instrukce. 

13. Vulgarismy a obscénní výrazy  
Jazyk zpráv musí být obezřetný, vulgarismy a obscénní výrazy jsou nevhodné.  

V. Střet zájmů 

17. Dárky 
Spolehlivost a nezávislost novináře je neslučitelná s příjímáním dárků v hodnotě více ne� 200 zlotých,  nebo s přijímáním 
bezplatného cestování, testování výrobků nebo zařízení. 

18. Reklama, public relations  
Novináři není povoleno zapojit se do podpory prodeje nebo se účastnit v reklamě nebo public relations, jen snad s 
výjimkou sociálních kampaní nebo charitativní.  
Redakční materiál musí být zřetelně odli�en od komerčních nebo reklamních obsahů. 

19. Skrytá reklama  
Skrytá reklama nebo utajení informace pro vlastní prospěch je velmi hanebné chování.  

20. Prospěch z utajované informace  
Novinář nesmí vyu�ívat ve svůj vlastní prospěch z utajované informace získané v odborné činnosti, zejména v oblasti 
finanční nebo hospodářské �urnalistiky 

21. Přímé zapojení do stranické nebo  politické činnosti  
Přímé zapojení do stranické nebo  politické činnosti novinářů je také střet zájmů, akceptování takových pozic nebo 
anga�ování ve veřejné správě by  mělo být vyloučeno. 
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Portugalsko_code 

1. Přesnost a čestnost 
Novinář má povinnost  zveřejňovat skutečnosti přesně a interpretovat je čestně.  Skutečnosti by měly být zkontrolovány 
vyslechnutím stran, které mají v dané věci obzvlá�tní zájmy.  

2. Boj  proti cenzuře  a senzacechtivosti  
Novinář musí bojovat proti cenzuře  a senzacechtivosti� 

Obvinění bez důkazů  
� a pova�ovat  obvinění bez důkazů a � 

Plagiátorství  
� plagiátorství  za  záva�né profesní pochybení 

3. Boj  proti omezení v přístupu k informacím 
Novinář musí bojovat proti omezení v přístupu k informačním zdrojům, a proti pokusům omezovat svobodu projevu a 
práva na informace. Je povinnost novináře zveřejňovat jakékoli poru�ování těchto práv. 

4. Čestné prostředky při získávání informací  
Novinář musí  u�ívat čestné prostředky při získávání informací, obrázků nebo dokumentů,  

Zneu�ití  v dobré víře  
�a musí se vyhnout zneu�ití někoho v dobré víře.  

Identifikace sama sebe  
Identifikace sama sebe jako novináře, je pravidlem,  poru�ení  je přípustné pouze z důvodů nezpochybnitelného 
 veřejného zájmu. 

5. Odpovědnost za   práci  
Novinář musí přijmout odpovědnost za ve�kerou svou  práci a profesionální činy� 

Oprava informací  
� a umo�nit opravu informací, které se  ukázaly jako nepravdivé či nepřesné.  

Poru�ování svědomí  
Novinář musí odmítnout chování, které poru�ují svědomí. 

6. Identifikace zdrojů  
Identifikace zdrojů je pro novináře nezbytné. Nesmí prozradit, a to ani u soudu své důvěrné zdroje, s výjimkou toho, kdy 
existuje po�kození nepravdivou informací.  

Stanoviska  
Stanoviska musí být v�dy zřetelně oddělena. 

7. Presumpce neviny  
Novinář musí respektovat presumpci neviny, dokud soud neskončí. 

Neidentifikace obětí sexuálních trestných činů nebo mladistvých 
Novinář nesmí identifikovat, přímo nebo nepřímo, obětí sexuálních trestných činů nebo mladistvých pachatelů,� 

Poní�ení  
�ani nesmí dopustit lidské poní�ení  či  naru�it   smutek pozůstalých.  
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8. Diskriminace na základě barvy pleti, rasy, národnosti nebo pohlaví  
Novinář nesmí zacházet s lidmi  diskriminačním způsobem na základě jejich barvy pleti, rasy, národnosti nebo pohlaví. 

9. Soukromý �ivot občanů  
Novinář musí na respektovat soukromý �ivot občanů, kromě případů, kdy veřejný zájem vy�aduje odhalení nebo kdy� je 
chování dotyčné osoby  v rozporu s hodnotami a principy veřejnosti, které se hlásí. 

10. Ohro�ení nezávislosti - funkce a výhody  
Novinář musí zamítnout �ádosti, funkce a výhody, které by mohly ohrozit jeho nezávislé postavení a profesionální 
integritu.  

Osobní prospěch  
Novinář nesmí pou�ívat svůj profesní status  s cílem získat osobní prospěch. 

Rakousko_code 

1. Svoboda 

1.1. Svobody tisku  
Svoboda zpravodajství a komentování, ať u� verbálního nebo obrazového, je nedílnou součástí svobody tisku. Nesmí být 
�ádná omezení, pokud jde o shroma�ďování a �íření zpráv a komentářů. 

2. Přesnost 

2.1. Maximální pečlivost a přesnost 
Hlavní povinností novinářů  je docílit  maximální pečlivosti a přesnosti při svých zji�ťováních, prezentaci zpráv a 
komentářích k nim. 

2.2. Citace v uvozovkách  
Citace v uvozovkách musí odrá�et řečené co nejvíce, �ádné uvozovky se nepou�ívají pro pasá�e, které jsou pouze 
obecném shrnutím prohlá�ení.  

Anonymní  zdroje 
Citacím z anonymních zdrojů  je třeba se vyhnout, pokud anonymita není nutná v zájmu bezpečnosti citované osoby nebo 
za účelem ochrany takové osoby z nějakého jiného záva�ného důvodu. 

2.3. Obvinění bez důkazů 
Nesmí padnout �ádná obvinění proti jakékoliv osobě nebo instituci, jedině pokud existují důkazy, �e byl pokus získat 
vyjádření o řečeném obvinění od osoby či instituce, které jsou obviněny. Pokud dotyčné obvinění  bylo zveřejněno, musí 
být okolnosti jasně sděleny a musí být jmenován zdroj obvinění.  

2.4. Dobrovolná oprava  
Jakmile je  redakce upozorněna na skutečnost, �e zveřejnila nesprávné prohlá�ení, profesní etika a obyčejná slu�nost 
�ádají, aby oprava tohoto prohlá�ení byla zveřejněna dobrovolně. 

2.5. �ádost o opravu 
Jakákoli odůvodněná prohlá�ení  ze strany čtenáře  nebo čtenářů, volajících po opravě budou vysly�ena,  zpráva bude 
zveřejněna, jakmile je to mo�né a v po�adovaném rozsahu.  

2.6. Důle�ité rozhodnutí  soudů  
Přiměřené pokrytí je třeba věnovat v�em důle�itým rozhodnutím soudu o  něm� byly informace ji� zveřejněny, nebo 
pokud jde o jakékoliv zásadní nové poznatky, týkající se daného tématu, které se nově objevily.  

3. Způsob rozli�ení zpráv   

3.1. Zpráva, reprodukce názorů, komentář 
Čtenář  nesmí  mít �ádné pochybnosti o tom, zda  jde o věcnou zprávu, reprodukci názory třetí osoby nebo třetích stran, 
nebo komentář. 
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3.2. Pochybnosti o správnosti citace  
V případě vá�né pochybnosti o správnosti citace,  mů�e být vyjádření třetích osob ověřeno před jeho zveřejněním.  

3.3. Fotomontá�e  
Fotomontá�e a obrazový materiál, který byl upraven musí být zřetelně označen jako takový, pokud  by se při zbě�ném 
čtení mohl čtenář domnívat, �e se jedná o původní film. 

4. Vněj�í vliv 

4.1. Neovlivnitelnost vněj�ími zájmy  
Forma a obsah příspěvků v redakční části novin a časopisů nesmí být v  �ádném případě ovlivněny vněj�ími zájmy. 

4.2. Poskytování osobních výhod  
Takové nevhodné vlivy zahrnují nejen zásahy nebo tlak, který je činěn na novináře, ale také poskytování osobních výhod 
ve věcech, které nepatří k oblasti novinářské profesionální práce. 

4.3. Dárky  
Ka�dá osoba, která přijímá, v souvislosti s prací novináře dárky nebo jakékoliv jiné osobní výhody, které by mohly 
ovlivnit novináře, musí být pova�ován za někoho, kdo poru�uje tento Etický kodex. 

4.4. Osobní materiálními zájmy  
Novinářská práce v �ádném případě nesmí být ovlivněna osobními materiálními zájmy. 

4.5. Ekonomické  zájmy vydavatele  
Ekonomické  zájmy vydavatele se nesmí dotknout redakčního obsahu jakýmkoli způsobem, který by mohl mít za 
následek nesprávné informace nebo potlačení důle�ité informace. 

4.6. Reportá�e z cest placenýchtřetí stranou 
Pokud novinář zveřejňuje zprávu o cestě, která byla zaplacena třetí stranou,  tuto skutečnost musí uvést ve zprávě 
vhodným způsobem. 

8. Zvlá�tní území editoriální práce 

8.1. Reportá�e a zprávy  turistického charakteru  
Reportá�e a zprávy  turistického charakteru musí obsahovat ve vhodné podobě  informace o společenském a politickém 
zázemí a podmínkách, které panují v zemi nebo regionu (např. záva�né poru�ování lidských práv). 

8.2. �ivotní prostředí, doprava a otázky energetické politiky  
�ivotní prostředí, doprava a otázky energetické politiky se, mimo jiné, přiměřeně zohlední v automobilové sekci.  

8.3. Zprávy o turistických oblastech, restauračních zařízeních a motorových 
vozidlech  
Zprávy o turistických oblastech, restauračních zařízeních a motorových vozidlech stejně jako v�echny hodnotící zprávy o 
spotřebitelských výrobcích a slu�bách musí splňovat obecně uznávaná kritéria a musí být napsána osobou s odbornou 
novinářskou  kvalifikací. 

Rumunsko_code 

1. Role novináře 

1.1. Právo na svobodu projevu  
Novinář má povinnost vykonávat nezpochybnitelné právo na svobodu projevu tak, aby stále průbě�ně informoval 
veřejnost.  

Zvý�ená ochrana (watch dog journalism) 
Novinář má zvý�enou ochranu při výkonu svého práva, kvůli své zásadní roli jako ochránce demokratických hodnot, 
které tisk ve společnosti hájí 
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1.2. Povinnost hledat, respektovat a komunikovat fakta  
Novinář má povinnost hledat, respektovat a komunikovat fakta � jak se s nimi seznamuje díky přiměřenému výzkumu - 
na základě práva veřejnosti na informace. 

1.3. Povinnost sdělovat jen zku�enosti zalo�ené na realitě  
Novinář má povinnost sdělovat jen zku�enosti zalo�ené na realitě.  

Jednání v dobré víře  
Při sdělování  fakt a názorů, bude novinář jednat v dobré víře. 

1.4. Odpor k nespravedlnosti  
Novinář má povinnost postavit se  nedbalosti, nespravedlnost a zneu�ívání v�eho druhu. 

1.5. Rozmanitost men�in 
S ohledem na přístup k informování veřejnosti, musí novinář líčit společnost v celé její rozmanitosti, co� umo�ňuje 
individuálním a men�inový názorům cestu do médií.  

Právo na urá�livé a �okující informace 
Veřejnost má právo vědět nejen příznivé informace a ideje, nebo ty, které jsou pova�ovány za ne�kodné, ale také ty, které 
urá�í, �okují a způsobují strach.  
To jsou po�adavky na pluralismus, toleranci a otevřenost, bez nich� není mo�ná demokratická společnost. 

1.6. Práva i povinnosti, svobody i odpovědnost 
Novinářská profese předpokládá určitá práva a povinnosti i některé svobody i odpovědnost. 

2.2. Pravidla editování 

2.2.1. Zpráva � komentář 
Informace musí být jasně oddělena od názoru. To musí novinář zajistit.  

2.2.2. Ověřování informace před  vydáním 
Novinář bude ověřovat informace v rozumném předstihu před jejich vydáním a bude vyjadřovat názory zalo�ené 
předev�ím na skutečnosti.  

Očividně nepravdivé informace  
Jakékoliv očividně nepravdivé informace nebo informace o jejich� pravdivosti má  novinář důvodné pochybnosti, nesmí 
být zveřejněny. 

2.2.3. Názory v�ech zúčastněných  
S ohledem na to, co zveřejňuje, novinář musí vyvinout úsilí  prezentovat názory v�ech zúčastněných. 

2.2.4. Pravidla citování  
Při editaci, bude novinář  postupovat v souladu s pravidly citování. V případě, �e někoho  cituje částečně, novinář má za 
povinnost nenaru�it smysl.  

2.4. Shroma�ďování informací 

2.4.1. Otevřený  a transparentní  způsob 
Novinář získává informace otevřeným a transparentním způsobem.  

Pou�ití speciálních vy�etřovacích technik  
Pou�ití speciálních vy�etřovacích technik je oprávněné ve veřejném zájmu, a pokud informace nelze získat jiným 
způsobem. Doporučuje se, aby  pou�ívání speciálních vy�etřovacích technik bylo výslovně uvedeno při zveřejnění 
informací. 

2.5. Zneu�ití postavení 
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2.5.1. Osobní prospěch nebo prospěch pro třetí stranu  
Vyu�ití novinářského statusu s cílem získat osobní prospěch nebo prospěch pro třetí stranu představuje vá�né poru�ení 
etických norem a je tudí� nepřijatelné. 

2.5.2. Dary a výhody  
Vzhledem k profesnímu postavení novináře,   nebude přijímat dary spočívající v penězích nebo jiné povahy, nebo 
jakékoli jiné výhody, které mu jsou  nabízeny. 

2.5.3. Střet zájmů  
Novinář se bude vyhýbat situacím střetu zájmů. Doporučuje se rozli�ovat mezi ediční činností novináře a politickou a 
hospodářskou aktivitou. 

2.6. Nezávislost 

2.6.1. Svědomí  
Novinář bude vykonávat své povolání dle vlastního svědomí a v naprosté harmonii s ustanoveními  

3. Práva novináře 

3.1. Ochrana svobody projevu mezinárodními smlouvami  
Novinář je chráněn mezinárodními smlouvami a úmluvami,  které Rumunsko_code podepsalo a které zaručují svobodu 
projevu a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům. 

3.2. Odpor proti cenzuře 
Novinář má právo odmítnout v ka�dém případě cenzuru 

3.3. Ochrana profesního tajemství a důvěrných zdrojů  
Ochrana profesního tajemství a důvěrných zdrojů je právo a povinnost novináře. 

3.4. Výhrada svědomí  
Novinář má právo dovolávat se klauzule svědomí. Má právo odmítnout jakékoli novinářské akce,  o nich� se domnívá, �e 
je v rozporu s principy novinářské etiky a v rozporu s jeho vlastními principy.  Tato svoboda vyplývá z povinnosti 
novináře informovat veřejnost v dobré víře. 

3.5. Právo odmítnout  reklamu nebo sponzorské smlouvy  
Na základě rozdílu mezi hospodářskými  a redakčními aktivitami  má  novinář právo odmítnout jakoukoliv reklamu nebo 
sponzorské smlouvy pro instituci, v ní� pracuje.  

3.6. Autorská práva 
Novinář  chrání podle zákona autorská práva. 

3.7. Právo být chráněn  institucí, v ní� pracuje, profesní nebo odborovou 
organizací 
Novinář potvrzuje právo být chráněn  institucí, v ní� pracuje a také profesní nebo odborovou organizací,  které  chrání 
jeho zájmy  proti jakémukoliv nátlaku a proti nátlaku, který mů�e vést k poru�ení etiky.  

Rusko_code 

1.  
Novinář je v�dy povinen jednat na základě zásad profesní etiky stanovené v tomto Kodexu, jeho�  schválení,  přijetí a 
dodr�ování  a je absolutní podmínkou pro členství v Ruské federaci novinářů. 

2.  
Novinář se řídí zákony své země, při  plnění svých  profesionální povinnosti uznává pouze pravomoci svých kolegů a 
odmítá jakékoli pokusy o tlak  a zasahování ze strany vlády nebo kohokoliv jiného.  



222 

3. 
Novinář �íří a komentuje pouze informace, o jejich� spolehlivosti je přesvědčen a od zdroje,  který je dobře zná. Bude 
dělat, co je v jeho silách, aby nedo�lo k po�kození kterékoli strany kvůli jeho neúplnosti nebo nepřesnosti, nebude 
úmyslně zatajovat  společensky důle�ité informace nebo �ířit informaci, o ní� je známo, �e je nepravdivá. 
Novinář je povinen oddělit fakta, která oznamuje od takových textů, které obsahují názory, verze a předpoklady � v tu 
chvíli není ve své činnosti vázán neutralitou.  
Při plnění svých pracovních povinností se novinář nesmí  uchýlit  k nedovoleným a nečestným metodám získávání 
informací. novinář uznává a respektuje právo  fyzických a právnických osob neposkytovat  informace a ne odpovědět na 
polo�ené  otázky, s výjimkou těch případů, ve kterých prezentace informací je povinná ze zákona. 
Novinář shledává zlovolné zkreslením informací, pomluvu, získání platby za �íření nepravdivých či skrývání pravdivých 
informací za jakýchkoli podmínek jako vá�né profesionální provinění a novinář nesmí vy�adovat, a to buď přímo, nebo 
nepřímo, jakoukoliv kompenzaci  nebo  odměnu od třetích osob za  publikování jakéhokoli materiálu nebo názoru. 
Kdy�  je přesvědčený, �e zveřejnil nepravdivé nebo zkreslené materiály, je novinář povinen opravit svou chybu pomocí 
 tého� tisku a (nebo) audiovizuálního prostředku,  které byly vyu�ity k publikování původního  materiálu. V případě 
potřeby je povinen zveřejnit  omluvu.  
Novinář je zodpovídá  svým jménem a pověstí  za spolehlivost v�ech svých zprávy a za  spravedlnost v�ech svých  soudů, 
které jsou �ířeny s jeho podpisem, pseudonymem nebo anonymně, ale s jeho vědomím a souhlasem. Nikdo nemá právo 
odepřít mu nepodepsat se pod materiál  nebo úsudek, který  je dokonce i jen částečně zkreslený proti jeho vůli. 

4. 
Novinář respektuje  profesního tajemství ve vztahu ke zdroji informací, které získá v důvěrným způsobem. Nikdo jej 
nemů�e donutit  k odhalení tohoto zdroje. Právo na anonymitu mů�e být poru�ena  pouze ve výjimečných případech, kdy 
existuje podezření, �e zdroj vědomě zkreslil pravdu, a také kdy� odkaz na název zdroje, je jediný způsob, jak se vyhnout 
záva�né a nevyhnutelné �kodě na lidech. 
Novinář je povinen respektovat �ádost osob, o to, aby  nesděloval oficiálně jejich postavení.  

5. 
Novinář chápe plně nebezpečí omezení, pronásledování a násilí, které jeho texty mohou vyvolat. 
Při plnění svých pracovních povinností  působí proti extremismu a omezování občanských práv na jakémkoli základě, 
včetně pohlaví, rasy, jazyka, nábo�enství, politických nebo jiných názorů, stejně jako sociálního nebo etnického původu.  
Novinář respektuje čest a důstojnost lidí, kteří se stávají objekty jeho profesionální pozornost. Vyhýbá se jakýmkoliv 
hanlivým  nará�kám a připomínkám  ve vztahu k rase, národnosti, barvě pleti, nábo�enství, sociálnímu  původu nebo 
pohlaví, stejně jako ve vztahu k tělesnému posti�ení nebo nemoci osoby.Vyhýbá ze zveřejnění  tohoto druhu informací, s 
výjimkou případů, které mají přímý vztah k obsahu publikovaného článku. Novinář je povinen bezpodmínečně se 
vyhnout expresivním vyjádřením, které mohou po�kodit morální a fyzické zdraví lidí. 
Novinář dodr�uje zásadu, �e ka�dý člověk je nevinen, dokud se neproká�e opak u soudu opak. Ve svém  sdělení se 
 vyhýbá uvádění  jmen  příbuzných a přátel osob, které jsou shledány vinným nebo jsou obviněny ze spáchání trestného 
činu - s výjimkou okolností, kdy je to  nutné k objektivní  prezentaci případu. Vyhne  se také uvádění jmen obětí trestného 
činu a publikování materiálu  takového druhu, který vede k identifikaci oběti. Tyto normy by měly být dodr�eny zejména 
striktně pokud mohou být po�kozeny zájmy nezletilých dětí. 
Pouze na obranou  veřejného zájmu lze  ospravedlnit novinářské investigace, které  zasahují do soukromého �ivota osoby. 
Taková  poru�ení  ale musí být přísně zva�ována, pokud se jedná o osoby umístěné ve zdravotnických a souvisejících 
institucích. 

6. 
Postavení novináře je v rozporu s výkonem funkce v orgánech státní, legislativní nebo soudní moci, stejně jako v řídících 
orgánech politických stran a jiných organizací politické povahy. Novinář, uznává, �e jeho profesionální činnost ustane, 
pokud vezme zbraň do ruky.  

7. 
Novinář se shledává za  nehodné pou�ít svou  pověst, autoritu proesní práva a příle�itostí  k �íření informací  propagační 
nebo obchodní povahy, zvlá�tě pokud tento druh materiálu  není jasně a nepřehlédnutelně oddělen od samé  podstaty 
materiálu. Kombinace novinářské a reklamní činnosti  je eticky nemyslitelná. 
Novinář by neměl pou�ívat pro své osobní zájmy nebo zájmy svých blízkých �ádné důvěrné informace, které mů�e mít z 
titulu své profese. 

8. 
 Novinář respektuje a hájí profesní práva svých kolegů a dodr�uje zákony spravedlivé hospodářské soutě�e. Novinář se 
vyhýbá situacím, ve kterých by mohl po�kodit osobní nebo pracovní zájmy svých kolegů tím, �e souhlasí, aby splnili své 
povinnosti v podmínkách,  o nich� je dobře známo, �e jsou sociálně, materiálně nebo morálně nevýhodné. 
Novinář respektuje a trvá na dodr�ování autorských práv vyplývající z jakékoliv tvůrčí práce. Plagiátorství není povoleno. 
Vyu�ití práce kolegy v jakékoliv formě odkazuje na jméno autora. 

9. 
Odmítne-li novinář  plnění úkolu,  znamená to poru�ení jedné z vý�e-uvedených zásad. 
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10. 
Novinář pou�ívá, a uplatňuje své právo na pou�ití v�ech záruk poskytnutých trestním a civilním právem na obhajobu u 
soudu nebo jiným způsobem na obranu před násilím nebo hrozbou násilí, urá�kou,  morálním po�kozením nebo 
pomluvou.  

Recko_code 
Pravidla v tomto kodexu se vztahují na veřejné vysílání (národní a místní), stejně jako  na soukromé rozhlasové a 
televizní stanice. 

Vysílání programů  

1. Kvalita 
Vysílání programů musí být v kvalitě, potřebné k tomu, aby rozhlasové a televizní  vysílání plnilo své poslání a 
zaji�ťovalo zvy�ování kulturní úrovně země.  

2. Přesnost, úplnost 
�ířené skutečnosti musí být přesné, musí odpovídat realitě a musí být co nejúplněj�í 

3. Respekt k zákonům a institucím 
Ústava země, zákony a instituce musí být respektovány za v�ech okolností, i kdy� jsou kritizovány. 

