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ÚVOD 

Od vypuknutí války v Iráku v roce 2003 bylo v nejrůznějších ozbrojených 

konfliktech zabito přes sedm set novinářů.
1
 Tyto osoby dobrovolně cestují do oblastí 

ozbrojených konfliktů s cílem poskytnout široké veřejnosti objektivní zpravodajství o 

daném konfliktu. Upozorňují i na ohrožování a porušování lidských práv a na zvěrstva, 

která jsou páchána na různých místech světa. O život přicházejí z různorodých důvodů – 

poměrně často bývají cílem úmyslného útoku, kdy je pachatelé chtějí umlčet, bývají 

bráni jako rukojmí, ale mohou se také připlést k bombovým a jiným útokům, při kterých 

jsou zasaženi neúmyslně. Vyskytují i případy, kdy je nelze rozeznat od kombatantů. 

Problematika ochrany novinářů v ozbrojených konfliktech je podle mého názoru 

velice aktuální, ať už s přihlédnutím k nedávné válce v Iráku, tak k celé škále 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Řada mezinárodních organizací na tuto situaci 

upozorňuje a volá po zlepšení současného stavu ochrany. Ve skutečnosti však nové, 

právně závazné dokumenty až na malé výjimky přijaty nebyly. Proč tomu tak je? Je 

současná ochrana poskytovaná novinářům dostatečná a přijetí nových dokumentů by 

v praxi nebylo přínosem? Novináře řadíme mezi civilní osoby, tudíž se na ně vztahuje 

veškerá úprava chránící civilisty. Je tento způsob ochrany vhodný? Nepotřebují novináři 

ochranu koncipovanou jiným způsobem než osoby, které se snaží ozbrojeným 

konfliktům vyhnout a ne do nich naopak úmyslně směřovat? Má smysl zavést pro 

novináře samostatný status a mezinárodně uznávaný ochranný znak, nebo by bylo i 

v takovém případě stále mnoho mrtvých a výsledky by to nepřineslo? To jsou základní 

otázky, na které bych chtěla ve své práci nalézt odpověď.  

Vzhledem k tomu, že této problematice se v České republice nevěnuje příliš 

pozornosti (což je do jisté míry pochopitelné, jelikož máme jen hrstku válečných 

zpravodajů), tak bych ráda souborně představila právní úpravu, která se na ně vztahuje a 

případně upozornila na návrhy úpravy nové.  

Diplomová práce se skládá ze dvou částí – první je tvořena rozborem platného 

mezinárodního práva (zejména Dodatkového protokolu I) a druhá se věnuje organizacím 

                                                           
1
 Údaje pochází od The Press Emblem Campaign, http://www.pressemblem.ch 
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zabývající se ochranou novinářů v ozbrojeném konfliktu, jejich činnostem a 

dokumentům, které tyto organizace vydaly. Práci jsem rozčlenila do třinácti kapitol, 

které se dále dělí na podkapitoly. 

První kapitola se zabývá vymezením pojmu „novinář“, neboť je důležité ujasnit, 

na které osoby se ochrana poskytovaná mezinárodním humanitárním právem vůbec 

vztahuje. Tento pojem není legálně definován, tudíž je třeba vycházet z právně 

nezávazných dokumentů a z jazykového výkladu. Druhá kapitola obsahuje stručný 

vývoj právní ochrany novinářů v ozbrojených konfliktech. Ve třetí kapitole se věnuji 

novinářům jakožto civilním osobám a kategoriím novinářů podle mezinárodního 

humanitárního práva (nezávislí novináři a váleční dopisovatelé) a také novému 

fenoménu tzv. embedded journalist, který však není zakotven v žádném právním 

dokumentu, tudíž jeho právní postavení je značně nejisté. Obsahem čtvrté kapitoly je 

ochrana mediálních zařízení, která jsou primárně považována za civilní objekty, ale za 

určitých okolností se můžou změnit naopak v objekt vojenský, který již může být cílem 

legálního útoku. Také zde rozebírám otázku novinářů a jejich zařízení v souvislosti 

s využitím pro propagandistické účely. Pátá kapitola popisuje preventivní opatření, která 

musí být splněna, aby případný útok byl v souladu s mezinárodním právem. Jedná se o 

princip proporcionality a povinnost předchozího varování. Šestá kapitola se snaží ukázat 

předchozí instituty na příkladu z praxe – konkrétně na bombardování Srbské rozhlasové 

a televizní stanice (RTS). Je zde zkoumáno, zda RTS byla v době útoku vojenským 

objektem, zda byl dodržen princip proporcionality a povinnost předchozího varování a 

také se snažím odpovědět, zda byl útok vedený ze strany NATO, jako celek, skutečně 

v souladu s ustanoveními mezinárodního práva. Sedmá kapitola pojednává o 

ozbrojených konfliktech, které nejsou mezinárodní povahy. Ve své práci se zaměřuji jak 

na mezinárodní, tak na vnitrostátní ozbrojené konflikty, ale k těm vnitrostátním se 

nevztahuje téměř žádná úprava. Na světě však dochází k řadě konfliktů takového 

charakteru a je tedy potřeba alespoň ve zkratce nastínit ochranu novinářů v takovýchto 

případech.  

První kapitola druhé části, kapitola osmá, se zabývá zásadní otázkou – poskytuje 

současná právní úprava novinářům dostatečnou ochranu nebo nikoliv? Je žádoucí, aby 

byl přijat samostatný status a ochranný znak pro novináře, nebo to nemá opodstatnění, 
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či naopak by byla následná situace ještě horší? Ve zbytku druhé části, čili v posledních 

pěti kapitolách, se věnuji jednotlivým organizacím, které se zabývají ochranou novinářů 

v ozbrojených konfliktech. První z nich, čili kapitola devátá, pojednává o 

nejvýznamnějších rezolucích Rady bezpečnosti OSN vztahující se k problematice, jež je 

předmětem této práce. Následně kapitola desátá se věnuje UNESCO a Medellinské 

deklaraci, kterou tato organizace vydala. V jedenácté kapitole uvádím Press Emblem 

Campaign, což je nezávislá nevládní organizace, jejímž primárním cílem je rozšíření 

stávající právní úpravy vztahující se k novinářům v ozbrojeném konfliktu. Podporuje 

přijetí Návrhu Mezinárodní úmluvy na ochranu novinářů, který považuji za 

nejdůležitější dokument posledních let týkající se této problematiky. Předposlední, 

dvanáctá kapitola je zaměřena na Reportéry bez hranic, kteří se zaměřují především na 

praktickou pomoc novinářům – ať už zapůjčením ochranných vest a helem, tak 

vydáváním praktických příruček, či pořádáním různých školení. Závěrečná kapitola 

popisuje Mezinárodní výbor Červeného kříže a ve zkratce jeho činnost, kterou 

napomáhá novinářům, pokud se vyskytnou v rámci ozbrojeného konfliktu v nouzi.  

Při psaní této práce jsem vycházela především ze zahraniční literatury, protože 

v České republice toto téma ještě nebylo souborně zpracováno. Výjimku tvoří Vladimír 

Balaš, který se tomuto tématu věnoval v publikaci Mezinárodní humanitární právo - 

jedná se však pouze o krátké uvedení do problému. Základem při tvorbě první části byl 

zejména Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám z roku 1949, jeho Komentář, dále 

řada odborných článků
2
 a mezinárodních multilaterálních smluv, ale také dokumenty 

vydané Mezinárodním výborem Červeného kříže, Komisí Mezinárodního trestního 

tribunálu pro bývalou Jugoslávii či Amnesty International. V druhé části jsem čerpala 

zejména z dokumentů (návrhy úmluv, rezoluce, deklarace) vydaných jednotlivými 

organizacemi zabývající se danou problematikou (např. UNESCO, Press Emblem 

Campaign, Reportéři bez hranic).  

 

 

                                                           
2
 Jedná se například o tyto autory: Alexandre Balguy-Gallois, Ben Saul či Griet Verschingel.  
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1. POJEM „NOVINÁŘ“ 

Novinářům v ozbrojených konfliktech je poskytovaná ochrana dle 

mezinárodního humanitárního práva, ale abychom věděli, na jaké konkrétní osoby se 

tato ochrana skutečně vztahuje, je třeba nejprve vymezit pojem „novinář“. S tímto 

úkolem jsou však spojeny značné problémy.  

 

1.1. Koho považujeme za novináře?  

Co považujeme za hlavní faktor při posuzování toho, zda určitá osoba je 

považována za novináře či nikoliv? To, zda je zaměstnán u nějaké velké zpravodajské 

společnosti? Nebo za rozhodující považujeme to, že jeho příspěvky můžeme vidět 

v televizi popřípadě číst v novinách či časopisech? Nebo vzhledem k tomu, že máme 21. 

století, označíme za novináře osobu, která přináší zprávy prostřednictvím internetu?  

Výklad pojmu nesmí být restriktivní, ale naopak ani příliš extenzivní. V prvém 

případě by totiž mohlo dojít k tomu, že osoby, které by správně měly mít nárok na 

poskytnutí ochrany, ji kvůli příliš úzkému vymezení pojmu fakticky mít nebudou. 

Naopak v případě extenzivního výkladu bychom mohli dojít k výsledku, že v dnešní éře 

blogů bychom za novináře s lehkou nadsázkou označovali každého „pisálka“, který 

přináší případně i neobjektivní a zkreslené informace a ten by tudíž mohl požívat 

ochranu poskytovanou mezinárodním humanitárním právem. Komu tedy poskytnout 

ochranu?  

Situace je poměrně složitá, protože neexistuje legální definice tohoto pojmu. 

Musíme tedy vycházet pouze z dokumentů, které nejsou právně závazné. To je poněkud 

problematické, jelikož tyto definice se navzájem sice do určité míry prolínají, ale jedna 

je poněkud širší než druhá. Pojem je vyložen v návrhu Úmluvy OSN o ochraně novinářů 

činných v nebezpečných misích v oblastech ozbrojených konfliktů a v Doporučení č. R 

(96) 4 Výboru ministrů členským státům o ochraně novinářů v konfliktních situacích a v 

situacích napětí.  
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1.2. Jednotlivé definice 

Dle návrhu Úmluvy OSN o ochraně novinářů činných v nebezpečných misích 

v oblastech ozbrojených konfliktů z roku 1975 je novinářem „jakýkoliv korespondent, 

reportér, fotograf a jejich techničtí, filmoví, rozhlasoví a televizní asistenti, kteří 

vykonávají některou z těchto činností jako své hlavní povolání“.
3
   

Doporučení č. R (96) 4 Výboru ministrů členským státům o ochraně novinářů v 

konfliktních situacích a v situacích napětí do pojmu „novinář“ zahrnuje „všechny 

zástupce médií, jmenovitě všechny ty, kteří se zabývají sběrem, zpracováním a šířením 

zpráv a informací, včetně kameramanů a fotografů, stejně jako podpůrný personál jako 

jsou řidiči a tlumočníci“.
 4

  

Zatímco v první definici je jako podmínka stanoveno, že osoby musejí 

vykonávat danou činnost jako své hlavní povolání, tak druhá definice zahrnuje do 

tohoto pojmu i osoby, které vykonávají činnost od žurnalistiky zcela odlišnou (např. 

řidič). Navíc každý dokument vykládá pojem pomocí jiných hledisek – Úmluva OSN 

vyjmenovává druhy povolání, kdežto Doporučení Výboru ministrů se zaměřuje na 

konkrétní činnost. Z obou však vyplývá, že za novináře jsou považovány i osoby, které 

novinářskou činnost nevykonávají přímo, ale jsou například jen asistenty. Jelikož však 

novináři a celý jejich potenciální tým čelí v ozbrojených konfliktech značnému riziku, 

je potřeba, aby požívali ochranu jak samotni novináři, tak i jejich spolupracovníci. U 

spolupracovníků je však otázkou, zda mají užívat stejnou ochranu jako novináři či 

nikoliv. Z uvedených definic však vyplývá, že jsou novinářům kladeni naroveň.  

Úprava ochrany novinářů v ozbrojeném konfliktu je obsažena v Dodatkovém 

protokolu I. k Ženevským úmluvám v článku 79. Pojem novinář v tomto dokumentu není 

vyložen, ale v Komentáři k Dodatkovým protokolům se konstatuje, že tento pojem je 

třeba chápat v jeho obvyklém významu a je zde odkazováno na již uvedenou definici 

                                                           
3 Článek 2 (a) návrhu United Nations Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous 

Missions in Areas of Armed Conflict, 1. srpna 1975, dokument OSN A/10147, příloha 1.  

 
4
 Recommendation No. R (96) 4 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States  

on the Protection of Journalists in Situations of Conflict and Tension, přijato 3. května 1996 na 98. 

zasedání Výborů ministrů Rady Evropy ve Štrasburku 
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z návrhu Úmluvy OSN o ochraně novinářů činných v nebezpečných misích v oblastech 

ozbrojených konfliktů.  

Na základě výše uvedených definic je však možné učinit závěr, že pojem 

novinář je chápán v širším slova smyslu, což je rozhodně lepší varianta, než kdyby tomu 

bylo naopak. Získávání a šíření informací je velmi potřebnou činností, pokud se 

samozřejmě jedná o objektivní informace, a také je to činnost velice nebezpečná, proto 

je žádoucí široké pojetí tohoto pojmu, aby mohla z ochrany těžit co nejširší skupina 

osob. Trend širokého pojetí potvrzuje i publikace Mezinárodní humanitární právo: „Zda 

lze všechny přispěvatele a šiřitele dobrých a špatných zpráv označit za žurnalisty, není 

zcela jasné, v širším slova smyslu to tak skutečně být může. Předpokládejme, že 

novinářem či žurnalistou může být téměř kdokoliv.“
5
 

Pojem lze vyložit i z čistě jazykového, nikoliv právnického, hlediska - dle 

slovníku Merriam Webster
6
 je novinářem „osoba, která pracuje v oboru žurnalistiky“,

7
 

což je velice široké vymezení.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ONDŘEJ Jan, ŠTURMA Pavel, BÍLKOVÁ Veronika, JÍLEK Dalibor a kolektiv. Mezinárodní 

humanitární právo. 1. vydání. str. 190 Praha: C.H.Beck, 2010. 

6
 Merriam Webster: An Encyclopaedia Britannica Company. [online]. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/journalist 

7
„Žurnalistikou“ se rozumí: a) sběr a editace novinek pro zveřejnění prostřednictvím médií b) veřejný tisk 

c) akademické studium zabývající se sběrem a editaci zpráv nebo řízení zpravodajského média d) psaní 

textů určených pro zveřejnění v novinách nebo časopise e) psaní vyznačují se přímou prezentací 

skutečností nebo popis událostí bez pokusu o výklad f) psaní textů určených pro oslovení aktuální vkusu 

čtenářů nebo veřejného zájmu 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ OCHRANY NOVINÁŘŮ 

V OZBROJENÉM KONFLIKTU 

Počátek úpravy týkající se novinářů v ozbrojeném konfliktu lze spatřovat 

v ustanovení článku 13 Řádu války pozemní, který je součástí Haagských úmluv o 

zákonech a obyčejích války pozemní z let 1899 a 1907. „Osoby, které následují armádu, 

aniž by k ní přímo patřili, jako jsou například zpravodajové novin a reportéři" mají 

právo, aby v případě zajetí protistranou s nimi bylo zacházeno jako s válečnými zajatci 

za podmínky, že u sebe mají „osvědčení od vojenských úřadů armády, ke které byli 

připojeni“. Dané řešení bylo zachováno i v Ženevské úmluvě III. o zacházení 

s válečnými zajatci z roku 1929.
8
 

V roce 1949 byly na diplomatické konferenci v Ženevě přijaty čtyři Ženevské 

úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů.
9
 Tvůrci Ženevské úmluvy III. o 

zacházení s válečnými zajatci z roku 1949 nepovažovali předchozí úpravu za 

dostatečnou a přiznali zajatým válečným dopisovatelům status válečného zajatce. Došlo 

tedy k tomu, že v případě zajetí reportérů, kteří doprovázejí ozbrojené síly, s nimi nemá 

být zacházeno stejně jako s válečnými zajatci, protože oni válečnými zajatci na základě 

této Úmluvy skutečně jsou. (Článek 4A odstavec 4 zní: „Válečnými zajatci ve smyslu 

této úmluvy jsou osoby spadající do některé z následujících kategorií, které upadly do 

moci nepřítele: (4) osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, nejsou však přímo jejich 

součástí, jako civilní členové posádek vojenských letounů, váleční dopisovatelé, 

dodavatelé, příslušníci pracovních jednotek a služeb, majících na starosti péči o blaho 

ozbrojených sil, pod podmínkou, že k tomu dostali povolení od ozbrojených sil, které 

doprovázejí;  tyto jsou povinny jim vydat k tomu účelu průkaz totožnosti podobný 

připojenému vzoru.“  

                                                           
8
 Článek 81 Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. In: Geneva, 1929.  

9
 První Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, 

Druhá Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, 

Třetí Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci a Čtvrtá Ženevská úmluva o ochraně civilních 

osob za války. 
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Váleční dopisovatelé tedy byli zařazeni do kategorie obtížně definovatelných 

osob, které doprovázejí ozbrojené síly, aniž by byli jejími členy. Pokud tedy nejsou 

členy ozbrojených sil, tak mají do doby, než případně upadnou do moci nepřítele status 

civilní osoby a následně status válečného zajatce.  

Ženevské úmluvy z roku 1949 byly v roce 1977 doplněny dvěma Dodatkovými 

protokoly: Protokol I. – celým názvem – Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a Protokol II. – 

celým názvem – Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně 

obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter. Článek 79 Protokolu I. 

upravuje ochranu novinářů v mezinárodním ozbrojeném konfliktu. 
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3. KATEGORIE NOVINÁŘŮ A ÚPRAVA V MHP  

Mezinárodní humanitární právo (dále také MHP) dělí novináře na „válečné 

dopisovatele“ (war correspondent) a „nezávislé novináře“ (independent journalist). 

Obě skupiny novinářů jsou považovány za civilní osoby (tudíž požívají veškerou 

ochranu, která je přiznána civilním osobám), ale válečným dopisovatelům je na rozdíl 

od nezávislých novinářů, v případě zajetí protistranou, přiznán status válečného zajatce. 

V poslední době se setkáváme také s dalším,  novým pojmem „embedded journalist“.  

