
Resumé  

Diplomová práce se zabývá ochranou novinářů v ozbrojených konfliktech. Podle 

mého názoru je toto téma aktuální s odkazem na nedávnou válku v Iráku a také řadu dalších 

ozbrojených konfliktů. Ve světě se touto problematikou zabývá mnoho odborníků, ale u nás 

toto téma, až na pár výjimek, zatím otevřeno nebylo. Cílem této práce je poskytnout ucelený 

pohled na ochranu novinářů v ozbrojených konfliktech – to znamená popsat stávající právní 

úpravu a rovněž uvést návrhy týkající se možné budoucí úpravy.  

 Základní otázkou je, zda současná úprava je dostatečná k poskytování odpovídající 

ochrany novinářům a pracovníkům médií v ozbrojených konfliktech. Domnívám se, že by 

měla být přijata nová úmluva, která by obsahovala speciální status pro novináře a také by pro 

ně zakotvila ochranný znak, a v této práci se pokusím svůj postoj vysvětlit. 

 Práce se skládá ze třinácti kapitol, které jsou následně členěny na podkapitoly. Obecně 

ji lze rozdělit na dvě hlavní části. Ta první se zaměřuje na platnou právní úpravu – zejména 

Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám z roku 1949. Začátek části se zabývá výkladem 

pojmu „novinář“ a dále stručně popisuje historii ochrany novinářů v ozbrojeném konfliktu. Na 

tyto dvě kapitoly navazuje kapitola třetí, která představuje základní kategorie novinářů podle 

mezinárodního humanitárního práva – nezávislé novináře a válečné dopisovatele. Také se 

věnuje nové kategorii tzv. embedded journalists, která však není legálně upravena. Je třeba 

zmínit, že novináři podnikající nebezpečné mise v oblasti ozbrojených konfliktů jsou 

považováni za civilní osoby a těží tak z ochrany, která je poskytovaná civilistům 

mezinárodním humanitárním právem. Je zde však jedna podmínka – jsou chráněni 

Ženevskými úmluvami a Dodatkovým protokolem I, ledaže by podnikli akce neslučitelné 

s jejich statusem civilních osob. Také vybavení, které novináři využívají ke své práci, je 

považováno za civilní objekt, takže požívá obecnou ochranu – této otázce se věnuje čtvrtá 

kapitola. Další kapitola popisuje preventivní opatření, která zahrnují princip proporcionality a 

povinnost předchozího varování. Cílem šesté kapitoly, která je poslední v této části, je 

demonstrovat výše zmíněné principy v praxi, konkrétně na bombardování Srbské rozhlasové a 

televizní stanice ze strany NATO, v Bělehradě roku 1999. 

 Sedmá kapitola stojí poněkud osamoceně mezi dvěma hlavními částmi a týká se 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Ačkoliv se má práce zaměřuje na mezinárodní 



ozbrojené konflikty, tak ozbrojené konflikty, které nemají mezinárodní charakter, jsou stále 

více rozšířené, takže se domnívám, že by zde měly být také zmíněny.  

 První kapitola druhé části čili celkově osmá, otevírá otázku, zda je současná právní 

úprava dostačující. Obsahuje jak argumenty pro přijetí nové úmluvy, ale na druhou stranu 

také argumenty proti. Následující kapitoly popisují organizace, které se zabývají 

problematikou ochrany novinářů v ozbrojených konfliktech, jejich aktivity v této oblasti a 

také dokumenty, které tyto organizace přijaly. To je tedy hlavním cílem druhé části této práce. 

Devátá kapitola popisuje Radu bezpečnosti OSN, další UNESCO a poslední tři podávají 

informace o Press Emblem Campaign, Reportérech bez hranic a Mezinárodním výboru 

Červeného kříže.  

 