4. Gramatická pravidla 
Psaní scénářů a jejich prezentace musí být v souladu s gramatickými pravidly řeckého jazyka.  

Výslovnost cizích názvů  
Toté� platí pro výslovnost cizích názvů programů vyrobených v řečtině. Pokud jde o psaní a prezentace programů v 
cizích jazycích, měly by být prezentovány rodilými mluvčími. 

5. Zdvořilost 
Během programů, mají být moderátor i hosté zdvořilí, zvlá�tě pokud  jde o programy určené nezletilé děti, nebo by je 
takové děti mohly sledovat.  

Účastníci 

1. Lidé, vystupující v programech  
Lidé, vystupující v programech by se měli chovat důstojně a slu�ně.  

2. Naru�ování názorů účastníků pomocí technických prostředků  
Není dovoleno naru�ovat názory účastníků pomocí technických prostředků nebo jiných metod. 

Zpravodajství 

1. Objektivní, neutrální obraz  
Zpravodajství musí být napsáno a prezentováno tak, aby bylo poskytlo  plně objektivní, neutrální obraz denních novinek.  

2. Opravy 
Záva�né chyby, které nastanou během prezentace musí být opraveny co nejrychleji a v průběhu relace 
 

Recko_ANT_code 

1.  Respekt k pravdě a k právu občanů na informace  
První povinností novináře je respektovat pravdu a respektovat právo občanů na informace 

2. Obhajoba principu svobody  
Aby bylo mo�né splnit tuto povinnost, musí novinář neustále hájit princip svobody ve sběru a zveřejňování informací -  
ale má také  právo objektivně kritizovat tyto informace. 
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3. Pravdivé zdrojované informace   
Novinář se musí pracovat pouze s pravdivými informacemi, jejich� zdroj zná.  Kromě toho by novinář nesmí skrývat 
důle�ité novinky nebo naru�ovat dokumenty 

4. Čestné metody 
Novinář musí při získávání fotografií nebo dokumentů pou�ívat čestných metod.  

5. Opravy 
Novinář musí učinit v�e, co je v jeho silách, aby opravit zveřejněnou informaci, jakmile se uká�e, �e je nepřesná. 

6. Profesionální tajemství  
Novinář musí dr�et profesionální tajemství za v�ech okolností a � 

Identita zdrojů 
�nesmí odhalit své zdroje. 

7. Sociální diskriminace 
 Novinář si musí být vědom nebezpečí způsobené sociální diskriminací vyvolanou hromadnými sdělovacími prostředky a 
musí zajistit, aby jeho články nebudou  pokračovat v takovém procesu. 

8.   Plagiátorství 
Novinář  musí pova�ovat za záva�né profesní chyby následující chování: 
kráde�e du�evního vlastnictví; 
ochotu naru�it informace; 

Pomluvy 
pomluvy, očerňování, urá�livé články a neoprávněná obvinění; 

Úplatky 
přijetí jakéhokoli úplatku za zveřejnění nebo  potlačení materiálu 

Slovinsko 

Novinářská práce  

1. Ověření správnosti  
Novinář by měl ověřit správnost získaných informací a dbát, aby se zabránilo chybám.  

Oprava 
Ka�dá chyba � jakkoliv neúmyslná - by měly být přiznaná a opravená. 

2. Odpovědi od v�ech  
Při publikování informací týkajících se vá�ných obvinění,  se novinář sna�í získat odpovědi od v�ech, které to zasáhlo.  

3. Publikování nepotvrzené informace  
Při publikování nepotvrzené informace, nebo spekulace by ma to měl novinář výslovně upozornit.  

4. Identifikace zdroje 
Novinář musí identifikovat zdroj, kdykoli je to mo�né. Veřejnost má právo znát zdroj, pokud  to zvý�í  význam a 
důvěryhodnost informací.  

Anonymita 
Novinář mů�e souhlasit s anonymitou zdroje, pokud informace nelze jinak získat. 

5. Odmítnutí zveřejnění zdroje 
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Novinář mů�e odmítnout vypovídat a zveřejnit jeho zdroj. 

6. Placení za informace  
Novináři by se měli vyhnout placení za informace a být opatrný na  zdroje,  očekávající peníze nebo nějaké zvlá�tní 
privilegium výměnou za informace. 

7. Zamlčení podstatné informace  
Novinář by neměl zamlčet podstatné informace, které shromá�dil nebo fal�ovat dokumenty. 

8. Zkreslení obsahu  
Fotomontá�e, oznámení, nápisy a titulky by neměly zkreslovat obsah. Symbolické a archivní  materiály by měly být 
označeny odpovídajícím způsobem. 

9. Plagiátorství  
Plagiátorství je zakázáno.  

10. Skryté metody shroma�ďování informací  
Novinář by měl vyhnout skryté metodě shroma�ďování informací. Pokud  informace nezbytné pro veřejnost nemů�e být 
získána jinak, měl by takový postup s jeho důvod být zveřejněn a vysvětlen. 

11. Zpráva a komentář 
Novinář by měl rozli�ovat mezi zprávou a komentářem. Rozdíl mezi věcnou zprávou a komentářem by měly být jasně 
definován. 

12. novinář zapojen do událostí  
Pokud je novinář zapojen do událostí, měl by to oznámit, nebo se  vyloučit sám jako novinář. 

Konflikt zájmů  

13. kombinování �urnalistických a reklamních textů  
Prolínání nebo kombinování �urnalistických a reklamních textů a akcí není přípustné. 

14. Inzeráty, placená oznámení a reklamy  
Inzeráty, placená oznámení a reklamy by měly být jasně a jednoznačně odli�eny od �urnalistických textů. Pokud existuje 
nějaká mo�nost nedorozumění nebo pochybnosti, měla by reklama být jednoznačně označena jako taková. Hybridy,  
které  rozostřují hranice mezi reklamou a novinářským obsahem nejsou  přípustné. 

15. Střet  zájmů 
Novinář by se měl vyhnout situacím, které by mohly vést ke skutečnému nebo vnímanému střetu zájmů, který by mohl 
ohrozit jeho integritu nebo celé  novinářské obce. . 

16. Dárky, pozornosti a úplatky, cestování zdarma, politická anga�ovanost  
Aby se zabránilo skutečnému nebo domnělému střetu zájmů, musí  novinář odmítnout dárky, pozornosti a úplatky, 
vyhýbat se cestování zdarma, zvlá�tnímu zacházení, vedlej�ímu zaměstnání a politické anga�ovanosti, veřejnému úřadu a 
slu�bě ve společenských organizacích, pokud by to mohlo oslabit jeho důvěryhodnost nebo  důvěryhodnost novinářské 
obce. 

17. Insider trading  
Novinář nesmí mít soukromé výhody z vyu�ití informací  o finančních akcích, získaných v rámci svých povinností. 
Pokud novinář obchoduje na burze, mělo by to být veřejnosti známo.   

18. Výhody, které  nabízí inzerenti 
Novinář je povinen odmítnout výhody, které mu nabízí inzerenti nebo zvlá�tní  výhody a jak se bránit se pokusům 
ovlivňovat zpravodajství. 

19. Zveřejnění  střetu zájmů  
Novinář musí  zveřejnit mo�ný nevyhnutelný střet zájmů veřejnosti nebo se vyloučit sám z komentování  a  tvorbě 
zpravodajství  z takových témat.   
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Obecné etické normy 

20. Právo jednotlivce na soukromí  
Novinář musí  respektovat právo jednotlivce na soukromí�  

Senzace, soukromí 
� a zabránit senzacechtivému a neoprávněnému zpřístupnění něčího soukromí veřejnosti. Vniknutí do soukromí 
jednotlivce je přípustné pouze v případě, �e převa�uje veřejný zájem.  

Veřejní činitelé 
U veřejných činitelů a jiných, prahnoucích po moci, vlivu a pozornosti  má veřejnost vět�í  právo na informace.   

Shroma�ďování a zveřejňování informací a fotografií  
Novinář by měl být vědom toho, �e shroma�ďování a zveřejňování informací a fotografií  se mů�e  po�kodit osoby, které 
nejsou zvyklé na média a pozornost veřejnosti. 

21. Zprávy o soudních zále�itostech  
Při podávání zpráv o soudních zále�itostech by měl novinář vzít v úvahu, �e nikdo není vinen, dokud k tomu nedojde 
soud.  Novinář by měl být opatrný při zveřejňování jména a fotografie pachatelů, obětí a jejich příbuzných při podávání 
zpráv o tragédiích a přípravném  řízení. 

22. Informace o dětech a nezletilých, fyzicky nebo mentálně posti�ených, či 
nemocných  
Novinář by měl být taktní při shroma�ďování a oznamování informací, zveřejňování fotografií a zprostředkování 
prohlá�ení o dětech a nezletilých, které jsou obětí ne�těstí nebo rodinné tragédie, fyzicky nebo mentálně posti�ené a těch  
s  tě�kým posti�ením či nemocí. 

23. Diskriminace a stereotypy podle rasy, pohlaví, věku, nábo�enství, etnického 
původu, geografie, sexuální orientace, zdravotního posti�ení, fyzického vzhledu a 
společenského postavení  
Novinář se brání  stereotypům podle rasy, pohlaví, věku, nábo�enství, etnického původu, geografie, sexuální orientace, 
zdravotního posti�ení, fyzického vzhledu a společenského postavení. Diskriminace na základě pohlaví, etnického původu, 
nábo�enského vyznání, sociální nebo národnostní původ, urá�ky nábo�enského cítění a zvyků,   jako� i  podněcování 
konfliktů mezi jednotlivými národnostmi je nepřípustné. 

Práva novináře 

24. Výhrada etiky a přesvědční 
Novinář má právo odmítnout jakoukoliv práci, která je v rozporu s tímto kodexem nebo jeho přesvědčením. 

25. Změny a revize obsahu  
Nikdo nemá právo měnit nebo revidovat obsah zprávy nebo jiné části práce, bez  souhlasu novináře. Novinář má právo 
podepsat své dílo to nesmí být  podepsáno bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli. 

26. Zasedání Etické rady  
V případě, �e novinář bude pozván na zasedání Etické rady, je povinen se jí zúčastnit.  V odborných věcech by měl 
novinář uznat za kompetentní pouze posouzení svého kolegy.  
27. Novinář je povinen dodr�ovat stejné standardy, které vy�aduje od odstatních 

Spanelsko_code 

I. Obecné zásady 

1. Souhlas se zásadamipodmínkou vstupu do profesního  rejstříku novinářů  
Novinář musí   v�dy mít na paměti principy profesionality a etických pravidel tohoto kodexu. Novinář  musí vyjádřit svůj 
souhlas s těmito zásadami, aby mohli vstoupit do profesního  rejstříku novinářů a federálního sdru�ení tisku. 
Ti, kteří po vstupu do registru a odpovídajícího sdru�ení, jednají způsobem, který není v souladu s těmito zásadami, bude 
penalizován. 
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2. Respekt k pravdě 
Prvním závazkem novináře je respektovat pravdu.  

3. Princip svobody �ířit informace  
Ve shodě s touto zásadou novinář musí v�dy hájit princip svobody zji�ťovat a čestně �ířit informace, jako� i svobodu 
vyjádřit se a kritizovat. 

II. Status 
8. Aby bylo mo�né zaručit potřebnou nezávislost a nestrannost při výkonu profese, musí novinář  mít na sebe a na lidi 
pracující pro něj tyto nároky:  

Právo na řádné pracovní podmínky 
a) Právo na řádné pracovní podmínky, co� znamená, plat i materiál a profesionální okolnosti, za kterých vykoná své 
úkoly. 

Povinnost a právo postavit se proti záměru vytvořit monopol 
b) Povinnost a právo postavit se proti jakémukoli evidentnímu záměru vytvořit monopol nebo oligopol na informacích, 
který by mohly bránit politické a společenské pluralitě. 

Mediální  sdru�ení 
c) Povinnost a právo podílet se na mediálních sdru�eních za účelem zaji�tění svobody informací  způsobem, který je 
slučitelný s právy médií, v rámci nich� vyjadřuje svobodu médií.  

Klauzule svědomí  
d) Právo vyu�ít klauzule svědomí,  pokud média, pro které pracuje, přijímá  morální postoje, které �kodí jeho 
profesionální důstojností, nebo které podstatně mění redakční politiku. 

Vzdělávání 
e) Právo a povinnost aktualizovat svůj odborný trénink. 

Právo na ochranu  od  vlastní instituce  
9. Novinář má právo na ochranu  od  vlastní instituce, jako� i asociací nebo jiných profesních organizací proti těm, kteří 
se  nějakým druhem tlaku  sna�í odvrátit jej od normy chování podle tohoto kodexu. 

Právo na tajemství je  závazek 
10. Právo na tajemství je právo novinářů, ale je to také závazek, který zaručuje důvěrnost informačním zdrojům. 

Záruka za  anonymní zdroje 
Proto  novinář ručí za právo zdrojů  zůstat v anonymitě, pokud o to po�ádají.  
Nicméně tato profesní povinnost  by výjimečně neměla být aplikována, pokud bylo prokázáno, �e zdroj vědomě zkresluje 
informace  nebo pokud odhalení  zdroje je jediný způsob, jak zabránit vá�ným a okam�itým �kodám  na lidech. 

11.  transparentnost informací veřejných úřadů 
 Novinář úzkostlivě dbá na to,   aby veřejné úřady plnily plní svou povinnost, pokud jde o transparentnost informací.  

Obhajoba svobodného přístupu k informacím  
Novinář  bude obzvlá�tě v�dy hájit svobodný přístup k informacím, které pochází z jsou vytvářeny veřejnými orgány, a 
volný přístup do veřejných archivů a administrativních registrů. 

12. Respekt k právu  autora  
Novinář musí respektovat práva ka�dého autora, vyplývající z tvůrčí činnosti. 

III. Principy práce 

13. Závazek hledání pravdy  
Závazek k hledání pravdy znamená, �e novinář v�dy informuje o skutečnostech, jejich� původ zná. Nesmí  zfal�ovat 
dokumenty, ani vynechat podstatné informace.  
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Nepravdivé, zavádějící nebo zkreslené informace 
Nebude zveřejňovat informace, které jsou nepravdivé, zavádějící nebo zkreslené. 
V důsledku toho: 

Porovnávání zdrojů 
a) základ   informací, které jsou určeny k �íření,  musí být pečlivě stanoven, co� znamená, �e novinář musí porovnávat 
zdroje� 

Hlas  stranám 
�a musí dát osobám, podílejících se na mo�nosti říct svou vlastní verzi skutkového stavu. 

Oprava 
b) Pokud je známo, �e se roz�ířily informace, které jsou nepravdivé, zavádějící nebo zkreslené, musí novinář chybu 
opravit tak rychle, jak je to mo�né, za pou�ití stejné typografické nebo audiovizuální podobě,  v jaké byl publikován 
původní text.   

Omluva 
Pokud je to vhodné, omluva sbude odvysílána prostřednictvím tého� média.  

Předcházení �alobě  
c) V důsledku toho musí novinář nabídnout fyzickým nebo právnickým osobám příle�itost k nápravě nepřesnosti tak, jak 
je uvedeno v přede�lém odstavci, ani� by muselo dojít k �alobě.  

Vyloučení nezákonných postupů 
14. Při  vykonávání  své profese musí novinář pou�ívat vhodné prostředky k získání informací, které vylučují nezákonné 
postupy. 

Právo fyzických a právnických osob, neposkytovat informace  
15. Novinář uznává a respektuje právo fyzických a právnických osob, neposkytovat informace, a neodpovídat na otázky, 
na ně� je tázán, ani� by bylo poru�eno právo občanů na informace. 

16. �Off the record�  pravidlo  
Se stejnými výjimkami, které se vztahují na profesní tajemství, musí respektovat novinář �off the record�  pravidlo,  
pokud o to byl výslovně po�ádán, nebo si myslel, �e taková byla vůle informátora. 

17. Rozdíl mezi skutečností, kterou říká a  názory, výklady, nebo hypotézami  
Novinář musí v�dy stanovit jasný a nezaměnitelný rozdíl mezi skutečností, kterou říká a  názory, výklady, nebo 
hypotézami,� 

Neutralita novináře 
� co� ale neznamená, �e musí být neutrální ve své profesní  činnosti. 

18. �urnalsitická informace a reklama 
Aby nedo�lo k chybám nebo zmatkům mezi u�ivateli informací, musí novinář jasně rozli�ovat  mezi informací a 
reklamou. 
Proto se má za to, �e je  eticky neslučitelné provádět současně  �urnalistiku a reklamní činnost. 
Stejně tak tento nesoulad se vztahuje na v�echny činnosti související se sociální komunikací, který mů�e znamenat 
konflikt zájmů s novinářskou profesi a jejich zásad a norem. 

19. Platby nebo odměny  
Novinář nesmí přijmout, přímo či nepřímo, platby nebo odměny od  jiných osob za to, �e ovlivní   přímo či nepřímo 
informace či ovlivní  publikaci informace či názoru jakéhokoliv druhu.   

20. Insider trading 
Novinář nesmí nikdy vyu�ít informace, kterou získá přednostně v důsledku svého povolání. Zejména novinář,  který se  
pravidelně nebo příle�itostně zabývá finančními otázkami musí dodr�ovat následující předpisy: 
a) Nesmí mít ekonomické výhody z  finanční faktů, které zná před tím, ne� byly zveřejněny a ani předávat tyto údaje 
jiným osobám. 
b) Nesmí  psát o takových dluhopisech  nebo akciích, ve nich� má on sám či jeho rodina ekonomický zájem  
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c) Novinář nemusí  kupovat nebo prodávat akcie nebo dluhopisy, o nich�  má v úmyslu psát o v blízké budoucnosti. 

Svedsko_code 

Přesnost zpráv 
1. Role masových médií ve společnosti a důvěra veřejnosti v tato  média volá  po  přesném a objektivním zpravodajství. 

2. Kontrola fakt s ohledem na okolnosti 
Buďte kritičtí ke  zpravodajským zdrojům. Zkontrolujte fakta  co nejpečlivěji s ohledem na okolnosti, i kdy� byla ji� 
zveřejněna   

Skutečnost a komentáře 
Nechte čtenářům / posluchačům / divákům mo�nost rozli�it mezi vylíčením skutečnosti a komentáři. 
3. Upoutávky, titulky a úvodní část musí být podpořeny vlastním textem.  
4. Ujistěte se  o pravosti záběrů a snímků. Dohlédněte aby obrázky a grafické ilustrace byly správné a nebyly pou�ívány 
zavádějícím způsobem. 

Fotografie 
Buďte opatrní při pou�ívání fotografií. 
11. V případě potřeby se tato pravidla vztahují i na obrázky. 

12. Manipulace obrazu 
Montá�, retu�ování obrazu elektronickým způsobem  obrazový titulek nesmí být proveden takovým způsobem, aby 
klamal čtenáře nebo je uvedl v omyl.  V�dy u takového obrázku uveďte, zda byl změněn montá�í nebo retu�ováním.  

Názory  v�ech  stran  
Poslechněte si obě strany 
13. Sna�te se lidem, kteří jsou kritizováni ve věcné zprávě mo�nost zároveň odpovědět na kritiku. Usilujte také o získání 
názorů  v�ech zúčastněných stran. Mějte na paměti, �e jediným cílem některých zpráv mů�e být  pouze po�kodit subjekt 
zpráv. 

14. Presumpce neviny 
Pamatujte si, �e v očích zákona, je osoba podezřelá z trestného činu v�dy předpokládá, �e je nevinný, dokud není 
prokázána vina. Konečný výsledek případu by měl být rovně� sdělen.  

Profesní pravidla 
Silná �urnalistická integrita je rozhodující pro spolehlivost. Ti, kteří zkoumají společnost, musí také tolerovat to, �e jsou 
sami pod drobnohledem.  

Takt  
Je důle�ité pro důvěru veřejnosti, aby novináři projevovali takt při práci v terénu. Důvěra v média a jejich pracovníky je 
zalo�en na profesních pravidlech  

Novinářská integrita 

Zadání  
1. Nepřijímejte úkoly od nikoho, kdo nepatří k vedoucím redaktorům.  

Dary 
2. Nepřijímejte úkoly, pozvání, dary,  zájezdy, nebo jakékoli jiné výhody - a neuzavírejte smlouvy či  jiné závazky, které 
by mohly zpochybnit status svobodného a nezávislého novináře 

Vněj�í  tlak 
3. Nepodléhejte vněj�ímu tlaku, kterým chce někdo docílit sta�ení nebo omezení  zveřejnění informace.  

Zneu�ití pozice novináře za účelem zisku či osobních výhod 
4. Nezneu�ívejte pozici novináře, nebo va�eho novinářského průkazu, k vyvíjení nátlaku za účelem zisku či osobních 
výhod a to pro sebe ani pro  kohokoliv jiného.  
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Insider trading 
5. Nevyu�ívejte nepublikovaných zpráv, týkajících se hospodářských  podmínkek nebo opatření státu, obcí, organizací, 
firem či soukromých osob pro zisk svůj nebo někoho jiného.  

Výhrada přesvědčení, poni�ující úkoly 
6. Mějte na paměti ustanovení v kolektivní smlouvě pro novináře, podle kterého novináři není mo�no přikázat, aby psal 
proti svému přesvědčení  nebo provádět poni�ující úkoly. 

Získávání materiálu 

Kontext zveřejnění 
7. V souladu s rozumnými přáními dotázaných  mů�ete jako novinář předem zjistit, jak a kde  bude jejich prohlá�ení 
zveřejněno. 

Pozornost lidem, se kterými hovoříte  
8. Věnujte zvlá�tní pozornost lidem, se kterými hovoříte. Informujte, zda je rozhovor určeny ke zveřejnění nebo pouze 
pro informaci. 

Fale� 
9. Nepou�ívejte fale�né rozhovory nebo obrázky. 

Pořizování fotografií  
10. Buďte rozvá�ní  při pořizování fotografií a to zejména v souvislosti s nehodami a zločiny. 

Autorská práva  
11. Dodr�ujte autorská práva textů, fotografií a nahraných materiálů  

Uvádění zdrojů  
12. Uveďte zdroj, pokud je zveřejněný materiál zalo�ený předev�ím na informacích od jiných stran. 

Pravidla proti redakční reklamě 
Je důle�ité chránit spolehlivost a integritu média. To vy�aduje,  aby média byla svobodná  a nezávislá ve svém 
zpravodajství.  
Nedopusťte nedůvěru veřejnosti, způsobenou tím, �e necháte třetí strany mít vliv na zveřejňování materiálů.  
Ujistěte se, �e redakční materiály a reklamy nelze zaměnit jednu za druhou.  
Kontrolní seznam pro redakční inzerci:  
Buďte zejména pozorní a kritičtí  v následujících situacích: 
Pokud třetí strany navrhnou my�lenky a učiní nabídky včetně jakéhokoliv druhu laskavosti na oplátku  
Pokud nabízejí bezplatné nebo téměř bezplatné výlety nebo výhody 
Pokud �ádá o předbě�nou publicitu 
Pokud jsou výrobky nebo slu�by prezentovány jako informace pro spotřebitele. Jasně  zveřejněte, jak  proběhl  výběr 
produktů a jak výrobky či slu�by byly srovnávány a testovány  a �e je testovali zaměstnanci redakce. Cílem je 
mnohostrannost takového druhu  prezentace tak, aby nedo�lo k nespravedlivé propagaci. 
Pokud třetí strany, například PR společnosti, lobbisté, akademičtí pracovníci, firmy, úředníci nebo organizace, ovládají 
 informace a komunikaci. To se týká zejména oblastí, kde  právo omezuje reklamu například léčiva, tabák, alkohol a 
reklamy zaměřené na děti. 
Na publicitu, týkající se produktů nebo jiných výstupů společnosti, organizace nebo úřední sféry tak, aby nedocházelo 
k nekalé propagaci 
Na publicitu, prodávající vlastní zbo�í, slu�by nebo jiné dohody  
Pokud je dohoda  společně s třetí stranou, je třeba říci, kdy je co  relevantní, s kým se bude kooperovat a jaké jsou 
podmínky pro spolupráci  
Pokud jsou výrobky nebo ochranné známky v rámci product placementu 

UK_ NUJ_code 
Novinář�  

Obhajoba svobody sdělovacích prostředků  
1. Ve v�ech dobách prosazuje a hájí princip svobody sdělovacích prostředků, na právo na svobodu projevu a právo 
veřejnosti být informována 
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Poctivost, přesnost a spravedlivost 
2. Sna�í zajistit, aby roz�iřované informace byly poctivě sdělovány poctivě, přesně a spravedlivě 

Opravy 
3. Dělá, co je v jeho silách, aby napravil nepřesnosti   

Fakta a názory  
4. Odděluje od sebe fakta a názory.  

