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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce bude úprava principu presumpce neviny v etických 

kodexech českých i zahraničních médií a mediálních organizací. S tímto tématem 

souvisí i informování o trestním řízení, nás bude zajímat především množství a 

podrobnost informací, které může reportér svým recipientům sdělit v přípravné fázi i 

v průběhu soudního líčení. Abychom zjistili, jak média s tímto principem pracují, 

zaměříme se nejen na jejich vlastní zpravodajství, ale hlavně na jejich etické kodexy. 

Předpokládáme, že každé médium bude mít nějakým způsobem tuto problematiku ve 

svém kodexu popsanou a že tím tak usnadní práci svým zaměstnancům, ale také 

zprůhlední svoje etické postoje a normy veřejnosti. 

Etika je filosofická disciplína s dlouhodobou tradicí a rozličným vývojem. 

V současnosti žijeme v tzv. postmoderní době, která nastolila úplně novou etiku. Lidé 

se už neřídí tradičními hodnotovými systémy a hledají si svou vlastní morální cestu 

pomocí zdravého rozumu a etické zkušenosti. Aby nedošlo k úplnému rozkladu 

hodnotových žebříčků v rámci společnosti a státu, musejí občané dodržovat zákony, 

jednotlivé organizace a profese si tvoří své etické profesionální kodexy, v poslední 

době tak spíše snaha o pevné zakotvení etických pravidel sílí. 

V první kapitole naší práce definujeme nejen zásady termíny naší práce (etika 

a morálka), ale také popíšeme etické aspekty novinářské práce a základní oblasti, 

v nichž sdělovací prostředky nejvíce chybují. 

Druhá část metodou deskripce přiblíží, jaká je současná praxe v informování o 

trestním řízení a nakládání s principem presumpce neviny. Uvedeme i několik 

příkladů, kdy došlo k porušení a k nesprávnému informování. 

Třetí kapitola práce se věnuje etickým kodexům. Podíváme se krátce na 

světovou historii, abychom si uvědomili, že nejde o výdobytek posledních dvaceti 

třiceti let, ale o dlouhodobý vývojový proces, který se započal už na počátku 20. 

století. Shrneme vývoj etických kodexů českých sdělovacích prostředků od 90. let . 

Budeme se zabývat televizními stanicemi, celoplošnými deníky, rozhlasovými 

stanicemi a Etickým kodexem novináře ČR Syndikátu novinářů. 

Čtvrtá část analyzuje jednotlivé kodexy a ukáže, jak nakládají s naším 

tématem. Nejde pouze o to, jestli média svým pracovníkům předepisují dodržovat 

presumpci neviny, ale také o to, jaká fakta (osobní údaje) mohou být zveřejněna 

během trestního řízení. Princip presumpce neviny stanovuje, že je nepřípustné, aby 
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bylo o obviněném nebo obžalovaném člověku referováno takovým způsobem, který 

by v recipientech vyvolal pocit, že sleduji člověka již pravomocně odsouzeného. 

Stejně tak není možné, aby byla ještě před pravomocným rozsudkem odhalena plná 

totožnost obviněného. 

Novináři musejí objevit adekvátní varianty identifikace. Přiblížíme, jestli a kde 

se v kodexu nachází a kolik podrobností poskytuje. Případně doplníme náš pohled 

na možné vylepšení v této otázce. Myslíme si, že by tak závažná věc měla být 

upravena v každém kodexu. 

Poslední pátou kapitolu o zakotvení presumpce neviny a informování o 

trestním řízení v kodexech zahraničních médií a mediálních organizací jsme zařadili 

proto, abychom mohli porovnat obě situace. Zkoumané dokumenty vybereme tak, 

abychom mohli udělat regionálně co nejkomplexnější komparaci. Vybereme světově 

známé mediální organizace ze všech kontinentů, renomované americké a evropské 

deníky a několik evropských organizací, abychom lépe přiblížili mediální prostředí 

blízké českým novinářům. Vynecháváme v tezích uvedenou Evropskou vysílací unii, 

kterou jsme nakonec shledali nevhodnou pro příliš velké množství dokumentů 

týkajících se etiky. 

V závěru srovnáme úpravu presumpce neviny v kodexech v Čechách a ve 

světě. Uvidíme, které mediální prostředí je v tomto ohledu striktnější a přesnější. 
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1. ETICKÉ ASPEKTY NOVINÁŘSKÉ PRÁCE 

Etika je v nejširším slova smyslu naukou o lidském chování a jednání a patří už 

odedávna do oblasti filosofie jako jedna z jejích disciplín. Etika (pochází z řeckého 

slova éthos - zvyk, obyčej, charakter) se zabývá jevy, jejichž náplní je morálka 

(pochází z latinského slova mos - mrav, zvyk). Společnost si vytváří svůj hodnotový 

systém, v jehož rámci morálně posuzuje jednotlivce a jeho vztah k dobru a zlu s tím, 

že morální je to, co je dobré. Arno Anzenbacher předpokládá, že je každý nějakým 

způsobem schopen rozeznat, co je všeobecně dobré a co špatné. Nevylučuje ovšem, 

že každý má na roviny dobra a zla jiný názor. S etikou a morálkou dále souvisí pojmy 

jako svědomí, odpovědnost, hodnoty či normy. 