 

3.1. Váleční dopisovatelé  

Tato kategorie novinářů je kategorií historickou – setkáváme se s ní již 

v Haagských úmluvách z roku 1899. Válečným dopisovatelům se věnuje také článek 4A 

odst. 4 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci z roku 1949. Řadí je do 

kategorie osob, které doprovázejí ozbrojené síly, aniž by ale byli jejich členy a 

v případě, že padnou do zajetí, tak jim přiznává statut válečného zajatce. Jsou tedy 

považováni za civilní osoby, ale v případě zajetí mají stejné právní postavení jako 

členové ozbrojených sil. (viz dále) 

Válečného dopisovatele definoval ve svém rozhodnutí též Mezinárodní trestní 

tribunál pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia – ICTY). „Válečným dopisovatelem Odvolací komora rozumí osoby, které 

v jakémkoliv období podávají zprávy nebo pátrají pro účely podávání zpráv z oblasti 

konfliktu“.
10

 Proč přijal zrovna takovouto definici, však Tribunál ve svém rozhodnutí 

nezdůvodňuje.  

Existuje však i užší definice, podle které pojem váleční dopisovatelé zahrnuje 

„všechny specializované novináře, kteří jsou na daném místě přítomni se souhlasem 

ozbrojených sil válčící strany a jsou pod jejich ochranou a jejich posláním je 

                                                           
10

 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin and 

Momir Talic  (IT-99-36), Decision on interlocutory appeal, 11 December 2002 (Randal case), odst. 29. 

Dostupné z: http://www.icty.org/x/cases/brdanin/acdec/en/randall021211.htm 

http://www.icty.org/x/cases/brdanin/acdec/en/randall021211.htm
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poskytování informací o záležitostech týkajících se nepřátelských akcí“.
11

 Tato definice 

je tedy mnohem užší, než výše zmíněná. Je zde zmíněn požadavek, aby osoba měla 

povolení, čili musí být oficiálně akreditovaná u ozbrojených sil a také je stanoveno, že 

tato osoba musí být pod ochranou válčících ozbrojených sil.  

Podle Handbook for Journalist vydávané Reportéry bez hranic jsou váleční 

dopisovatelé definováni jako „novináři, oprávněni doprovázet ozbrojené síly svých 

zemí.  Ozbrojené síly jsou povinny jim vydat průkaz totožnosti. Držitelé tohoto průkazu, 

kteří upadnou do moci nepřítele, mají status válečného zajatce“.
12

 

 

3.1.1. Váleční zajatci 

Základním dokumentem upravujícím postavení válečných zajatců je Ženevská 

úmluva III. o zacházení s válečnými zajatci. Kdo je považován za válečného zajatce 

uvádí článek 4. Jak již bylo uvedeno výše, nárok na tento status mají také váleční 

dopisovatelé, kteří doprovázejí ozbrojené síly.  

Tato úmluva se vztahuje na osoby uvedené v článku 4 od doby, kdy upadly do 

moci nepřítele, až do jejich konečného propuštění a repatriace.
13

 Váleční dopisovatelé 

požívají obecné ochrany poskytované válečným zajatcům. Všeobecná ochrana 

válečných zajatců je upravena v části II. (§12-16) tohoto dokumentu.  

 

 

                                                           
11 BALGUY-GALLOIS, Alexandre. The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed 

Conflict. International Review of the Red Cross. Březen 2004, Vol. 86, No. 853, str. 37-67 [cit. 2012-10-

06].  

Dostupné 

z:http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_89B8D60F9B9F546AAB3C2B750E1FA7112EC6010

0/filename/IRRC_ProtectionofJournalists_Gallois.pdf 

 
12 REPORTERS WITHOUT BORDERS, Handbook for Journalists, 2012. Str. 83. Dostupné z: 

http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-17-04-2007,21744.html  
 
13

 Článek 5 odstavec 1 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci 

http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-17-04-2007,21744.html


18 
 

3.1.1.1. Lidské zacházení a zákaz represálií 

S válečnými zajatci musí být zacházeno lidsky. Základem je ochrana jejich 

života a zdraví - každý nezákonný čin nebo opomenutí ze strany mocnosti, v jejíž moci 

jsou, které by měly za následek smrt nebo které by vážně ohrozily jejich zdraví, jsou 

zakázány a považují se za závažné porušení Úmluvy. S lidským zacházením také 

souvisí zákaz lékařských či vědeckých pokusů – tato konkretizace je reakcí na hrůznou 

praxi druhé světové války. Samozřejmě zde nejsou zahrnuty ty pokusy, které jsou 

odůvodněny lékařským ošetřováním a které jsou ve prospěch válečného zajatce. Rovněž 

jsou zakázány jakékoliv represálie, které by směřovali vůči válečným zajatcům.
14

  

 

3.1.1.2. Respektování osobnosti válečných zajatců 

Váleční zajatci mají právo, aby za každých okolností bylo šetřeno jejich 

osobnosti a cti.
15

 To znamená, že je zakázáno jakékoliv bití, mučení či mrzačení a musí 

být také chráněni před hanobením, urážkami a jakýmkoliv porušením tajemství 

osobního charakteru a to jak ze strany jejich strážců, tak i spoluvězňů. Musí jim být 

povoleno nosit odznaky hodnosti a státní příslušnosti, nesmí být podrobeni ponižující 

práci a v případě úmrtí jim musí být zajištěn čestný pohřeb.
16

 

Žurnalistice se v rámci ozbrojeného konfliktu věnují nejenom muži, ale také 

ženy. V případě, že dojde k zajetí ženy, tak s ní musí být zacházeno stejně příznivě jako 

s jejími mužskými kolegy.
17

  

 

                                                           
14

 Článek 13 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci 

15
 Článek 14 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci 

16 INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS::  Commentary on the Convention (III) 

relative to the Treatment of Prisoners of War. International Humanitarian Law - Treaties & Documents. 

Geneva, 12 August 1949. [online]. [cit. 2012-10-14]. Dostupné z: http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/375-

590018?OpenDocument 

17
 Článek 14 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci 
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3.1.1.3. Zásada rovného zacházení  

Mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, má povinnost zacházet se všemi stejným 

způsobem bez rozlišování z důvodu rasy, národnosti, náboženského a politického 

přesvědčení nebo na základě jiného podobného znaku.
18

  

 

3.2. Nezávislí novináři  

Základem ochrany nezávislých novinářů v ozbrojeném konfliktu je článek 79 

Dodatkového protokolu I. k Ženevským úmluvám z roku 1949. V současné době jsou 

většinou novináři, kteří se nacházejí v oblasti ozbrojeného konfliktu, nezávislými 

aktéry. Dávají přednost tomu být nezávislým novinářem, jelikož jejich nezávislost hraje 

důležitou roli při výkonu jejich profese. Váleční korespondenti tedy již nejsou tak 

rozšíření, jak tomu bývalo dříve. Podstatná část novinářů je tedy chráněna 

mezinárodním právem pouze jako civilní osoby (viz dále) a nikoliv jako váleční 

korespondenti.  

Článek 79 Dodatkového Protokolu I. z roku 1977 k Ženevským Úmluvám z roku 

1949: 

     (1) Novináři plnící nebezpečné profesionální úkoly v oblastech ozbrojeného 

konfliktu budou považováni za civilní osoby ve smyslu článku 50 odstavec 1.
 19

   

     (2) Jako takoví budou chráněni Úmluvami a tímto Protokolem za předpokladu, 

že nepodniknou žádné akce neslučitelné s jejich statusem civilních osob, přičemž 

není dotčeno právo válečných dopisovatelů akreditovaných u ozbrojených sil na 

požívání statusu ve smyslu článku 4 A), 4) Třetí úmluvy.  

     (3) Mohou dostat osobní průkaz podle vzoru uvedeného v příloze II k tomuto 

Protokolu. Tento průkaz, který bude vydán vládou státu, jehož příslušníkem 
                                                           
18

 Článek 16 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci  

19
 Článek 50 odstavec 1 Dodatkového protokolu I. „Civilní osoba je osoba, která nepatří do žádné z 

kategorií osob uvedených v článku 4 (A) (1), (2), (3) a (6) Třetí úmluvy a v článku 43 tohoto Protokolu. V 

případě pochybností, zda osoba je civilní osobou, bude taková osoba považována za osobu civilní.“ 
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novinář je, nebo na jehož území má trvalé bydliště nebo na jehož území je 

umístěna informační agentura, která jej zaměstnává, bude potvrzovat jeho status 

novináře.   

Tento článek tedy nemění režim vztahující se na válečné dopisovatele. 

Nezakládá pro novináře žádný nový status, pouze konstatuje, že novináři jsou civilní 

osoby. Rozdílem zde je, že se vztahuje na všechny novináře, nikoliv pouze na 

akreditované korespondenty ve smyslu článku 4A odstavce 4 Třetí Ženevské úmluvy o 

zacházení s válečnými zajatci.  

 

3.2.1.     Článek 79 odstavec 1 

Jak bylo uvedeno výše, novinář není členem ozbrojených sil, tudíž je stále 

považován za civilní osobu i v případě vstupu na území, kde probíhá ozbrojený konflikt. 

Z tohoto důvodu je ustanovení článku 79 odstavce 1 nepřesné – místo formulace „bude 

považován“ by mělo být uvedeno „je“, protože on je civilní osobou a vstupem na území, 

kde se odehrává ozbrojený konflikt, jí nepřestal být. Ochranu vyplývající ze statusu 

civilní osoby však může za daných okolností ztratit (viz dále).  

„Nebezpečným profesionálním úkolem v oblastech ozbrojeného konfliktu“ je 

každá odborná činnost vykonávaná v oblasti postižené násilnostmi, která je nebezpečná. 

Jedná se o všechny aktivity, které tvoří součást novinářské profese v širokém slova 

smyslu – např. být na místě, dělat rozhovory, psát si poznámky, pořizovat fotografie či 

filmové nebo zvukové nahrávky a předávat je do svých novin nebo agentury.
20

 

 

3.2.2.    Článek 79 odstavec 2 

                                                           
20

 PILLOUD, Claude, Yves SANDOZ a Bruno ZIMMERMANN. INTERNATIONAL COMMITTEE OF 

THE RED CROSS. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 

of 12 August 1949 [online]. Martinus Nijhoff Publishers, 1987 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=NQicL8Eu1MUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Jak jsem uvedla již výše, novináři mohou za jistých okolností ztratit ochranu 

vyplývající ze statusu civilní osoby. Aby na ně bylo nahlíženo jako na civilisty, tak 

musí být splněna základní podmínka, a to že nepodniknou žádné akce neslučitelné s 

jejich statusem civilních osob.  

S článkem 79 odstavec 2 souvisí Článek 51 odstavec 3 Protokolu I: „Civilní 

osoby požívají ochrany poskytované tímto oddílem s výjimkou případu, kdy se 

přímo účastní nepřátelských akcí a po dobu těchto akcí.“ 

„Nepřátelské akce“ můžeme definovat jako akce, které jsou podle své povahy a 

účelu určeny ke způsobení škody na osobách a zařízení nepřátelských ozbrojených sil.
21

 

Podle autorů Komentáře k Dodatkovému protokolu I. se dobou účasti na nepřátelských 

akcích rozumí nejen okamžik přímého použití zbraně, ale také doba, kdy osoba má 

zbraň již u sebe popřípadě také doba, ve které se civilista zavazuje k účasti na 

nepřátelské akci.  

Vzhledem k tomu, že „přímá účast na nepřátelských akcích“ není legálně 

definována a definice se nevytvořila ani na základě praxe států, tak podle Interpretetive 

Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International 

Humanitarian Law je tento pojem třeba vykládat v dobré víře, v souladu s jeho 

obvyklým významem, kontextem a účelem mezinárodního humanitárního práva.  Aby 

mohlo být určité jednání považováno za přímou účast na nepřátelských akcích, tak musí 

být kumulativně splněny 3 základní podmínky: 

1. jednání (akt) musí mít pravděpodobně nepříznivý vliv na vojenské operace či 

vojenské schopnosti strany konfliktu nebo alternativně způsobit smrt nebo 

zranění osob chráněných před přímým útokem nebo zničení stejně chráněných 

objektů  

2. musí existovat příčinná souvislost mezi jednáním (aktem) a škodou, která je 

následkem takového jednání nebo je následkem koordinované vojenské operace, 

jejíž je dané jednání nedílnou součástí 

                                                           
21

 Tamtéž  
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3. jednání musí být učiněno takovým způsobem, aby přímo vyvolalo požadovaný 

následek na podporu jedné strany a k újmě strany druhé
22

 

Komentář k Dodatkovému protokolu I. byl při výkladu tohoto pojmu poněkud 

stručnější, ale v zásadě tvoří základ definice z dílny MVČK. „Přímá účast“ podle něj 

znamená takový akt, který vzhledem ke své povaze a účelu pravděpodobně způsobí 

skutečnou újmu na osobách a vybavení nepřátelských ozbrojených sil.
 23

 Případ, kdy 

novinář šíří propagandu nelze považovat za přímou účast na nepřátelských akcích (viz 

dále Kapitola 4.5.). 

Přímou účastí na nepřátelských akcích tedy novináři a všichni civilisté obecně 

ztrácejí ochranu civilní osoby, a to po dobu účasti na těchto akcích a stávají se tudíž 

legitimním cílem. Po ukončení své účasti znovu nabývají ochranu vyplývající z jejich 

statusu.  

V případě, že se novinář pohybuje v těšné blízkosti jednotky ozbrojených sil 

nebo vojenského cíle, tak riskuje, že fakticky ztratí svou ochranu. Sice na ni neztratí 

nárok, ale jelikož se jedná o legitimní cíle útoku, tak se vystavuje nebezpečí zranění 

nebo dokonce smrti.
24

 Po kombatantech protistrany totiž nelze požadovat, aby takovou 

osobu identifikovali jako novináře a nezaútočili na něj. O stejnou situaci se jedná, 

pokud jeho oděv bude připomínat vojenskou uniformu. Ve všech takových případech 

tedy novinář může svou ochranu ztratit de facto, aniž by se přímo účastnil nepřátelských 

akcí.  

                                                           
22

 NILS, Melzer. ICRC. Interpretative guidance on the notion of Direct participation in hostilities under 

international humanitarian law [online]. Geneva, květen 2009 [cit. 2012-11-08]. Dostupné z: 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf 

23
 PILLOUD, Claude, Yves SANDOZ a Bruno ZIMMERMANN. INTERNATIONAL COMMITTEE OF 

THE RED CROSS. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 

of 12 August 1949 [online]. Martinus Nijhoff Publishers, 1987 bod č. 1943 [cit. 2012-11-08]. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=NQicL8Eu1MUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

24
 NILS, Melzer. ICRC. Interpretative guidance on the notion of Direct participation in hostilities under 

international humanitarian law [online]. Geneva, květen 2009 [cit. 2012-11-08]. Dostupné z: 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf 
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V závěru odstavce 2 článku 79 je uvedeno, že „není dotčeno právo válečných 

dopisovatelů akreditovaných u ozbrojených sil na požívání statusu ve smyslu článku 4 

A), 4) Třetí úmluvy.“ Zvláštní režim, který se vztahuje na válečné dopisovatele, tedy 

není tímto článkem nijak změněn a je nadále v platnosti.  

 

3.2.3. Článek 79 odstavec 3 

Třetí odstavec se věnuje osobnímu průkazu, který potvrzuje novinářův status. 

Předem je třeba uvést, že vlastnictví průkazu nezakládá právo na status novináře. Jeho 

funkce je pouze potvrzovací – např. v případě zajetí či zatčení prokazuje, že daná osoba 

je novinářem. Ten však nemá ani povinnost mít ho u sebe – na základě takového 

opomenutí mu nesmí být způsobená újma.  

Jak je uvedeno v odstavci 3, průkaz je vydáván vládou státu, jehož je novinář 

příslušníkem, nebo na jehož území má trvalé bydliště nebo na jehož území je umístěna 

informační agentura, která ho zaměstnává. Průkaz musí obsahovat všechny informace, 

které jsou uvedené ve vzoru v Příloze II. tohoto Protokolu.  

 

3.3. Embedded journalist 

V mezinárodním humanitárním právu jsou v souvislosti s žurnalistikou užívány 

dva pojmy, které kategorizují novináře působící v ozbrojeném konfliktu. Jedná se o 

válečné dopisovatele („war correspondent“) a nezávislé novináře („unilateral 

journalist“). Od konce 20. století se setkáváme s další kategorií, a to „embedded 

journalist“, která však není v žádném dokumentu legálně vymezena a dokonce asi sám 

tento pojem není pojmem legálním. Existují názory, které je řadí mezi válečné 

dopisovatele (například Zelená kniha Ministerstva obrany Velké Británie z roku 1992, 

nebo Ben Saul ve svém článku The international protection of journalists in armed 

conflict and other violent situations), jiní prosazují názor, že se jedná o podskupinu 
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nezávislých novinářů (například francouzské vojenské úřady
25

) a třetím názorem je, že 

se jedná o samostatnou kategorii (Griet Verschingel ve svém článku Towards a better 

protection for journalists in armed conflicts). 

 

3.3.1. Pojem „embedded journalist“ 

Pojem „embedded journalist“ se stal předmětem diskuze v souvislosti s válkou 

v Perském zálivu (1990-1991). Velké americké mediální agentury tlačily na americké 

ministerstvo obrany kvůli lepšímu přístupu k informacím týkající se ozbrojeného 

konfliktu. Praxe totiž byla taková, že novináři byli vždy shromážděni v určitém 

tiskovém centru, kde jim byly sdělovány informace a tím ministerstvo obrany 

ovlivňovalo tok informací směrem k žurnalistům a tím i k veřejnosti.
26

 Z tohoto důvodu 

se rozšířila praxe embedded journalist, tedy novinářů, kteří bývají popisováni jako 

osoby, které doprovázejí ozbrojené síly a jsou pod jejich ochranou.
27

 

Ve válce v Iráku se již vyskytovalo na 700 těchto novinářů, přičemž 500 jich 

bylo ze Spojených států amerických, které obecně tento typ žurnalistiky využívají 

nejvíce. Dále se s praxí embedded journalist můžeme setkat také ve Velké Británii. 