Přímé a otevřené  prostředky  
5. Získává materiály čestně, přímými a otevřenými  prostředky, s výjimkou investigací,  které jsou  ve veřejném zájmu, a 
které zahrnují důkazy, které nemohou být získány pomocí přímých prostředků.  

Soukromý �ivot, smutek, úzkost 
6. Nenaru�uje ničí soukromý �ivot, smutek nebo nezpůsobuje úzkost jednotlivci, pouze pokud převy�uje veřejný zájem.  

Ochrana identity zdrojů  
7. Chrání identitu zdrojů, které poskytují důvěrné informace a materiály shromá�děné v průběhu své práce.  

Odolnost hrozbám a vlivům 
8. Odolává hrozbám nebo jakékoliv jiným vlivům, které se pokou�ejí jej ovlivnit, naru�it  nebo potlačit informace 

Nespravedlivé osobní vyu�ití nezveřejněných informací  
9. Nedopustí  nespravedlivé osobní vyu�ití informací získaných v rámci svých pravomocí, ne� jsou informace veřejně 
známé.  

Nediskriminace 
10. Nevytváří  �ádný materiál, který  mů�e vést k nenávisti nebo diskriminaci na základě věku osoby, pohlaví, rasy, barvy 
pleti, vyznání, právního postavení, zdravotního posti�ení, rodinného stavu, nebo sexuální orientace 

Reklama 
11. Neúčinkuje v reklamě, nečiní prohlá�ení, nepropůjčuje hlas nebo vzhled  pro jakoukoliv reklamu komerčního 
produktu  kromě té, která podporuje jeho práci a médium,  v něm� je zaměstnán.  

Plagiátorství 
12. Vyhýbá se plagiátorství.  

UK_Edit_code 

1 Přesnost 
i) Tisk  musí dbát  na to, aby nepublikoval nepřesnosti, matoucí nebo zavádějící informace.   

Opravy 
ii) Jasné nesprávnosti, matoucí prohlá�ení nebo nepřesné informace, které byly zji�těny  musí být okam�itě a přednostně 
opraveny a � pokud je to vhodné � zveřejněna omluva.  

Komentáře, dohady a fakta  
iii) Tisk musí jasně rozli�ovat mezi komentářem, dohady a fakty. 

Výsledek �aloby pro pomluvu  
iv) Vydání  musí hlásit spravedlivě a přesně výsledek �aloby pro pomluvu, jí�  byla redakce  stranou, není jiné dohodnuté 
ře�ení nebo je odsouhlaseno zveřejnění stanoviska. 

13 Finanční �urnalistika 
i) Dokonce i kdy� to právo nezakazuje, novináři nesmí pou�ívat finanční informace, které získají před jejich zveřejnění a 
nesmí takové informace předávat ostatním.  
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ii) Nesmí psát o akciích a dluhopisech, nich� vědí, �e na nich mají zájem sami či jeho blízká rodina, ani� by to oznámili 
editorovi či finančnímu editorovi.  
iii) Nesmí prodávat ani kupovat a to přímo nebo přes agenta akcie nebo dluhopisy, ió nich� nedávno psali a o nich� 
hodlají psát v blízké budoucnosti. 

Soukromí 
Albania_code   

Čest a pověst osob  
Novináři budou respektovat čest a pověst osob, které se stanou objektem jejich profesionálního zájmu 

Nátlak nebo kompenzace  
Novináři nesmí vyvíjet nátlak nebo nabízet jakoukoliv kompenzaci výměnou na informace  svému zdroji, V případech, 
kdy je k získání informací nezbytná platba, má to čtenář právo se dozvědět ze zprávy.  

Práva jednotlivce na soukromí  
Novináři  budou respektovat práva jednotlivce na soukromí, pokud nejde o veřejný zájem, který je definován dále.  

Armenie_code (Jerevan) 

Informace soukromé povahy  
Uvědomte si, �e shroma�ďování a zveřejňování informací soukromé povahy mů�e po�kodit lidi a způsobit jim bolest 
Respektujte a dodr�ujte právo na soukromí  

Veřejné osoby  
Zásah do soukromí hodnostářů, veřejných osob a jedinců, usilujících o moc a o pozornost veřejnosti mů�e být odůvodněn 
naléhavou společenskou potřebou  

Belgie_code 

Důstojnost a právo na soukromí  
Vydavatelé, �éfredaktoři a novináři musí respektovat důstojnost a právo na soukromí jedinců  a vyhnout se v�em  vpádům 
do fyzického nebo du�evního utrpení,  pokud to neshledávají nezbytné dohody, týkající se svobody tisku  

Tajemství  
Tajemství ve veřejných a soukromých zále�itostech, jak jsou definovány zákonem, nemohou bránit svobodě tisku. 

Bulharsko_code 

2.2 Obtě�ování 
2.2.1 Neu�íváme hrozby, násilí nebo obtě�ování za účelem získat informace nebo záběry. 

2.3 Ochrana osobních údajů 
2.3.1 Respektujeme nedotknutelnost ka�dého soukromého �ivota. 

Publikování fotografií bez  souhlasu 
2.3.2 Vyhýbáme se vyhnout publikování fotografií a nahrávkek osob, pořízená mimo veřejná místa bez jejich souhlasu. 

Utrpení  
2.3.3 Nestupňujeme  utrpení lidí posti�ených tragédií nebo trestnou činností a informujeme o těchto věcech se soucitem a 
s omezeními. 

Soukromí  
2.3.4 respektujeme přání lidí, kteří se trápí v soukromí. 
2.3.5 Pouze výjimečně by veřejný zájem ospravedlnil zásah médií do soukromého a rodinného �ivota. 
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Osobnosti veřejného �ivota  
2.3.6 V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, lze očekávat, �e osobnosti veřejného �ivota mohou 
očekávat men�í stupeň soukromí, informace o jejich soukromém �ivotě  se mohou zveřejnit, pouze pokud je to ve 
veřejném zájmu..  

Dansko_code 

Posvátnsot soukromí 
Informace, které mohou poru�it posvátnost soukromého �ivota musí být vyloučeny, pokud neexistuje zřejmý zájem tak 
učinit.  

Pověst 
Ka�dý jedinec má právo na ochranu své pověsti 

Finsko_code 

Důstojnost  jednotlivce  
26. Lidská důstojnost ka�dého jednotlivce musí být respektována.  

Etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení  
Etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení nebo jiné podobné osobní charakteristiky nesmí být 
uvedeny v nevhodným nebo zneva�ujícím způsobem. 

Delikátní zále�itosti   
27. Velmi delikátní zále�itosti v osobním �ivotě  jednotlivce mohou být zveřejněny jen se souhlasem dotčené osoby nebo 
pokud jsou předmětem  veřejného zájmu. Při pou�ití fotografického materiálu musí být zaji�těna ochrana soukromí.  

Onemocnění, úmrtí nebo oběti  
28. Informace o výskytu onemocnění či úmrtí nebo o obětech nehod či zločinech musí být v�dy předmětem uvá�ení.  

Akce na veřejném místě  
29. Je obecně akceptované, �e informování a fotografie z událostí, které se konají na veřejném místě,  jsou �ířeny bez  
nutnosti získat souhlas  zobrazených subjektů   

Právo na soukromí a veřejná dostupnost  informace 
30. Právo na soukromí se vztahuje na publikování veřejných listin nebo jiných veřejných zdrojů. Veřejná dostupnost  
informace nemusí nutně znamenat, �e to mů�e být volně zveřejněna. Zvlá�tě zvá�it je třeba problematiku dětí a 
mladistvých. 

Usvědčený zločinec 
31. Jméno, fotografie nebo jiná identifikační fakta usvědčeného zločince mů�e být zveřejněna, pokud nemů�e být  
vnímána jako nespravedlivá, pokud jde o postavení a činnost odsouzené osoby.  

Identita nezletilé osoby  
Novinář musí být zvlá�tě opatrní, aby neprozradili identitu nezletilé osoby nebo osoby, která není trestně odpovědná.  

Identifikace podezřelého či obviněného 
32. Novinář musí dávat pozor, aby  nezveřejnil informace, které mohou vést k identifikaci subjektu v případech, kdy 
subjekt je pouze podezřelý  nebo obviněný. 
33. Informace o odsouzených, obviněných nebo podezřelých nesmějí  být zveřejněny, pokud  by informace mohla odhalit  
identitu oběti vysoce citlivého zločinu.  

Toto�nost obětí  
34. Toto�nost obětí vysoce citlivého zločin musí být chráněna, pokud to není  ve  věci značného veřejného zájmu. 
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Sledování soudního případu  
35.. Pokud byla zveřejněna informace o vy�etřování, obvinění či odsouzení, měla by  být zále�itost intenzivně sledována 
a� do konce.  

Proces 
Během probíhajícího soudního procesu, novinář nesmí usilovat o vliv na rozhodnutí soudu nebo předčasně označit za 
viníka objekt soudu.  

Nizozemi_code 

 2.4. Soukromí 
2.4.1. Novinář nebude napadat soukromí osob více, ne� je nezbytné v rámci práce.  Poru�ení soukromí se kří�í s  linií 
obezřetné �urnalistiky,  pokud neexistuje �ádný rozumný  zájem na  zveřejnění takového soukromí.  

Veřjené osoby a VIP  
2.4.2. Pro osoby ve více či méně veřejných funkcích, a pro VIP je určité vystavení nechtěné publicitě nevyhnutelné.  
Jejich osobní chování v uzavřených a soukromých prostorách má právo na ochranu proti ne�ádoucímu  protiprávního 
jednání, co� neplatí, pokud toto chování prokazatelně ovlivňuje jejich veřejná vystoupení. 

Obrazy z volně nepřístupných prostor 
2.4.3. Novinář nepublikuje fotografie a obrazy a nevysílá vyobrazení osob v oblastech, které nejsou obecně přístupné bez 
jejich svolení a nebude vyu�ívat dopisy a osobní poznámky bez svolení těch, jich� se to týká.  

Stalking 
2.4.4. (Foto)reportér  nebude obtě�ovat osoby po del�í dobu, ani následovat, ani není přípistné se k nim připojit.  Editoři 
se zajistí, �e informace a fotografie získané takovým způsobem nebudou zveřejněny. 

Podezřelí a obvinění  
2.4.5.  Novinář se zdr�í zveřejňování  podrobnosti v obrazech a textu, v jejich� důsledku lze  podezřelé a obviněné snadno 
identifikovat a a umo�nilo by to jejich sledování jinými osobami ne� okruhem lidí, kteří jsou ji� informováni.  
Novinář nemusí dodr�ovat toto pravidlo, pokud jméno tvoří důle�itou součást zprávy, a nezveřejňuje jméno kvůli tomu, 
�e  obecná pověst dotyčné osoby neslou�í �ádnému účelu s mohlo  způsobit zmatek a záměnu s jednotlivci, kteří by mohli 
být po�kozeni v důsledku toho, �e jméno je zmíněno v investigativní reportá�i. . 

Disciplinární  řízení  právníků, lékařů, notářů  
2.4.6. Zveřejňování disciplinárních řízení  právníků, lékařů, notářů a podobných úředníků, kteří udělali chybu v rámci 
profese,  slou�í obecnému zájmu. Obchodní zájmy a činnosti dotyčné osoby, které mů�e zveřejnění negativně ovlivnit, 
nespadají pod zájem na ochranu soukromí. Uvedení jména dotyčné osoby mů�e být důle�ité, neboť zabraňuje záměně  s 
kolegy. 

Inforamce o  záva�ných trestných činech  
2.4.7. V materiálech o  záva�ných trestných činech (a trestním řízení), musí být vynechány v�echny podrobnosti o 
přestupcích, o nich� se předpokládá, �e by vedly k utrpení oběti nebo její nejbli��í rodiny a pokud  nejsou potřebné k 
prokázání povahy a záva�nosti trestného činu nebo jejich následků. 

Jména zúčastněných stran  
2.4.8. Obecně platí, �e není námitek proti uvádění jmen zúčastněných stran ve zprávách o veřejném sly�ení v řízení 
občanském či správním řízení. Je ale mo�né, �e existuje zájem na  anonymitě a ten mů�e být tak záva�ný, �e zveřejnění 
plného jména není ře�ením. To se mů�e týkat případů,  kdy je civilní osoba �alovaná ve správním řízení. 

Italie_code 

Právo na tajemství, soukromí  
Novinář respektuje právo na tajemství ka�dého člověka, nesmí zveřejňovat zprávy o něčím soukromém �ivotě, pokud 
nejsou transparentní a relevantní pro veřejný zájem.  

Vlastní identita a povolání novináře 
Novinář musí při shroma�ďování zpráv v�dy oznámit  vlastní identitu a povolání. 
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Jména a foto příbuzných  
Jména příbuzných osob zapojených do ka�dodenních událostí  nemohou být zveřejněny, pokud nejsou relevantním 
veřejným zájmem, nemohou být ani známy v případě ohro�ení bezpečnosti lidí, ani se nemohou publikovat dal�í prvky, 
které mohou  prozradit identity lidí (foto , obrázky). 

Jména obětí sexuálního násilí  
Jména obětí sexuálního násilí nemohou být ani zveřejněna, ani nemů�e novinář zveřejnit detaily, které mohou vést k 
jejich identifikaci, jedině pokud to �ádá sama oběť a to z důvodu relevantního obecného zájmu.  

Identifikace právního týmu nebo policie  
Novinář musí s velkou obezřetností postupovat, pokud zveřejňují jména nebo informace, které mohou vést k identifikaci 
členů  právního týmu nebo policie, pokud existuje riziko pro ně nebo jejich rodiny. 

Kypr_code 

Soukromý �ivot 
Pověst a soukromý �ivota ka�dého jednotlivce bude respektován. Vniknutí a vy�etřování soukromého �ivota fyzických 
osob bez jejich souhlasu, včetně fotogorafování na soukromém pozemku a také shroma�ďování informací 
prostřednictvím odposlechových zařízení, jsou obecně nepřijatelné, a jejich zveřejnění mů�e být odůvodněno pouze ve 
výjimečných případech a  pouze ve veřejném zájmu . 

Nemocnice 
Vy�etřování nebo zhotovování a zveřejňování  snímků / vyobrazení osob v nemocnicích a jiných podobných institucích 
budou prováděny diskrétně a po získání povolení  

Smutek  a �al 
V případech týkajících se smutku, �alu  nebo �oku,  musí se přístup vyznačovat v maximální míře diskrétností a 
sympatiemi.  Je nutné vyhýbat  se jakémukoliv jednání, které mů�e zvý�it lidské utrpení. 

Litva_code 

Článek 22. limity pro kritiku soukromé a veřejnéou osoby 
Novinář a vysilatel se řídí pravidlem, �e limity pro kritiku jednotlivce jsou mnohem přísněj�í v porovnání s veřejnou 
osobou. Proto,  pokud jde  publikování informací o soukromé osobě, musí být dána přednost ochraně soukromého �ivota, 
při publikování informací o veřejné osobě pak veřejnému zájmu. 

Právo na odpověď  
Kromě toho musí kritizovaný mít v�dy právo na odpověď, musí mít mo�nost ospravedlnit sám sebe  a vysvětlit nebo 
vyvrátit nesprávné informace. V to dotyčná osoba odmítne nebo takový pokus sel�e, pak musí být v tomto smyslu vydána 
informace.  

Článek 36. Soukromý �ivot 
Novinář nemá právo zveřejnit fakta o soukromém �ivotě jednotlivce bez jeho souhlasu, kromě případů, kdy jsou v 
souvislosti s veřejnou osobou, a tyto skutečnosti jsou důle�ité pro společnost nebo  jsou spojeny s trestnou činností.  

Článek 37. Presumpce neviny 
Novinář a mediální organizace musí dodr�ovat presumpci neviny. Jednotlivec mů�e být obviněn pouze na základě 
rozsudkem nebo rozhodnutí soudu. 

Článek 38. Neověřená obvinění 
Novinář a mediální organizace  nezveřejňují bezdůvodná, neověřená obvinění, která  nejsou podlo�ena fakty 

Článek 39. Údaje o vy�etřování 
Údaje o vy�etřovacím řízení nesmí být zveřejněny, zveřejnění těchto údajů není ve veřejném zájmu. 

Článek 40. Osobní údaje podezřelého 
Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu v případě, �e toto�nost podezřelého 
mohou být stanoveny z těchto údajů. 
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Informace veřejnost o nevině  
Pokud publikování jméno osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, obviněného nebo pachatele je potřebné z hlediska 
veřejného zájmu, �e zločin není prokázáno, musí novinář a mediální organizace  neprodleně informovat veřejnost o 
nevině této osoby. 

Článek 41. Oběť trestného činu 
Osobní údaje o oběti trestného činu nesmí být publikována bez souhlasu oběti, nebo, v případě, �e oběť je zabita, bez 
souhlasu jejích příbuzných.  
Tyto informace mohou být zveřejněny bez souhlasu oběti nebo jeho příbuzní pouze v případech, kdy oběť je veřejnou 
osobou, nebo publikování těchto údajů je ve veřejném zájmu. 

Článek 42. Osobní údaje svědka 
Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje svědka trestného činu, je-li mo�né z těchto údajů zjistit toto�nost svědka.  

Článek 43. Osobní data dlu�níka 
Novinář a mediální organizace  nezveřejňuje osobní data, ani informace týkající se míry zadlu�ení dlu�níka, pokud není 
ve veřejném zájmu. 

Článek 44. Přečiny 
Osobní údaje o fyzických osobách, které spáchaly méně záva�né přečiny a byly mírně potrestány, nesmí být zveřejněny. 

Článek 45. Staré zločiny 
Novinář a mediální organizace by neměli zmiňovat staré zločiny spáchané jednotlivcem který byl odsouzen. Toto 
pravidlo neplatí, pokud tato osoba pokračuje v trestné činnosti, která se vztahuje k trestným činům spáchaným  jí v 
minulosti, nebo usiluje o vysoké postavení ve společnosti. 

Článek 46. Rodinné konflikty 
Novinář a mediální organizace  nezveřejňuje informace o rodinných konfliktech. Výjimky mohou být povoleny, pokud 
jde o osoby, které mají vysoké postavení ve společnosti, usilující o takové pozice nebo v případech, kdy zveřejnění těchto 
informací je ve veřejném zájmu. 

Článku 47. Zneu�ívání vyobrazení katastrof, dopravních nehod, úmrtí, napadení či 
agrese 
Novinář a mediální organizace  nesmí zneu�ívání obrázky katastrof, dopravních nehod, úmrtí, napadení či agrese, které 
mohou zranit city dotčených osob nebo jejich příbuzné nebo  city čtenářů nebo diváků.  

Článek 48. Informace o osobách ve stavu tísně 
Je zakázáno zveřejňovat informace o osobách ve stavu tísně nebo na prahu smrti, rovně� zveřejnění záběry a fotografie z 
těchto osob. 

Článek 49. Sebevra�dy 
Veden úctou  k soukromí osob a jejich příbuzných, novinář a mediální organizace neuvádí jméno nebo jiné údaje týkající 
se sebevra�d nebo pokusů o sebevra�du, pokud tyto informace mohou pomoci zjistit toto�nost těchto osob (zejména dětí a 
mladistvých). 
Při zveřejňování informací o sebevra�dě nebo pokusu o sebevra�du, by novinář či mediální organizace  měli být zvlá�ť 
opatrní při  poukazování na motivy a okolnosti sebevra�dy nebo pokusu o sebevra�du, aby zveřejněná informace 
neinspirovala sebevra�edné chování ve společnosti. Doporučuje se poskytovat informace o dostupné  psychologické a 
sociální pomoci a to  v souvislosti se zveřejněním vý�e uvedených informací. 

Článek 50. Oběti sexuálního  zneu�ívání 
Je zakázáno zveřejňovat jména či jiné údaje o jednotlivcích, vystavených sexuálnímu zneu�ívání bez jejich souhlasu, 
pokud jejich toto�nost lze z těchto údajů zjistit.  

Článek 51. Trestné činy mladistvých 
Novinář a mediální organizace  nezveřejňuje �ádné  osobní údaje mladistvého  v souvislosti s trestnými činy nebo jinými 
poru�eními zákona v případě,  pokud toto�nost nezletilého  mů�e být z těchto údajů zji�těna, s výjimkou případů, kdy se 
schovává před orgány  činnými v trestním řízení nebo soudu. 
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Článek 52. Soukromé dopisy 
Zveřejňovat soukromé dopisy lze pouze se souhlasem autora nebo příjemce. Po jejich smrti je nutný souhlas od  rodičů 
man�elů, nebo děti. 

Článek 53. Zdraví jednotlivců    
Vyjádření respektu k soukromému �ivotu a jeho tajemství znamená, �e novinář a mediální organizace nezveřejňují 
informace o stavu jednotlivců, jejich zdraví, léčení, zdravotních prognózách a dal�í informace týkající se zdraví bez 
souhlasu těchto jednotlivců či jejich zákonných zástupců.   
Tyto informace mohou být zveřejněny bez souhlasu příbuzných pouze tehdy, pokud: dotyčná osoba je veřejnou osobou a 
zveřejňování těchto informací je ve veřejném zájmu a oficiální lékařský posudek je k dispozici od zdravotnického 
zařízení. 

Článek 54. Poni�ování a zesmě�ňování kvůli  příjmení, rase, národnosti, 
etnickému původu, nábo�enskému přesvědčení, věku, pohlaví, sexuální orientaci, 
zdravotního posti�ení nebo fyzických nedostatků 
Novinář a mediální organizace  nesmí poni�ovat ani zesmě�ňovat jednotlivce kvůli  příjmení, rase, národnosti, etnickému 
původu, nábo�enskému přesvědčení, věku, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotního posti�ení nebo fyzických nedostatků, i 
kdy� se takový jedinec dopustil trestného činu.  
Kromě toho novinář a organizátor spojovat národnost, etnický původ nebo sociální skupinu a sexuální orientaci 
podezřelého, obviněného nebo pachatele s trestným činem jím spáchaným. 

Článek 55. Podněcování nenávisti 
Je zakázáno, aby  novinář provokoval, ať u� přímo nebo nepřímo, svár nebo podněcoval nenávist jakékoli skupiny osob 
nebo jeho členů z důvodů uvedených v článku 54. 

Článek 56. Manipulace, fale�né popisky pod fotografií 
Novinář a mediální organizace  nezveřejňují uměle manipulované  fotografie, fale�né popisky pod fotografií, které by 
mohly urá�et vylíčeného jednotlivce. Novinář nesmí zveřejňovat zvukové a obrazové materiály, které naru�ují my�lenky 
nebo fakta informátora. Toto ustanovení  neplatí pro zveřejnění karikatur, karikatury nebo komické spiknutí. 