Podle Axela Honnetha se problematika mravnosti vztahuje k sociální filosofii, 

která prozkoumává obecné a nutné podmínky možností dobrého života jedince. 

Nejde tedy pouze o předpoklady, za jakých by mohla fungovat spravedlivá 

společnost. Za zakladatele moderní sociální filosofie je považován Jean Jacques 

Rousseau. 

Dnešní doba je považována filosofy za novou epochu - za postmoderní dobu. 

Vzniká postmoderní umění a člověk tápe. Tradiční hodnoty jsou rozbořeny, to, co 

bylo před časem moderní, je popřeno. 

Pro pochopení a výklad postmoderní a analogicky též postmoderní etiky musíme 

začít u moderny. V umění začíná moderna ve 20. letech 20. století, ve filosofii dříve. 

Za nejvýznamnější modernistický proud je považován pozitivismus, jehož zakladatel 

Auguste Comte byl první, kdo zavrhl metafyzické tázání a obrátil svou pozornost 

směrem k vědě, která je podle něj jedinou metodou, jejíž pomocí můžeme poznat 

svět. Herbert Spenser dokonce poukazuje na to, že úkolem člověka je vnést řád do 

poznaných jevů. Postupně se více akcentuje problém řeči a jazyka. 

Na druhé straně stojí autoři jako Edmund Husserl, Martin Heidegger nebo 

v českých zemích Jan Patočka. Hledají alternativní řešení k tehdejšímu světu 

pozitivistů. Člověk je podle nich na svém bytí zainteresován, žije si svůj vlastní svět. 

Vědecký pokrok už není považován za tak fascinující, stává se přirozeným. Husserl 

vydává spis Krize evropských věd. Žitý svět je zajímavější než ten vědecký. 

Postmoderní doba přichází v období přesycení technikou a moderním světě, je 

potřeba od něj utéct, mladá generace to řeší drogami a následnou kriminalitou, 

utvářejí se různá společenství a vzrůstá agrese. Nejsilnější vlna přichází po skončení 
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druhé světové války s filosofy jako Jacques Derrida, Richard Rorty, Michel Foucault a 

Jean-Francois Lyotard. Ti se snaží tzv. dekonstrukcí metafyziky rozložit současnou 

filosofii a její tradici. Objevují, že neexistuje žádná objektivní pravda a proto je 

pravdivý ten názor, který ve společnosti nabývá převahy. V souladu s postmoderní 

filosofií se vytváří i postmoderní umění a morálka. Člověk se vzdává a dobrovolně 

opouští staré systémy. Svou morálku a etické zásady mění podle potřeby případ od 

případu, musí se řídit zdravým rozumem. Nedrží se zavedených norem. 

1.1 Rozdělení etiky 

V dějinách etiky1 je mnoho pohledů na její vývoj i členění. My si přiblížíme 

základní rozdělení, které prezentuje Mel Thompson ve svém Přehledu etiky a které 

využívají i další autoři. 

Thompson rozděluje etiku do čtyř skupin na deskriptivní etiku, normativní etiku, 

metaetiku a aplikovanou etiku. 

Deskriptivní etika popisuje hodnoty a mravní rozhodnutí, které zastávají jak jedinci, 

tak celá společnost. Nehodnotí a neříká, co je dobré a co špatné, pouze popisuje. 

Normativní etika zkoumá normy, kterými se jedinci nebo společnost řídí. Zjišťuje, 

co je dobré a co špatné. 

Cílem metaetiky je najít jazyk, kterým se bude o otázkách norem a hodnot 

diskutovat. 

Aplikovaná etika je oblast, která nás bude v naší práci nejvíce zajímat. Zabývá se 

totiž konkrétními problémy a jejich řešením. Jde o lékařskou etiku, právní etiku a 

další profesionální etiky, mezi něž patří i etika novinářská. 

1.2 Proč se maji média chovat eticky 

V demokratickém zřízení je svoboda slova a projevu jedním ze základních pilířů 

společnosti. Je definována v mezinárodních dokumentech i národních zákonech. 

Nejdůležitějším z nich jsou Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) 

vyhlášená ve Sbírce zákonů spolu s uvozovacím ústavním zákonem č. 23/19991 Sb. 