Zvláštností je, že zatímco novináři doprovázející americké ozbrojené síly byly z 20% 

                                                           
25 BALGUY-GALLOIS, Alexandre. The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed 

Conflict. International Review of the Red Cross. Březen 2004, Vol. 86, No. 853, str. 37-67 [cit. 2012-10-

13]. Dostupné 

z:http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_89B8D60F9B9F546AAB3C2B750E1FA7112EC6010

0/filename/IRRC_ProtectionofJournalists_Gallois.pdf 
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 SAUL, Ben. The international protection of journalists in armed conflict and other violent 

situations. Legal Studies Research Paper[online]. 2009, No. 09/110 str.7 [cit. 2012-11-13]. Dostupné z: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1485844## 
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 TANG, Hong. Protection of Journalists in Situations of Armed Conflict: Enhancing Legal Protection 

Under International Law. San Francisco, California, 2008. Diplomová práce. Golden Gate University 

School of Law. Dostupné z: 

http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=theses. Golden Gate 
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cizinci, tak k britským ozbrojeným silám byli připojeni pouze novináři, kteří měli 

britské občanství.
28

  

 

3.3.2. Právní postavení  

Právní postavení těchto novinářů je nejisté. V Zelené knize (Green Book) 

vydané britským Ministerstvem obrany (Ministry of Defence – MOD) v roce 1992 bylo 

uvedeno:„Během ozbrojeného konfliktu budou akreditovaní korespondenti připojení 

k předním liniím britských sil označováni jako „váleční dopisovatelé“ a budou vybaveni 

oficiálními dokumenty. Budou podporováni, aby nosili rozlišující „mediální“ znak při 

práci s jednotkami. Nebudou moci být ozbrojeni.“
29

 Naopak francouzské vojenské 

úřady je považují za nezávislé novináře pouze dle článku 79 Protokolu I., nikoliv za 

válečné dopisovatele, čili požívají jen statusu civilních osob a v případě zajetí nejsou 

válečnými zajatci.  

Griet Verschingel ve svém článku Towards a better protection for journalists in 

armed conflicts v souvislosti s pojmem embedded journalist uvádí, že nejsou chráněni 

mezinárodním humanitárním právem, protože nemohou být považováni za válečné 

dopisovatele ani za novináře ve smyslu článku 79 Dodatkového protokolu I.
30

 Své 

tvrzení ale nijak nevysvětluje, pouze odkazuje na článek 4A odstavec 4 Ženevské 

úmluvy III. o zacházení s válečnými zajatci.  Griet Verschingel tedy chápe embedded 

journalist jako samostatnou kategorii novinářů, kteří nejsou ani váleční dopisovatelé ani 

nezávislí novináři. Naopak jinými autory bývají tito novináři zařazeni do kategorie 

válečných dopisovatelů. Jedním z nich je Ben Saul, podle jehož názoru pokud jsou 

                                                           
28 BALGUY-GALLOIS, Alexandre. The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed 

Conflict. International Review of the Red Cross. Březen 2004, Vol. 86, No. 853, str. 37-67 [cit. 2012-10-

13]. Dostupné 
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 VERSCHINGEL, Griet. Towards a better protection for journalists in armed conflicts. Jura 

falconis [online]. roč. 45, č. 3, s. 435-456 [cit. 2012-11-14]. Dostupné z: 
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embedded journalist oprávněni doprovázet ozbrojené síly, pak jsou válečnými 

dopisovateli, podle Ženevské úmluvy III. z roku 1949, se statusem civilní osoby a 

v případě zajetí válečnými zajatci.
31

 Podle Robina Geisse
32

 bývají často zaměňováni 

s válečnými dopisovateli ve smyslu mezinárodního humanitárního práva, kteří musí být 

oficiálně akreditováni u ozbrojených sil. V případě, že však embedded journalist 

takovou akreditaci mají, tak za ně mohou být legálně považováni.“
33

 Osobně bych se 

nejvíce klonila k názoru Robina Geisse - pokud mají embedded journalist oficiální 

akreditaci, tak nespatřuji žádný rozdíl mezi nimi a válečnými dopisovateli. Jsou totiž 

osobami, které doprovázejí ozbrojené síly, aniž by ale byli jejich členy, čili splňují 

definici uvedenou v článku 4A odst. 4 Ženevské úmluvy III. o zacházení s válečnými 

zajatci z roku 1949, jsou také novináři, kteří jsou na daném místě přítomni se souhlasem 

ozbrojených sil válčící strany a jsou pod jejich ochranou, čili naplňují také definici 

vytvořenou Reportéry bez hranic ve své publikaci Handbook for Journalist a na závěr 

také tu, kterou uvádí ve svém článku The Protection of Journalists and News Media 

Personnel in Armed Conflict Alexandre Balguy-Gallois.
34

   

 

3.3.3. Základní pravidla – Ground Rules Agreement 

Novináři, kteří byli přiřazeni k americkým a britským vojenským jednotkám 

v rámci války v Iráku, souhlasili s padesáti základními pravidly, které byly uvedeny 

v dokumentu Ground Rules Agreement
35

 a jež je zavazovaly zůstat u jednotky. Pravidla 

se většinou týkají omezení, jaké informace novináři mohou zveřejnit a jaké nikoliv, ale 
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také obecných pravidel souvisejících s disciplínou při doprovázení ozbrojených sil. 

Např. pravidlo č. 3 – novinářům doprovázejícím ozbrojené jednotky není dovoleno mít 

osobní střelně zbraně, č. 4 – zákaz držení a požívání alkoholických nápojů, č. 42 – 

zástupci médií nezveřejní jména zraněných, pohřešovaných nebo zabitých členů 

ozbrojených sil, dokud nebudou dokončena oznámení jejich rodinám, a další.  

K těmto pravidlům se vyjádřili Reportéři bez hranic
36

 (dále RSF) – otevírají 

otázku, zda povinnost podepsat těchto 50 poměrně přísných pravidel dává novinářům 

dostatek svobody a nezávislosti při podávání zpráv z ozbrojeného konfliktu. Konkrétně 

rozporují bod č. 6.
37

RSF uvádějí, že jsou tímto pravidlem znepokojeni, neboť umožňuje 

velitelům jednotek, aby stanovili zákaz podávání informací, které mohou ohrozit 

provozní bezpečnost. Rozsah těchto zpráv je však špatně definovaný a trvání tohoto 

zákazu není uvedeno. Dále se také vyjádřili k bodům č. 40
38

, 41
39

 a 43
40

, které zakazují 

pořizování fotografií, na kterých jsou tváře válečných zajatců nebo zesnulých 

příslušníků ozbrojených sil. Podle RSF se jedná o porušení práva informovat veřejnost a 

jsou názoru, že právě novináři by měli rozhodovat, co má nebo nemá být zveřejněno, 

nikoliv armáda. 

 

 

                                                           
36

 REPORTERS WITHOUT BORDERS. Reporters Without Borders calls on the US to guarantee that the 

media can work freely and in safety.  [online]. 2003 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z: 

http://ar.rsf.org/article.php3?id_article=5166 
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3.3.4. Úvahy o užitečnosti tohoto institutu  

Během války v Iráku byli nezávislí novináři, kteří nenásledovali ozbrojené síly 

několikrát varováni Pentagonem před riziky, která podstupují tím, že zůstávají mimo 

systém vojenského doprovodu. Skutečnost, že bylo tolik nezávislých novinářů během 

války v Iráku zabito nebo zraněno, vede k obavám, že se praxe embedded journalist 

rozšíří v dalších případných ozbrojených konfliktech.
41

 Převažuje názor, že žurnalistika, 

která je prováděna těmito novináři, není zcela objektivní. Embedded journalist následují 

ozbrojené síly, to znamená, že se v ozbrojeném konfliktu nemohou volně pohybovat, a 

tudíž přinášejí zprávy pouze z míst, kde se nachází ozbrojená jednotka, ke které byli 

přiděleni. Navíc musí dodržovat zmíněná pravidla a tím může být jejich zpravodajství 

cenzurováno ze strany armády. To všechno může vést ke ztrátě objektivity ať už z toho 

důvodu, že novináři poté nemají ucelený přehled o celém ozbrojeném konfliktu a také 

protože mohou citově přilnout k příslušníkům ozbrojených sil a jejich zpravodajství 

poté může být velmi subjektivní.  

Pokud tedy příčinou vzniku této kategorie novinářů byl nátlak mediálních 

společností a jejich touha po získávání rozsáhlejších informací o ozbrojeném konfliktu, 

tak dosažený výsledek je dle mého názoru poněkud kontraproduktivní. Tak jako před 

zavedením embedded journalist byly informace jistým způsobem tříděny, než se dostaly 

do rukou novinářů, tak v nynější praxi jsou embedded journalist omezováni jak 

pravidly, k jejichž dodržování se zavázali a které v sobě zahrnují jistý druh cenzury, tak 

svým způsobem si „neobjektivnost“ způsobují i sami tím, že nemají a vzhledem ke 

koncipování celého embeddingu ani nemohou mít komplexní přehled o celé situaci.  

Otázkou tedy je, jestli máme mít zájem na rozvoji institutu embedded journalist, 

nebo zda je lepší podporovat nezávislé novináře. Principem právní ochrany novinářů 

v ozbrojených konfliktech, je totiž zájem veřejnosti na objektivním zpravodajství o 
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daném ozbrojeném konfliktu. Pokud se však takových informací veřejnosti nedostává a 

zprávy jsou značně neobjektivní, tak je třeba zvážit, zda takovým novinářům ochranu 

skutečně poskytovat. Dle mého názoru nejlepší cesta pro podávání zpráv z ozbrojeného 

konfliktu vede skrze nezávislé novináře, jejichž činnost nijak nezávisí na ozbrojených 

jednotkách kterékoliv strany konfliktu, mohou se v místě konfliktu volně pohybovat a 

získávat informace různými způsoby od obou (případně více) válčících stran. Zároveň 

jsem však přesvědčena, že by se právní ochrana takovýchto nezávislých novinářů měla 

rozšířit, a to prostřednictvím dokumentu přijatého na mezinárodní úrovni, který by jim 

poskytoval větší ochranu, než mají doposud.
42

  

 

3.4. Novináři jako civilní osoby 

Novináři nemají samostatný status, který by jim v rámci ozbrojeného konfliktu 

poskytoval ochranu. Jsou považováni za civilní osoby, a tudíž se na ně vztahují veškerá 

mezinárodněprávní ustanovení sloužící k ochraně civilistů. Těžiště úpravy se nachází 

v části IV. Protokolu I. 

Základní pravidlo obsahuje článek 48 - strany konfliktu jsou povinny rozlišovat 

mezi civilním obyvatelstvem a kombatanty a mezi objekty civilního rázu a 

vojenskými objekty. Předmětem útoku tedy mohou být pouze kombatanti a vojenské 

cíle, zatímco na civilní obyvatelstvo obecně a také na jednotlivé civilní osoby nesmí být 

útočeno za žádných okolností. Pokud jde o novináře, tak výjimkou by byla pouze 

situace, kdy by novinář podnikl akce neslučitelné s jeho statusem civilní osoby.
43

 

Až do první světové války nebyla potřeba toto pravidlo prakticky provádět. 

Civilní obyvatelstvo nebývalo terčem útoků, pokud se nenacházelo přímo ve válečné 

zóně. Situace se však začala měnit v průběhu první světové války v souvislosti 

s prvními útoky z letadel či vzducholodí. Zejména následný vývoj zbraní a druhá 

světová válka přivodili radikální zlom – útoky byly zaměřovány cíleně na civilisty a 
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 Této problematice se detailněji věnuji v Kapitole 8.2 a v Kapitole 11 

43
 Článek 79 odstavec 2 Protokolu I.  
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celá města.
44

 Proto bylo potřeba, v zájmu ochrany civilistů, přijmout úpravu, která 

takové jednání postaví za hranici zákona.  

Toto pravidlo je obsaženo v článku 48 Protokolu I., ale podporuje jej i 

ustanovení sloužící k vyložení pojmů civilní/vojenský objekt. V článku 52 odstavec 1 je 

uvedeno, že: „Objekty civilního rázu nesmějí být předmětem útoku nebo represálií.“ A 

zároveň článek 52 odstavec 2 stanoví, že: “Útoky musí být přísně omezeny na vojenské 

objekty.“ 

Obecně převažuje názor, že zákaz útoku na civilní objekty odpovídá 

obyčejovému pravidlu mezinárodního humanitárního práva.
45

 Tento zákaz je také 

upraven v některých dalších dokumentech, například v Haagské úmluvě o zákonech a 

obyčejích války pozemní
46

 či Římském statutu mezinárodního trestního soudu
47

.  

Ke správnému pochopení základního pravidla je potřeba vyložit, a od sebe 

rozlišit, hlavní pojmy – civilní osoby/civilní obyvatelstvo, kombatanti, civilní a 

vojenské objekty.  

 

3.4.1. Civilní osoby a civilní obyvatelstvo  

Pojmy „civilní osoba“ a „civilní obyvatelstvo“ jsou vyloženy v článku 50. Ten 

definuje civilní osobu jako „osobu, která nepatří do žádné z kategorií osob uvedených v 

článku 4 (A) (1), (2), (3) a (6) Ženevské úmluvy III. a v článku 43 tohoto Protokolu. V 

případě pochybností, zda osoba je civilní osobou, bude taková osoba považována za 

osobu civilní.“ Civilní osoby jsou vymezeny negativně vůči kombatantům. Jedná se 

                                                           
44

 PILLOUD, Claude, Yves SANDOZ a Bruno ZIMMERMANN. INTERNATIONAL COMMITTEE OF 

THE RED CROSS. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 

of 12 August 1949 [online]. Martinus Nijhoff Publishers, 1987 [cit. 2012-10-31]. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=NQicL8Eu1MUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

45
 Tamtéž 

46
 Článek 25, 27 

47
 Článek 8 odstavec 2 (a )(iv) 
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tedy o kategorii, která nezahrnuje mj. příslušníky ozbrojených sil, jiných milic a 

dobrovolnických sborů. V případě pochybnosti zda je daná osoba civilní osobou, je 

taková osoba považována za civilistu.  

Civilním obyvatelstvem jsou všechny osoby, které jsou považovány za civilisty. 

Dochází však i k situacím, kdy se uvnitř civilního obyvatelstva nacházejí osoby, které 

jsou kombatanty – např. voják při návštěvě své rodiny.
48

 Takový případ upravuje třetí 

odstavec tohoto článku – přítomnost jednotlivců neodpovídajících definici civilní osoby 

uvnitř civilního obyvatelstva nezbavuje obyvatelstvo jeho civilního charakteru.  

 

3.4.2. Kombatanti  

Jelikož jsou civilní osoby vymezeny negativně vůči příslušníkům ozbrojených 

sil, tak je třeba definovat i tyto osoby. Příslušníci ozbrojených sil - organizované 

ozbrojené síly, skupiny a jednotky, které jsou pod velením osob odpovědných za 

jednání svých podřízených - jsou označováni pojmem „kombatanti“ a mají až na dvě 

výjimky, které tvoří zdravotní a duchovní personál, právo účastnit se nepřátelských 

akcí
49

.  

Kombatantem tedy rozumíme každého příslušníka ozbrojených sil bez ohledu na 

to, zda se může účastnit nepřátelských akcí či nikoliv a zároveň tento status nemůže 

požívat žádná osoba, která není příslušníkem ozbrojených sil.  

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Tamtéž  

49
 Článek 43 Dodatkového protokolu I. 
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4. OBJEKTY VYUŽÍVANÉ NOVINÁŘI A ÚPRAVA V 

MHP 

4.1. Civilní objekty 

Článek 52 Protokolu I.: „Objekty civilního rázu jsou všechny objekty, které 

nejsou vojenskými objekty, jak jsou definovány v odstavci 2.“  

Nejprve je potřeba vyjasnit pojem „objekt“ – podle Komentáře k Protokolu I.,
 50

 

který odkazuje na The Oxford English Dictionary a na Dictionnaire alphabetique et 

analogique de la langue francaise, je objektem něco, co je viditelné a má hmotnou 

podobu. V souvislosti se žurnalistikou se tedy může jednat jak o budovy (např. sídla 

televizních stanic), tak vybavení novinářů (např. kamery, počítače, neprůstřelné vesty), 

automobily apod.  

 

Objekty využívané k novinářské činnosti (např. k rozhlasovému a televiznímu 

vysílání) zařazujeme mezi civilní objekty, které jsou definovány v zásadě podobným 

způsobem jako civilní osoby - a contrario vůči vojenským objektům. Civilních objektů 

je totiž daleko více než těch vojenských, tudíž je praktičtější vymezit vojenské objekty a 

ty civilní definovat vůči nim negativně. Definovat civilní objekty pomocí jednotlivých 

příkladů, by už vůbec nebylo rozumné, protože postihnout veškeré objekty je takřka 

nemožné a taková úprava by civilnímu obyvatelstvu neposkytovala dostatečnou 

ochranu. Naopak vymezení legitimních cílů útoků je pro civilisty užitečné, protože vědí, 

na jakých místech se nemají zdržovat.  

 

 

 

                                                           
50

 PILLOUD, Claude, Yves SANDOZ a Bruno ZIMMERMANN. INTERNATIONAL COMMITTEE OF 

THE RED CROSS. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 
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http://books.google.cz/books?id=NQicL8Eu1MUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 



33 
 

4.2. Vojenské objekty 

Odstavec 2 upravuje pojem vojenských objektů takto: „Pokud jde o objekty, 

omezují se vojenské objekty na ty objekty, které svou povahou, umístěním, účelem 

nebo použitím představují účinný příspěvek k vojenským akcím a jejichž celkové nebo 

částečné zničení, obsazení nebo neutralizace poskytuje za daných okolností zjevnou 

vojenskou výhodu.“ 

Z uvedené definice tedy vyplývá, že aby byl daný objekt vojenským objektem a 

tudíž i legitimním cílem, je potřeba, aby byly splněny dvě podmínky. Tyto podmínky 

musí být dány kumulativně, čili musí být splněny obě zároveň, jinak by nebyla naplněna 

definice vojenského objektu a útok na takový objekt by byl nezákonný.  

1. Za prvé musí svou povahou, umístěním, účelem nebo použitím představovat 

účinný příspěvek k vojenským akcím.  

2. Za druhé jejich celkové nebo částečné zničení, obsazení nebo neutralizace musí 

za daných okolností poskytovat zjevnou vojenskou výhodu.  