Článek 57. Respekt  k lidským právům 
Novinář a mediální organizace  musí respektovat lidská práva a svobody, i v případech, kdy jednotlivé nezná, ani není 
schopen pochopit svá práva. 

Slabost  a nezralost 
Novinář a mediální instituce nesmí zneu�ívat slabosti a nezralosti jedince, nepochopení jeho práv a svobod, provokovat k 
poni�ujícímu jednání nebo chování, nebo jej vylíčit v situacích, poni�ující lidskou důstojnost. 

Článek 62. Primární zdroj informací 
Novinář a mediální organizace musí určit primární zdroj informací, pokud ve svém materiálu uvádí  práci informace 
zveřejněné nebo zpracované jiným novinářem nebo médiem.  

Článek 63. Námezdná práce 
Novinář nesmí psát pro jiné jednotlivce, pou�ijte pravé jméno jiné osoby, nebo podepsat práci, jím zhotovenou.  

Článek 64. Informace  několika redakcím, 
Pokud novinář nabízí stejnou práci nebo informaci  několika redakcím, je povinen je o tom informovat.   

Článek 65 Interní jednací  řád a interní etický kodex 
Mediální organizace musí mít interní jednací  řád a interní etický kodex.  Alespoň jeden dokument schválený organizací, 
který vymezuje  práva, povinnosti, odpovědnost, pracovněprávní vztahy novináře, stejně jako jeho ochran proti mo�nému 
omezení jeho práv. 

Článek 65 Absence písemné dohody mezi organizací a  novináři 
Mediální organizace  by se měla dohodnout s novinářem písemně o vyu�ití jeho práce. Absence písemné dohody mezi 
organizací a  novináři, pokud jde o vyu�ití novinářské práce, nezbavuje mediální organizaci  povinnosti platit řádné 
odměny za takovou práci. 

Článek 67. Právo odmítnout autorství 
Novinář má právo odmítnout autorství a nepodepsat se pod práci, pokud obsah byl podstatně naru�en v procesu editace.  
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Článek 68. Mlčenlivost o zále�itostech mediální organizace 
Novinář je povinen zachovávat mlčenlivost o zále�itostech mediální organizace, pokud fakta nejsou spojené s 
poru�ováním zákonů a etiky. 

Madarsko_code 

Sekce 3. Ochrana osobnosti  

3.1.1. Lidská práva a důstojnost  
Novináři musí respektovat lidská práva a důstojnost osobnosti.  

Nepravdivá obvinění , urá�livé výrazy 
Novináři nesmí činit nepravdivá obvinění, a nesmí pou�ívat urá�livé výrazy, které jsou v rozporu s dobrou pověstí a ctí  
ostatních. Zda je či není určitý konkrétní výraz  ofenzivní, to  musí být posuzováno s ohledem na zveřejněná fakta a na 
charakteristiky vztahující se k �ánru, text se jedná. 

3.1.2. Emoce obětí trestných činů, rodinných příslu�níků  
Je etickým prohře�kem nevzít v úvahu  osobní  práva a emoce obětí trestných činů nehod nebo podobných událostí  nebo 
osobní práva a emoce rodinných příslu�níků těchto obětí  a prezentování takových událostí  bez ohledu na �al.  

Jména obětí, VIP 
Jména obětí nesmí být zveřejněna před tím, ne� jsou oznámena rodině. Údaje, které by mohly identifikovat oběti před 
členy okam�ité oběti rodiny byly oznámeny. Údajům, které by mohly identifikovat oběti  i bez uvedení jejich jména, je 
třeba se vyhnout. (Nicméně, v případě důle�itých veřejných osobností  tato  pravidla nemusí nutně platit.) 

3.1.3. Jména či fotografie osob účastnících se trestního řízení  
Při zveřejňování jména či fotografie osob účastnících se trestního řízení musí být respektováno příslu�né právo.  

3.1.4. Soudní rozhodnutí o pomluvě  
Pokud byla zveřejněna skutečnost, po�kozující dobré jméno subjektu nebo jeho zájmů, zveřejní se i následné soudní 
rozhodnutí nebo se zveřejní dal�í relevantní fakta.  

3.1.5. Důvěrnost po�adovaná veřejným orgánem 
Pokud veřejný orgán vy�aduje důvěrnost, musí se  tento po�adavek brát v úvahu s ohledem na zvlá�tnost situace.  

3.1.6. Ochrana osobnostních práv nezletilých osob  
Ochranou osobnostních práv nezletilých osob se rozumí zamezení zveřejnění jejich jmen, fotografií či detailů, které by 
mohly vést k jejich identifikaci, stejně tak je nutno zabránit ohro�ujícím okolnostem s ohledem na jejich výchovu.  
Poru�ení osobnostních práv dětí a mladistvých je etickým přečinem. Etická  odpovědnost novinářů by měla platit, i kdy� 
dojde k dohodě se zákonným zástupcem, rodičem nebo poručníkem  

Zobrazení dětí 
Děti mohou být zobrazeny pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců nebo se souhlasem ředitele �koly či 
�kolky nebo  odpovědného učitele, v případě, �e se reportá� koná ve �kole či �kolce za přítomnosti dětí. Pokud není 
mo�né, aby takový souhlas byl získán před nahráváním materiálu, který má být zveřejněn, musí být písemný souhlas 
získán  před zveřejněním materiálu. Přirozeně [sic! "one is plenty"�] to se nevztahuje na ty případy, kdy  nezletilí nejsou 
zastoupeni jednotlivě, ale jako dav. 

3.1.7. Právo na soukromí  
Mezi  ostatními osobnostními právy je třeba respektovat i  právo na soukromí. Je to velmi vá�ný přestupek proti etice 
�urnalistiky. Vá�ným přestupkem je i  poru�ování osobnostních práv členů rodiny veřejných osobností,  jako kdyby jejich 
práva byla součástí osobnostních práv veřejné osobnosti.   

3.1.8. Práva nemocných  
V ka�dém �ánru �urnalistiky je třeba věnovat zvý�enou pozornost ochraně a právům osob trpících jakoukoliv nemocí. 

3.1.9. Informování o politické straně, vyvá�enost   
Neexistují �ádné předpisy, které stanoví, �e informování o v�ech nebo jedné politické straně je povinné. Výběr politiků k 
rozhovoru zále�í na příle�itosti (např. program pro volby, diskuse u kulatého stolu mezi politiky atd.), na záměrech 
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novinářů a redaktorů, a na přítomnosti mimoparlamentních účastníků  (např. strany mimo parlament, dal�í společenské 
organizace, profesní organizace, experty apod.). Pokud  daná politická strana odmítá zastoupení,  nevylučuje to mo�nost 
zastoupení ostatních stran. 

3.2.1. Přestupky proti etice �urnalistiky  
Přestupky proti etice �urnalistiky jsou: 

Změny prohlá�ení dotázaných bez jejich souhlasu  
výrazné změny prohlá�ení dotázaných bez jejich souhlasu, nebo bez schválení změn v prohlá�ení, pokud si to respondenti 
si vy�ádali, 

Vytváření mylného dojmu  
vytváření mylného dojmu, �e  dotazovaný něco neřekl  

Zkreslené či urá�livé vizuální nebo textové souvislosti  
zobrazování  dotazovaného  ve zkreslené či urá�livé vizuální nebo textové souvislosti, či�  

Médium, ve něm� bude zpráva zveřejněna  
� uvádění v omyl dotazovaného o místě (médiu), ve něm� bude zpráva zveřejněna, 

Autorizace 
nedat před zveřejněním ke shlédnutí text, pokud to novinář slíbil  

3.2.2. Podmínky, za kterých mů�e rozhovor probíhat  
Dotazovaný  má právo stanovit podmínky, za kterých mů�e rozhovor probíhat. Tato praxe nemů�e být vykládána jako 
poru�ení redakční svobody.  
3.2.3. Před zveřejněním je nutné předlo�it pouze takový článek či nahraný materiál, u něj� to bylo zúčastněným na 
po�ádání přislíbeno. Účelem této praxe mů�e být odstranit věcné chyby v textu.  

Rakousko_code 

5. Ochrana osobních práv 

5.1. Ochrana a úcta k  jeho osobní právům  
Ka�dý člověk má právo na ochranu a úctu k  jeho osobní právům a důstojnosti. 

5.2. Nactiutrhání nebo zneva�ování  
Nactiutrhání nebo zneva�ování osob se pova�uje za poru�ení etického kodexu.  

5.3. Osoby, jejich� �ivot je v nebezpečí  
Osoby, jejich� �ivot je v nebezpečí, nesmějí být v médiích  identifikovány, pokud je taková identifikace mů�e přivést do 
je�tě vět�ího nebezpečí.  

5.4. Zneva�ování  
Prohlá�ení, která podněcují ke zneva�ování či podezření vůči osobě nebo skupině osob jsou  striktně zapovězena.  

5.5. Diskriminace z důvodu rasy, nábo�enství, národnosti, sexuální orientace  
Jakákoli diskriminace z důvodu rasy, nábo�enství, národnosti, sexuální orientace nebo z jakéhokoli jiného důvodu je 
nepřípustná. 

5.6. Bagatelizování nebo výsměch nábo�enskému učení  
Jakékoli bagatelizování nebo výsměch nábo�enskému učení nebo uznané církvi a nábo�enské společnosti je pova�ováno 
za nepřípustné. 

5.7. Znetvořující fotografie 
Zveřejnění  znetvořujícího  fotografického materiálu, který je hanlivý pro zobrazené  nebo skupiny osob,  je nepřípustné. 
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6. Soukromí 

6.1.  Soukromí v�ech osob  
Soukromí v�ech osob musí být chráněno z principu.  

6.2. Děti  
Pokud jde o děti, ochrana soukromí musí být nad zpravodajskou hodnotou.  

6.3. Zprávy o mladistvých  
Před zveřejněním fotografií a zpráv o mladistvých  je nutné brát zvlá�tní kritický zřetel na otázku, zda takové zveřejnění 
je ve veřejném zájmu. 

6.4. Zprávy o trestných činech mladistvých 
Zprávy o trestných činech nebo pochybení na straně mladistvých nesmí ztí�it nebo úplně zabránit jejich případné 
reintegraci do společnosti. V takových případech se jejich plná jména nezveřejňují.  

6.5. Rozhovory a fotografování dětí  
Novináři  chovají  zvlá�tní obezřetnost při rozhovorech a fotografování dětí a podávání zpráv o zále�itostech, které by 
mohly mít negativní vliv na jejich budoucnost. 

Spanelsko_code 

4. Právo jednotlivců na soukromí  
Ani� by byla poru�ena práva občanů na informace, se novinář bude respektovat právo jednotlivců na soukromí a 
nezapomínat, �e: 

a) Obrana veřejného zájmu  
Jen obrana veřejného zájmu je důvodem naru�ení nebo vy�etřování soukromého �ivota člověka bez jeho předchozího 
souhlasu. 

b) Bolest nebo utrpení  
Při jednání o otázkách, které mohou způsobit nebo naznačovat bolest nebo utrpení dotčeným osobám, musí se novinář 
vyhnout hrubý zásahům a zbytečným spekulacím o jejich pocitech a okolnostech. 

c) Ochrana osobních údajů  
Omezení týkající se ochrany osobních údajů je třeba vzít v úvahu zvlá�tě při jednání s osobami v nemocnicích nebo 
podobných institucích. 

d) Děti a mláde� 
Pozornost musí být věnována zacházení s problémy, které se týkají dětí a mláde�e. právo na soukromí nezletilých musí 
být respektováno. 

Svedsko_code 
Respektovat individuální soukromí 

7. Soukromí jednotlivců  
Buďte opatrní v publikování textů, které mohou zasahovat do soukromí jednotlivců. Zdr�te se takových kroků, pokud 
nejsou zjevně ve veřejném zájmu. 

8. Sebevra�dy 
Věnujte  velkou opatrnost oznámení o sebevra�dě a pokusu o sebevra�du, a to zejména z ohledu na pocity příbuzných a s 
ohledem na to, co bylo řečeno vý�e o soukromí jednotlivce. 

9. Oběti trestných činů a nehod  
V�dy berte  co největ�í ohled na oběti trestných činů a nehod. Pečlivě  kontrolujte jména i záběry, určené pro publikaci  z 
ohledu na oběti a jejich příbuzné. 
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10. Rasa, pohlaví, národnost, zaměstnání, politická příslu�nost či nábo�enské 
přesvědčení  
Nezdůrazňujte rasu, pohlaví, národnost, zaměstnání, politickou příslu�nost či nábo�enské přesvědčení v případě 
dotyčných osob, pokud tyto údaje nejsou důle�ité v kontextu a pokud je taková zmínka nedůstojná. 

Zveřejňování jmen 
Buďte opatrní při zveřejňování jmen 
15. Dejte pozor na důsledky, které mohou pociťovat osoby, jejich� jména byla zveřejněna. Upusťte od zveřejnění jmen, 
pokud není zjevně ve veřejném zájmu. 
16. Pokud není zveřejněno jméno osoby, pak je třeba upustit od zveřejnění obrázku nebo údaje o zaměstnání, titulu, věku, 
národnosti, pohlaví, atd., údajů, které by mohly dotyčnoju osobu identifikovat.  
17. Mějte na paměti, �e ve�kerou odpovědnost za zveřejnění jména a fotografie nese vydavatel materiálu. 

UK_edit_code 

3 Soukromí 

i) Ochrana soukromí  
Ka�dý musí mít právo na ochranu soukromí, rodinného �ivota, domova, zdraví a korespondence, včetně elektronické 
komunikace.  Očekává se, �e redaktoři zdůvodní ka�dé vniknutí do soukromého �ivota jednotlivce bez jeho souhlasu.  

ii) Fotografie na soukromých místech  
Je neakceptovatelné fotografovat jednotlivce na soukromých místech bez jejich souhlasu.  Soukromá místa jsou místa ve 
veřejném i soukromém vlastnictví, na nich existuje rozumný předpoklad soukromí.  

4 Obtě�ování 
i) Novináři nesmí se účastnit zastra�ování, obtě�ování nebo trvalého  pronásledování. 
ii) Nesmějí setrvávat v dotazování,  telefonování, sledování a fotografování jednotlivců, kteří je po�ádali, aby se toho 
zdr�eli,  ani setrvávat na jejich majetku, pokud byli po�ádáni, aby jej opustili a nesmí takové jednotlivce pronásledovat.   
iii) Redaktoři musí zajistit, aby tyto principy byly dodr�ovány  i těmi, kteří pro ně pracují a nesmějí takový materiál 
pou�ívat ani z jiných zdrojů.  

Naru�ení smutku nebo �oku 

i) Soucit  a s rozvaha 
V případech v nich� je  zahrnut osobní smutek nebo �ok, musí se přistupovat k jednotlivcům se soucitem a s rozvahou a  
zveřejnění musí být provedeno citlivě. Nemělo by to naru�ovat práci  na informování ze soudního projednávání,  jako je 
například To by nemělo omezovat právo na zprávu soudního řízení, jako je vy�etřování.  

ii) Sebevra�dy 
Při informování o  sebevra�dě, je třeba dbát, aby se zabránilo nadměrným detailům  o pou�ité metodě. 

Skrytá kamera  
Albanie_code 

Novináři mohou u�ívat úskoky, skryté kamery, mikrofony nebo dal�í speciální zařízení nebo skrýt svou profesní identitu, 
pokud nejsou jiné prostředky získat informace, zejména ty, které jsou důle�ité pro veřejný zájem,  pak ale musí označit 
tuto skutečnost v článku.  
Novináři nesmějí nikdy obracet pozornost na osobní či soukromé aspekty, pokud jsou irelevantní. �Náhlé� u�ití kamery 
na veřejnosti nebo v instituci má respektovat přání a pocity prezentované osoby. Veřejní činitelé jsou oprávnění 
nezveřejňovat svůj soukromý �ivot s výjimkou případů, kdy  soukromé činy mohou mít vliv na jejich veřejný �ivot.  

Bulharsko_code 
2.1.2 u�íváme lsti, skryté kamery, mikrofonů nebo jiného speciálního vybavení, nebo krycí profesní identity, není-li 
jiných prostředků k získání informace, natolik důle�ité, �e jde o  veřejný zájem, tyto metody jsou uvedeny v�dy v článku  

Estonsko_code 
4.9. Materiály, poru�ující soukromí jednotlivce mohou být zveřejněny jen tehdy, pokud veřejný zájem převa�uje nad 
právem na soukromí.   
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Madarsko_code 
3.2.4. Informace musí být získávána pouze pomocí právních  a etických prostředků a způsobů. Odposlech, odposlechy 
telefonátů a pou�ití skryté kamery nebo skrytého audio záznamu představuje přečin  proti etice �urnalistiky, stejně jako 
zveřejnění  informací, které se týkají soukromého �ivota a která není povoleno zveřejnit.  
Nahrávání se pova�uje za �skryté� v případech, kdy 
nahrávací  přístroj je skrytý nebo ukrytý, 
předmět není vědom probíhajícího nahrávání  
Na veřejných akcích, nahrávání nemů�e být pova�ováno za skryté, ani pokud přítomní nejsou upozorněni na to, �e 
probíhá.   
Pou�ití skryté nahrávky nepředstavuje etický trestný čin 
je-li určeno k odhalení nelegálních nebo antispolečenských  aktivit, nebo 
pokud je objektem televizní nebo rozhlasová show, které  mů�e být dosa�eno pouze pomocí skrytých nahrávek, nebo 
v případě, �e po�adovaný materiál nelze nahrávat otevřeně. 
Skryté nahrávky musí být povoleny �éfredaktorem.  
Telefonní hovory mohou být zaznamenány s předchozím oznámením. 

UK_edit_code 

10 Utajované nahrávání a lest 
i) Tisk se nesmí sna�it získat nebo publikovat materiály získané pomocí skryté kamery nebo tajného odposlouchávacího 
zařízení nebo zachycení soukromých nebo mobilních  telefonních hovorů, zpráv nebo e-mailů nebo odcizených 
dokumentů,  dokladů nebo fotografií  nebo přístupu k digitálně zaznamenaným osobním  informacím bez souhlasu 
jednotlivce 
ii) Účast v uvedení v omyl nebo  lsti mů�e obecně být odůvodněna pouze veřejným zájmem a to jen pokud jde o materiál, 
který není mo�né získat jiným způsobem. 

Ochrana zdrojů  
Albanie_code 

Výběr  zdrojů, Ověřování 
 Novináři musí  udělat v�echno pro to, aby získali ve�keré informace z přístupných zdrojů tak, aby si byl jist, �e 
informace je přesná, kompletní a  nestranná.   Novinář musí být kritický ve výběru zdrojů s ujistit se, �e informace jsou 
pravdivé. Novinář nesmí prozradit jméno osoby, která poskytla informaci na důvěrném základě, vyjma obsahů. Které 
byly jednoznačně dané osobou, která je dotčenou osobou.  

Anonymita 
Právo na anonymitu mů�e být poru�eno pouze pokud : 
zdroj záměrně informoval nepravdivě 
zveřejnění jména zdroje je jediná cesta, jak se vyhnout vá�né a a nevyhnutelné �kodě  
informace, o ní� je řeč se vztahuje k plánování kriminálního činu 

Bosna_code 

Ochrana zdroje  
Novináři mají etickou povinnost chránit své zdroje informací. 

Nepravdivé nebo klamavé materiály  
Televizní vysílatel nesmí vysílat �ádné nepravdivé nebo klamavé materiály, o nich� ví, �e jsou nepravdivé nebo 
problematické a rutinní �etření by mohlo zjistit, �e bylo nepravdivé, nebo má  rozumný důvod předpokládat, �e  jde  
nepravdivý materiál, nebo takový, který sebou nese nebezpečí jasné a okam�ité veřejné �kody.   

Belgie_code 
Zdroje důvěrných informací nesmí  být sděleny bez výslovného povolení informátora. 

Armenie_code (Jerevan) 

Informování o své profesi  
během shroma�ďování informací je nutné  informovat o své profesi a příslu�nosti k médiím  
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Zneu�ití důvěry  
nelze zneu�ívat důvěry lidí, kteří jsou nezku�ení v rozhovoru s médii a je nutné je informovat s předstihem o tom, jaké 
mohou mít zveřejněné informace důsledky.  

Sliby dané zdrojům  
striktně dodr�ujte sliby, které jste zdroji informací dali 

U�ívání důvěrných informačních zdrojů  
zdr�te se u�ívání důvěrných informačních zdrojů nakolik je to jen mo�né 

Anonymita zdroje  
přesto ale trvejte na zachování anonymity zdroje a to bez ohledu na okolnosti, pokud jste informaci získali pod 
podmínkou, �e zdroj nebude identifikován  

Estonsko_code 

3.1. Informování o své profesi  
Při vedení rozhovorů se musí novinář identifikovat a identifikovat i médium, pro ně� rozhovor dělá. Doporučuje se také, 
�e novinář specifikoval zamý�lené pou�ití informací, které jsou shroma�ďovány. 

3.2. Nedostatek  zku�eností  
Novinář by neměl  vyu�ívat lidí s nedostatkem zku�eností ve vztazích s médii.  Mo�né důsledky hovoru s novinářem by 
jim měly být sděleny před zahájením konverzace.    

3.3. Sliby dané zdrojům 
 Novináři musí striktně sliby dané zdrojům a musí se vyhnout slibům, které nejsou schopni dodr�et.   

3.4. Ochrana zdroje  
Média mají morální povinnost chránit identitu důvěrných informačních zdrojů. 

3.5. Správnost informací a spolehlivost  zdrojů  
Redakce musí, zejména v případě sporných materiálů,  mít potvrzenu správnost informací a spolehlivosti zdrojů. 
Redaktoři musí rovně�  ověřit správnost v�ech významných skutečností v případě, �e autor materiálu, který má být 
zveřejněn, není členem redakce.  

3.6. Nezletilí  
Obecné pravidlo je, �e nezletilí mohou být dotazováni  pouze v přítomnosti rodičů nebo zákonného zástupce nebo s jejich 
souhlasem. Učinit výjimku je mo�né v případě, �e  rozhovor je určen k ochraně dítěte či pokud je dítě ji� v zájmu 
veřejnosti.   

3.7. Čestné prostředky 
Novinář musí  k získání audio a videonahrávek u�ívat čestných prostředků s výjimkou situací,kdy má veřejnost právo na 
informace, které nelze čestně získat.  

4.1. Zprávy, komentáře a spekulace  
Zprávy, komentáře a spekulace musí být jasně odděleny. Materiál musí být zalo�en na ověřitelném základu.  

4.2. Obě strany konfliktu  
V případě materiálů, které se zabývají kontroverzemi, musí novinář vyslechnou obě strany konfliktu 

Finsko_code 
14. Novinář má právo utajit  toto�nost v�ech osob, které poskytly důvěrné informace. Redakce musí tuto zásadu 
dodr�ovat. 

Italie_code 
Novinář musí zkontrolovat v�echny informace získané od jeho zdroje, musí za ně přijmout zodpovědnost a zkontrolovat 
původ toho, co říká, musí v�dy chránit podstatu s pravdivost faktů. 
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V případech, kdy zdroje vy�adují utajení, novinář musí profesní slu�ební tajemství a musí být schopen informovat čtenáře 
o takové okolnosti.   
Ve v�ech ostatních případech novinář musí v�dy respektovat zásadu vět�í transparentnost zdrojů informací, co� znamená, 
�e tomu budou diváci a posluchači věnovat pozornost. Splnit povinnost  citovat zdroj je zvlá�tě důle�ité, kdy� novinář 
pou�ívá zprávu z tiskové agentury nebo z jakéhokoli jiného zdroje informací, vyjma situací,  kdy informace není správná 
nebo ji� známa nebo pokud jsou zprávy upraveny směrem k vyznění nebo obsahu. 
Ve v�ech ostatních případech novináři akceptují  podmínky, za nich� zdroj je ochoten informaci zveřejněn nebo  
odmítnutí takové informace. 