' Dějiny etiky byly zpracovány mnohou odbornou literaturou, např. Anzenbacher, Arno: Úvod do 

etiky. Zvon, Praha 1994. Honneth, Axel: Sociální filosofie na postmoderní etika. Filosofia, Praha 1996. 
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dne 8. února 1991 a Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen Deklarace) 

uzavřená Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948. Deklarace není, 

narozdíl od Listiny, právně závazná, protože není součástí českého právního řádu a 

nebyla vydaná ve Sbírce zákonů. Přesto se Česká republika a její právní praxe 

k Deklaraci jako k součásti obecného mezinárodního práva hlásí a uznává její 

ustanovení. 

V Listině je svoboda slova definována v článku 17, v odstavcích 1 a 2. Odstavec 1 

říká, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Odstavec 2 upřesňuje 

podobu tohoto práva. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu2 

Deklarace popisuje svobodu slova a projevu v článku 19 podobně. 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 jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice3 

I přes výše specifikovanou svobodu slova, která by měla být v demokratických 

společnostech v oblasti médií samozřejmostí, je potřebné některé mediální obsahy 

různým způsobem omezit. Děje se tak z důvodů, že zveřejnění některých informací 

může porušit zákon, negativně ovlivnit psychický vývoj jedince, zkreslit pohled na 

událost nebo jakýmkoli způsobem ohrozit aktéry události. 

Vliv médií postupně narůstá a obsah sdělení, která média vyprodukují, je proto 

nutné sledovat. Tohoto faktu, tj. schopnosti médií ovlivnit názory recipientů, si všimli 

nejen sami novináři, majitelé médií a mediální odborníci, ale politici, právníci či 

zástupci nejrůznějších skupin (lobbyisté, pracovníci PR agentur). Ti se snaží média 

přimět, aby o jejich záležitostech informovala podle předem dohodnutých schémat. 

O vlivu médií na recipienta byly vedeny četné výzkumy a napsány řady publikací 

(Lazarsfeld, McLuhan, Innis atd.). Krátce uvádíme některé z poznatků Denise 

McQuaila formulované v knize Úvod do teorie masové komunikace. McQuail píše, že 

masová média mají v moderních společnostech zásadní význam, protože jsou 

2 Dančák, Břetislav: Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a 

Slovenské republiky. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2001, str. 237 

3 Bartoň, Michal: Svoboda projevu. Lindě, Praha 2002, str. 27 

8 



zdrojem moci, prostředí, kde se odehrává celá řada událostí, zdrojem sociální reality 

a klíčem ke slávě. Masová média také při své činnosti vymezují, co je empiricky i 

hodnotově normální. 

Podle novináře Viktora Dobala dokonce platí, že veškerá sláva, moc a budování 

image politiků se uskutečňuje skrze média4 Pokud je politik seriózní, tak si tento fakt 

dokáže uvědomit a má vůči médiím patřičný respekt. Dobal ovšem upozorňuje, že 

média musí se svou mocí pracovat s maximální odpovědností, objektivitou a znalostí 

věci. 

K podobné problematice se vyjadřuje ve sborníku Média a moc také Ladislav Jakl, 

toho času poradce tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 

současného prezidenta ČR Václava Klause. To, že médium prosazuje zájmy někoho 

jiného za protislužbu, je z krátkodobého hlediska velký problém. V tomto případě 

není rozhodující, jestli jde o měkkou nebo tvrdou korupci. V dlouhodobém časovém 

horizontu si podle Jakla média uvědomují, že jsou takovéto služby velmi cenné. 

Každý krok, který médium učiní z jiných pohnutek než ze snahy vyhovět poptávce 

recipientů, musí buď někdo zaplatit, nebo jde na vrub média, a obojí si plátci většinou 

nemohou dlouhodobě dovolit.5 

Správný novinář by se proto neměl k podobné manipulaci s informacemi nikdy 

propůjčit, protože tím porušuje základní zásady nejen žurnalistické profese, ale 

určitým způsobem i její etický rámec. 

Média by tedy měla velmi dobře rozvážit, které informace recipientům poskytnou, 

kdy je poskytnou a v jaké formě. Následky špatného počínání s informace či jejich 

záměrné zkreslení mohou být zanedbatelné, ale i fatální.6 

4 Dobal, Viktor: Moc mocná a nemocná. In: Bezdíček, Viktor, Žantovský, Petr (ed.): Média a moc. 

Votobia, Praha 2000, str. 7 

5 Jakl, Ladislav: Jak chutná vliv. In: Bezdíček, Viktor, Žantovský, Petr (ed.): Média a moc. Votobia, 

Praha 2000, str. 48 

6 Jako konkrétní a také bohužel velmi kontroverzní případ lze uvést kauzu kolem britské vlády a 

BBC z roku 2003, která vyvrcholi la sebevraždou experta na bakteriologické zbraně dr. Davida Kellyho. 