Ad 1) Konec první části definice (požadavek účinného přispění k vojenské akci) byl 

přijat z toho důvodu, že pokud by bylo rozhodujícím faktorem při určení, zda se jedná o 

vojenský objekt či nikoliv, pouze jeho povaha, umístění a účel, tak by vymezení 

vojenského objektu bylo velmi široké a dávalo by velký prostor pro uvážení, zda je 

potenciální cíl vojenským objektem. Pokud tedy daný objekt nebude představovat 

účinný příspěvek k vojenským akcím, tak na něj není možné zaútočit a naopak – pokud 

například obytný dům, jakožto civilní objekt, bude sloužit ozbrojeným silám jako jisté 

útočiště a bude zde přebývat jejich velení, stává se z obytného domu vojenský objekt. 

Imunita poskytovaná civilním objektům tedy není absolutní – v případě, že tedy objekt 

slouží vojenským účelům, může být považován za vojenský cíl.  

Ad 2) Ve druhé části definice je klíčová doba útoku - předchází totiž stejně jako 

výše zmíněný požadavek účinného přispění k vojenské akci, příliš široké definici 

vojenského objektu. Není tedy možné, aby došlo ke generalizaci, že například dopravní 
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uzel může být vždy předmětem útoku, ale je nutné přihlédnout k tomu, zda by v dané 

chvíli zničení takového uzlu představovalo zjevnou vojenskou výhodu.
51

  

Tímto se dostáváme k dalšímu podstatnému slovnímu spojení, a to „zjevné 

vojenské výhodě“. Aby se jednalo o legální útok, tak celkové nebo částečné zničení, 

obsazení nebo neutralizace objektu musí poskytnout zjevnou vojenskou výhodu. Čili 

není možné, aby útok představoval jen možnou výhodu, či výhodu nepatrnou.  

Přítomnost nebo pohyb civilního obyvatelstva nebo jednotlivých civilních osob se 

nesmí využívat k tomu, aby tím byla chráněná některá místa od vojenských operací. 

Válčící strany tedy nesmí řídit pohyb civilního obyvatelstva nebo jednotlivých civilních 

osob za účelem chránit vojenské cíle od útoku.
52

 

Na základě definice základních pojmů tedy lze říci, že objekty sloužící 

k novinářské činnosti požívají ochranu poskytovanou civilním objektům, čili na ně 

nelze v případě ozbrojeného konfliktu útočit. Stejně jako u všech civilních objektů ale 

tato ochrana není absolutní - z toho vyplývá, že i zařízení médií mohou být za určitých 

okolností předmětem útoku.  

 

4.3. Presumpce civilního využití objektu 

Článek 52 odstavec 3: „V případě pochybnosti, zda se objekt, který je obyčejně 

určen pro civilní účely, jako je místo pro konání bohoslužeb, dům nebo jiné obydlí nebo 

                                                           
51 BALGUY-GALLOIS, Alexandre. The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed 

Conflict. International Review of the Red Cross. Březen 2004, Vol. 86, No. 853, str. 37-67 [cit. 2012-10-

24]. Dostupné 
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škola, užívá k účinné podpoře vojenských akcí, se předpokládá, že tento objekt není 

využíván k podpoře vojenských akcí.“ 

Odstavec 3 uvádí příklady civilních objektů (obydlí, náboženské a vzdělávací 

objekty) a také stanoví, že v případě pochybností, zda objekt, který je běžně užíván 

k civilním účelům, slouží k podpoře vojenských akcí, je povinnost předpokládat, že 

k takové podpoře neslouží. V případě pochybností se tedy presumuje civilní využití, což 

platí i pro zařízení vztahující se k novinářské profesi.  

 

4.4. Využití pro civilní i vojenské účely 

V praxi často dochází k tomu, že jisté objekty jsou využívány jak k civilním, tak i 

k vojenským účelům. Jako příklad lze uvést silnice, železniční síť, mosty nebo i objekty 

sloužící k rozhlasovému či televiznímu vysílání. Jak v takovém případě postupovat? Je 

z právního hlediska legální, aby byl podniknut útok proti takovému objektu?  

Pokud budou dodrženy podmínky, které stanoví článek 52 odstavec 2 Protokolu I., 

tak na objekt, který je dočasně využíván pro vojenské potřeby, nebo je využíván 

současně k civilním i vojenským účelům, lze legálně zaútočit. Obecně platí, že 

přítomnost nepřátelských vojsk v budovách, stavbách nebo zařízeních učiní útok proti 

nim legitimní. Je jasné, že válčící strana, která ubytuje vojáky v ryze civilních 

budovách, například v bytech či školách, nebo jinak využívá těchto budov pro vojenské 

účely, vystavuje tato zařízení a současně s nimi i civilisty vážnému nebezpečí. I když 

jsou útoky zaměřeny pouze proti členům ozbrojených sil, je pravděpodobné, že budou 

mít za následek významné poškození budov.
53
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4.5.  Média a propaganda 

Činí použití k účelům propagandy z médií legitimní cíl? Útok lze podniknout 

pouze proti vojenským objektům, takže musí být splněny 2 základní podmínky - účinný 

příspěvek k vojenským akcím a zjevná vojenská výhoda. Můžeme považovat 

propagandu za účinný příspěvek k vojenským akcím a naopak její omezení za zjevnou 

vojenskou výhodu? I když propaganda podporuje válečné úsilí a může narušit morálku 

obyvatelstva, tak výklad článku 52 Protokolu I. vylučuje využití k propagandě, jakožto 

jediný důvod pro legitimní zaútočení na média.
54

   

Pokud je smyslem propagandy posílení podpory pro válečné úsilí, tak média 

nelze považovat za legitimní vojenský cíl. Jiná situace však nastane, pokud média 

podněcují k závažnému porušení mezinárodního humanitárního práva nebo ke spáchání 

zločinů genocidy a násilí, jako tomu bylo např. v souvislosti s vysíláním Radio - 

Television Libre des mille ve Rwandě – v tomto případě se může stát legitimním 

vojenským cílem.
55

  

Touto problematikou se zabývala Komise Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii
56

 při řešení případu, kdy NATO v roce 1999 v rámci Kosovské 

války bombardovalo rozhlasovou a televizní stanici se sídlem v Bělehradu (viz Kapitola 

6). 
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5. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ  

Zákonnost útoku nezávisí pouze na zásadě, že útočit lze jen na kombatanty a 

vojenské objekty. Je potřeba také splnit povinnost prevence, která zahrnuje princip 

proporcionality a také povinnost předchozího varování před podniknutím útoku. Obě 

zásady jsou zakotveny v Protokolu I. a jejich podstatou je ochrana civilních osob, 

civilního obyvatelstva a objektů civilního charakteru, tudíž chrání také novináře a jejich 

zařízení.  

 

5.1. Princip proporcionality 

Princip proporcionality je tedy jeden ze dvou důležitých institutů preventivního 

charakteru. Tato zásada je zakotvená v článku 51
57

 odstavec 5 písmeno b),
 
v článku 57 

odstavec 2 písmeno a) (iii) Protokolu I., dále na stejném místě v bodě b) a také v článku 

3 odstavec 3 písmeno c) Protokolu II o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a 

jiných prostředků  k Úmluvě o některých konvenčních zbraních
58

. Ve všech čtyřech 

případech je použita shodná formulace.  

V článku 51 se zásada proporcionality objevuje v souvislosti s nerozlišujícími 

útoky, zatímco v článku 57 s preventivními opatřeními. Odstavec 2 písmeno a) iii): 

„Pokud jde o útoky, je třeba učinit tato preventivní opatření: ti, kteří plánují útok nebo o 

něm rozhodují, nezahájí útok, u něhož se dá předpokládat, že způsobí náhodné ztráty na 

životech civilních osob, zranění civilních osob, poškození objektů civilního rázu nebo 

kombinaci těchto případů, které by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou 

                                                           
57 Článek 51 odstavec 5 písmeno b) Protokolu I.: „Mimo jiné je třeba považovat za nerozlišující tyto 

druhy útoků: útoky, u nichž se dá očekávat, že mohou způsobit ztráty na životech civilních osob, jejich 

zranění, poškození objektů civilního rázu nebo kombinaci těchto případů, které by převyšovaly 

předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu.“ 

58 Článek 3 odstavec 3 písmeno c) Protokolu II o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných 

prostředků  k Úmluvě o některých konvenčních zbraních: „Nerozlišující použití zbraní, na které se 

vztahuje tento článek, je zakázáno. Bezohledné použití je jakékoliv rozmístění takových zbraní: u kterých 

lze očekávat, že způsobí náhodné ztráty na životech civilních osob, zranění civilních osob, poškození 

objektů civilního rázu nebo kombinaci těchto případů, které by převyšovaly předpokládanou konkrétní a 

přímou vojenskou výhodu.“  
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vojenskou výhodu.“ Odstavec 2 písmeno b): „Útok bude odvolán nebo přerušen, stane-

li se zřejmým, že objekt není vojenským objektem nebo podléhá zvláštní ochraně nebo 

že by útok mohl způsobit náhodné ztráty na životech civilních osob, zranění civilních 

osob, poškození objektů civilního rázu nebo kombinaci těchto případů, které by 

převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu.“ 

Většina právních učenců je názoru, že princip proporcionality byl obyčejovým 

pravidlem ještě před tím, než byl kodifikován v Protokolu I.
59

 Podle Fausto Pocara
60

 se 

však jedná víc než o kodifikaci obyčeje, pojem je rozšiřován a vyvíjí se, jelikož přijatá 

formulace má více specifikací, které nejsou obsaženy v předešlých dokumentech 

týkajících se stejných principů.  

Princip proporcionality zakazuje podniknout útok, u něhož lze předpokládat, že 

způsobí vedlejší účinky, mající negativní vliv na civilní osoby nebo objekty, které by 

převyšovaly předpokládanou vojenskou výhodu. Připouští tedy útok, jehož vedlejší 

účinky mohou do určité míry způsobit újmu na civilním obyvatelstvu nebo civilních 

objektech. Na druhou stranu zákaz jakéhokoliv použití síly, které by zahrnovalo i 

důsledky týkající se civilního obyvatelstva, by byl neslučitelný s požadavkem vojenské 

nutnosti, a tudíž by byl fakticky nepoužitelný.
61

  

Podstatou této zásady je snaha o stanovení kritéria pro určení, do jaké míry lze 

vedlejší účinky útoku odůvodnit podle mezinárodního humanitárního práva - tedy 

pokouší se stanovit hranici přiměřenosti mezi účinky oprávněného ničení a nežádoucími 
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vedlejšími účinky.
62

 Přesto ze znění článku 57 vyplývá, že systém principu 

proporcionality je založen do určité míry na subjektivním hodnocení daného vojenského 

velitele. Je zde poměrně velký prostor pro uvážení, to však musí být učiněno na základě 

zdravého rozumu, dobré víry a pečlivém zvážení jak humanitárních, tak vojenských 

zájmů.
63

 Právě to je však velmi složité, protože je zde srovnáváno něco, co lze ve 

skutečnosti srovnat jen velmi obtížně – vojenskou výhodu na straně jedné a utrpení 

civilního obyvatelstva na straně druhé. Samozřejmě se v praxi mohou vyskytovat 

případy, které jsou jasné – např. přítomnost jednoho kombatanta ve velké skupině 

civilních osob neospravedlňuje útok na takovouto skupinu a zase naopak, při zničení 

jediné přístupové cesty ke klíčovému strategickému objektu může dojít k určitým 

škodám na civilních objektech – ale nemusí tomu tak být vždy, naopak v praxi nastávají 

na uvážení velice komplikované situace, viz například bombardování RTS v Bělehradě. 

Jak je však uvedeno v Komentáři k Protokolu I., ve složitých případech je třeba použít 

pravidlo obsažené v článku 57 odstavci 1: „Při vedení vojenských operací musí být 

věnována neustálá péče tomu, aby bylo ušetřeno civilní obyvatelstvo, civilní osoby a 

objekty civilního rázu.“ 

 

5.1.1. Náhodné účinky útoku 

Proporcionalita se týká náhodných účinků, které mohou nastat na životech a 

zdraví civilních osob nebo na civilních objektech. Tyto účinky mohou vzniknout na 

základě různých faktorů, např.: umístění civilního objektu v blízkosti objektu 
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vojenského, technické dovedností bojovníků, kteří mohou omylem zasáhnout jiný, než 

chtěný cíl apod.
64

  

Důležité je zmínit, že zásada proporcionality se uplatňuje takovým způsobem, že 

není podstatné, zda si daný vojenský velitel, který rozhoduje o útoku, myslí, že vedlejší 

účinky nastanou, případně nenastanou, ale zda by se dalo vůbec očekávat, že takové 

účinky mohou nastat.  

 

5.1.2. Předpokládaná konkrétní a přímá vojenská výhoda 

Zatímco u definice vojenského objektu jsme se setkali s pojmem „zjevná vojenská 

výhoda“, tak v souvislosti s principem proporcionality je užíván pojem „ konkrétní a 

přímá vojenská výhoda“. Tím je myšleno, že by výhoda měla být značná a časově 

poměrně blízká, a výhody, které jsou sotva patrné a ty, které by se mohly objevit pouze 

v dlouhodobém horizontu, by neměly být brány na zřetel.
65

 Pojem „konkrétní a přímá 

vojenská výhoda“ je tedy přísnější, než „zjevná vojenská výhoda“ použitá při vymezení 

vojenských objektů. 
66

  

Je třeba zdůraznit, že předpokládaná konkrétní a přímá vojenská výhoda se 

vztahuje k útoku jako celku, nikoliv k jeho jednotlivým částem. To je potvrzeno 

v Římském statutu v článku 8 odstavec 2 písmeno b) (iv): „Válečnými zločiny se rozumí 

(…) zejména následující činy: úmyslné zahájení útoku s vědomím, že v souvislosti 

s takovým útokem dojde ke ztrátám na životech nebo zranění civilních osob či 

poškození civilních objektů nebo k rozsáhlým a závažným škodám na přírodním 

prostředí, které budou zjevně nepřiměřené v poměru k očekávané konkrétní a přímé 

celkové vojenské výhodě.“ 
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5.1.3. Porušení principu proporcionality  

V případě, že provedený útok nebude splňovat podmínky principu proporcionality, 

tak danému vojenskému veliteli může vzniknout odpovědnost za válečný zločin na 

základě Protokolu I. nebo Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.  

Článek 85 odstavec 3 písmeno b) a c) Protokolu I. stanoví, že: „Dodatkem 

k vážným porušením definovaným v článku 11 budou považovány za vážná porušení 

tohoto Protokolu, budou-li spáchány úmyslně, představujíce tak porušení příslušných 

ustanovení tohoto Protokolu, a způsobí-li smrt nebo vážné tělesné zranění nebo újmu na 

zdraví, tyto činy: b) zahájení nerozlišujícího útoku postihujícího civilní obyvatelstvo 

nebo objekty civilního rázu, a to s vědomím, že takový útok způsobí nadměrné ztráty na 

životech, zranění civilních osob nebo poškození objektů civilního rázu, jak je to 

definováno v článku 58 odstavec 2 písmeno a) iii); c) zahájení útoku proti stavbám a 

zařízením obsahujícím nebezpečné síly, pokud je známo, že takový útok způsobí 

nadměrné ztráty na životech, zranění civilních osob nebo poškození objektů civilního 

rázu, jak je definováno v článku 57 odstavec 2 písmeno a) iii).“ 

Článek 8 odstavec 2 písmeno b) iv) Římského statutu Mezinárodního trestního 

soudu: „Pro účely tohoto Statutu se „válečnými zločiny“ rozumí: b) Jiné případy 

závažného porušení zákonů a obyčejů platných v mezinárodních ozbrojených 

konfliktech v existujícím rámci mezinárodního práva, zejména následující činy: iv) 

úmyslné zahájení útoku s vědomím, že v souvislosti s takovým útokem dojde ke ztrátám 

na životech nebo zranění civilních osob či poškození civilních objektů nebo 

k rozsáhlým a závažným škodám na přírodním prostředí, které budou zjevně 

nepřiměřené v poměru k očekávané konkrétní a přímé celkové vojenské výhodě.“ 

Je otázkou, zda ustanovení Protokolu I. je vhodnou úpravou. Kombinace dvou 

požadavků – způsobení nadměrných ztrát a zároveň vědomí pachatele o nadměrných 

účincích takového útoku – totiž způsobuje, že aplikace tohoto ustanovení je značně 

omezena.
67
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5.2. Povinnost předchozího varování 

Povinnost předchozího varování je zásada uvedená v článku 57 odstavci 2 

písmeno c) Protokolu I.: „Pokud jde o útoky, je třeba učinit tato preventivní opatření: ti, 

kteří plánují útok nebo o něm rozhodují, vydají v náležitém časovém předstihu a 

působivými prostředky varování před útoky, které mohou postihnout civilní 

obyvatelstvo, ledaže to okolnosti nedovolí.“  

Princip předchozího varování byl zakotven v řadě dokumentů, ještě před přijetím 

Protokolu I. Jedná se například o článek 19 Lieberova kondexu (Instruction for the 

Government of Armies of the United States in the Field): „Velitelé, pokud je to 

přípustné, informují nepřítele o svém záměru bombardovat určité místo, takže osoby, 

které nejsou  kombatanti - zejména ženy a děti, mohou být přemístěny ještě před 

zahájením bombardování.“
68

 a dále také článek 26 Řádu války pozemní: „Velící 

důstojník útočící síly musí před zahájením bombardování, s výjimkou případů, kdy byli 

napadeni, udělat vše, co je v jeho silách, aby varoval úřady.“
69

  

Hlavním smyslem tohoto principu je posílení ochrany civilních osob a objektů 

civilního charakteru prostřednictvím předchozího varování před útokem. Pokud válčící 

protistrana učiní předchozí varování, tak může dojít k přesunutí civilních osob do jiných 

míst a může se tak předejít jejich případnému zranění či smrti. Varování může být 

učiněno různými způsoby – například během druhé světové války bývalo dáno 

prostřednictvím rádiového spojení nebo prostřednictvím letáků, ale byly také případy, 

kdy letadla lítala velmi nízko a dávala tak civilistům čas na útěk.
70
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Problémem této preventivní zásady však je závěrečná část ustanovení článku 57 

odstavec 2 písmeno c) – předchozí varování musí být dáno, ledaže to okolnosti 

nedovolí. Toto pravidlo tedy umožňuje jisté omezení spojené s vojenskou nutností. 