Lotyssko_code 

Vztahy se zdroji 
4.1. Novinář nemá právo odhalit zdroj bez jeho svolení, vyjma případu, kdy je to po�adováno u soudu. 
4.2. Zvlá�tní pozornost by měla být věnována lidem, kteří nemusí odhadnout důle�itost  informací a prohlá�ení, která 
dávají.   
Novinář by  se neměl uchýlit ke  zneu�ívání emocí a pocitů jiných lidí, jejich neznalosti nebo jejich nedostatku schopnosti 
úsudku.  

Nizozemi_code 

Ochrana zdroje 
2.2.1. S cílem informovat veřejnost tak dobře, jak je to mo�né, by měl novinář odkrýt své zdroje.   
2.2.2. Novinář chrání identitu zdroje, jemu�  slíbil zachování důvěrnosti, a zdrojů, o nich� ví, �e mu informaci poskytují 
pouze pod podmínkou nezveřejnění identity.   
2.2.3. Novinář vyu�ívá informace, které mu byly předány a poskytnuté informace od zdrojů, jejich� toto�nost nemů�e 
zveřejnit pouze tehdy, pokud jsou spolehlivé a mají velkou zpravodajskou hodnotu a nezpůsobí nepřiměřené  ohro�ení 
osob.  
2.2.4. Novinář nemusí prokázat věcnou správnost pověstí, aby je zveřejnil. Musí ale uvést skutečnost, �e jde jen o pověst 
a musí prokázat, �e informace, na ní� zalo�il zprávu  kolují a �e její zveřejnění je ve veřejném zájmu.   

Norsko 

Vztahy se zdroji 
3.1.Je pravidlem, �e zdroj informací musí být identifikován vyjma případů,  kdy je to v rozporu s ochranou zdroje  nebo 
dohodou se třetí stranou.   pokud to není v rozporu s ochranou zdroj nebo protiplnění za třetí osobě. 
3.2. Buďte kritičtí při výběru zdrojů a ujistěte se, �e poskytnuté informace jsou správné. Je dobrou praxe tisku usilovat o 
rozmanitost a význam při výběru zdrojů. Pokud jsou pou�ívány anonymní zdroje, nebo je nabízena výlučnost zveřejnění, 
musí být se klást přísné po�adavky na kritické hodnocení zdrojů. Zvlá�tní opatrnosti je třeba při nakládání s informacemi 
od anonymních zdrojů, informací ze zdrojů nabízejících exkluzivitu, a informace poskytované ze zdrojů za úplatu. 
3.4. Chraňte zdroje. Ochrana zdrojů je základním principem ve svobodné společnosti a je předpokladem pro schopnost 
tisku plnit své povinnosti vůči společnosti, a zajistit přístup k základním informacím 
3.5..  Nesdělujte jméno osoby, od ní� máte informaci, pokud obsah nebyl explicitně sdělen zainteresovanou osobou. 
3.6. V zájmu ochrany zdrojů a nezávislosti tisku, nepublikovaný materiál nesmí být předán třetí straně.  
3.7. Je povinností tisku dávat zamý�lené sdělení do citace.  Přímé citace musí být přesné. 
3.8. Změny daného prohlá�ení by měly být omezeny na opravy faktických chyb. Nikdo bez editoriální pravomocí  mů�e 
zasahovat do editování  nebo prezentace redakčního materiálu 
3.9. Postupovat taktně v novinářském výzkumu. Zejména brát ohled na lidi, u nich� nelze předpokládat, �e si jsou 
vědomi toho, jaké důsledky jejich prohlá�ení mů�e mít.  Nikdy nezneu�ívejte emoce nebo pocity jiných lidí, jejich 
neznalost nebo jejich nedostatek úsudku. Pamatujte si, �e lidé v �oku a smutku jsou zranitelněj�í ne� jiní. 
3.10. Skryté kamery / mikrofony nebo fale�ná identita mohou být pou�ity pouze za zvlá�tních okolností. Podmínkou 
musí být, �e tato metoda je jediný mo�ný způsob, jak odhalit případný zásadní význam zprávy  pro společnost. 
3,11Novinář  se zpravidla neplatí zdrojům nebo dotazovaným. Zastávejte umírněnost, pokud platíte za nové informace.  
Je  neslučitelné s řádnou novinářskou praxí  u�ívat vytvořená plateb ní schemata k pokou�ení lidí, aby bezdůvodně 
napadli soukromí ostatních či sdělovali citlivé osobní informace. zaměstnávat platební systémy navr�eny tak, aby 
pokou�et lidi, bez řádného důvodu napadnout soukromí ostatních, nebo neprozrazuje citlivé osobní informace. 

Rumunsko_code 

 2.3.Ochrana zdrojů 
2.3.1. novinář má povinnost zachovat mlčenlivost o zdrojích, které, nebo těch zdrojích, jejich� �ivot, tělesná i du�evní 
integrita nebo na práce mů�e být ohro�ena, pokud by jejich identita byla odhalena. 

Spanelsko_code 
5. Novinář musí respektovat zásadu, �e člověk je pova�ován za nevinného, dokud není prokázán opak a musí se vyhnout, 
jak nejvíce to bude mo�né, jakýchkoliv  �kod při výkonu svého povolání. To je obzvlá�tě důle�ité v zále�itostech, které 
ji� byly uvedeny při soudních řízeních.   
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a) Novinář se musí vyvarovat uvádění jmen příbuzných a přátel osob obviněných nebo odsouzených za trestný čin, 
pokud to není nezbytně nutné k tomu, aby informace byly  úplné a spravedlivé. 
b) Uvádět jména obětí trestných činů, stejně jako publikování materiálu, který mů�e přispět k identifikaci oběti, musí být 
zabráněno. Novinář jedná se zvlá�tní péčí  zacházení se zále�itostmi, týkajícími se sexuálních trestných činů. 
6. Kritéria uvedená v těchto dvou přede�lých principech se pou�ijí se zvlá�tní záva�ností, pokud se informace týkají 
mladistvých. Zvlá�tě se musí novinář zdr�et rozhovorů, fotografování nebo nahrávání mladistvých o otázkách 
souvisejících s trestnou činností nebo soukromých zále�itostech. 

Veká Británie _edit_code 

14 Důvěrné zdroje 
Novináří mají morální závazek chránit důvěrné zdroje informací.  

Válka   
Albanie_code 

Válka, násilí 
Jakýkoliv mediální produkt, který propaguje válku, násilí,  pobuřuje nebo zraňuje pocity veřejnosti  a to jak jeho část, tak 
jako celek jsou absolutně zakázány. Z násilí a brutality nesmí výt činěna senzace.  

Ochrana slab�ích  
Reportá�e musí brát v potaz potřeby ochranu slab�ích.   

Zločiny 
Albanie_code 

Zločiny a terorismus 
Stejně jako dal�í kruté a nehumánní aktivity nesmějí být glorifikovány.  

Presumpce neviny  
Novináři se budou v�dy respektovat presumpci neviny a� 

Popisování někoho jako zločince před  odsouzením  
� budou se vyhýbat popisování někoho jako zločince před jeho odsouzením.  

Zločiny mladistvých  
Pokud informuje o  zločinech mladistvých a jednání u soudu pro mladistvé,  tisk by měl zachovávat zdr�enlivost v zájmu 
budoucnosti mladých lidí. Tato doporučení také platí pro informování a mladistvých obětech trestných činů.  

Skandály 
Média musí  opatrně zva�ovat, zda publikovat skutečnosti  o rodinných skandálech a  zda připomenout staré zločiny, 
spáchané jedinci, kteří si odpykávají tresty.  

Belgie_code 

Oslava zločinů a terorismu 
Zločiny a terorismus, jako� dal�í kruté a nelidské činy nesmí být oslavovány. 

Recko_code 

Článek 4. Trestná činnost, terorismus 
1. Demonstrace kriminálních metod je třeba se vyhnout tak, aby se zabránilo kopírování takového chování. 
2. Zločiny, násilí, terorismu a dal�ím trestuhodné akty by neměly být prezentovány a oslavovány.  
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3. �ivé vysílání z teroristických činů, z rozhovorů s teroristy, nebo jejich vyjádřeními by pro ně neměly slou�it jako 
záminka, jak se dostat k veřejnosti a propagovat své názory.  

Internet, kyberprostor 
Nizozemi_code 

Internet 

Odkaz na třetí stranu 
2.2.7. Redakce, která odkazuje na informace  třetí strany  informací prostřednictvím jasně označeného hypertextového 
odkazu, není automaticky odpovědna za obsah podkladových informací. Nicméně, v�dy je třeba zvá�it, zda zájem na 
zveřejnění hyperlinku  převa�uje nad zájmy, které mnohou být ve výsledku �kodlivé . 

Neměnnost archivů 
2.2.8. Internet a vyhledávače umo�ňují velký nárůst přístupu do archovních databází.  V zásadě platí, �e  veřejný zájem na 
spolehlivých archivech, které jsou co nejúplněj�í a s  obsahem, který nelze změnit, převa�uje nad jakýmkoliv osobním 
zájmem na odstranění či anonymizaci  archivovaných článků, jejich� obsah se mů�e jednotlivci nelíbit.   
Od tohoto   společensky důle�itého principu se lze odchýlit z důvodů soukromého zájmu pouze ve výjimečných 
případech. 

Ochrana obětí a svědků, spory, presumpce neviny  
Albanie_code 

Identifikace obětí a svědků 
Novináři musí pozorně zacházet s případy identifikace obětí a svědků zločinů, zejména v případech sexuálního napadení,  
s výjimkou případů, �e dají svolení k identifikaci.  

Bulharsko_code 

2,6 Zločin a brutalita 

Presumpce neviny 
2.6.1 respektujeme  'presumpci neviny' a neoznačujeme nikoho za zločince pře jeho odsouzením  

Identifikace obviněného 
2.6.2 pokud identifikujeme osobu, jako byl obviněnou z trestného činu, seznámíme také s  výsledkem procesu. 

Identifikace obětí a svědků 
2.6.3 zacházíme opatrně s identifikací obětí a svědků trestných činů a to zejména v případech týkajících se sexuálního 
napadení,  v případě, �e  je dán souhlas s identifikací 

Velebení brutality a podněcování k násilí    
2.6.4 zdr�ujeme se velebení  a senzačních  zpráv o trestné činnosti, násilí a brutalitě  
2.6.5 dáváme si pozor, abych nebyli zneu�íváni jako platforma pro ty, kteří podporují, podněcují nebo u�ívají násilí, 
informujeme o nich jen zdr�enlivě a pouze za jasného veřejného zájmu. se zprávu o své činnosti s nále�itou omezení a 
pouze tehdy, pokud existuje jasný veřejný zájem. 

2,7 Slu�nost  
2.7.1 v na�ich pořadech  respektujeme dobrý vkus a slu�nost  

2,8 Sebevra�da 
2.8.1 vyhýbáme se zveřejňování o metodě sebevra�dy, aby nedocházelo k jejich napodobování 
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Dansko_code 

Sebevra�dy 
2. Sebevra�dy nebo pokusy o sebevra�du nemají být zmiňovány s výjimkami, kdy, to vy�aduje veřejný zájem, v takovém 
případě má  být zmínka jako ohleduplná jak je to mo�né. 

Oběti trestných činů 
3. Obětem trestných činů nebo nehod by měla být věnována co největ�í pozornost. Stejné pravidlo platí i pro svědky a 
příbuzné dotčených osob. Sběr a reprodukce obrazového materiálu musí být provedeny ohleduplným a taktním 
způsobem. 

Reklama 
4. Měla by být jasná dělící čára mezi reklamou a redakčním textem. Text a obrázky určené pro  přímé nebo nepřímé 
obchodní zájmy, by měly být zveřejněny pouze tehdy, pokud novinářská kriteria  vy�adují zveřejnění. 

Důvěřivost  
5. Důvěry lidí nesmí být zneu�íváno. Zvlá�tní pozornost musí být věnována osobám, od nich� nelze očekávat, �e si 
mohou být vědomi  důsledků vyplývajících z jejich prohlá�ení.  Nesmí být zneu�ity pocity ostatních lidí, jejich 
nevědomosti nebo nedostatku sebevědomí . 

Soudní zpravodajství 
2. Pravidla pro podávání zpráv od soudu se vztahují i na přípravné kroky soudu nebo soudu, včetně přípravy trestní věci  
ze strany policie a státního zastupitelství. 
3. Soudní zprávy mají být objektivní. V jakékoli fázi přípravy soudních sporů a studiích a během sly�ení u soudu, je cílem 
novináře kvalitativně rovnocenně nechat zaznít názory v�ech zúčastněných stran, ob�aloby i obhajoby. Zmínka o trestní 
věci by mělo být sledováno  i po skončení případu, aby bylo mo�né ve zpravodajství  sdělovat případné sta�ení �aloby, 
zpro�tění viny nebo ob�alobu  
4. Nemělo by se informovat o rodinné historii, povolání, rase, národnosti, vyznání nebo členství v organizaci. Činit tak by 
se mělo pouze v případech, �e taková informace souvisí přímo s případem.  
5. Dokud nebylo definitivně rozhodnuto o sta�ení �aloby, nesmí být  zveřejněna �ádná informace, která by mohla mít 
vliv  na to, zda je podezřelý či ob�alovaný shledám vinným.  Pokud je zmíněn kriminální případ,  musí být ze zprávy 
jasné, zda byl obviněný/ob�alovaný shledán vinným 
6. Při rozhodování,  které případy budou zmíněny a která jména zainteresovaných osob  budou zmíněna je nutné v nej�ir�í 
mo�né míře je nutno sledovat linii objektivity.  Jméno obviněného či  ob�alovaného  musí být vynecháno, jestli�e veřejný 
zájem nevy�aduje zveřejnění jména.   
7. Zejména musí být věnována pozornost při vydávání prohlá�ení v takových případech, kdy jméno uvádí policie. Takové 
informace by neměly být zveřejněny, dokud  taková policejní informace nevyústí v policejní zásah a �alobu.  Toto 
pravidlo neplatí, pokud zále�itost, o ní� policie informovala je ji� známa �iroké veřejnosti a  pokud je na tom veřejný 
zájem nebo pokud  existuje pevné  přesvědčení, �e policie informace je důkladně podlo�ená.  
8. Podezřelý, obviněný či ob�alovaný musí být u�etřen toho, aby se poukazovalo ne jeho star�í obvinění, pokud nemají 
vztah k zločinu, z něho� je podezřelý, obviněný nebo odsouzená.  Ve spojitosti s jinými zprávami  by předchozí 
odsouzení neměla být vůbec zmiňována.    

Estonsko_code 

Rozsudek v právní moci 
4.4. Médi nesmějí označovat �ádnou osobu za zločince, dokud nevejde rozsudek  v účinnost.  

Sebevra�dy 
4.5. Zpravodajská hodnota sebevra�dy nebo pokusu o sebevra�du musí být důsledně zva�ována  

Psychické zdraví 
4.6. Informace a spekulace o individuálním mentálním či psychickém zdraví jednotlivce se nesmí  �ířit, pokud to nepovolí 
jedinec, jeho� se to týká nebi pokud je informace ji� veřejná.   

4.7. bitvy o svěření do péče  
Pravidlem je, �e se nemají pokrývat bitvy o svěření do péče  

4.8. pokrytí trestného činu, soudních pří nebo nehod  
Při pokrytí trestného činu, soudních pří nebo nehod musí novinář zvá�it, zda je nezbytné identifikovat zúčastněné strany 
a  jaké utrpení jim to způsobí.  
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Oběti a mladiství  pachatelé  
Oběti a mladiství  pachatelé nesmějí být identifikováni.  

Nizozemi_code 

2.2.5. Spory 
Velké opatrnosti je třeba při zveřejňování obvinění od osob, které jsou v době zveřejnění materiálu v rozporu 
s obviňovaným nebo slou�í jiným zájmům. Spory obecně nelze zpracovat odpovědně, pokud jsou zalo�eny na základě 
faktů a obvinění, které dodala jen jedna strana.  V takových případech spolehlivost jediného zdroje jako poskytovatele 
objektivních skutečností není mo�né přijmout bez výhrad.  

2.2.6. Důvěrné zprávy  
Novinář se  rozhodne zveřejnit (odkazy na) důvěrné zprávy, nebo jejich částí pouze, pokud  je-li jejich zveřejnění 
dostatečnou zpravodajskou  hodnotou, slou�í-li obecnému zájmu, a pokud to nepředstavuje nepřiměřené ohro�ení osob. 

Italie_code 

Presumpce neviny 
Ve v�ech právních postupech a vy�etřování, novinář má v�dy na paměti, �e ka�dá osoba obviněna z trestného činu je 
nevinná a� do konečného rozsudku. Nesmí �ířit zprávy, v nich� je jako vinný označen člověk,  který je�tě nebyl za 
vinného prohlá�en v soudním procesu.  
Novinář nesmí zveřejňovat obrázky, na nich� jsou jako pachatelé vyobrazeni lidé, kteří nebyli odsouzeni v soudním  
řízení.   

Drobné přestupky  
Novinář musí dodr�ovat maximální opatrnost při �íření zpráv, jmen a obrázků  osob obviněných za drobné přestupky, 
vedoucí k mírným trestům, s výjimkou případů zvlá�tního společenského zájmu. 

Zpro�tění viny  
V případě zpro�tění viny ob�alovaného,  na tuto věc má v�dy polo�it vhodný důraz s odkazem na v�echny materiály a 
články dříve publikované.   

Kypr_code 

Presumpce neviny 
Pracovníci médií budou plně respektovat zásadu, �e osoba podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu je 
nevinná, dokud se neproká�e opak v souladu se zákonem. Následně zabrání publikování čehokoliv, co mů�e vést k 
závěrům, ať u� jde o vinu či nevinu podezřelých nebo obviněných, nebo k tendenci po�kodit  jejich pověst nebo je veřejně 
poní�it. 

Sexuální trestné  činy 
Média neukazují,  přímo nebo nepřímo, toto�nost obětí znásilnění nebo jiných sexuálních trestných činů. 
Zejména v případech týkajících se dětí  platí, �e: 
(A) toto�nost dětí mlad�ích 16 let, kteří jsou �alobci, svědci nebo obviněné v případě sexuálních trestných činů není 

nikdy odhalena. 
(B) neodkazuje se,  přímo či nepřímo,  k rodinnému nebo jinému vztahu mezi obviněným a dítětem. 
(C) výrazu �incest� nebude pou�ito a obvinění bude popsáno jako záva�ný trestný čin proti dětem nebo formulováno v 

jiném vhodném popisu 

Lotyssko_code 
5.6. Novinář musí zprávám ze soudního řízení věnovat zvlá�tní pozornost.  
Otázka viny se ře�í a� ve chvíli, kdy je dosa�eno rozsudku.  

Malta_code 
5. Při podávání zpráv o nehodách a zločinech by  pozornost měla být v�dy upřena na oběti  a jejich příbuzné, zejména při  
natáčení nebo focení a při zveřejňování některých detailů, které způsobují rozru�ení nebo bolest, a které nejsou nezbytné 
pro výkon práce. Zveřejnění některých jmen spojených s událostmi je třeba se vyhnout, pokud jsou potenciálně mohou 
být neblahé pro oběti a jejich příbuzné 
6. Jakékoliv zveřejňování jmen nezletilých je zakázáno.  
7. V�echny zprávy o zločinech a soudních řízeních musí být přísně věcné a musí být rozli�eno mezi skutečností a 
vyjádřením názoru. 
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8.. Jakmile je rozhodnuto, o zveřejňování zpráv o jakékoli zále�itosti spojené se soudním řízením,  pak musí být zpráva 
kompletní a  stejná důle�itost musí být polo�ena na začátek i konec soudního řízení. 

Polsko_code 

IV - Zločin a výjimečné situace 
14. Při odhalování trestných činů a informací o podezřelých pachatelích, měla by být velká pozornost věnována tomu, aby 
se médium vyhnulo popisu, který by mohl vést k nápodobě protispolečenského činu.  Vina pachatele by neměla být  
předjímána před verdiktem soudu a před pravomocným verdiktem. negativně ovlivnilo před soud vydal verdikt právně 
platné. 
15. Ve vztahu k válkám, nepokoje či demonstracím by se měl novinář chovat jako nezúčastněný pozorovatel, aby se 
nestal předmětem manipulace. 
16. Detailní  zobrazení scény smrti je nepřípustné, pokud jde krvavé důsledky války nebo přírodní katastrofy, mohou být 
 akty krutosti a násilí popsány a zobrazeny pouze pod podmínkou, �e je udr�ována rovnováha mezi přesným podáváním 
zpráv a citlivostí příjemců, zejména rodin obětí a osob jim blízkým. 

UK_edit 

9 Reportá�e o zločinu  
i) Příbuzní či známí osob odsouzených nebo obviněných z trestných činů by neměli být identifikováni bez jejich souhlasu, 
pokud to není  k reportá�i nezbytné.  
ii) Zvlá�tní pozornost by měla být věnována potenciálně zranitelnému postavení dětí, které jsou svědky,nebo jsou oběti 
 zločinu. To by nemělo omezovat právo na zpravodajství ze soudního řízení. 

15 Platba svědkům u trestních soudů  
i) Nesmí být provedena platba svědkovi ani mu nabídnuta  - nebo jakékoliv osobě, u ní� je rozumný důvod předpokládat, 
�e se stane svědkem � v jakémkoliv případu, u něj� probíhá soudní projednávání, jak je definováno  Soudním řádem 
z roku 1981 
Tento zákaz trvá, dokud   podezřelý  není policií bezpodmínečně propu�těn bez obvinění nebo kauce, nebo je řízení 
ukončeno jinak, nebo přiznal vinu u soudu nebo, v případě, �e nepřiznal vinu, soud ji� oznámil verdikt.  
ii) Pokud  řízení je�tě není není aktivní, ale je pravděpodobné a předvídatelné, �e bude,  nesmí redaktoři neučinit nebo 
nabízet platbu jakékoliv osobě, u které lze důvodně předpokládat, �e bude volán jako svědek, jedině pokud informace 
musí prokazatelně být zveřejněna ve veřejném zájmu.   Přitom je třeba zajistit, aby  finanční vztahy neovlivnily svědectví, 
tohoto svědka. Za �ádných okolností taková platba není podmíněna na výsledkem soudního řízení. 
iii) Jakékoli platby nebo nabídka  platby učiněná  na osobě, později povolané podat svědectví v řízení musí být sdělena 
ob�alobě i obhajobě. Svědek musí být poučen tohoto po�adavku. 

16 Platba zločincům 
i) platby nebo nabízí platby za příběhy, obrázky nebo informace, které se sna�í vyu�ít konkrétního trestného činu nebo 
slou�í k jeho  oslavě, nebo idealizaci  trestné činnosti obecně, nesmí být provedena přímo nebo prostřednictvím zástupců 
odsouzeného zločince nebo jeho společníkům, co� mů�e zahrnovat  rodiny, přátele a kolegy. 
 ii) Redakce, která k odůvodnění platby nebo nabídky vyvolá veřejný zájem musí prokázat, �e byl dobrý důvod se 
domnívat, �e takové jednání bude veřejnému zájmu slou�it. Pokud se,  přes platbu, �ádný veřejný zájem neobjeví, pak 
materiál nesmí být zveřejněn. 

Nehody a ne�těstí 
Novináři musí respektovat přání lidí  pro�ívat smutek v soukromí a budou o těchto zále�itostech informovat se sympatií a  
s omezeními.  �  
Média by neměla přehánět  zobrazování katastrof, nehod a násilí, které by molhy ranit city příbuzných, stejně jako by se 
mohly dotknout citlivosti veřejnosti. Oběti nebo pohře�ované osoby by neměly být identifikovány, pokud nebyli 
infomováni blízcí.  

Bosna_code 
Televizní vysílání musí dodr�ovat obecné standardy zdr�enlivosti a zdvořilosti v obsahu programu a jeho plánování, 
přičem� dbá o ochranu zájmů a citů dětí. U�ití jazyka,  které by mohly vést k násilí, nepořádku nebo nenávisti se nesmí 
pou�ívat. Takové u�ití jazyka, které by se mohlo někoho dotknout se musí vysilatel vyhnout. Televizní vysílatel musí 
prokázat rozvahu při výběru materiálu do zpráv, jako je zobrazení  účinků přírodních katastrof, nehod, nebo násilí, 
způsobeného člověkem.  Před odvysílání těchto scén je třeba míz na paměti, �e musí být  udr�ena vyvá�enost programu  
a  cíl slou�it potřebám pravdivosti  a vzbuzovat soucit musí být postavena proti riziku senzacechtivosti, způsobování 
úzkosti nebo mo�nosti neoprávněného naru�ení soukromí. 
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Nábo�enství 
Albanie_code 

1,3 Víra a praxe nábo�enských skupin 
Víra a praxe nábo�enských skupin nesmí být misreprezentovány, a ve�keré úsilí musí být zaji�těno, �e programy o 
nábo�enství budou přesné a spravedlivé. 
Programy nesmí pomlouvat nábo�enskou víru druhých. 

Bosna_code 

Víra a praxe nábo�enských skupin  
Víra a praxe nábo�enských skupin nesmí být dezinterpretovány a musí být zaji�těno ve�keré úsilí, aby nábo�enské 
programy byly  přesné a spravedlivé.  
Program nesmí pomlouvat nábo�enskou víru druhých.  

Děti a slabí  
Albanie_code 

Práva a důstojnost dětí a lidí s mentálním nebo tělesným posti�ením  
Novinář chrání práva a důstojnost dětí a lidí s mentálním nebo tělesným posti�ením, včetně jejich práva být sly�et.  

Fotografie a jména pohře�ovaných mladých lidí  
Obecně neexistuje námitka proti zveřejnění fotografií a jména pohře�ovaných mladých lidí. Měly by ale  zveřejněny jen 
se souhlasem příslu�ných orgánů.  

Nevinnost  dětí a jejich důvěra  
Novináři nesmí vyu�ít nevinnosti dětí a jejich důvěry a  budou zveřejňovat informace o soukromém �ivotě dítěte  nebo jej 
vyobrazovat pouze tehdy, existuje-li převa�ující veřejný zájem. 

Věková hranice 
Novináři by neměli vést rozhovory s dětmi do 14 let o osobních zále�itostech bez přítomnosti rodičů nebo odpovědných 
osob nebo bez jejich souhlasu. 

Bosna_code 

Zdr�enlivost  a zdvořilost 
Televizní vysílání musí dodr�ovat obecné standardy zdr�enlivosti  a zdvořilosti v programovém obsahu a věnovat zvlá�tní 
péči ochraně dětí.   

Nenávist, hate speech 
Vyjadřování, které by mohlo vést k násilí, nepořádku nebo nenávisti se nesmí pou�ívat. Je třeba vyhnout se takovému 
pou�íváni jazyka, které by mohlo být urá�livé. 

Zprávy o následcích  přírodních katastrof, nehod, nebo násilí  
Televizní vysílání musí prokázat úvahu při výběru materiálu zpráv o následcích  přírodních katastrof, nehod, nebo násilí. 
Před uvedením  těchto scén, musí  vysilatel zajistit rovnováhu mezi touhou slou�it pravdě a touhou po soucitu a  rizikem 
senzacechtivosti, která  způsobuje úzkost a  proti mo�nosti neoprávněného vniknutí do soukromí.  

Bulharsko_code 

4 Děti  
2.4.1 Prokazujeme zvlá�tní odpovědnost, pokud jde o dodr�ování práv dětí, včetně jejich práva na to, být sly�et  
2.4.2 Nezneu�íváme  nevinnosti dětí a jejich důvěry 
2.4.3 Nezveřejňujeme informace nebo fotografie o soukromém �ivot dítěte, pokud neexistuje převa�ující veřejný zájem. 
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2.4.4 Chráníme toto�nost dětí zapojených do nebo posti�ených tragédií nebo trestnou činností, v případě, �e by se to 
mohlo ukázat jako �kodlivé. 
2.4.5 Vyhýbáme se rozhovorům s dětmi  bez souhlasu dospělého 

5 Diskriminace, nabádají k nenávisti 
2.5.1 Respektujeme právo ka�dého na �ivot v bezpečí a vyhýbáme se  publikování materiálů, které podněcují nebo 
nabádají k nenávisti, násilí nebo k jakékoliv jiné formě diskriminace 

2.5.2 Rasa, barva pleti, nábo�enské  vyznání, etnický původu, sexuální orientace, 
du�evní  či fyzický  stav   
Neinformujeme o  rase, barvě pleti, nábo�enském vyznání, etnickém původu, sexuální orientaci, du�evním či fyzickém 
stavu, pokud je to není důle�ité pro smysl příběhu. 

Recko_code 

Článek 9  Ochrana men�in 

1. 1. Negativní vliv na nezletilé 
Příprava a prezentace zábavných pořadů musí brát v úvahu negativní vliv, jaký  mohou mít na nezletilé  posluchače a 
diváky, pokud jsou vysílány v době, kdy se tato část veřejnosti se dívá. 

2. Mučení lidských bytostí  nebo zvířat  
Programy, které ukazují mučení lidí  nebo zvířat nebo které ukazují násilné scény,nesmí být vysílány v době, kdy to 
nezletilí sledují, není-li cíl  výslovně vzdělávací. 

3. Pornografické akty nebo neoprávněné scény násilí  
Programy by neměly obsahovat pornografické akty nebo neoprávněné scény násilí, které by mohly vá�ně po�kodit 
tělesný, psychický nebo mravní  vývoj mladistvých.  Pokud jsou zobrazeny takové scény, musí být učiněny v�echny 
nezbytné kroky, aby se zabránilo  nezletilým osobám  sledování  těchto programů. 

Italie_code 
Novinář respektuje v�echny zásady potvrzené v úmluvě  z roku1989 o právech dětí, které obsahuje trevírsky etický 
kodex  (Carta di Treviso) na ochranu dětí, jejich charakteru a jejich osobnosti, a to dítěte jako aktivního protagonisty děje 
i dítěte jako  oběti  a to zejména:  
a) novinář nezveřejňuje jméno nebo jakýkoli jiný prvek, který mů�e vést k identifikaci lidí zapojených do události 
b) musí zabránit případné instrumentralizaci v�ech dospělých, kteří  hájí a prosazují pouze svůj zájem  
c)  nicméně, oceňuje to v případě, �e �íření zprávy hájí efektivně  zájmy nezletilého samotného  
Novinář chrání práva a důstojnost osob s mentálním nebo tělesným posti�ením, jak  je potvrzena uvedeno v trevízké 
chartě o dětech   
Novinář chrání práva invalidů a vyhýbá se  senzacechtivému zveřejňování  lékařských vyjádření, které mohou způsobit 
strach a neopodstatněné naděje. 
a) ne�íří informace, které nejsou potvrzeny významnými vědeckými zdroji 
b) necituje  názvy  komerčních léků a přípravků, aby produkt podpořil   
c) okam�itě �íří obchodní názvy farmaceutických produktů, které byly sta�eny nebo pozastaveny z oběhu, proto�e jsou 
�kodlivé pro zdraví lidí. 

Kypr_code 

Děti 
Pracovníci médií zpravidla nesmí dělat  rozhovor nebo fotografovat děti, mlad�í 16ti let v souvislosti se zále�itostmi, 
které souvisejí  s jejich osobní situací nebo �ivotních podmínek a to bez souhlasu rodičů nebo souhlasu dospělého, který  
je za ně odpovědný. 

Diskriminace 
Média misí zabránit  jakémukoli přímému nebo jinému odkazu na osobu, ktery obsahuje prvky předsudků na základě 
rasy, barvy pleti, jazyka, nábo�enství, politického či jiného smý�lení, národního nebo sociálního původu, majetku či 
původu nebo věku nebo jiného postavení, včetně fyzické nebo du�evní nemoci nebo invalidity. 
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Litva_code 

Článek 13. 
Novináři a vysilatelé  se musí starat  starat o blaho dětí a nesmí způsobit jejich utrpení nebo strach zveřejňováním 
některých informací.  
Otázky, polo�ené dětem musí být pečlivě zva�ovány a musí být odpovídající jejich věku. Je zakázáno nutit děti mluvit o 
vztazích rodičů, rodinné, �ivot, konfliktech, atd. 

Malta_code 
11. Ka�dý novinář je povinen respektovat nezletilé osoby mlad�í osmnácti let. S výjimkou sportu nemá být konán 
rozhovor jakýmkoliv nezletilým bez souhlasu jeho rodičů, opatrovníka či instruktora.  

Spanelsko_code 
7. Novinář nese a� do  extrému  svého profesního svědomí tím, �e respektuje práva těch nejslab�ích osob a obětí 
diskriminace. Proto musí být diskriminační informace nebo názory nebo informacemi nebo názory, které vyvolávají 
násilí, nelidské či poni�ující praktiky, třeba zacházet zvlá�tní citlivostí. 
a) Novinář se  musí vyvarovat pejorativních zmínek, pokud jde rasu, barvu pleti, nábo�enství, společenskou třída nebo 
pohlaví osobo, nebo nemocí, fyzického nebo mentálního posti�ení,kterým jednotlivec mů�e trpět. 
b) Je třeba se také vyhnout zveřejňování takových údajů, pokud to přímo nesouvisí se zveřejňovaným textem. 
c) A konečně, je nutno se obecně  vyhnout  zraňujícím výrazům nebo takovým prohlá�ením.  

UK_edit_code 

6 Děti 
i). Dětem musí být umo�něno, aby ukončili svou �kolní docházku bez  zbytečného vyru�ování 
ii) S dítětem, mlad�ím �estnácti let nesmí být činěn rozhovor, ani  nesmí být fotografování v případech, v nich� se jedná o 
ně nebo o jiné děti a pokud to nepovolí rodič nebo zákonný zástupce.  
iii) K �ákům není mo�ný přístup, ani se nesmí fotografovat ve �kole bez povolení �kolních autorit.  
iv) Mladistvým nesmí být zaplaceno za materiál, týkající se �ivotních podmínek dětí, ani rodičů nebo opatrovníkům za 
pořízení materiálu o jejich dětech, pokud to není zcela v zájmu dítěte. 
v) Redaktoři nesmí pou�ívat slávu, proslulost a postavení rodiče nebo zákonného zástupce jako jediného ospravedlnění 
pro publikování informací o soukromém �ivotě dítěte.  

Děti v sexuálních případech  
1. Tisk nesmí, dokonce, i kdy� je to právně mo�né, identifikovat děti pod 16 let, které jsou svědky nebo oběti případů 
sexuálního násilí.  
2. Pokud je zveřejněna zpráva o sexuálním násilí na dítěti, potom: 
i) Dítě nesmí být identifikováno. 
ii)  Dospělý mů�e být identifikován.  
iii) Nesmí se pou�ívat výraz �incest�, pokud by mohla být identifikována dětská oběť.  
iv)  Musí být věnována velká péče tomu, aby ze zprávy nemohlo vyplynout, jaký je vztah mezi obviněným a dítětem. ¨ 

11 Oběti sexuálního útoku  
V tisku  nesmí být identifikovány oběti sexuálního násilí nebo publikován materiál, který by mohl přispět k tomuto 
zji�tění, je to mo�né jen v případech,  pokud je přiměřené odůvodnění a jsou právně mo�né, aby tak bylo učiněno.  

12 Diskriminace  
i) Tisk  se musí vyhnout  předsudkům a pejorativním odkazům na rasu, barvu pleti, nábo�enské vyznání, pohlaví, sexuální 
orientaci nebo na jakékoli fyzické nebo psychické onemocnění nebo zdravotní posti�ení. 
ii) Podrobnosti o rase, barvě pleti, nábo�enském vyznání, sexuální orientaci, fyzické nebo du�evní nemoci nebo 
zdravotním posti�ení mohou být zveřejněny pouze, pokud jsou relevantní.  

8 Nemocnice 
i) Novináři se musí identifikovat a získat povolení od odpovědných osob před vstupem do neveřejných prostorech, 
nemocnic nebo podobných institucí,  kde  dělá reportá�.  
ii) Omezení pronikání do soukromí jsou zvlá�tě důle�ité  v přídech dotazu na jednotlivce  v nemocnicích nebo podobných 
institucích. 
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Lidská práva  
Belgie_code 

Svoboda projevu v rozporu 
V případě, �e svoboda projevu je v rozporu s jinými základními právy, je na editorech (po konzultaci s dotyčným 
novinářům), jak rozhodnou a to svou vlastní odpovědnost, kterému právu dají přednost 

Bosna_code 
Televize  nesmí vysílat jakýkoli materiál, který svým obsahem nebo tónem: 

(1) podněcování etnické či nábo�enské nenávisti  
nese jasné a bezprostřední nebezpečí podněcování etnické či nábo�enské nenávisti mezi komunitami v Bosně a 
Hercegovině, nebo které by mohlo podněcovat k násilí, nepořádek nebo vzpouru, nebo které by mohlo podporovat 
trestného činy nebo upevňovat vazby na trestné činy. . 

(2) způsobení veřejné �kody  
nese jasné a bezprostřední riziko způsobení veřejné �kody: takové která je definována jako smrt, zranění, �koda na 
majetku nebo jiné násilí, nebo zneu�ití policie, lékařské slu�by nebo jiných poru�ení  veřejného pořádku. 

Armenie_code (Jerevan) 

Svoboda projevu v rozporu 
V případě, �e svoboda projevu je neslučitelná s jinými základními lidskými právy, potom člen  tiskového klubu člen 
rozhodne o na svou vlastní odpovědnost,  čemu je třeba dát přednost a bude odpovědný za přijaté rozhodnutí. 

Válka, národní a nábo�enská nenávist, netolerance a diskriminace  
V ka�dém případě se nesmí  podporovat válka, národní a nábo�enská nenávist, netolerance a diskriminace na základě 
politickém, sociálním, generovém a na základě  jazyka, ani se nesmí poporovat násilí, pornografie 

Estonsko_code 
Není doporučeno zdůrazňovat národnost, rasu, nábo�enství nebo politické preference a gender, pokud to není 
zpravodajskou hodnotou.  

Recko_code 

Negativní vliv na nezletilé  
1. 1. Příprava a prezentace zábavných pořadů musí brát v úvahu negativní vliv, jaký  mohou mít na nezletilé  posluchače a 
diváky, pokud jsou vysílány v době, kdy se tato část veřejnosti se dívá. 

Rumunsko_code 

2.1. Respektování lidských práv 
Při výkonu své  role bojovníka za demokracii, tisk má základní povinnost dodr�ovat lidská práva. Tedy: 

2.1.1. Presumpce neviny  
Novinář je zodpovědný v respektování presumpce neviny 

2.1.2. Soukromý  �ivota jednotlivce  
Novinář je odpovědný za respektování soukromého  �ivota jednotlivce (včetně aspektů, týkající se rodiny, bydli�tě a 
korespondence). Zasahování do soukromého �ivota člověka je povoleno pouze tehdy, kdy� na získání takových převa�uje 
veřejný zájem. V této souvislosti je irelevantní, zda veřejná osoba skutečně chtěla, či nechtěla  odhalit tyto informace. 
Aktivita není pova�ována za soukromou jen proto, �e se nerozvinula na veřejnosti.  

2.1.3. Oprávněné zájmy nezletilého  
Novinář je povinen  mít na paměti oprávněné zájmy nezletilého. Bude chránit identitu nezletilých, zapojených do trestné 
činnosti, ať u� jako oběti nebo jako pachatelů, s výjimkou situace, kdy veřejný zájem vy�aduje, aby byly řádně 
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identifikovány, nebo jestli�e to jejich rodiče nebo zákonní zástupci vy�adují. Ochrana zájmů nezletilého je v�dy 
nadřazena.  

2.1.4. Oběti katastrofy, nehody, nebo trestných činů, nemocní, zdravotně posti�ení  
Toto�nost obětí katastrofy, nehody, nebo trestných činů, zejména pohlavního zneu�ívání, by neměla být odhalena, jedině 
se souhlasem obětí nebo pokud převa�uje veřejný zájem. Stejným způsobem by toto ustanovení mělo být roz�ířena na 
zranitelné skupiny osob (o nemocné, zdravotně posti�ené osoby, uprchlíky, apod.). 

2.1.5. Rasa, etnický původ, nábo�enské vyznání, pohlaví, věk, sexuální orientace 
nebo jakékoliv posti�ení  
Novinář má odpovědnost za to �e nejsou  diskriminovány �ádné osoby na základě rasy, etnického původu, nábo�enského 
vyznání, pohlaví, věku, sexuální orientace nebo jakéhokoliv posti�ení�  

Podněcování k nenávisti a násilí  
� a také  se musí zdr�et podněcování k nenávisti a násilí, a to jak uváděním skutečností, tak zveřejňováním názorů.   

Redakční nezávislost  
Albania_code 

Osobní, politické nebo finanční stimuly  
Redakce by neměli přijímat �ádné osobní, politické nebo finanční stimuly, které by mohly mít vliv na jejich přesné a 
nestranné zpravodajství. 

Zpráva vlastnictvím, insider trading  
Ani vlastník médií  ani novináři nemají právo se domnívat, �e zpráva je jejich vlastnictví  a mů�e být vyu�ita k dosa�ení 
osobního prospěchu. Nesmějí pou�ívat profesionální informace pro svůj osobní prospěch. Novináři by se měli vyhnout 
zpracování příběhů, v nich� mají přímý osobní zájem. 

Redakční obsah a marketing 
Redakční obsah by měl být jasně odli�eny od marketingu, reklamy nebo sponzorované materiálů. PR texty, které jsou 
svou podstatou spojeny s reklamou, musí být označen, nebo zveřejněny způsobem, který je  od redakčního obsahu a to 
tak, aby bylo zaji�těno, �e čtenář nebude uveden v omyl.  

Belgie_code 

Odli�ení inzerátů   
Inzeráty musí být zveřejněny  takovým způsobem, aby nemohly být zaměněny za faktické informace. 

Vněj�í nátlak  
Na noviny ani novináře nesmí být činěn �ádný vněj�í nátlak 

Bosna_code 
Ve�kerá placená politická inzerce je zakázána 

Bulharsko_code 

3.1 Politický  nebo komerční  tlak 
nepodléháme politickým nebo komerčním tlakům nebo vlivu. 

3.2 Odli�ení inzerátů  
udr�ujeme zřetelnou hranici mezi redakčním rozhodováním, výrobou a obchodní politikou sdělovacích prostředků. 

3.3 Marketing, reklama 
udr�ujeme  zřetelnou hranici mezi redakčním obsahem a marketingem, reklamou nebo sponzorovanými materiály. 
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3.4 Osobní, politické nebo finanční stimuly  
neakceptujeme �ádné osobní, politické nebo finanční stimuly, které mohou mít vliv na na�i schopnost poskytovat 
veřejnosti přesné informace. 

3.5 Insider trading 
nepou�íváme ná� přístup k informacím jako prostředek k získání osobního prospěchu, a to zejména ve vztahu k 
informacím o výkonnosti podniků a finančních trhů. 

3.6 Přímý osobní zájem  
vyhýbáme se reportá�ím, v nich� máme přímý osobní zájem nebo tam, kde je to relevantní alespoň upozorníme, �e máme 
osobní zájmy. 

3.7 výhrada etiky 
respektujeme právo jednotlivých novinářů odmítnout úkoly, nebo být autorem reportá�í, které by byly v rozporu s 
duchem a literou tohoto kodexu. 

3.8 Platba zdroje informací  
neplatíme zdroje informací, ale pokud je platba pova�ována za nezbytnou k získání informací, které veřejnost má právo 
vědět, jasně sdělíme, �e bylo za informaci zaplaceno 

Armenie_code (Jerevan) 

Účast v politice či členství v politické straně  
Je nutné si uvědomit, �e účast v politice či členství v politické straně zpochybňuje nezávislost novináře 

Privilegia,  peně�ní odměny a dary  
Je nutné odmítat privilegia,  peně�ní odměny a dary, které jsou neslučitelné a odbornou nezvadlostí a mohou vést je ztrátě 
důvěry.  

Osobní a úzké skupinové zájmy  
Je  nezbytné vyhnout se pou�ivání informací a spojení  získaného při práci pro osobní a úzké skupinové zájmy.  

Estonsko_code 

1.2. Příspěvky, úplatky  
Novináři nesmějí přijímat příspěvky, úplatky, nebo jiných pobídky, které mohou vyvolat střet zájmů v souvislosti s jejich 
novinářskou činnosti a které mohou ohrozit jejich důvěryhodnost. 

2.2. Insider trading 
Novináři, kteří pracují s finančními a ekonomickými informacemi  je nebudouj soukromně sdělovat nebo je vyu�ívat pro 
svůj soukromý zájem  

2.3. Konflikt zájmů 
Novináři nemohou pracovat pro společnost, její� aktivity pokrývá 

2.4. Výhrada profese 
Zaměstnanci redakce nesmějí být zavázáni svými zaměstnavateli k tomu, aby psali či činili cokoliv, co by bylo proti 
jejich profesním zásadám.  

Ochrana autora, plagiátorství  
Albanie_code 

Autorská práva  
Novinář bude respektovat  a  bude se sna�it, aby ostatní respektovali autorská práva v jakékoliv tvůrčí oblasti.  
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Plagiátorství  
Plagiátorství je nepřípustné. 

Negativní vymezení  
Novináři zneu�ijí autorských práv, pokud: 
a) zveřejní nebo se pokou�í  publikovat práci ostatních (du�evní produkt), jako by to byla jejich (plagiátorství); 
b) citují z práce jiných osob  takovým způsobem, �e naru�ují původní smysl textu, publikují zkreslené informace jako 
realitu, nebo úmyslně uvedou jinou osobu jako autora 
c) zveřejňují cizí téma jako své vlastní � pou�ijí výzkum a publikaci někoho jiného � ani� by odkázali na původní text 
d) odevzdají své práce k publikaci do dvou nebo více vydavatelství zároveň � ani� by uvedli  tuto skutečnost � nebo 
předají vydavateli ji� jednou publikovanou práci, ani� by druhého vydavatele na tuto skutečnost upozornili 
e) vydávají  dílo bez souhlasu autora, nebo jej dají do nevhodných souvislostí (kompozice obrázků)  nebo se souvislosti 
li�í bez toho, aby byl upozorněn původní autor.  

Kypr_code 

Copyright 
Média a jejich funkcionáři budou respektovat a uplatňovat právní předpisy, platné v dané době, o ochraně autorských 
práv. Pokud je to povoleno, bude reprodukce z jiného zdroje prováděna s nále�itým ohledem na autora / tvůrce a 
s poděkováním zdroji.  