Existují tři základní výjimky z tohoto pravidla:
71

 

1. případ, kdy útok reaguje na již provedený útok protistrany – tato výjimka je 

uvedena v citovaném článku 26 Řádu války pozemní 

2. případ, kdy moment překvapení je podmínkou úspěšného útoku – výslovně 

uvedeno v článku19 Instruction for the Government of Armies of the United 

States in the Field 

3. případ, kdy civilnímu obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí - jak vyplývá 

z ustanovení Protokolu I., takové varování není třeba učinit také v případě, kdy 

civilnímu obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí a to ať už z důvodu, že se 

v okolí vojenských objektů nevyskytují žádní civilisté, nebo proto, že použité 

prostředky zajistí, že civilisté nebudou útokem nijak dotčeni 

Varování má být vydáno „v náležitém časovém předstihu a působivými 

prostředky“. Tato formulace však nutně nevyžaduje, aby varování směřovalo přímo 

úřadům. Za dostatečné je považováno přímé varování civilního obyvatelstva například 

varovnými výstřely, rozhlasovými zprávami apod. Praxe ukazuje, že varování má 

většinou podobu obecného prohlášení, na jaký typ objektu bude útok zaměřen, aby 

civilní osoby věděly, že se nemají nacházet v blízkosti určitých vojenských cílů.
72
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6. BOMBARDOVÁNÍ SRBSKÉ ROZHLASOVÉ A 

TELEVIZNÍ STANICE (RTS) V BĚLEHRADĚ 

Dne 23. dubna 1999 v brzkých ranních hodinách letadla NATO bombardovala 

sídlo a studia Srbské rozhlasové a televizní stanice (RTS) v Bělehradu. V té chvíli 

pracovalo v objektu na 120 civilistů a 16 z nich bylo zabito a dalších 16 zraněno. Byl 

útok na tento objekt legální? Jednalo se v danou chvíli o vojenský objekt? Nebyl útok 

učiněn pouze jako reakce na propagandistické vysílání? A co zásada proporcionality? 

Byla dodržena všechna příslušná ustanovení mezinárodního humanitárního práva? 

Aby byl útok v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva, je 

potřeba, aby byly naplněny 3 základní podmínky
73

:  

1. Musí se jednat o vojenský objekt 

2. Musí být dodržena zásada proporcionality 

3. Musí být dáno předchozí varování, ledaže to okolnosti nedovolí  

 

6.1. Byla RTS vojenským objektem? 

Jak již bylo uvedeno, definice vojenského objektu se skládá ze dvou 

kumulativních podmínek. Aby RTS byla skutečně vojenským objektem, je potřeba, aby 

svou povahou, umístěním, účelem nebo použitím představovala účinný příspěvek 

k vojenským akcím a současně její celkové nebo částečné zničení, obsazení nebo 

neutralizace musí za daných okolností poskytovat zjevnou vojenskou výhodu.  
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George H, Aldrich, bývalý vedoucí americké delegace na Ženevské diplomatické 

konferenci z let 1974-1977 v roce 1999 napsal: „Zařízení televizního vysílání obvykle 

svou povahou, účelem nebo umístěním účinně nepřispívá k vojenské akci, mohlo tak 

nicméně učinit, pokud bylo použito alespoň nějakou dobu pro vojenské účely, například 

podávání zpráv vojenským silám. Na druhou stranu, pokud televizní studia takto použita 

nebyla a stala se předmětem útoku jen proto, že šířila propagandu směrem k civilnímu 

obyvatelstvu, včetně do očí bijících lží o ozbrojeném konfliktu, tak by bylo otázkou, zda 

takové užívání může být oprávněně považováno za účinný příspěvek k vojenským 

akcím (…) V rozporu s mým názorem může někdo dojít k závěru, že některá televizní 

studia v Jugoslávii byla vedle své propagandy účinným příspěvkem k vojenské akci, to 

však ještě neznamená, že jejich zničení nabízí zjevnou vojenskou výhodu, jak požaduje 

článek 52 Protokolu I.“
74

 

K tématu využití médií pro účely propagandy se rovněž vyjádřila Amnesty 

International. Ve své zprávě z roku 2000 uvádí, že: „Amnesty International uznává, že 

narušení vládní propagandy může pomoci podlomit morálku obyvatelstva a ozbrojených 

sil, ale věří, že ospravedlnění útoku na civilní zařízení z těchto důvodů posouvá význam 

pojmů "účinně přispívat k vojenské akci" a "zjevnou vojenskou výhodu" za přijatelné 

meze výkladu. Podle požadavků čl. 52 (2) Protokolu I, ústředí RTS nelze považovat za 

vojenský cíl. Útok na ústředí RTS porušil zákaz zaútočit na civilní objekty obsažené v 

čl. 52 (I), a proto zakládá válečný zločin“.
75
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Komise ICTY došla k názoru, že:
76

 

1. propaganda sama o sobě není dostatečným motivem k ospravedlnění útoku 

namířenému proti médiím, které ji vysílají  

2. poškození RTS z důvodu propagandy bylo pouze sekundárním efektem 

primárního cíle a to neutralizace sítě C3  

3. morálka civilního obyvatelstva není vojenským objektem  

4. využití médií k podněcování násilí může odůvodnit jejich zničení  

 

Ad 1+4) Pokud je médium používáno k podněcování trestných činů, jako tomu bylo 

ve Rwandě, pak je legitimním cílem. Pokud šíření propagandy pouze generuje podporu 

válečného úsilí, nejedná se o legitimní cíl.
77

 Média jsou považována za problémovou 

kategorii – jako taková nejsou tradičním cílem útoků. Pokud jsou součástí tzv. sítě C3 

(Command, Control and Communications) jsou vojenským objektem, zatímco pokud je 

tomu naopak, tak vojenským objektem obecně nejsou, ale za určitých okolností se jimi 

mohou stát  - záleží na jejich použití.
78

  

 

Ad 2) NATO se bránilo, že bombardování RTS bylo pouze součástí rozsáhlé 

vojenské akce, která směřovala ke zničení sítě C3 a že stanice RTS sloužila dvojímu 

užití – civilnímu i vojenskému a byla silně závislá na vojenském systému. Ve sdělení, 

které NATO zaslalo 17. dubna 1999 Amnesty International je uvedeno, že „zařízení 

RTS bylo užito na podporu činnosti Svazové republiky Jugoslávie a jejích vojenských a 

speciálních policejních sil a proto představuje legitimní vojenský cíl“.
79

 Mluvčí 
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Severoatlantické aliance Jamie Shea prohlásil, že „operace směřovala jen vůči 

vojenským cílům a televizní a rozhlasové zařízení bylo zasaženo v případě, že bylo 

začleněno do vojenských zařízení – nebylo cílem zasáhnout je jako takové“.
80

Komise 

ICTY poté potvrdila tvrzení NATO a konstatovala, že pokud byla RTS součástí sítě C3, 

tak na ni bylo legální zaútočit, jelikož naplňovala definici vojenského objektu. Pokud 

tedy byl útok na RTS součástí obecnějšího útoku, který byl zaměřen na narušení 

komunikační sítě, tak byl právně přípustný.
81

 Útok na RTS kvůli šíření propagandy tedy 

byl pouze sekundárním důvodem. Primárním cílem bylo zničit systém a zařízení, které 

drželo Miloševiče u moci.  

 

Ad 3) Narušení vládní propagandy může ovlivnit morálku obyvatelstva a 

ozbrojených sil, ale toto ovlivnění nemusí splňovat účinný příspěvek k vojenské akci a 

zjevnou vojenskou výhodu podle článku 52 odstavce 2 Protokolu I, která nemá být jen 

nepatrná, ale naopak zásadní a časově brzká. Komise ICTY ve své Závěrečné zprávě 

v bodě č. 55 výslovně uvádí, že civilisté, civilní objekty a civilní morálka jako takové 

nejsou legitimní vojenské cíle.  

Pokud by tedy NATO směřovalo svůj útok na RTS pouze z důvodu, že jejím 

prostřednictvím byla po bývalé Jugoslávii šířena propaganda vládnoucího režimu, tak 

by útok byl nelegální. Komise ICTY zastává jasný názor, že šíření propagandy nemůže 

být jediným důvodem pro podniknutí útoku proti médiím, které řadíme k civilním 

objektům. Zároveň však uznala, že NATO neútočilo primárně na studia rozhlasového a 

televizního vysílání, ale jejich zasažení bylo součástí rozsáhlé vojenské akce, jejímž 

cílem bylo zničení sítě C3. Jelikož RTS byla součástí této sítě, tak byla zároveň 

vojenským objektem.  
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6.2. Byla dodržena zásada proporcionality? 

Základem zásady proporcionality je, že vedlejší účinky útoku (ztráty na životech 

civilních osob nebo jejich zranění či poškození objektů civilního rázu) nesmí převyšovat 

předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu.
82

 To znamená, že jejím cílem je 

minimalizovat vedlejší účinky ozbrojeného útoku.  

Ke splnění této zásady je potřeba, aby útok splňoval následující tři podmínky:
83

 

1. Použité zbraně nesmí být výslovně zakázané 

2. Zvolený objekt musí být vojenským objektem, definovaným právem 

ozbrojených konfliktů 

3. Musí se jednat o válečnou nutnost  

Protokol I. používá pojem „předpokládaná konkrétní a přímá vojenská výhoda“ – 

výhoda by tedy měla být značná a časově poměrně blízká, a výhody, které jsou sotva 

patrné a ty, které by se mohly objevit pouze v dlouhodobém horizontu, by neměly být 

brány na zřetel. Předpokládaná vojenská výhoda se posuzuje k útoku jako k celku, 

nikoliv ve vztahu k jednotlivým fázím útoku.  

Komise ICTY hodnotila, zda škody spáchané na civilním obyvatelstvu a objektech 

civilního rázu byly přiměřené vůči předpokládané vojenské výhodě. Na základě výše 

zmíněného, Komise ICTY rozhodla, že „Za předpokladu, že stanice RTS byla legálním 

cílem, tak i když civilní oběti byly bohužel vysoké, tak se nezdá, že by byly zjevně 

nepřiměřené.“
84

 Vzala v úvahu zásadu hodnocení útoku ve vztahu k celkové vojenské 

výhodě a došla k závěru uvedenému v bodě č. 78 Závěrečné zprávy, a to sice, že útok na 

budovu RTS je třeba považovat za součást integrovaného útoku proti mnoha objektům 
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s cílem zničit síť C3. Posuzovala tedy přiměřenost bombardování RTS vůči celkově 

získané vojenské výhodě získané útokem na síť C3.
85

 Kdyby tak neučinila, tak by bylo 

jistě diskutabilní, zda byl dodržen princip proporcionality. Vysílání totiž bylo přerušeno 

pouze na několik hodin, ale negativní následky na civilním obyvatelstvu a objektu byly 

poměrně značné.  

 

6.3. Byla dodržena povinnost předchozího varování? 

Povinnost předchozího varování je preventivní zásada sloužící k ochraně civilních 

osob a objektů. Pokud je dáno včasné varování o útoku, tak lze předejít újmě na zdraví 

či životě civilních osob, nebo stavu civilních objektů. Pravidlo je zakotveno stejně jako 

princip proporcionality v Protokolu I.
86

 Existují tři výjimky z tohoto pravidla, kdy 

předchozí varování nemusí být učiněno. Za prvé v případě, kdy útok je reakcí na již 

provedený útok protistrany, dále v případě, pokud moment překvapení je podmínkou 

úspěšného útoku a třetí výjimka nastává, pokud se v ohrožené oblasti nenacházejí žádné 

civilní osoby nebo objekty.  

Představitelé NATO tvrdili, že „bylo vynaloženo veškeré možné úsilí, aby se 

zabránilo civilním obětem a vedlejším škodám.“
87

 Jenže byla to skutečně pravda? Byly 

ze strany NATO opravdu podniknuty veškeré možné kroky ke zmírnění vedlejších 

škod? V souvislosti s vydáním předchozího varování vznikla řada pochybností.  
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6.3.1. Odpovědnost velitele za kombatanty sloužící pod jeho velením 

V některých prohlášeních vztahujících se k výkladu článku 50 Protokolu I
88

 byla 

zmíněna povinnost vojenského velitele zajistit bezpečnost pro kombatanty, kteří slouží 

pod jeho velením. Konkrétně se to týká Francie a Velké Británie, ale i Austrálie a Nový 

Zéland uvedly, že do pojmu „vojenská výhoda“ musí být zahrnována také bezpečnost 

útočících sil.
89

 V dokumentu Reservations and declarations of the United Kingdom se 

uvádí v bodě (c) že: „Vojenští velitelé a jiné osoby odpovědné za plánování, 

rozhodování nebo provádění útoků musí nutně dosahovat rozhodnutí na základě svého 

posouzení informací ze všech zdrojů, které jsou v dané době přiměřeně k dispozici.“ a 

dále v bodě (h): „Podle názoru Spojeného království pravidlo v druhé větě odstavce 1 se 

použije pouze v případech podstatných pochybností, které stále zůstávají po provedení 

posouzení uvedeného v odstavci (c) a ne jako prvořadá velitelova povinnost chránit 

bezpečnost vojáků pod jeho velením, nebo zachovat danou vojenskou situaci, v souladu 

s ostatními ustanoveními tohoto protokolu.“
90

 

Komise ICTY se zabývala otázkou, do jaké míry je vojenský velitel povinen 

vystavit své síly nebezpečí, aby omezil civilní ztráty. Uznává, že neexistuje jednoznačná 

odpověď a řešení záleží na konkrétním případu, kdy rozhodným je, za jakých okolností 

tato skutečnost nastane a také záleží na hodnotách vyznávaných daným velitelem. 

Každopádně je jasné, že zkušený vojenský velitel by nepřikládal stejnou váhu vojenské 

převaze a zranění civilistů. Navrhuje, aby stanovení hodnot vycházelo z těch hodnot, 

který má „rozumný vojenský velitel“. I když tady poté bude velký prostor pro uvážení, 

tak ve většině případů se rozumní vojenští velitelé shodnou na tom, že zranění civilistů 
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nebo poškození civilních objektů bylo ve zřejmém nepoměru k získané vojenské 

výhodě. 
91

  

Co se tedy týče vydání předchozího varování, tak v případě bombardování RTS 

byla situace poměrně nejednoznačná. Na jednu stranu představitelé NATO údajně 

uvedli, že žádné konkrétní předchozí varování nebylo vydáno, jinak by byli ohroženi 

piloti letadel.
92

 V takovém případě lze dojít k závěru, že počet mrtvých nebo zraněných 

civilních osob pracujících v RTS byl, kvůli selhání NATO vydat předchozí varování, 

podstatně zvýšen. Na druhou stranu zástupci cizích médií byli o útoku varováni předem 

a dostali od svých zaměstnavatelů pokyny, aby se nezdržovali v blízkosti budovy RTS, 

takže se zdá, že jugoslávští úředníci mohli očekávat, že objekt bude napaden.
93

 Podle 

Komise ICTY povědomí jugoslávských úředníků o nadcházejícím útoku nezbavuje 

NATO povinnosti vydat předběžné varování, ale může způsobit, že jugoslávské úřady 

budou spoluodpovědné za civilní oběti a lze tak dojít k závěru, že předběžné varování 

učiněné ze strany NATO mohlo být vzhledem k okolnostem dostatečné.
94
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6.4. Závěr 

Podle Komise ICTY bylo bombardování Srbské rozhlasové a televizní stanice 

v souladu s mezinárodním humanitárním právem. RTS byla v době útoku vojenským 

objektem, a to nikoliv kvůli šíření propagandy, ale jelikož byla součástí sítě C3. Princip 

proporcionality byl rovněž dodržen, jelikož bombardování RTS bylo pouze součástí 

rozsáhlé vojenské akce, tudíž ztráty na civilních osobách a objektech nepřevýšily 

konkrétní a přímou vojenskou výhodu a kvůli spoluodpovědnosti jugoslávských úřadů 

byla dodržena i zásada vydání předchozího varování.  

Komise ICTY ve své Závěrečné zprávě v bodu 79 uvádí, že: „Na základě výše 

uvedené analýzy (…) Komise doporučuje Úřadu žalobce, aby nezahajoval vyšetřování 

vztahující se k bombardování Srbské rozhlasové a televizní stanice.“
95
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7. OCHRANA NOVINÁŘŮ V JINÝCH NEŽ 

MEZINÁRODNÍCH OZBROJENÝCH KONFLIKTECH 

Těžištěm této práce je ochrana novinářů v mezinárodním ozbrojeném konfliktu. 

Přesto je třeba alespoň okrajově zmínit úpravu, která se vztahuje na ozbrojeného 

konflikty jiného typu. Obecně ozbrojené konflikty dělíme na mezinárodní a vnitrostátní. 

Úprava ochrany novinářů ve vnitrostátních ozbrojených konfliktech je rozvinuta o 

poznání méně, než je tomu v případně těch mezinárodních. Zajímavé ale je, že pouze 

čtyřicet dva z odhadovaných dvě sta dvaceti osmi ozbrojených konfliktů v letech 1945-

2004 byla mezinárodního charakteru.
96

 Na vnitrostátní ozbrojené konflikty se vztahuje 

společný článek 3 Ženevských úmluv. 

 

7.1. Společný článek 3 Ženevských úmluv 

Společný článek 3 Ženevských úmluv se vztahuje na ozbrojený konflikt, který 

nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území některé z Vysokých smluvních stran. 

Vnitrostátního ozbrojeného konfliktu se účastní buď legální vláda na straně jedné a 

povstalci na straně druhé, nebo mohou ozbrojené nevládní skupiny bojovat mezi 

sebou.
97

  

Podle odstavce 1 článku 3: „S osobami, které se přímo neúčastní nepřátelství (…) 

bude se za všech okolností zacházet lidsky, bez jakéhokoliv nepříznivého rozlišování 

založeného na rase, barvě, náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo na 

jakémkoliv jiném, obdobném znaku.“ Do skupiny těchto osob tedy řadíme i novináře – 

samozřejmě za předpokladu, že splní předpoklad stanovený v tomto článku, tedy se 

přímo neúčastní nepřátelství. Vůči těmto osobám jsou zakázány útoky na život a zdraví, 

zmrzačení, kruté nakládání, trýznění a mučení, také útoky proti osobní důstojnosti, 
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zejména ponižující a pokořující zacházení, braní rukojmí či odsouzení bez předchozího 

rozsudku vyneseného řádně ustaveným soudem. Na základě odstavce 2 může 

Mezinárodní výbor Červeného kříže nabídnout své služby stranám v konfliktu – jedná 

se například o návštěvu zadržených novinářů.
98

 

 

7.2. Dodatkový protokol II 

Dle článku 1 odstavce 1 Protokolu II tento dokument doplňuje a rozvíjí společný 

článek 3 Ženevských úmluv a vztahuje se na všechny ozbrojené konflikty, které nejsou 

obsaženy v článku 1 Protokolu I. 