Litva_code 

Článek 61. plagiáty 
Je zakázáno, aby novináři a mediální organizace vytvářeli plagiáty děl, vytvořené jinými 

Madarsko_code 

Sekce 6: Ochrana autora 

6.1. Plagiátorství  
přivlastňování  intelektuálních produktů jiných a vydávání je za vlastní nebo jiné předstírání autorství - je poru�ení etiky 
�urnalistiky. 

Negativní vymezení 
Protietický  čin je spáchán kdy�: 

! vědomě zneu�ije text, 
! cituje z díla jiných a zároveň předstírá, �e zkreslená verze je platná verze,  
! publikuje text a mění jeho obsah nebo uvede  text  do hanlivého kontextu bez souhlasu jeho autora, 
! zveřejní jako své vlastní téma, které je pova�ováno za původní - dříve zkoumané a publikované jinými - bez 

uvedení původního zdroje, 
! pokrývá oblíbené téma nebo téma původně publikované v různých médiích, ani� by přiznal původní zdroj a 

autora. Dokonce i kdy� novináři zveřejní dodatečné skutečnosti, které rozvíjejí původní téma, musí se odkázat 
na původní zdroj.  

6.2. stejná  práce pro více vydavatelů   
Autor nemů�e odevzdat stejnou  práci více vydavatelům bez uvedení této skutečnosti, ani mů�e po�ádat ani druhé 
zveřejnění ji� publikovaného článku, ani� by druhého vydavatele upozornil na přede�lé vydání. Editoři médií sdělí 
 autorům, kteří předlo�í rukopisy, fotografie nebo ilustrace, audio nebo video nahrávky o přijetí nebo odmítnutí jejich 
materiálu rozhodnutí  do 15 dnů, ale rozhodně před tím, ne� materiály nezastarají. 

6.3. pseudonymy  
Autoři mají právo pou�ívat pseudonymy. Při výběru pseudonymu, je třeba přihlí�et k jiným novinářům.  
V případě, �e dva nebo více novinářů náhodou sdílet jména nebo pseudonymy, na základě �ádosti autora s del�í praxí 
je povinnost změnit si jméno či značku na mlad�ím.  

Vztahy mezi novináři  
Albanie_code 

Ve pracovních vztazích novináře by měla být zachována rovnováha mezi spravedlivou soutě�í a profesní solidaritou. 
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Novináři nesmějí  bránit svým kolegům ve  shroma�ďování informací, uvádět je úmyslně v omyl nebo o nich podávat 
informace orgánům.   
Ani jednotlivý novinář, ani oddělení redakční pracovníci si nesmějí  vyrovnávat staré účty prostřednictvím hromadných 
sdělovacích prostředků. 
Plagiátorství se pova�uje za jeden z nejzáva�něj�ích přečinů v novinářské profesi. 
Poka�dé, kdy� novináři pou�ije,  v jakémkoliv případě, práci jiných novinářů, bude odkazovat na jméno autora. Novináři 
dr�et v utajení tajemství  utajení redakčních zaměstnanců, která nejsou spojená s poru�ováním zákonů a etického kodexu. 
Newsroomy by měl respektovat právo jednotlivých novinářů odmítnout úkoly, nebo být označen za autora textů, které by 
naru�ily literu a ducha tohoto kodexu. 

Bulharsko_code 
4,1 věříme, �e vztahy mezi různými médií a mediálními odborníky by se měly stát  na vzájemné úctě a spravedlivé 
hospodářské soutě�i s cílem zachovat integritu média. 
4,2 věříme, �e veřejnost má právo vědět, kdo vlastní a kontroluje média 
4,3 pova�ujeme v�echny formy plagiátorství za nepřijatelné za v�ech okolností. 
4,4 respektujeme autorská práva a podmínky dohody o autorském právu. 
4.5 v�dy uvádíme zdroj krátkých výňatků materiálu z jiného média, které mohou být pou�ity bez výslovného svolení. 
4,6 části nebo kompletní materiály z jiných médií zveřejňujeme jen s předchozím povolením a dohodou mezi autorem a 
médiem. 
4,7 podporujeme ty kolegy z médií, kteří  jsou napadeni, nebo nespravedlivě kritizováni, av�ak profesní solidarita nemů�e 
být omluvou pro zatajování či zkreslení  informací. 
4,8 věříme, �e jednotliví novináři, kteří respektují literu a ducha tohoto kodexu a kteří jsou v soudní při se třetími 
stranami jsou podporováni svými médii 

Litva_code 
Článek 58. Profesionální povinností novináře a mediální instituce je bránit svobodu informací a dal�ích demokratických 
hodnot. 
Článek 59. Novinář a mediální organizace by neměli zveřejňovat kritické práce za účelem pomsty. 
Článek 60. Novináři a mediální organizace by neměly bránit kolegoům ve shroma�ďování informací, pokud tato činnost 
není v rozporu se zákonem a etikou. 

Polsko_code 

VI. Kolegové a nadřízení 
22. Vztahy mezi spolupracovníky by měly být kolegiální, nekalé soutě�e a přivlastnění práce někoho jiného nebo 
dokonce jeho my�lenky je nepřípustné. 
23. Novinářské loajalita vůči nadřízeným, vydavatelům nebo vysilatelům představuje povinnost, ale ne moc,  která 
novináře nutí plnit příkazy, které jsou v rozporu se zákonem, profesní etikou nebo jeho přesvědčením. Novinář má právo 
odmítnout takové příkazy. 

VII. Odpovědnost a sankce 
24. Jak autor příspěvku v tisku, rozhlasu, televizi nebo internetu, stejně jako editor, vydavatel nebo provozovatel vysílání 
obsahu jsou odpovědní za poru�ování zásad novinářské etiky. 
25. Novinářské soudy 'ulo�í sankce přiměřené k charakteru a rozsahu přestupku od napomenutí, přes důtku a dočasné 
srá�ky členských práv v SDP k vyloučení ze sdru�ení. Nejvy��í novinářský  mů�e veřejně vyslovit svůj verdikt ve 
sdělovacích prostředcích.  

Veřejný zájem 
Albanie_code 

Poru�ení podmínek tohoto kodexu mů�e být oprávněno jedině tehdy, pokud  mů�e být jasně prokázáno, �e to slou�í 
veřejnému zájmu. 
Veřejný zájem je definován takto: 

! Chrání veřejné zdraví a bezpečnost 
! Pomáhá nalezení, prevenci a odhalení záva�ných trestných činů, skandálů a zneu�ívání moci 
! Chrání veřejnost před nebezpečím, �e bude uvedena ve vá�ný omyl. 

Oprávněný  veřejný zájem v�ak neopravňuje touhu po senzaci. 
Pro účely tohoto kodexu, informace "ve veřejném zájmu" by neměly být zaměňovány s informacemi, které jsou 
"zajímavé pro veřejnost". 

Bulharsko_code 
5.1 poru�ení ustanovení tohoto Kodexu mů�e být odůvodněno, pokud se jednoznačně a plně proká�e, �e zveřejnění je 
v nejlep�ím zájmu veřejnosti 
5.2 pro účely tohoto kodexu by  'veřejný zájem' by neměl být zaměňován s informacemi, které jsou 'zajímavé pro 
veřejnost'. 
5,3 zveřejnění je ve veřejném zájmu, pouze pokud: 
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! Chrání zdraví a bezpečnost 
! pomáhá k prevenci a odhalení záva�ných trestných činů a zneu�ití moci; 
! zabraňuje veřejnosti před tím, aby byla uvedena v omyl 

Tento termín je určen pro novináře, redaktory, producenty, vydavatele a majitele tisku a elektronických médií. 
Tyto principy jsou základem pro samoregulaci bulharských médií. Ti z nás, kteří podepsali kodex, mu zajistí odpovídající 
zveřejnění. 
Pro účely tohoto kodexu výraz 'zveřejnit' zahrnuje �íření informací v ti�těné i elektronické podobě. 
Výraz 'děti' se  pou�ívá s odkazem na děti a mláde� do věku 18 let. 

Kypr_code 
V rámci tohoto kodexu, případy, které odůvodňují odchylku od pravidla, s odvoláním na veřejný zájem, jsou zejména 
tyto: 

! pomoc při zji�ťování a  odhalování trestné činnosti  
! ochrana veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví. 
! ochrana lidských práv. 
! prevence klamání veřejnosti v důsledku jednání nebo prohlá�ení jednotlivců nebo organizací. 

Rakousko_code 

9. Veřejný zájem 
9.1. V konkrétních případech, a to zejména v případě veřejně činných osob, mů�e být nezbytné zvá�it pečlivě 
odůvodněný zájem takové osoby nezveřejnit takovou  reportá� či fotografii  proti  veřejnému zájmu takový materiál 
zveřejnit.   
9.2. Výraz �veřejný zájem� ve smyslu tohoto etického kodexu pro rakouské novináře se zejména poukazuje zejména na 
situace, kdy zveřejnění dotyčných skutečností by mohlo přispět ke spravedlnosti, nebo mů�e být �ádoucí v zájmu ochrany 
veřejné bezpečnosti nebo zdraví nebo prevence před uvedením �iroké veřejnosti v omyl.  
9.3. Zveřejnění fotografií (a) osob (y), které byly pořízeny bez ohledu na jejich soukromí  je povoleno pouze v případě 
velkého veřejného zájmu, který je zřetelně cítit a nepřeva�uje jen voyeurismus.  

Rumunsko_code 
Prostřednictvím tohoto kodexu, bude pojem �veřejný zájem�, definován na základě těchto předpokladů: 
Není to omezeno jen politické aspekty, ale také zahrnuje v�echny dal�í okolnosti, které by mohly být zájmem  komunity. 
Veřejný zájem se neokazuje pouze na zále�itosti,  které mají tu sílu jimi být 
.Způsob, jakým  vláda, úřady a veřejné instituce jednají a fungují, ale i jakýkoli jiný subjekt, který pou�ívá veřejné 
prostředky nebo které mají vliv komunitu jsou obvykle veřejný zájem. 
V�echna vyřčená  slova, akce, činy nebo gesta ze strany hodnostářů, politiků a jiných veřejných činitelů při plnění 
povinností jsou zásadního veřejného zájmu. Soukromé  �ivoty těchto osob  jsou  veřejným zájmem, pouze pokud jsou 
relevantní pro plnění jejich úkolů 
S ohledem na příspěvek státních orgánů k řádné správě moci a veřejných slu�eb, ve�kerá kritika  která zazní na jejich 
adresu je veřejný  zájem. 
Pokud ve hře není �ádný veřejný zájem, je svoboda projevu omezena jen potud, pokud se dotýká jiného základního práva. 
Jakákoliv informace, která se  týká poru�ení lidských práv, jak jsou definována v mezinárodních dokumentech, které 
Rumunsko_code ratifikovalo, je veřejným zájmem.  

UK_edit 

Veřejný zájem 
Veřejný zájem zahrnuje, ale není omezen pouze na: 

! zji�tění či odhalení trestného činu nebo záva�ného pochybení 
! Ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti. 
! Prevenci uvedení veřejnosti v omyl  akcí či prohlá�ením jednotlivce nebo organizace  

Sama svoboda projevu je veřejný zájem 
Pokud je veřejný zájem vyvolán, bude se ptát rada editorů, jak veřejný zájem naplnili.  
Rada bude zva�ovat, do jaké míry je materiál veřejnou doménou je�tě před jeho zveřejněním.  
V případech, které se týkají dětí, mlad�ích 26ti let musí redaktoři prokázat výjimečný veřejný zájem, který převá�í zájmy 
dítěte.  

Právo na odpověď  
Bulharsko_code 

zveřejní jasné a vhodně prominentní korekci, kdy� mů�e být prokázáno, �e nepřesné nebo zavádějící informace byly 
zveřejněny, a poskytne omluvu v případě potřeby. 
1.2.2  poskytne právo na odpověď jednotlivců a organizací přímo dotčena nepřesné nebo zavádějící publikací. 



259 

Bosna_code 
Vysilatel  je povinen roz�ířit právo na odpověď v případě, �e  odvysílal materiál, který nespravedlivě staví do �patného 
světla či jej jinak po�kodí a pokud to po�aduje spravedlnost a nestrannost. 

Estonsko_code 
5.1. Jednotlivci, kteří bylo vystavení  záva�ným obviněním by měla být nabídnuta příle�itost k okam�itému vyvrácení ve 
stejném vydání nebo program. 
5.2. Odpověď musí obsahovat opravu v�ech faktických chyb a  nesprávné citace. Prostor a čas, který je věnován odpovědi 
nesmí překročit  prostor a čas původního mylného sdělení.  Oprava musí být zveřejněna bezprostředně přednostně a to 
bez jakéhokoliv redakčního komentáře.  
5.3. Oprava musí být zveřejněna v případě jakékoliv nepřesnosti   

Finsko_code 
20. Nesprávné informace musí být opraveny okam�itě. 
21. Pokud je záměrem zveřejňovat  informace o činnosti jasně identifikovatelné osoby, společnosti nebo organizace 
způsobem, který je staví do velmi negativního světla,  Musí být objektu kritiky zaručena  mo�nost reagovat  na zále�itost, 
o ní� je řeč.  
22.  Pokud není mo�né sly�et soubě�ně obě zainteresované strany, je nezbytné dát té ze stran, o ní� bylo negativně 
informováno mo�nost, vyjádřit se později. Pokud tak není učiněno,  pak dobrá �urnalistická praxe vy�aduje zveřejnit  
reakci kritizované strany.  
23. Právo na odpověď je  specifikováno jako zvlá�tní re�im a  odpověď musí být zveřejněna co nejdříve a to bez 
jakýchkoliv irelevantních dodatků  
24. Právo na odpověď se nerealizuje při konvenčních kulturních kritikách, politických nebo společenských hodnoceních  
nebo podobné prezentace stanoviska.  
25. Pokud odpověď není jako taková vhodná k odpovědi, měly by případné změny projednány s autorem. Dokonce i kdy� 
nelze dosáhnout dohody, je vhodné zveřejnit její základní obsah a to objektivním způsobem.  

Italie_code 
Novinář respektuje nedotknutelné právo na opravu nesprávných zpráv. 
Novinář opravu udělá včas a vhodným obsahem  a to i v případě, �e neexistují specifické po�adavky na zprávy, které se 
po roz�íření zdály být nekorektními nebo chybnými, zejména pokud chyby mohou po�kodit lidi, organizace, asociace a 
komunity.  
Pokud novinář obviňuje lidi, nemů�e �ířit zprávy po�kozují dobré jméno osoby, nebo její důstojnost, ani� by obviněnému 
člověku dal �anci na reakci.  Pokud to není mo�né (proto�e člověk nemů�e být nalezen nebo odmítne odpovědět) má 
novinář  informovat čtenáře a veřejnost. V ka�dém případě, před zveřejněním zprávy, která se tím zabývá, musí zjistit, 
zda o tom obviněná osoba ví  

Kypr_code 

Právo na odpověď 
Média musí ve vhodných případech  poskytnout prostor na odpověď a to těm, kteří byli ovlivněni zprávou a zejména těm, 
kteří jí byli napadeni.  

Lotyssko_code 
5.7. Pokud byly zveřejněny nesprávné informace, měla by být omluva uvedena co nejdříve a na dobře viditelném místě.  
5.8. Prostor na odpověď od osob nebo institucí, které byly předmětem útoku by měl být nalezen co nejdříve. 

Rumunsko_code 

2.7. Oprava chyb. Právo na odpověď 
2.7.1. Novinář okam�itě opraví v�echny chyby, které se  objeví v jeho materiálech. V případě, �e to pova�uje za nutné, 
mů�e novinář zveřejnit omluvu. 
2.7.2. Právo na odpověď je poskytnuta, pokud je tento po�adavek pova�ován za odůvodněný a přiměřený. 

Svedsko_code 

Velkorysé zacházení s odpověďmi 
5. Jakmile se objeví po�adavek, jsou faktické chyby opraveny.  Ka�dý, kdo chce odpovědět  na prohlá�ení, pokud je to 
oprávněné, bude mít mo�nost tak učinit. Opravy a námitky musí být neprodleně zveřejněny vhodným způsobem, tak, �e 
neujdou  pozornosti těch, kteří obdr�eli původní informace. Je třeba poznamenat, �e vyvrácení informace v�dy �ádost o 
 komentář. 
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UK_edit_code 

2 Právo na odpověď 
Pokud je �ádost, pak musí být při jasných případech umo�něno právo na odpověď 

Dopisy a reakce na internetových stránkách 
Nizozemi_code 

5.1. Zodpovědnost za obsah dopisů  
Editor je zodpovědný za obsah zaslaných dopisů a za reakce zveřejněné na webových stránkách daného média. Je 
�ádoucí, aby editor vydal podmínky pro výběr a zařazování odpovědí. 

5.2. Nezveřejnění, dodatek 
Editor mů�e rozhodnout, �e nezveřejní dopis nebo jinou zaslanou reakci  nebo k nim připojit dodatek, pokud  je to 
vzhledem k okolnostem nutné.  

Krácení 
Dopisy mohou být změněny nebo zkráceny, pokud věcné podstaty a slo�ení zůstanou zachovány. Pokud se redaktor 
rozhodne zveřejnit dopis, období mezi podáním a zveřejněním odpovědi by nemělo být del�í ne� odesílatel mohl rozumně 
očekávat. 

5.3. Odpověď, která obsahuje záva�né obvinění  
Pokud se editor rozhodne zveřejnit odpověď, která obsahuje záva�né obvinění, musí ověřit, zda tvrzení má solidní základ. 
Rovně� obviněný musí mít mo�nost říci svou stranu příběhu. 

5.4. Odpovědnost za odpovědi třetích stran  
Redakce má odpovědnost za odpovědi třetích stran, které se zobrazují pod články na jejích  webových stránkách, ale s 
ohledem na povahu internetu nelze očekávat, �e by redakce mohla prověřit v�echny reakce v předstihu.  

Odstranění odpovědí  
Redakce v�ak mů�e rozhodnutím některé odpovědi odstranit.  

5.5. Hanlivá označení  
Pokud odpověď na článek na webu obsahuje záva�né obvinění nebo hanlivá označení  jedné nebo více známých osob, 
redakce, na základě zainteresovaných osob, musí prozkoumat, zda existují skutečné základy pro obvinění nebo tvrzení, a 
pokud tomu tak není, vyjměte odpověď. 

Demonstrace, nepokoje a protesty 

Recko_code 

Článek 5. Demonstrace, nepokoje 
Během  pokrytí demonstrací a / nebo nepokojů: 
není povoleno pou�ívat speciální efekty s cílem matení veřejnosti; 
vysílací stanice nejsou oprávněny vysílat slogany, které by mohly podněcovat lidi k účasti na těchto aktech; 
v reportá�ích o těchto  událostech musí být respektován  pravidla objektivity a  neutrality, stejně jako ostatní pravidla 
etického kodexu  

Manipulace publika 
Recko_code 

Článek 7. Manipulace veřejnosti, působení paniky 
Vysílané pořady nesmějí: 
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zneu�ívat veřejnost, odstartovat paniku simulováním zpravodajství; 
pou�ití hypnózy; 
zaměřovat se na to, aby způsobily hysterické jednání publika nebo jeho uvedení do stavu hypnózy  
pou�ívat metody, které mohou infiltrovat zprávy do podvědomí veřejnosti. 

Soutě�e a hry 
Recko_code 

Management těchto programů nesmí mít zákulisní dohody s některými účastníky,  v�ichni se musí účastnit za rovných 
podmínek 
Takové programy musí respektovat důstojnost účastníků a veřejnosti. 

Násilí  
Recko_code 

Článek 10. Násilí 
1. Násilné scény jsou povoleny v rámci fikce nebo zpravodajství, pokud jsou nezbytné pro pochopení kontextu. Jsou 
přísně zakázány, pokud jsou prostě u�ívány ke stimulaci veřejnosti.  
2. Prezentace nástrojů nebo metod násilí je zakázána, kromě případů, kdy účel je výslovně vzdělávací. 
3. Prezentace perverzních sexuálních úkonů, masochistických nebo sadistických aktů je zakázáno. Minimální pou�ití je 
povoleno v rámci vzdělávacích programů nebo fikce, pokud je to nezbytně nutné k vývoji programu. 
4. Je zakázáno vysílat programy, které povzbuzují diváky  ke konzumaci alkoholu, drog nebo k páchání trestných činů 
nebo k protispolečenským či kriminálním aktům.   

Stí�nosti 
Recko_code 

Článek 11.  Stí�nosti 
Stí�nosti týkající se kvality programů nejprve zkoumá generální ředitel nebo pracovník, odpovědný za stanici. V případě 
potřeby provádí zkoumání  Národní audiovizuální rada.  

Ekonomické zpravodajství   
Nizozemi_code 

2.5. Finanční a ekonomické zpravodajství 
2.5.1. Novinář nebude pou�ívat finančně a ekonomicky citlivé informace, které získá  z titulu své profese, dřív, ne� je 
zveřejnění, nebude je pou�ívat ani pro zájem vlastní, ani pro zájem okolí. Nebude předávat tyto  informace třetím osobám 
a to  jiným, ne� v rámci bě�ného postupu  při shroma�ďování zpráv a poskytování informací. 
2.5.2. Zdr�í se jakéhokoli typu střetu zájmů, zneu�ívání důvěrných informací a � 
�manipulace trhem. 

Embargo 
Nizozemi_code 

2.6. Embargo  
2.6.1. Embargo je dohoda, která slou�í ke zlep�ení kvality podávaných zpráv. Nemů�e být ulo�eno jednostranně. 
2.6.2. Novinář, který přijímá �ádosti musí dodr�ovat embargo, dokud termín dohody nevypr�í, informace poskytnutá v 
rámci embargo není  publikován v jiném médiu nebo osoba, která po�ádala o embargo je zru�í před vypr�ením jeho 
termínu.  
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Madarsko_coe 
V případě embarga zpráv a dokumentů musí být respektováno. Poru�ení embarga je protietický čin. Novinář mů�e 
prolomit embargo s vědomím a souhlasem svého nadřízeného. 
Je třeba zkontrolovat, zda �ádost o publikační embargo pochází od osoby ve  vhodné pozici a autority. 

Rozhovory 
Nizozemi_code 

2.7.1. Novinář, který si přeje  rozhovor, bude dotyčného informovat o účelu shroma�ďování informací. Osoba, s ní� bude 
interview prováděno musí být schopna se kvalifikovaně rozhodnout o tom, zda bude s tiskem či vysilatelem 
spolupracovat.   
2.7.2. Neprozíravá �urnalistika zahrnuje mimo jiné citace z rozhovoru, které pou�ívá v jiném kontextu, ne� by mohl 
tázaný očekávat na základě toho, co mu tázající řekl. Dotazovaný musí  znovu po�ádán o svolení ke zveřejnění jeho 
stanoviska ve chvíli, kdy se změnil charakter nebo obsah pořadu nebo vydání do té míry, �e ji� nemů�e splňovat rozumná 
očekávání.   
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2. Příloha 2  
Právní normy 

2.1 Vybrané právní normy ČR 

Se v�emi právními normami autorka pracuje, pokud není řečeno jinak, v 

úplném znění, platném k datu 18. 5. 2011. Vzhledem k slo�itosti novelizací 

jednotlivých norem nepou�ívá odkazový aparát směřující do oficiálních stejnopisů 

Sbírky zákonů ČR0F

1, 
1F

2 či ti�těných částek, vydaných MV ČR, ale zájemcům o 

podrobněj�í studium zdrojů doporučuje elektronické verze zákonů v podobě 

komplexních systémů pro práci s právními informacemi � databází na nosičích nebo 

online � například Sagit2F

3, ToriSoft3F

4, či nejlépe systému ASPI4F

5 (Wolters Kluwer ČR), 

které umo�ňují pracovat s ověřenými aktuálními zněními právních předpisů k určitému 

datu a pojmové, indexové či hypertextové prohledávání se vzájemnou provázaností 

v�ech informací. 