Dodatkový protokol II neobsahuje žádné samostatné ustanovení týkající se 

novinářů, jako je článek 79 Protokolu I, nezmiňuje ani válečné korespondenty a také 

nezakotvuje status válečného zajatce. Přesto jsou novináři přece jen v této kategorii 

ozbrojených konfliktů chráněni a to právě prostřednictvím společného článku 3 

Ženevských úmluv a také článku 13 Dodatkového protokolu II. Ten uvádí, že jak civilní 

obyvatelstvo, tak jednotlivé civilní osoby (čili i novináři) požívají všeobecné ochrany 

proti nebezpečím, které mohou vzniknout v důsledku vojenských operací – ochranu 

požívají v případě, pokud se přímo neúčastní nepřátelských akcí.  
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8. JE SOUČASNÁ ÚPRAVA CHRÁNÍCÍ NOVINÁŘE 

DOSTATEČNÁ?  

To, zda je současná právní úprava věnující se této problematice dostatečná, je 

jedna z nejdůležitějších otázek této práce. Ochraně novinářů v obecném slova smyslu 

(čili ať už válečným dopisovatelům nebo nezávislým novinářům) se platné právo 

výslovně věnuje pouze v článku 79 Protokolu I, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že 

„novináři plnící nebezpečné profesionální úkoly v oblastech ozbrojeného konfliktu 

budou považováni za civilní osoby (…) a budou chráněni Úmluvami a Protokolem za 

předpokladu, že nepodniknou žádné akce neslučitelné s jejich statusem civilní osoby.“ 

Na novináře se tedy vztahuje veškerá právní úprava, týkající se civilních osob. Je tedy 

na ně zakázáno útočit stejně jako na ostatní civilní osoby a jejich úmyslná vražda je 

válečným zločinem.  

 

8.1. Důvody pro odmítnutí zvláštního statusu novinářů 

Postačují však taková ustanovení? Neměli by novináři mít vlastní úpravu, která 

by jim poskytovala speciální ochranu v ozbrojených konfliktech? Podle většiny 

odborníků je současná právní úprava v pořádku. Například Robin Geiss, právní expert 

MVČK, říká, že současná úprava je dostačující: „Stávající právní předpisy poskytují 

dostatečnou ochranu. Představují solidní a realistický základ pro ochranu pracovníků 

médií před zraněním během jejich práce v bitevním poli. Nejzávažnějším problémem 

není nedostatek pravidel, ale nedostatečná implementace stávajících pravidel a 

systematického vyšetřování, stíhání a trestání jejich porušování.“
99

 Souhlasím s tím, že 

velký problém spočívá v neuspokojivém dodržování stávajících pravidel, ale lze 

souhlasit s tím, že současná úprava je dostačující a že i kdyby byla řádně dodržovaná, 

tak poskytuje patřičnou ochranu?  
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Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2673 (XXV) z konce roku 1970 vyzývá 

v bodě 4 Hospodářskou a sociální radu, aby požádala Komisi pro lidská práva o 

připravení návrhu mezinárodní dohody, která by zajistila ochranu novinářů plnící 

nebezpečné profesionální úkoly.
100

 Na základě návrhu Komise byla v roce 1973 přijata 

Rezoluce Valného shromáždění č. 3058 (XXVIII), v níž je vyjádřen názor, že by bylo 

vhodné přijmout úmluvu zajišťující ochranu novinářů účastnících se nebezpečných misí 

v ozbrojeném konfliktu.
101

 Výsledkem však nebylo přijetí samostatné úmluvy, nýbrž jen 

článek 79 Protokolu I, jehož znění však nenaplnilo očekávání novinářů na posílení 

jejich ochrany, jelikož novináři jsou podle tohoto článku považováni za civilní osoby, 

ale není jim poskytována žádná specifická ochrana.  

Návrh Úmluvy OSN o ochraně novinářů činných v nebezpečných misích 

v oblastech ozbrojených konfliktů
102

 z roku 1975 obsahoval ustanovení o zvláštním 

statusu pro novináře, který byl odůvodňován veřejným zájmem, který novináři naplňují 

podáváním zpráv z ozbrojeného konfliktu.
103

 Během přípravy Dodatkových protokolů 

k Ženevským úmluvám však byl tento status odmítnut. K tomu se vyjadřuje i Komentář 

k Dodatkovému protokolu I: „Novinář podnikající nebezpečnou profesionální misi je 

civilista a požívá ochrany poskytované civilistům příslušnými ustanoveními 

mezinárodního humanitárního práva. Toto řešení je lepší než přístup zvolený návrhem 

Organizace spojených národů, a sice vytvoření zvláštního statusu pro novináře. Ve 

skutečnosti je každé zvýšení počtu osob se zvláštním statusem nutně doprovázeno 

nárůstem ochranných znaků a inklinuje k oslabení ochranné hodnoty již přijatého 

statusu, zejména zdravotnického personálu. Stručně řečeno, účinnost ochrany a 
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důvěryhodnost celého systému ochrany utrpěla. Vyhnutím se této pasti došla 

diplomatická konference k moudrému řešení.“
104

 

Tento názor je často přejímán různými odborníky zabývající se daným tématem. 

Odvolává se na něj například výše zmíněný Ben Saul
105

 či Hans-Peter Gasser, právní 

poradce MVČK. Ten ve svém článku v Revue Mezinárodního červeného kříže z roku 

1983
106

 vyslovuje nesouhlas se zvláštním statusem pro novináře. Uvádí, že vytvoření 

zvláštního statusu pro určitou skupinu osob není nic nového – Ženevské úmluvy z roku 

1949 a jejich Dodatkové protokoly z roku 1977 jej udělily lékařům, duchovním, 

příslušníkům civilní obrany a implicitně delegátům ochranných mocností a MVČK. 

Uznává, že tento seznam může být rozšířen, ale podle něj by existovalo riziko, že 

s rozšířením seznamu by přišlo i snížení ochrany, protože rozmnožení ochranných 

znaků má tendenci oslabovat jejich ochrannou hodnotu.  

Je potřeba souhlasit s názorem, že pokud existují jakékoliv výjimky z obecného 

pravidla, tak jejich rozšiřováním se snižuje jejich hodnota. V tomto případě však nejde o 

žádné dramatické rozšiřování zvlášť chráněných kategorií osob, ale pouze o vznik jedné 

další. Osobně velice pochybuji o tom, že zvláštní status novinářů by nějak ovlivnil, 

natož oslabil ostatní zvláštní statusy. Pravdou je, že zvláštní postavení zdravotnického a 

duchovního personálu je neoddiskutovatelné, protože tyto osoby pomáhají přímo 

obětem ozbrojeného konfliktu, což novináři v popisu práce nemají. Na to naráží právě 

Gasser: „Není v zájmu mezinárodního společenství oslabit skupinu těchto osob 
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rozšířením na další skupinu, která nepracuje přímo ve prospěch válečných obětí.“
107

 

Nicméně činnost novinářů může být velice přínosná pro potenciální budoucí oběti 

ozbrojených konfliktů – podávání informací o hrůzách dějících se v různých koutech 

světa může vyburcovat mezinárodní společenství k akci a rovněž může sloužit k 

odsouzení daných praktik veřejností.  

Otázku, zda je současná právní úprava chránící novináře v ozbrojených 

konfliktech dostatečná, si kladl i V. Balaš v kapitole věnující se novinářům v knize 

Mezinárodní humanitární právo. Po vyhodnocení situace zastává názor, že nejlepší 

variantou jak vyřešit ochranu novinářů je právě současná úprava, kdy se na novináře 

vztahují ustanovení chránící civilní osoby.
108

  

 

8.2. Důvody pro zavedení zvláštního statusu novinářů 

Už jen to, že se na novináře vztahuje pouze úprava civilních osob, dle mého 

názoru vypovídá o tom, že současná úprava nemůže být dostatečná. U civilního 

obyvatelstva se přeci předpokládá, že se bude ozbrojeného konfliktu „účastnit“ co 

nejméně. Bude se snažit vyhýbat válečné zóně, a pokud to bude možné, tak vůbec 

nepřijít do styku s kombatanty, a když, tak určitě ne z vlastní pohnutky. Je samozřejmé, 

že civilní osoby nejsou z ozbrojeného konfliktu zcela vyňaty, válka probíhá kolem 

jejich domovů a přímo se jich dotýká, ale přesto cítím velký rozdíl mezi situací civilních 

osob a novinářů.  

Novináři se vydávají do ozbrojených konfliktů dobrovolně – s cílem přinést 

široké veřejnosti informace o situaci, která se tam odehrává. Musí riskovat své zdraví a 

život při podávání zpráv. Základní rozdíl mezi civilním obyvatelstvem obecně a 

novináři je například ten, že civilní obyvatelstvo by mělo být předem varováno o 

blížícím se útoku,
109

čili civilisté mají logicky možnost vyhnout se místu konfliktu a 
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chránit tak své zdraví a život. Zatímco novináři se v dané chvíli nacházejí ve zcela jiné 

situaci - vzhledem k tomu, že podstatou zpravodajství z ozbrojených konfliktů je 

podávání objektivních zpráv, tak novináři oproti civilnímu obyvatelstvu míří dovnitř 

ozbrojeného konfliktu, protože jinak informace nezískají.  Snaží se ozbrojený konflikt 

obsáhnout v celé jeho šíři, být u jednotlivých dílčích útoků a podávat o nich zprávy, 

mapovat ztráty na životech, škodu na objektech a na životním prostředí, a také vojenské 

úspěchy, potažmo neúspěchy, stran ozbrojeného konfliktu. Vyvážené objektivní 

zpravodajství přináší zprávy týkající se obou stran – novinář by tedy měl mít možnost 

svobodně se pohybovat, získávat informace jak od jedné, tak od druhé strany a z těchto 

důvodu by měla existovat úprava věnující se výslovně ochraně těchto osob. Se 

zvláštním statusem souvisí také ochranný znak, jemuž se věnuji v Kapitole 11.1.2.1.  

Novináři také často musí čelit únosům a pronásledování. V článku 19 Všeobecné 

deklarace lidských práv je uvedeno: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a 

projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje 

právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a 

bez ohledu na hranice.“ Na novináře je někdy záměrně útočeno s cílem omezit jejich 

právo jak na vyhledávání, tak rozšiřování informací.
110

  

V další části této práce bych se ráda věnovala subjektům, které se zabývají 

ochranou novinářů v ozbrojeném konfliktu a jimi vydanými dokumenty. Ztotožňuji se 

s názorem Press Emblem Campaign (PEC)
111

, že zejména je potřeba v nové Úmluvě 

týkající se této problematiky zesílit povinnost států v rámci vyšetřování a trestního 

stíhání osob odpovědných za zločiny proti novinářům a také upravit otázku odškodění 

obětí.
112
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9. RADA BEZPEČNOSTI ORGANIZACE SPOJENÝCH 

NÁRODŮ (RB OSN) 

 Rada bezpečnosti je orgán Organizace spojených národů (dále OSN), který nese 

podle článku 24 Charty OSN primární odpovědnost za udržování mezinárodního míru a 

bezpečnosti ve světě. Úmyslné útoky na civilní osoby, včetně novinářů, a systematické 

porušování mezinárodního humanitárního práva během ozbrojeného konfliktu mohou 

ohrožovat mezinárodní mír a bezpečnost. Jedná se tedy o jednu z problematik, kterou se 

tento orgán zabývá.  K dosažení jejího primárního cíle byly Radě bezpečnosti dány jisté 

pravomoci, jako například vydávání rezolucí, které jsou pro členy OSN závazné a jejich 

porušení podléhá sankcím tohoto orgánu. Rezoluce tvoří vedle Haagských a Ženevských 

úmluv a jejich Dodatkových protokolů podstatnou část mezinárodního humanitárního 

práva. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN potvrzují, zlepšují, a dokonce i rozvíjejí 

tradiční zásady a základní pravidla mezinárodních humanitárních úmluv.
113

 Řada z nich 

se týká ochrany a bezpečnosti civilních osob v ozbrojených konfliktech a některé 

rezoluce dokonce zmiňují výslovně samotné novináře.  

 

9.1. Rezoluce 1265 

 Rezoluce 1265
114

z roku 1999 je první rezolucí Rady bezpečnosti, která se zabývá 

otázkou ochrany civilních osob, tedy i novinářů, v ozbrojeném konfliktu. Důrazně zde 

odsuzuje úmyslné útoky, které jsou proti nim podnikány, a vyzývá všechny členy OSN, 

aby takovým praktikám zabránili a přísně dodržovali své povinnosti vyplývající 

z mezinárodního humanitárního práva, práva lidských práv a uprchlického práva. 
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Zdůrazňuje jak odpovědnost států za stíhání osob odpovědných za genocidu, zločiny 

proti lidskosti a závažná porušení mezinárodního humanitárního práva, tak odpovědnost 

za ukončení jejich beztrestnosti za tyto činy.  

 

9.2. Rezoluce 1296 

 Na předchozí rezoluci bylo navázáno hned o rok později, a to Rezolucí 1296
115

, 

v níž je vyjádřeno politování nad tím, že civilní osoby tvoří drtivou většinu obětí 

ozbrojených konfliktů a stávají se často úmyslným terčem kombatantů. Rada 

bezpečnosti se odvolává na svou primární odpovědnost podle Charty OSN – udržování 

mezinárodního míru a bezpečnosti. Proto zdůrazňuje, že je důležité přijmout komplexní 

opatření směřující k předcházení konfliktům, a znovu potvrzuje, že odsuzuje veškeré 

záměrné útoky na civilisty, a vyzývá státy, aby s takovými praktikami skoncovaly, 

protože páchání systematického a zjevného porušování mezinárodního humanitárního 

práva a práva lidských práv během ozbrojeného konfliktu může představovat hrozbu 

pro mezinárodní bezpečnost. V této souvislosti také znovu potvrzuje svou připravenost 

zvážit určité situace a tam, kde je to nutné, přijmout vhodná opatření.  

 V rezoluci je také uvedeno, že mírové mise OSN by měly obsahovat tzv. 

mediální složku, a to z toho důvodu, že by mohla šířit informace o mezinárodním 

humanitárním právu ale také objektivní informace o činnosti Organizace spojených 

národů, což osobně považuji za velice zajímavou myšlenku. Sergio Balanzino, bývalý 

zástupce generálního tajemníka NATO, v publikaci Lessons Learned in Peacekeeping 

Operations uvádí, že si lze vzít ponaučení z informační politiky IFOR.
116

 „Když do 

místa vojenských operací dorazili pracovníci, kteří měli na starosti vztahy s médii, byla 

zlepšena schopnost velitelů sdělit tisku přesné zhodnocení cílů a úkolů mise. (…) 

                                                           
115

Security Council Resolution 1296 (2000). 19 April 2000 [online]. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/399/03/PDF/N0039903.pdf?OpenElement 

116
 IFOR byla mezinárodní vojenská mise pod vedením NATO v Bosně a Hercegovině během let 1995 - 

1996 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojensk%C3%A1_mise&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bosna_a_Hercegovina


62 
 

Kromě toho může použití hromadných sdělovacích prostředků (…) sloužit jako zdroj 

poskytování informací pro obyvatelstvo.“
117

 

  

9.3. Rezoluce 1738 

Rezoluce Rady bezpečnosti 1738
118

 z roku 2006 je nejdůležitější rezolucí týkající 

se ochrany novinářů v ozbrojených konfliktech. Nevztahuje se jen na ochranu civilního 

obyvatelstva v obecné rovině, jako tomu bylo v případě předchozích rezolucí, ale 

v jejím textu jsou výslovně zmíněni novináři, pracovníci médií i jejich doprovodný 

personál. Rada bezpečnosti uvádí, že úvahy o této problematice jsou založeny na 

naléhavosti a důležitosti tohoto problému.  

Rezoluce se odvolává na platnou úpravu, zejména článek 79 Protokolu I a 

potvrzuje ustanovení dříve vydaných rezolucí, týkající se ochrany civilních osob 

v ozbrojeném konfliktu. Připomíná, že novináři jsou považováni za civilní osoby, pokud 

nepodnikají žádné akce neslučitelné s jejich statusem civilních osob a také zmiňuje, že 

jejich zařízení nemůže být předmětem útoků, ledaže by mělo povahu vojenského 

objektu. Také naléhá na státy a všechny ostatní strany ozbrojeného konfliktu, aby 

učinily všechna nezbytná opatření proti zabránění porušování mezinárodního 

humanitárního práva vůči civilnímu obyvatelstvu, včetně novinářů, pracovníků médií a 

jejich doprovodnému personálu a vyzývá všechny zúčastněné strany ozbrojeného 

konfliktu, aby respektovaly profesionální nezávislost těchto osob.  

Rada bezpečnosti rovněž odsuzuje všechny akce podniknuté proti civilnímu 

obyvatelstvu a potvrzuje, že jedince, kteří podněcují k takovému násilí, je třeba postavit 

před soud v souladu s platným mezinárodním právem. Také vyjadřuje svou ochotu ke 

schvalování misí, v případech, kdy média podněcují k páchání genocidy, zločinům proti 

lidskosti a vážným porušení mezinárodního humanitárního práva.  
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Na tuto rezoluci se Rada bezpečnosti odvolává v Rezoluci 1973
119

, na základě 

které bylo v roce 2011 povoleno zřízení bezletové zóny nad Libyí v souvislosti 

s povstáním v této zemi. Naléhá zde na státní orgány Libye, aby plnila své závazky 

podle mezinárodního humanitárního práva, jak je uvedeno právě v Rezoluci 1738 a 

odsuzuje projevy násilí a zastrašování, kterých se dopustily libyjské orgány vůči 

novinářům, pracovníkům médií a jejich doprovodnému personálu.  