Pro odkazový aparát a v textu práce pou�ívá autorka zkrácené znění ve tvaru 

�Zákon č. XXX/YYYY Sb., §Z odst. 1 písm. a) � 

! 0 HZákon č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2005 Sb. a zákona č. 

216/2006 Sb., o právu autorském, o právech, souvisejících s právem 

autorským 

                                                 
1  Sbírka zákonů. MV ČR. [online] HTML  <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>  
2  Sbírka zákonů. Portál veřejné správy. [online] HTML  <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/699/place>  
3  Sbírka zákonů. Sagit. [online] HTML  <http://www.sagit.cz/pages/sbirka.asp?cd=76&typ=r>  
4  Sbírka zákonů. ToriSoft. [online] HTML  <http://www.sbirka.cz/>  
5  Systém ASPI. Wolters Kluwer ČR. [online] HTML  <http://www.systemaspi.cz/> (vstup po placené registraci a zadání 

hesla)  
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! Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech nesly�ících a 

hluchoslepých osob, ve znění zákona č.  384/2008 Sb. 

! 1 HZákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku (tiskový zákon) 

! 2 Hzákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích 

! 3 HZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

4 Hhttp: //media. rozhlas. cz/_binary/363223. pdf 

! 5 HZákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

! 6 HZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích 

! 7 HZákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 8 Hhttp: //media. rozhlas. 

cz/_binary/363222. pdf 

! 9 HZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (ZEK) 

! 1 0 HZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

! 1 1 HZákon č. 483/1991 Sb., o České televizi 

! 1 2 HZákon č. 63/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a 

jiných podobných hrách 

! Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven 

! Zákon č. 273/1993 Sb. o hromadné správě autorských práv 

! zákon č. 273/1993 Sb. o některých podmínkách výroby, �íření a 

archivování audiovizuálních děl 
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! Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a 

zlep�ovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. 

! Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi. 

! Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 

217/1993 Sb. 

! Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách 

! Zákon č. 480/2004 Sb., o některých slu�bách informační společnosti 

! Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi. 

2.2 Vybrané předpisy a doporučení EHS, ES, EU, EK, EP, ESD, 
regulující televizní vysílání, ochranu zájmů spotřebitele a 
mladistvých 

! Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 

televizního vysílání. 

! Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 

1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 

televizního vysílání. 

! Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 

2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 

televizního vysílání. 
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! Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci 

mezi vnitrostátními orgány příslu�nými pro vymáhání dodr�ování zákonů 

na ochranu zájmů spotřebitele 

! 1 3 HSdělení Evropské komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů o tvůrčím obsahu zveřejněném 

online na jednotném trhu 

! 1 4 HSdělení Evropské komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský přístup k mediální 

gramotnosti v digitálním prostředí 

! Doporučení Rady Evropské unie 98/560/ES o rozvoji 

konkurenceschopnosti evropského průmyslu audiovizuálních a 

informačních slu�eb podporou vnitrostátních rámců zaměřených na 

dosa�ení srovnatelné a účinné úrovně ochrany nezletilých osob a lidské 

důstojnosti 

! Informativní obecné zásady k Doporučení Rady Evropské unie 98/560/ES 

pro provádění samoregulačního systému pro ochranu nezletilých a lidské 

důstojnosti v audiovizuálních a informačních slu�bách on-line na 

vnitrostátní úrovni 

! Rámcové rozhodnutí Rady EU 2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu 

vykořisťování dětí a dětské pornografii 

2.3 Vybrané směrnice a úmluvy Rady Evropy, doporučení 
Výboru ministrů RE a Parlamentního shromá�dění Rady 
Evropy 

! 1 5 HSměrnice Rady Evropy 89/552/EEC o koordinaci určitých opatření 

stanovených zákonem, předpisem nebo administrativním úkonem v 

členských státech týkajících se provádění činností televizního vysílání, 
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doplněná pozděj�ími předpisy (97/36/EC), nazývaná �Televize bez 

hranic� 

! 1 6 HEvropská úmluva o přeshraniční televizi � Protokol k Úmluvě (ETS 171, 

�trasburk 5.5.1989) 

! Sdělení č. 57/2004 Sb. o Evropské úmluvě o přeshraniční televizi, ve 

znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční 

televizi. 

! Doporučení Rec (2003) 9 Výboru ministrů členským státům k opatřením 

na podporu demokratické a sociální úlohy digitálního vysílání 

! Doporučení (2001) 8, o samoregulaci kybernetického obsahu 

(samoregulace a ochrana u�ivatelů proti nelegálnímu a �kodlivému 

obsahu v nových komunikačních a Informačních slu�bách) 

! Doporučení Rec (2007) 3 o úloze médií veřejné slu�by v informační 

společnosti 

! Doporučení (2000) 23, o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů v 

oblasti vysílání 

! Doporučení (1997) 19, o zobrazování násilí v médiích 

! Doporučení (1996) 10, o zaji�tění nezávislosti veřejnoprávního vysílání 

! Doporučení (1994) 13, o podpoře transparentnosti v médiích 

! 1 7 HDoporučení 1641 Parlamentního shromá�dění Rady Evropy � 

Veřejnoprávní vysílání 
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3. Příloha 3 
Výzkum důvěryhodnosti médií 2010 

Komentář a zpráva z výzkumu 

Autor výzkumu: Irena Ry�ánková 

sběr dat: SANEP 23. 10. � 5. 1111. 2010 5F

6 

Nejdůvěryhodněj�ím médiem v České republice je zpravodajská stanice 

České televize ČT 24. Myslí si to 47 % z 18780 dotázaných rozsáhlého 

reprezentativního výzkumu SANEP. ČT 24 je i podle tohoto panelu třetím 

nejsledovaněj�ím zpravodajským médiem. Nejméně důvěryhodnými médii jsou 

komunistické Haló noviny, bulvární Blesk a internet. Zpravodajství ČT 1 je týdně 

nejsledovaněj�ím a předstihlo v tomto ukazateli i televizi Nova. 

O pověsti a kvalitě práce samotných novinářů vypovídá z tohoto výzkumu nejen 

důvěra jejich informacím dle jednotlivých redakcí, ale i to, �e redakčním komentátorům 

důvěřuje pouze 13% respondentů. Ke kritickým či negativním informacím v�ech médií 

má ambivalentní vztah (odpověď �ano i ne�) skoro tři čtvrtiny panelu SANEP a bez 

výhrad jim věří pouze sedm procent respondentů. Iluze o moci médií a vlivu na mysl 

čtenářů, diváků a posluchačů tak berou zasvé� 

U komerčních médií jsou respondenti vět�inou opatrní a jejich důvěra ve 

zveřejňované informace je � diplomaticky řečeno � ambivalentní. Více ne� polovina 

dotázaných na důvěryhodnost informací televize Nova a Prima odpověděla, �e těmto 

                                                 
6  Exkluzivní internetový off-line průzkum byl proveden společností SANEP  ve dnech 23. října � 5. listopadu  2010 na 

vybrané skupině 18.780 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. 

Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního  panelu ze 190 tisíc registrovaných 

u�ivatelů 44.293 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá 

sociodemografickému rozlo�ení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené 

skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou 

metodou.  
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televizím jak důvěřuje, tak i nedůvěřuje� Jednoznačně informacím televize Nova 

důvěřuje pouze 13% respondentů� Ačkoliv je Mladá fronta Dnes �nejseriózněj�ím� 

deníkem, jednoznačně důvěřuje jejím informacím pouze necelá čtvrtina respondentů. 

Je�tě méně důvěřují respondenti Lidovým novinám, věří jim pouze 17% respondentů. 

Deníku � konglomerátu regionálních listů Deníky Bohemia a Moravia bez výhrad 

důvěřuje pouze 11%. To je nejméně ze v�ech sledovaných nebulvárních listů. Nejvíce 

nedůvěryhodným médiem jsou bulvární Blesk a sociální sítě jako facebook či twitter. 

Vzhledem k tomu, �e zpravodajství rozhlasových stanic Radio�urnál a Rádio 

Česko patří oboje Českému rozhlasu a přitom se jejich důvěryhodnost, znalost i 

poslechovost rapidně li�í, dá se dovodit, �e lidé spí�e důvěřují tradičním značkám 

veřejné slu�by a tendují k obrazovému zpravodajství. Nová média a nové produkty si 

musí dlouholetou prací svou důvěru teprve získat. Tristní pro management redakce 

zpravodajství Českého rozhlasu je, �e jejich nejposlouchaněj�í stanici Radio�urnál 

nesly�elo ani jednou za uplynulý týden 56,8% panelu SANEP a Rádio Česko dokonce 

81,2% respondentů. 

Pozoruhodné a vyvracející mnohé mýty o síle sociálních sítích je i zji�tění, �e 

skoro polovina panelu SANEP má svůj profil na facebooku nebo jiné sociální síti, 

statusy zde ale zveřejňuje pouze 8 procent a jen 4 procenta komentují statusy druhých. 

Potvrzuje se tak domněnka autorky průzkumu, získaná z dlouhodobého ka�dodenního 

sledování několika profilů s přibli�ně 500 �přáteli� v ka�dém. 
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Pozn. pro analytiky: Data o týdenní poslechovosti (weekly reach) rádií lze ilustrativně 

porovnávat s výzkumem CATI RadioProjekt6F

7 agentury Median7F

8 na 30 000 

respondentech, data o sledovanosti televizí omezeně s výzkumem PEM III ATO8F

9 na 

vzorku 1 833 domácností. Data o čtenosti deníků lze s omezenou validitou porovnávat s 

prodaným nákladem, ověřovaným jednou měsíčně Audit Bureau of Circulations ČR9F

10. 

Důvěru v média sleduje CVVM v projektu Na�e společnost 2010, (pouze obecně v 

členění tisk-rozhlas-televize, bez podrobného členění dle jednotlivých médií a pouze 

dvakrát ročně) v rámci sledování důvěry občanů v instituce veřejného �ivota1 0F

11. Tyto 

otázky lze ilustrativně srovnávat i s průzkumem CVVM, zkoumajícím důvěrou občanů 

v ústavní instituce1 1F

12 (také pouze dvakrát ročně) a průzkumem SANEP, zkoumajícím 

důvěru ústavních činitelů1 2F

13. Důvěru v internetová média a sociální sítě nesleduje v ČR 

nikdo, volný i pracovní čas jim věnovaný sleduje u mláde�e dlouhodobě sociolog Petr 

Sak1 3F

14. 

                                                 
7  Poslechovost rádií. RadioProjekt. [online databáze] HTML: <http://www.radiotv.cz/poslechovost/>  
8  RadioProjekt - CATI pro Rozhlasovou sekci SKMO.  Median/ STEM/MARK.  

[online archiv zpráv] HTML: <http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=9  
9  Výzkum  PEM III: Sledovanost TV. Data ATO. Archiv MaM.  

[online archiv] HTML: <http://mam.ihned.cz/index.php?p=102240> 

 ATO [online] HTML: <http://www.ato.cz/>  
10  Čtenost periodického tisku. Audit Bureau of Circulations ČR [online databáze] HTML: 

<http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/>   
11  ČERVENKA, Jan. Důvěra některým institucím veřejného �ivota � září 2010. Projekt  Na�e společnost 2010. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV CR, v.v.i. 2010.   

[online] PDF: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101054s_po100924.pdf> 
12  Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2010. Projekt  Na�e společnost 2010. Centrum 

pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV CR, v.v.i. 2010.  

 [online] PDF: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101053s_pi100922.pdf> 
13  Důvěra ústavních činitelů. Průzkum.SANEP 2010.  

[online] HTML: <http://www.sanep.cz/pruzkumy/duvera-ustavnich-cinitelu/> (pouze na vy�ádání po registraci)  
14  Viz Insoma.cz, také SAK, Petr. Proměny volného času a zaostávání pedagogiky. Referát přednesený na 

mezinárodní konferenci O výchově a volném čase, Brno 15. - 16. 6. 2006. In: Britské listy 3.7.2006.  

[online] HTML: <http://www.blisty.cz/art/29205.html> 

SAK, Petr. Generace na přelomů věků. Referát přednesený na Česko-slovenské sociologické konferenci. In: Britské 

listy, 26.3.2010.  [online] HTML: <http://www.blisty.cz/art/51789.html>  
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Poslouchanost, sledovanost, čtenost a důvěra médiím 

Sledovanost, poslouchanost, čtenost médií
během posledního týdne alespoň jednou (odpověď ANO - celkem, NE)

zdroj Irena Ry�ánková, SANEP 2010
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Barevně ANO (součet Ano � alespoň jednou, Ano � vícekrát, Ano � denně) 

�edě NE 

dopočet do 100% nevím, nechci odpovědět 

Pro podrobnou tabulku XLS klikněte na obrázek 

 

Poslouchali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství Českého rozhlasu � 

Radio�urnál? 

Ano � alespoň jednou  15,5% 

Ano � vícekrát   14,2% 

Ano � denně   8,7% 

Ano � součet    38,4% 
Ne � ani jednou   56,8% 
Nevím    3,8% 

Nechci odpovědět   1% 

Poslouchali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství Českého rozhlasu � Rádio 

Česko? 

Ano � alespoň jednou  6,4% 

Ano � vícekrát   3,3% 

Ano � denně   2,6% 

Ano � součet    12,3% 
Ne � ani jednou   81,2% 
Nevím    5,3% 

Nechci odpovědět   1,2% 

Sledovali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství ČT 1? 

Ano � alespoň jednou  22,7% 

Ano � vícekrát   32,8% 

Ano � denně   25,4% 
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Ano � součet    88,3% 
Ne � ani jednou   16,5% 
Nevím    1,4% 

Nechci odpovědět   1,2% 

Sledovali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství ČT 24? 

Ano � alespoň jednou  18,8% 

Ano � vícekrát   30% 

Ano � denně   21,4% 

Ano � součet    70,2% 
Ne � ani jednou   27% 
Nevím    1,6% 

Nechci odpovědět   1,2% 

Sledovali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství TV Nova? 

Ano � alespoň jednou  18,8% 

Ano � vícekrát   33,9% 

Ano � denně   27% 

Ano � součet    79,7% 
Ne � ani jednou   18% 
Nevím    1,3% 

Nechci odpovědět   1% 

Sledovali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství TV Prima? 

Ano � alespoň jednou  20,9% 

Ano � vícekrát   28,8% 

Ano � denně   12,2% 

Ano � součet    61,9% 
Ne � ani jednou   35,3% 
Nevím    1,5% 

Nechci odpovědět   1,3% 

Sledovali jste v právě uplynulém týdnu zpravodajství Z1? 

Ano � alespoň jednou  14,5% 

Ano � vícekrát   7,1% 

Ano � denně   1,6% 

Ano � součet    23,2% 
Ne � ani jednou   73,3% 
Nevím    2,5% 

Nechci odpovědět   1% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Mladá fronta Dnes�? 

Ano � alespoň jednou  15,3% 

Ano � vícekrát   9,1% 

Ano � denně   7,1% 

Ano � součet    31,5% 
Ne � ani jednou   66,6% 
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Nevím    0,6% 

Nechci odpovědět   1,3% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Lidové noviny�? 

Ano � alespoň jednou  8,4% 

Ano � vícekrát   3,6% 

Ano � denně   2% 

Ano � součet    14% 
Ne � ani jednou   83,9% 
Nevím    0,8% 

Nechci odpovědět   1,3% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Hospodářské noviny�? 

Ano � alespoň jednou  9,2% 

Ano � vícekrát   3,8% 

Ano � denně   1,8% 

Ano � součet    14,8% 
Ne � ani jednou   82,9% 
Nevím    1% 

Nechci odpovědět   1,3% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Právo�? 

Ano � alespoň jednou  9,4% 

Ano � vícekrát   4% 

Ano � denně   3,5% 

Ano � součet    16,9% 
Ne � ani jednou   80,6% 
Nevím    0,8% 

Nechci odpovědět   1,5% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Deník�? 

Ano � alespoň jednou  12,5% 

Ano � vícekrát   7,4% 

Ano � denně   3,5% 

Ano � součet    18,3% 

Ne � ani jednou   74,1% 
Nevím    1,3% 

Nechci odpovědět   1,2% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Blesk�? 

Ano � alespoň jednou  18,1% 

Ano � vícekrát   9,4% 

Ano � denně   4,3% 

Ano � součet    31,8% 
Ne � ani jednou   65,7% 
Nevím    1,3% 

Nechci odpovědět   1,2% 
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Četli jste v právě uplynulém týdnu ti�těný deník �Haló noviny�? 

Ano � alespoň jednou  1,8% 

Ano � vícekrát   0,5% 

Ano � denně   1% 

Ano � součet    3,3% 
Ne � ani jednou   94,4% 
Nevím    1,1% 

Nechci odpovědět   1,2% 

Četli jste v právě uplynulém týdnu zprávu označenou ČTK? 

Ano � alespoň jednou  14% 

Ano � vícekrát   24,9% 

Ano � denně   5,1% 

Ano � součet    44% 
Ne � ani jednou   37,7% 
Nevím    17,3% 

Nechci odpovědět   1% 

Důvěra informacím médií
zdoj: Irena Ry�ánková, SANEP 2010 - odpověď ANO
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Nedůvěra informacím médií
zdroj: Irena Ry�ánková, SANEP 2010   odpověď NE
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Pro podrobnou tabulku XLS klikněte na obrázek 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ČT 1? 

Ano    46,6% 

Ano i ne   41,7% 

Ne    4,6% 

Nevím   5,6% 

Nechci odpovědět  1,5% 

 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ČT 24? 

Ano    47% 

Ano i ne   36,1% 

Ne    4,1% 

Nevím   10,9% 

Nechci odpovědět  1,9% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství TV Nova? 

Ano    13,4% 

Ano i ne   56,3% 

Ne    23,4% 

Nevím   5,1% 

Nechci odpovědět  1,8% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství TV Prima? 

Ano    17% 

Ano i ne   54,4% 

Ne    13,5% 

Nevím   13,3% 

Nechci odpovědět  1,8% 
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Důvěřujete informacím ze zpravodajství Z1? 

Ano    14,3% 

Ano i ne   19,4% 

Ne    7,2% 

Nevím   54,5% 

Nechci odpovědět  4,6% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství Českého rozhlasu � Radio�urnálu? 

Ano    31,1% 

Ano i ne   26,2% 

Ne    5,9% 

Nevím   33,4% 

Nechci odpovědět  3,4% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství Českého rozhlasu � Rádio Česko? 

Ano    14,5% 

Ano i ne   18% 

Ne    6,1% 

Nevím   57,2% 

Nechci odpovědět  4,2% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Mladá fronta Dnes�? 

Ano    23,9% 

Ano i ne   40,7% 

Ne    13,3% 

Nevím   19,1% 

Nechci odpovědět  3% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Lidové noviny�? 

Ano    17,7% 

Ano i ne   31,5% 

Ne    13,2% 

Nevím   32,8% 

Nechci odpovědět  4,8% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Hospodářské noviny�? 

Ano    26% 

Ano i ne   28,3% 

Ne    7,2% 

Nevím   34,1% 

Nechci odpovědět  4,4% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Právo�? 

Ano    13,8% 

Ano i ne   32,6% 

Ne    16,3% 
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Nevím   32,9% 

Nechci odpovědět  4,4% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Haló noviny�? 

Ano    5,1% 

Ano i ne   16,5% 

Ne    29,8% 

Nevím   43,7% 

Nechci odpovědět  4,9% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Deník�? 

Ano    11,5% 

Ano i ne   31,6% 

Ne    11,4% 

Nevím   40,9% 

Nechci odpovědět  4,6% 

Důvěřujete informacím ze zpravodajství ti�těného deníku �Blesk�? 

Ano    2,3% 

Ano i ne   22,7% 

Ne    61,9% 

Nevím   10,2% 

Nechci odpovědět  2,9% 

Důvěřujete informacím ze zpráv označených ČTK? 

Ano    40,9% 

Ano i ne   33,9% 

Ne    4,6% 

Nevím   18,5% 

Nechci odpovědět  2,1% 

Důvěřujete informacím a komentářům na sociálních sítích  

 (facebook, diskuzní fóra)? 

Ano    2,5% 

Ano i ne   41% 

Ne    41% 

Nevím   13% 

Nechci odpovědět  2,5% 

Přispíváte do diskuzí na těchto sítích a fórech? 

Ano    20,4% 

Ano i ne   18,9% 

Ne    53,2% 

Nevím   2,3% 

Nechci odpovědět  5,2% 
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Důvěřujete informacím zveřejněným na internetových médiích: 

Ano    4,3% 

Ano i ne   44,2% 

Ne    33,3% 

Nevím   15,5% 

Nechci odpovědět  2,7% 

Důvěřujete informacím zveřejněným na internetových firemních stránkách? 

Ano    9,4% 

Ano i ne   58,8% 

Ne    16,1% 

Nevím   13,5% 

Nechci odpovědět  2,2% 

Důvěřujete informacím zveřejněným na internetových osobních stránkách? 

Ano    4,8% 

Ano i ne   51,2% 

Ne    26% 

Nevím   15,5% 

Nechci odpovědět  2,5% 

Máte vlastní blog či přispíváte do blogu? 

Ano    9,9% 

Ano i ne   3,6% 

Ne    81,4% 

Nevím   2,3% 

Nechci odpovědět  2,8% 

Máte vlastní osobní stránku? 

Ano    14% 

Ano i ne   2,3% 

Ne    79,4% 

Nevím   1,8% 

Nechci odpovědět  2,5% 

Máte vlastní firemní stránku či přispíváte do firemních stránek? 

Ano    13,3% 

Ano i ne   3,5% 

Ne    79,2% 

Nevím   1,7% 

Nechci odpovědět  2,3% 

Máte vlastní profil na sociální síti (facebook, twitter, spolu�áci. cz apod.)? 

Ano    46,3% 

Ano i ne   3,8% 

Ne    45,6% 
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Nevím   1,2% 

Nechci odpovědět  3,1% 

Psali jste nebo volali jste v posledním měsíci do těchto médií svůj názor? 

Ano � ČT 1     1% 

Ano � ČT 24     2% 

Ano � TV Nova     0,8% 

Ano � TV Prima     0,3% 

Ano � Z1      0,2% 

Ano � Český rozhlas � Radio�urnál   0,5% 

Ano � ČTK     0,8% 

Ano � diskuze pod články na internetu   9,1% 

Ano � diskusní fórum, chat    4,6% 

Ano � status na vlastním profilu na sociální síti  

   (facebook, twitter, spolu�áci, cz apod,)    8,7% 

Ano � komentář k cizímu statusu na sociální síti  

   (facebook, twitter, spolu�áci, cz apod,)    4,4% 

Ano � celkem      32,4% 
Ne      63,8% 
Nevím      1,8% 

Nechci odpovědět     2% 

Důvěřujete v médiích informacím kladným (pochvale, ocenění)? 

Ano    24,9% 

Ano i ne   58,5% 

Ne    7,7% 

Nevím   7,6% 

Nechci odpovědět  1,3% 

Důvěřujete v médiích informacím záporným (kritice)? 

Ano    10,9% 

Ano i ne   72,3% 

Ne    8,7% 

Nevím   6,6% 

Nechci odpovědět  1,5% 

Důvěřujete v médiích redakčním komentářům? 

Ano    13,3% 

Ano i ne   59,5% 

Ne    14,2% 

Nevím   11% 

Nechci odpovědět  2% 
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