 Na přijetí Rezoluce 1738 reagovali i Reportéři bez hranic, kteří podali první 

návrh usnesení francouzskému ministru zahraničních věcí (rezoluce totiž byla 

předložena právě Francií a ještě Řeckem). Tato organizace ve svém prohlášení vítá 

jednomyslné přijetí rezoluce, která znovu potvrzuje nutnost prevence násilí proti 

novinářům a také nutnost postavit před soud osoby odpovědné za tyto činy.
120
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10. ORGANIZACE OSN PRO VÝCHOVU, VĚDU A 

KULTURU (UNESCO) 

UNESCO je organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, sídlící v Paříži, 

založená roku 1945 v Londýně, jako reakce na hrůzy druhé světové války. V současné 

době je členem této organizace 195 států. Článek 1 Ústavy UNESCO stanoví, co je jejím 

účelem: „Účelem organizace je přispívat k míru a bezpečnosti podporou spolupráce 

mezi národy prostřednictvím vzdělání, vědy a kultury, za účelem dalšího všeobecného 

dodržování spravedlnosti, právního státu a lidských práv a základních svobod, které 

jsou potvrzeny národům světa, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství, 

Chartou Organizace spojených národů.“ UNESCO je jedinou organizací OSN 

s mandátem hájit svobodu projevu a svobodu tisku.
121

  

 

10.1. Medellinská deklarace o zajištění bezpečnosti novinářů a boji 

proti beztrestnosti 

Medellinská deklarace o zajištění bezpečnosti novinářů a boji proti 

beztrestnosti
122

 (dále Medellinská deklarace) byla přijata v závěru mezinárodní 

konference o svobodě tisku, kterou pořádalo UNESCO u příležitosti Světového dne 

svobodného tisku (World Press Freedom Day) v Medellin, v Kolumbii, roku 2007. Tato 

deklarace pokládá základ pro celou řadu opatření vedoucích ke zlepšení bezpečnosti 

novinářů.
123

 Nevztahuje se výhradně jen k ochraně novinářů v ozbrojeném konfliktu, ale 
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tato problematika je zde také obsažena, přestože je v deklaraci zmíněno, že k většině 

vražd novinářů dochází mimo konfliktní zóny.  

Účastníci konference v této deklaraci vyjádřili hluboké znepokojení nad útoky 

proti svobodě tisku, včetně vražd, úmyslných útoků, únosů, braní rukojmích, 

zastrašování a zadržování novinářů, mediálních pracovníků a jejich asistentů z důvodů 

jejich profesionální činnosti. Také zde byla vyjádřena podpora Rezoluci 1738 přijaté 

Radou bezpečnosti OSN, která vyzvala všechny strany ozbrojených konfliktů, aby 

plnily své závazky vůči novinářům dle mezinárodního práva.  

Medellinská deklarace směřuje jak vůči státům, které jsou členy UNESCO, tak 

vůči mezinárodnímu společenství a profesním organizacím a v poslední řadě také vůči 

samotnému UNESCO.  

 Vyzývá státy k přezkumu všech aktů násilí, jejichž oběti jsou novináři, 

pracovníci médií a jejich doprovodný personál, které byly spáchány na 

jejich území případně v zahraničí, pokud do těchto útoků mohou být 

zapojeni jejich ozbrojené nebo bezpečnostní síly. Dále se také obrací na 

státy, aby školily své ozbrojené síly a policii k respektování a podpoře 

bezpečnosti novinářů v rizikových situacích.  

 Vyzývá mezinárodní společenství a profesní organizace k přijetí rázných 

opatření pro bezpečnost novinářů v situaci ohrožení a pro zachování jejich 

profesionální nezávislosti.  

 Vyzývá generálního ředitele UNESCO, aby ve spolupráci s příslušnými 

mezinárodními organizacemi jednal ve prospěch opatření, která zajistí 

uplatňování pravidel a zásad humanitárního charakteru ochraňující 

novináře, pracovníky médií a doprovodný personál v situacích ozbrojeného 

konfliktu.  

V rámci UNESCO byl zřízen International Programme for the Development of 

Communication (dále IPDC), což je mnohostranné fórum, které hraje důležitou roli při 

sledování bezpečnosti novinářů a při prevenci proti beztrestnosti těch, kteří proti nim 

páchají zločiny. Od roku 2008 předkládá generální ředitel UNESCO každé dva roky 
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Radě IPDC Zprávu o bezpečnosti novinářů a nebezpečí beztrestnosti (The Safety of 

Journalists and the Danger of Impunity), ve které se věnuje ochraně novinářů. Toto 

fórum IPDC je tedy zaměřeno na problematiku bezpečnosti novinářů v obecné rovině, 

nespecializuje se pouze na jejich ochranu konkrétně v ozbrojených konfliktech.
124
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11. PRESS EMBLEM CAMPAIGN (PEC) 

Press Emblem Campaign (dále PEC) je neziskové humanitární sdružení, které 

bylo založeno v roce 2004 v Ženevě. Jedná se o nezávislou nevládní organizaci, jejímž 

cílem je posílení právní ochrany a bezpečnosti všech osob pracujících pro média a to jak 

během ozbrojeného konfliktu, tak v případě občanských nepokojů a jiných 

nebezpečných situací. Konkrétní cíle jsou stanoveny v článku 3 Statutu PEC: „Sdružení 

má tyto cíle: Podporovat ochranu novinářů v situacích násilí, s cílem posílit dodržování 

svobody tisku a práva profesionálních novinářů na přístupu k informacím. Zajistit 

podporu a provádění návrhu mezinárodní smlouvy, včetně symbolu ochraňující 

novináře (…), který v případech agrese vůči novináři při výkonu jeho činnosti zaštiťuje: 

nezávislé vyšetřování, soudní řízení proti pachatelům agrese a odškodnění.“ Statut Press 

Emblem Campaign upravuje již zmíněné cíle organizace, způsob financování, členství 

v organizaci a také orgány a jejich funkce.  

Myšlenka založit PEC vznikla v roce 2003 jako reakce na události, ke kterým 

docházelo během ozbrojeného konfliktu v Iráku. Mnoho novinářů se tam stalo 

předmětem únosu nebo byli pronásledováni, jiní byli zraněni či dokonce zabiti. PEC 

byla založena skupinou profesionálních novinářů v Ženevě, ale to neznamená, že by se 

jednalo výhradně o švýcarskou organizaci - její členové pocházejí z různých zemí 

světa.
125

  

Tato organizace na svých webových stránkách
126

 uvádí, čím se liší od jiných 

organizací, tedy v čem spočívá její specifičnost. Jako taková je jediná, která se zabývá 

výlučně podporou přijetí závazných dokumentů, poskytující zlepšení ochrany novinářů 

v konfliktních oblastech. Například Reportéři bez hranic (RSF) se zabývají zejména 

svobodou projevu a s tím souvisejícími problémy a Mezinárodní výbor Červeného kříže 
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(MVČK) je zaměřen obecně na humanitární právo, nikoliv výlučně na ochranu 

novinářů.  

Jelikož PEC podporuje přijetí nových, právně závazných dokumentů posilujících 

ochranu novinářů, tak z toho vyplývá, že považuje současnou úpravu za nedostatečnou. 

Nejvýznamnějším dokumentem podporovaným touto organizací je Návrh mezinárodní 

úmluvy na ochranu novinářů. 

 

11.1. Návrh Mezinárodní úmluvy na ochranu novinářů (Draft 

proposal for an International Convention to strengthen the protection 

of journalists in armed conflicts and other situations including civil 

unrest and targeted killings) 

Návrh této Úmluvy (dále ICPJ) je zřejmě nejvýznamnějším počinem v oblasti 

ochrany novinářů v ozbrojených konfliktech. Byl vypracován PEC v prosinci roku 

2007, a aby vešel v platnost, je potřeba ratifikace pěti členskými státy OSN
127

. 

Vzhledem k tomu, že již uběhlo pět let a státy smlouvu stále nepřijaly, tak se lze 

domnívat, že tomu tak bude bohužel i nadále. Návrh se skládá z preambule a dvanácti 

článků.  

 

11.1.1. Preambule 

V preambuli se Úmluva odvolává na stávající úpravu. Zmiňuje postupně 

závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat 

všeobecnou úctu a respektování lidských práv a základních svobod, potvrzuje článek 19 

Všeobecné deklarace lidských práv a také článek 19 Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech, které se týkají svobody projevu a práva na vyhledávání, přijímání 

a rozšiřování informací, a také potvrzuje Rezoluci 1738 přijatou Radou bezpečnosti 

OSN z roku 2006, která odsuzuje úmyslné útoky proti novinářům a doprovodnému 
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personálu v ozbrojeném konfliktu. Připomíná, že dle Ženevských úmluv a jejich 

Dodatkových protokolů jsou úmyslné útoky proti civilistům zakázány, a také zmiňuje 

článek 79 Protokolu I., kde v prvním odstavci je stanoveno, že novináři plnící 

nebezpečné profesionální úkoly v oblastech ozbrojeného konfliktu jsou považováni za 

civilní osoby, a pokud nepodniknou akce neslučitelné s jejich postavením civilní osoby, 

budou chráněni těmito Úmluvami a Protokolem.  

Zároveň uvádí, že ustanovení článku 79 je zřídkakdy respektováno a tato úprava 

není postačující k řešení současného globálního problému, jelikož novináři jsou zabíjeni 

v různých regionech světa. V preambuli je vyjádřeno hluboké znepokojení nad 

frekvencí aktů násilí proti novinářům, navzdory jejich statusu civilních osob a také 

upozorňuje, že k těmto útokům nedochází pouze v ozbrojených konfliktech, ale také 

během občanských nepokojů, protestů a jiných situacích násilí. Důležitá je také otázka 

odlišení pracovníků médií od kombatantů, což souvisí s přijetím ochranného symbolu 

pro novináře. V závěrečné části preambule je také vysloven názor, že pracovníci médií 

při sběru a šíření informací podstupují daleko větší rizika než ostatní civilní osoby a 

proto by, vzhledem k neexistenci jiného právního nástroje, měla být přijata nová úprava.  

Pojem „novinář“ se v této Úmluvě vztahuje na všechny osoby, které pracují jako 

novináři, dopisovatelé, fotografové, kameramani, grafici a jejich asistenti v oboru tisku, 

rozhlasu, filmu, televize a internetu, kteří vykonávají svou činnost pravidelně na plný 

nebo částečný úvazek, bez ohledu na jejich státní příslušnost, pohlaví nebo náboženství. 

Rozhodujícím není ani to, zda se jedná o embedded journalist nebo nezávislého 

novináře, který podává zpravodajství z ozbrojeného konfliktu ať už samostatně, nebo 

prostřednictvím mediální agentury.
128
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11.1.2. Obsah článků Úmluvy 

11.1.2.1. Obecná ustanovení  

 V následující podkapitole bych ráda zmínila některá důležitá ustanovení této 

Úmluvy. Článek 1 se věnuje aplikovatelnosti. Úmluva by se neměla vztahovat jen na 

mezinárodní ozbrojené konflikty, ale také na konflikty vnitrostátního charakteru, 

občanské nepokoje, či povolené nebo nepovolené demonstrace.  

Další článek obsahuje obecná ustanovení o zákazu útoku na novináře, pokud 

nepodniká žádné kroky neslučující se s jeho statusem civilisty a nepřispívá k vojenským 

operacím, a dále o zákazu útoku proti mediálním zařízením, pokud nejsou využívány 

pro vojenské účely. Stanovuje ale také určité závazky pro samotné novináře  -  pokud 

chtějí požívat ochranu poskytovanou civilním osobám, tak nemohou být ozbrojeni a ani 

nemohou žádným způsobem přispívat k nepřátelským akcím. Zároveň je všem médiím 

uložen zákaz podněcování k násilí, genocidě, zločinům proti lidskosti a závažných 

porušení humanitárního práva.  

 

11.1.2.2. Vyšetřování a odsouzení pachatele 

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy a také všechny strany ozbrojeného 

konfliktu na území státu dodržujícího tuto Úmluvu jsou povinny udělat maximum pro 

co nejefektivnější ochranu novinářů a mediálního zařízení
129

 a v případě potřeby musí 

neprodleně přijmout vhodná opatření k provedení důkladného a nestranného 

vyšetřování a pachatele postavit před soud.
130

 Jak jsem již uvedla, důraz by měl být 

kladen zejména na tuto problematiku - trestní stíhání a následné odsouzení pachatelů 

zločinů proti novinářům. Nedostatky, spočívající v neexistenci řízení proti těmto 

osobám a jejich ponechání na svobodě, musí být odstraněny. Pro případ, že stát 

takového vyšetřování a případného odsouzení nebude ve lhůtě jednoho roku schopen, 

Úmluva vytváří náhradní mechanismus. Ten spočívá ve zřízení nezávislé mezinárodní 
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vyšetřovací komise, ustavené Mezinárodním mediálním výborem (International Media 

Committee - IMC
131

), která bude složena s nezávislých odborníků a zvláštního 

zpravodaje OSN. Její náplň spočívá ve zjištění rozhodných skutečností, identifikaci 

pachatele, sepsání zprávy pro IMC a ve vydávání doporučení.
132

  

 

11.1.2.3. Ochranný znak 

Důležitým tématem je také znak, sloužící k ochraně novinářů. Má takový znak 

vůbec smysl? Poskytne skutečně novinářům dostatečnou ochranu? Nebo právě naopak – 

nepřitíží ještě novinářům? Nestanou se zbytečným terčem pro osoby, které je budou 

chtít umlčet? Podle PEC je právě mezi argumenty směřujícími proti zakotvení 

mezinárodního ochranného znaku pro novináře uplatňován zejména ten, že nošení 

takového znaku zvýší počet útoků na novináře. Tento argument je však podle této 

organizace nesmyslný, protože v současné době novináři používají jak v ozbrojených 

konfliktech, tak i v případě jiných nepokojů nápis PRESS, který mají většinou umístěný 

na neprůstřelných vestách, nebo i na svých vozidlech, aby se tak odlišili od kombatantů. 

Proč by to dělali, kdyby se s tímto symbolem cítili ohroženi? Problémem však je, že 

jimi používaný rozlišující znak není mezinárodně uznán, proto právně zakotvený 

mezinárodní symbol označující novináře by posílil jejich ochranu. Existovalo by tak 

menší riziko záměny novináře s jinými aktéry, zejména kombatanty. V řadě případů 

totiž došlo ke zranění nebo dokonce ke smrti novinářů, protože jejich totožnost byla 

nejasná.
133

 Z těchto důvodu je v ICPJ obsažen článek 7, věnující se zakotvení 

ochranného znaku, jeho podobě, způsobu nošení, vydávání a jiným otázkám s tím 

souvisejícím.  

Téma ochranného symbolu pro novináře bylo otevřeno již při přípravě Protokolu I. 

Jedna delegace (Komentář k Dodatkovému protokolu I. bohužel neuvádí která) 

předložila pozměňovací návrh, který stanovil, že pokud novinář chce uplatnit ochranu 
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podle článku 79 Protokolu I., tak musí nosit ochranný znak, který je jasně viditelný 

z dálky – oranžovou pásku s dvěma černými trojúhelníky. Tento návrh však byl 

zamítnut, a to právě na základě výše zmíněného argumentu, že nositel tohoto znaku by 

byl nápadný a mohl by tak být v ještě větším nebezpečí.
134

 Pravdou je, že v praxi 

dochází i k případům, kdy útoky jsou úmyslně zaměřeny na novináře s cílem je umlčet. 

Nastávají i nyní, v době, kdy právně uznávaný symbol ještě není zakotven, takže o tom, 

že by tak novináři na sebe více upozorňovali a dostali se tak v početnějších případech 

do většího nebezpečí, lze pochybovat. Pokud však přeci jen připustíme, že k takovým 

případům dochází, tak by bylo vhodné, aby zde nebyla obligatorní povinnost takový 

symbol nosit za všech okolností, jak stanovil pozměňovací návrh Protokolu I.  

V tomto smyslu jej tedy považuji za ne příliš šťastné řešení a osobně bych dala 

přednost úpravě nacházející se v ICPJ  článku 7 odstavci 7: „Nošení poznávacího znaku 

je fakultativní za všech okolností. Jeho použití je ponecháno na svobodné volbě 

novináře a/nebo jeho zaměstnavatele. Žádný orgán nemůže uložit povinné nošení 

poznávacího znaku. Když se novinář rozhodne, že nebude nosit tento znak, tak i nadále 

těží z ostatních ustanovení této Úmluvy.“ Pokud se tedy novinář bude bez něj cítit 

z jakéhokoliv důvodu bezpečněji, není povinen jej mít na sobě ani na svém zařízení. I 

v takovém případě požívá veškerou ochranu poskytovanou v rámci humanitárního 

práva, která se vztahuje na civilní osoby. Pokud tedy znak nebude povinný a ti, kteří jej 

nebudou chtít mít v danou chvíli na sobě, ho mít nemusejí, tak s názorem PEC, že je 

potřeba tento znak právně upravit, nelze jinak než souhlasit. 

Že by bylo vhodné ochranný znak právně zakotvit, bylo také vyjádřeno již v 

dokumentu Geneva Declaration on Actions to Promote Safety and Security of Journalist 

and Media in Dangerous Situations,
135

 který byl přijatý v rámci zasedání PEC v Ženevě 
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v roce 2004, na které byli přizváni zástupci předních žurnalistických subjektů – 

například International Federation of Journalists, International News Safety Institute, 

Reporters Without Borders, Ïmpressum, Swiss Federation of Journalists a další. 

Dokument vyzývá International News Safety ve spolupráci s PEC ke zřízení Komise 

expertů, aby připravili zprávu o právních a praktických otázkách týkajících se ochrany 

novinářů plnících nebezpečné profesionální úkoly. Tato zpráva se měla zabývat návrhy 

na posílení stávající úrovně ochrany, včetně případné nové mezinárodní úmluvy, která 

se zabývá bezpečností a ochranou novinářů a také ochranným znakem pro dosažení 

bezpečného prostředí pro novináře a ty, kteří s nimi pracují.  

Jak by tedy měl ochranný znak vypadat a jakým způsobem by jej novináři měli 

nosit? Důležité je, aby nebyl zaměnitelný s ostatními používanými symboly (například 

znak Červeného kříže a Červeného půlměsíce, vlajka OSN). PEC v článku 7 odstavci 2 

ICPJ popisuje podobu znaku: „Tento mezinárodní rozlišující znak pro média se skládá 

z pěti písmen černé barvy, které tvoří slovo PRESS na oranžovém podkladu.“ Jak PEC 

uvádí na svých webových stránkách, oranžová barva byla vybrána z důvodu dobré 

viditelnosti a nápis PRESS je mezinárodně známým pojmem.
136

 Tento rozlišující znak 

by měl být nošen viditelným způsobem, a to buď prostřednictvím pásky na rukávu levé 

nebo pravé paže nebo na oblečení pokrývající hrudník či záda. Vozidla, profesionální 

vybavení a zařízení médií mohou být také označena.  

 Tyto ochranné rozlišující znaky by měly být dodávány stejnou asociací nebo 

federací novinářů, které vydávají novinářům jejich žurnalistické průkazy nebo průkazy 

totožnosti, a to buď na žádost samotného novináře, nebo jeho zaměstnavatele.
137

 

V případě, že v dané zemi taková asociace neexistuje, tak může být vydán Mezinárodní 

federací novinářů (International Federation of Journalist – IFJ). Cílem je, aby vydávání 

těchto znaků nebylo v rukou států, které by mohly jejich vydání odmítnout.  
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11.1.2.4. Odškodnění   

Dalším důležitým tématem, které Úmluva obsahuje, je odškodnění oběti 

případně jejích pozůstalých. Problematice odškodnění je věnován článek 9, který říká, 

že každá smluvní strana zajistí, aby oběť, nebo v případě smrti její rodina nebo zákonný 

zástupce, obdrželi rychlé, spravedlivé a přiměřené odškodnění. Také je stanovena 

povinnost, že smluvní strany, ve kterých fungují novinářské asociace, zřídí vyrovnávací 

fond se značnými finančními prostředky - jejich výše však stanovena není.  

 

11.1.2.5. Provádění úmluvy 

 K zajištění provádění Úmluvy bude zřízena Mezinárodní mediální výbor 

(International Media Committee – IMC), která bude sídlit v Ženevě. Komise bude 

tvořena z deseti nezávislých odborníků, přičemž pět z těchto osob musí být 

profesionální novináři (nebo alespoň novináři v důchodu) a zbylých pět nikoliv.  

 Komise má pravomoc vyzvat smluvní stát, aby provedl veškerá nezbytná 

opatření k posílení ochrany novinářů nebo poskytnout přiměřené odškodnění. Pokud 

stát Komisi nevyhoví, tak ta může zřídit mezinárodní vyšetřovací komisi podle již 

zmíněného článku 5. Mezi další pravomoc Komise patří například řešení sporů 

týkajících se výkladu této úmluvy. Ostatní záležitosti týkající se tohoto orgánu jsou 

upravenu v článku 10.  

 

11.1.2.6. Závěr 

 Úmluva by tedy poskytovala poměrně širokou ochranu novinářů nacházející se 

v ozbrojených konfliktech nebo jiných nebezpečných situacích. Ačkoliv by její přijetí 

jistě bylo v této oblasti velkým pokrokem, tak nelze předpokládat, že se tak 

v následujících letech skutečně stane. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Proč není 

zájem na přijetí takového dokumentu? V poslední době, zejména v souvislosti 

s nedávnou válkou v Iráku, je tato problematika stále více probíraná. Samotná Rada 

bezpečnosti vydala Rezoluci 1738, ve které odsuzuje úmyslné útoky proti novinářům a 
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jejich doprovodnému personálu, ale skutečných výsledků v podobě právního dokumentu 

dosaženo nebylo. Souhlasím s názory, že právní úprava zcela nezastaví útoky proti 

novinářům a že pokud někdo chce například provést útok na civilní obyvatelstvo, tak od 

svého záměru neupustí pouze na základě toho, že si všimne, že se někde v jeho blízkosti 

vyskytuje novinář, ale jak uvádí V. Balaš v knize Mezinárodní humanitární právo, 

cílené útoky na novináře by mohly být již z preventivních důvodů postihovány mnohem 

přísněji. V případě přiznání zvláštního postavení by mohly mezinárodní trestní tribunály 

nebo národní soudy posuzovat takový útok přísněji.  

Smyslem této Úmluvy je tedy zejména: 

 zabránění útokům proti novinářům 

 posílení boje proti beztrestnosti osob, které takový útok učinily 

 přijetí ochranného symbolu označující novináře 

 odškodnění obětí 
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12. REPORTÉŘI BEZ HRANIC (RSF) 

Ochranou novinářů se také zabývají Reportéři bez hranic (v originále Reporters 

Sans Frontieres-RSF), organizace založena čtyřmi novináři
138

 roku 1985 v Montpellier. 

Jako nezisková organizace je registrovaná od roku 1995. Postupně se vyvinuly dvě 

základní oblasti činnosti tohoto sdružení – boj proti cenzuře internetu a nových médií a 

druhou oblastí je poskytování materiální, finanční a psychologické pomoci novinářům 

v nebezpečných oblastech. RSF má své zpravodaje ve sto padesáti zemích světa, ročně 

vydá více než tisíc tiskových zpráv a tři fotoalba v množství sto padesáti tisíc kopií.
139

  

 

12.1. Předmět činnosti  

 RSF se snaží pomoci novinářům přímo v praxi, v rámci nebezpečných misí. 

Jejich pomoc spočívá především v: 

1. Pořádání praktických školení  

2. Vydávání praktické příručky Handbook for Journalists 

3. Bezplatné půjčování neprůstřelných vest, helem a osobních tísňových majáků 

4. Nabízení speciálního pojištění 

5. Zřízení horké linky „Press SOS“ pro novináře v nesnázích 

6. Poskytování psychologické podpory (kde dát odkaz?)  

7. Poskytování přímé pomoci novinářům 

 

Ad 1) Školení pro novináře má snížit rizika, která podstupuje novinář při 

podávání zpráv z nebezpečných misí. Tato školení jsou pořádána ve spolupráci 
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s francouzským Červeným křížem v Alpách a zaměřují se na bezpečnost a zvládání 

stresu a na dodržování mezinárodního humanitárního práva (dále MHP). Kurzy vedou 

odborníci na MHP, lékaři, odborníci na odstranění min, odborníci Červeného kříže a 

členové Reportérů bez hranic. 

 Ad 2) Praktickou příručku Handbook for Journalists zpracovávají Reportéři bez 

hranic ve spolupráci s UNESCO. Příručka obsahuje jak mezinárodní instrumenty, které 

chrání novináře v ozbrojených konfliktech (Rezoluce 1738, Madelinská deklarace, 

Charta pro bezpečnost novinářů pracujících ve válečných zónách nebo nebezpečných 

oblastech), tak praktické rady, jak zůstat na živu a v bezpečí (pravidla první pomoci, jak 

se zachovat v případě únosu atd.). V přílohách nalezneme např. důležité kontakty (RSF, 

Amnesty International, Committee to Protect Journalists, UNESCO atd.). 

Ad 3) Reportéři bez hranic také bezplatně půjčují neprůstřelné vesty s nápisem 

PRESS, helmy a osobní tísňové majáky. I když jsou tyto věci poskytnuty zdarma, tak je 

za ně potřeba složit zálohu.
140

 Pomocí majáků mohou být osoby nalezeny kdekoliv na 

světě - novináři jej stále více využívají, pokud jedou do nebezpečných oblastí. Při jejich 

vypůjčení musí sdělit, kam přesně směřují, uvést svou adresu a také spojení na osobu, 

která má být kontaktována v případech nouze.  

Ad 4) Pojištění je poskytováno ve spolupráci s April International a novináři tak 

mají přístup k pojišťovacím balíčkům, které kryjí válečné rizika za zvýhodněné ceny.  

Ad 5) Horká linka „Press SOS“ je novinářům k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin 

denně. Tato linka jim umožňuje předávat informace RSF, a v závislosti na situaci jim 

může být poskytnuto poradenství a kontakty, nebo může dojít k upozornění místních 

nebo konzulárních úřadů.  

Ad 6) Poskytování psychologické podpory – RSF vede seznam kvalifikovaných 

odborníků, na které se novinář v případě potřeby může obrátit. 

Ad 7) RSF pomáhá novinářům, kteří se nacházejí v exilu s jejich žádostmi o 

ochranu nebo azyl a poskytují naléhavou pomoc novinářům a jejich rodinám, pokud to 
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potřebují. Zaměřuje se tak jak na novináře, kteří byli nuceni odejít do exilu, tak na ty, 

kteří byli napadeni nebo stíháni pro svou činnost a poskytuje jim podporu, aby mohli 

uspokojit své základní životní potřeby, hradit léčebné výdaje, nebo najít bezpečné místo 

k pobytu.
 141

 

 

12.2. Charta pro bezpečnost novinářů pracujících ve válečných 

zónách nebo nebezpečných oblastech (Charter for the Safety of 

Journalists Working in War Zones or Dangerous Areas) 
 

Charta RSF
142

, vytvořena v roce 2002, je obsažena v příručce Handbook for 

Journalists v Kapitole I. nazývající se: „Klíčové dokumenty týkající se ochrany 

novinářů ve válečných oblastech.“ Tento dokument obsahuje osm základních zásad, 

které pokud budou dodržovány, tak mohou snížit rizika hrozící novinářům 

v nebezpečných oblastech. Upozorňuje, že i subjekty, jež novináře do nebezpečných 

oblastí vysílají, mají také své povinnosti, a to zejména vynaložit veškeré úsilí, aby se 

hrozící rizika co nejvíce snížila. 

Zásada č. 1 - Angažovanost: Média, orgány veřejné správy a samotní novináři by 

sami měli hledat způsoby, jak co nejvíce snížit hrozící nebezpečí. Měli by spolu 

komunikovat a navzájem si předávat informace. Rizika, která novináři a jejich asistenti 

podstupují, vyžadují adekvátní přípravu a informace.  

Zásada č. 2 - Svobodná vůle: Podávání zpravodajství z ozbrojených konfliktů 

sebou nese velké nebezpečí a proto je potřeba, aby se novináři na takovou cestu vydali 

na základě svobodného rozhodnutí. Novináři také musí mít možnost takové úkoly 

odmítnout, aniž by to bylo považováno za neprofesionální. Mise může být po vzájemné 

konzultaci ukončena jak na základě žádosti novináře, tak jeho zaměstnavatele. 
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Zásada č. 3 – Zkušenost: Do válečných oblastí by měli směřovat pouze zralí 

novináři – pokud se na takovou misi vydávají poprvé, tak by neměli být vysláni 

samotni. Obecně by měla být podporována týmová práce. 

Zásada č. 4 – Příprava: Novináři působící v oblasti ozbrojených konfliktů by 

měli mít možnost podstoupit odborné školení poskytované vnitrostátně nebo 

mezinárodně kvalifikovanými subjekty a měli by na takovou možnost být upozorněni 

svými zaměstnavateli.  

Zásada č. 5 – Zařízení: Redakce by měla své novináře vybavit spolehlivým 

bezpečnostním zařízením, jako jsou např. neprůstřelné vesty a helmy, a také 

komunikačním zařízením a lékárničkami.  

Zásada č. 6 – Pojištění: Novináři i jejich asistenti by měli mít pojištění na úhradu 

nemoci, zdravotního pojištění, repatriace a také pro případ ztráty života.  

Zásada č. 7 - Psychologická poradna: Zaměstnavatelé by měli novinářům 

zajistit přístup k psychologickému poradenství, pokud o to budou mít zájem.  

Zásada č. 8 - Právní ochrana: Novináři v ozbrojených konfliktech jsou dle 

článku 79 Protokolu I považováni za civilní osoby, pokud nepodniknou akce 

neslučitelné s tímto jejich statusem. Jakékoliv úmyslné útoky proti novinářům, které 

způsobí vážné fyzické zranění nebo smrt, jsou považovány za válečné zločiny.  
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13. MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE 

(ICRC) 

Mezinárodní výbor Červeného kříže (International Committee of the Red Cross – 

dále ICRC) je nezávislá, neutrální a apolitická instituce, založena v roce 1863 v Ženevě, 

z iniciativy Henryho Dunanta. Jedná se o organizaci sui genesis, protože nelze jasně 

říci, zda se jedná o vládní či naopak nevládní organizaci. U OSN má status pozorovatele 

a je také subjektem mezinárodního práva, čili může například samostatně uzavírat 

smlouvy, či diplomaticky vyjednávat. Jeho úloha je definována čtyřmi Ženevskými 

úmluvami z roku 1949 a jejich Dodatkovými protokoly z roku 1977. Nejvyšším 

orgánem ICRC je plénum, které má maximálně 25 členů, přičemž všichni členové jsou 

švýcarští občané. Tyto osoby nejsou voleny, ale plénum je doplňováno na základě 

kooptací – je zde kladen důraz na co největší neutralitu. Znakem této organizace je 

červený kříž na bílém poli – obrácené pořadí barev švýcarské vlajky.  

Náplní ICRC je pomoc válečným ale i civilním obětem (váleční zajatci, 

zadržovaní civilisté, ranění) ozbrojených konfliktů a vnitřních nepokojů, pátrá po 

nezvěstných, je iniciátorem opatření mezinárodního humanitárního práva a zároveň 

garantem jeho dodržování. Její činnost tedy není zaměřena primárně na novináře, ale 

obecně na dodržování a provádění mezinárodního humanitárního práva.  

Co se týče konkrétně pomoci novinářům, tak roku 1985 byla zřízena stálá linka 

pro poskytování pomoci, pokud se ocitnou během ozbrojeného konfliktu v potížích. Na 

tuto linku se kromě nich mohou obracet také jejich zaměstnavatelé nebo příbuzní pro 

případ ohlášení zraněných, zadržovaných nebo pohřešovaných novinářů.
143

 Mezi další 

činnosti ICRC patří aktivní vyhledávání pohřešovaných novinářů, jejich lékařská 

evakuace a v případě smrti repatriace ostatků. Zabývá se také zachováním rodinných 

vazeb – poskytuje informace o pobytu daného novináře jak rodinám, tak 

zaměstnavatelům a dále také získává přístup k zatčeným osobám. ICRC také může 
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figurovat jako neutrální zprostředkovatel v případě únosů nebo zadržení novinářů. Další 

z důležitých činností napomáhající přípravě novinářů, kteří se chystají podniknout 

nebezpečnou misi v rámci ozbrojeného konfliktu je také školení v oblasti 

mezinárodního humanitárního práva a také poskytování podpory národním 

společnostem červeného kříže a červeného půlměsíce při nabízení kurzů první 

pomoci.
144
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ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo souborně shrnout platnou právní úpravu vztahující se k 

ochraně novinářů a pracovníků médií zejména v mezinárodních ozbrojených 

konfliktech a určit, zda je takováto úprava dostačující, a případně navrhnout, jakým 

způsobem by mohla být rozšířena.  

 Obecně se na novináře, kteří plní své profesionální povinnosti v ozbrojených 

konfliktech, vztahují veškerá ustanovení týkající se ochrany civilních osob. Vycházíme 

zde tedy ze základních multilaterálních mezinárodních smluv týkající se mezinárodního 

humanitárního práva - Ženevských úmluv z roku 1949 a jejich Dodatkových protokolů 

z roku 1977. Novinářům za mezinárodních ozbrojených konfliktů je totiž věnováno 

speciální ustanovení, a to článek 79 Dodatkového protokolu I, ve kterém je jejich 

zařazení mezi civilní osoby zakotveno. Tento článek však ve svém odstavci 2 také 

stanoví podmínku, kterou musí novináři dodržet, aby mohli těžit z ochrany poskytované 

civilistům. Touto podmínkou je, že novináři nesmí podniknout žádné akce neslučitelné s 

jejich statusem civilních osob – pokud by k takovému jednání ze strany novinářů došlo, 

tak ztrácejí ochranu vyplývající ze statusu civilní osoby a mohou se stát legitimním 

cílem útoku. 

 Objekty využívané novináři při výkonu jejich profese jsou považovány za civilní 

objekty, čili i na ně se vztahuje ochrana poskytovaná civilním objektům. Může se jednat 

jak o vybavení novinářů (např. kamery), tak o budovy sloužící k jejich profesionální 

činnosti (sídlo televizní nebo rozhlasové stanice). Za určitých okolností však na tyto 

objekty může být legálně zaútočeno – muselo by se jednat o „objekt, který svou 

povahou, umístěním, účelem nebo použitím představuje účinný příspěvek k vojenským 

akcím a jehož celkové nebo částečné zničení, obsazení nebo neutralizace poskytuje za 

daných okolností zjevnou vojenskou výhodu.“
145

 Důležité je také zmínit, že využití 

takovýchto zařízení pro účely propagandy samo o sobě nečiní z daného objektu 

vojenský, tedy legální, cíl. Opět by musela být splněna podmínka účinného příspěvku 

k vojenským akcím a také poskytnutí zjevné vojenské výhody.  

                                                           
145

 Článek 52 odstavec 2 Dodatkového protokolu I 
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Ochrana poskytovaná civilním osobám je tedy jediná ochrana, kterou novináři 

požívají. Žádná další speciální ustanovení (kromě zmíněného článku 79) se na novináře 

nevztahují. Dle mého názoru je takováto úprava nedostačující, jelikož zdaleka 

nekoresponduje s potřebami novinářů. Ti se nacházejí v ozbrojeném konfliktu ve 

zdaleka jiné situaci než civilisté. Jejich posláním je podávat informace o ozbrojeném 

konfliktu, a proto se musí zcela záměrně pohybovat v jeho oblasti. Musí být v kontaktu 

s kombatanty a pokud možno být svědkem okolností pro získání relevantních informací. 

Z těchto důvodů je na místě, aby ustanovení sloužící k ochraně novinářů byla 

koncipována tak, aby odpovídala situacím, v jakých se novináři nacházejí. 

Nejlepší variantou by bylo přijetí mezinárodní úmluvy upravující samostatný 

status pro novináře a také ochranný znak, který bude sloužit k rozlišení těchto osob 

zejména od kombatantů. Plně podporuji Návrh Mezinárodní úmluvy na ochranu 

novinářů od nevládní organizace Press Emblem Campaign, který oba tyto instituty 

obsahuje. Je zřejmé, že přijetím této nebo jakékoliv jiné úmluvy nedojde k zastavení 

útoků na novináře, to vskutku žádný zákon ani smlouva nedokáže, ale může značně 

posílit jejich ochranu. Tvrdší tresty také mohou působit preventivně a může se tak řadě 

útoků předejít. Myslím si, že by se mezinárodní společenství mělo tímto tématem 

zabývat a udělat vše proto, aby ochrana novinářů byla zvýšena. Jedná se zde o životy 

osob, které se ozbrojených konfliktů  přímo neúčastní, a také o právo nás všech na 

informace, prostřednictvím kterých může být předcházeno dalšímu ohrožování a 

porušování lidských práv, ke kterým v ozbrojených konfliktech nezřídka dochází.  
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