V rozhlasovém pořadu „BBC Today" informoval reportér And re w Gilligan o tom, že premiér Tony Blair 

neměl před začátkem války v Iráku dost důkazů, že tato země skutečně vlastní nebezpečné zbraně 

hromadného ničení. Podle Gill igana si vláda zprávu o výsledku šetření dodatečně podle svých potřeb 

upravila. Jeho zdro jem měl být právě Kelly, který neunesl mediální a politický tlak a spáchal 
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Na jedné straně mohou výrazně zasáhnout do života těch, kterých se informace 

přímo či nepřímo týkají, ale hlavně poškozují dobrou pověst média, které 

porušováním etických pravidel ztrácí obraz serióznosti, kvality a pravdivosti. A jsou to 

především pravdivé, nezkreslené informace, které recipient od média žádá. ' 

1.3 Jak média porušují etické zásady 

Média občas porušují etická ustanovení. Cílem této práce není postihnout 

všechny nesrovnalosti a pochybení, proto se orientačně zaměříme jen na 

nejvýznamnější z nich. 

Nejrůznější teorie médií se shodly na sedmi až osmi základních oblastech, 

v nichž média eticky nejčastěji chybují. Tyto oblasti také často zmiňují etické kodexy 

médií a mediálních organizací. Jde především o narušování soukromí, s níž souvisí 

pomluva a urážka, dále střet zájmů, úplatky, klamání, osobní účast na zprávě, plagiát 

a diskriminaci určité skupiny obyvatel. Presumpci neviny a jejím zakotvení v etických 

kodexech důležitých mezinárodních novinářských organizacích a nejznámějších 

českých médií bude věnována zvláštní kapitola, protože právě princip presumpce 

neviny v médiích je předmětem našeho zájmu. Nelze však otevřít tuto otázku bez 

alespoň minimálního nastínění problematiky porušování etických norem médii 

obecně. Chceme tak zdůraznit, že média řeší etické problémy na více stranách (čili 

nejen v otázce presumpce neviny) a uvádíme i názorné příklady, kde se média , jak 

sebevraždu. BBC následně čelila kritice, že použila zprávu ověřenou jen z jednoho zdroje a navíc ji 

nezveřejni la přesně. 

BBC d louho odmítala potvrdit, jestli je jejím zdrojem skutečně Kelly, přestože on sám se k tomu 

přiznal. Měl od vlády za úkol co nejvíce mluvit s novináři o iráckých zbraních, pouze však v rozsahu, 

který mu sama vláda určila. To ovšem Kelly při informování BBC porušil a vysloužil si za to silnou 

kritiku právě ze strany vlády. 

Důs ledkem tohoto případu bylo i odvolání předsedy Rady BBC Gavyna Daviese a generálního 

ředitele BBC Grega Dýka. Ten později vydal autobiografii (úryvky v týdeníku Observer), v níž kritizuje 

premiéra Blaira za nátlak a zastrašování BBC. 

7 Barbora Osvaldová ve svém zamyšlení nad žurnalistikou vytyčuje jako hlavní hodnoty 

zpravodajství přesnost, jasnost a úplnost informování, odstup od tématu, vědomou neutralitu ve sporu 

několika skupin či přístup vylučující diskriminaci zdrojů a zdůrazňuje hlavně vyváženost (Zpravodajství 

v médiích. Karol inum, Praha 2001, str. 13). 
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česká, tak zahraniční, nerozhodla v souladu s etickými normami a poškodila tak 

nejen svou pověst, ale převážně také osoby, o nichž informovala. 

1.3.1 Narušování soukromí, pomluva, urážka na cti 

Frekventovaným přečinem proti etickým zásadám bývá narušení soukromí druhé 

osoby a vydávání lživých informací o jejím osobním i pracovním životě. Podle mnoha 

mezinárodních úmluv 8 či Listiny základních práv a svobod lze svobodu projevu a 

právo vyhledávat a šířit informace omezit zákonem, jde-ii o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 

veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti9 

V některých kauzách jsou informace ze soukromí osob použity neoprávněně, 

nejsou otázkou veřejného zájmu.10 Tato otázka bývá mnohdy problematická. Někdy 

je velmi těžké rozlišit, kdy zájem na získání a zveřejnění či utajení informace bude 

oprávněný a kdy nikoliv. Jedinou možností, jak se proti porušení soukromí bránit, je 

podání žaloby. Světová praxe však ukazuje, že ne vždy jsou sporný článek nebo 

fotografie považovány za prolomení bariéry soukromí." 

8 Například Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech (článek 19, odstavec 3, článek 20), 

který vstoupi l v platnost 23. března 1976; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

(článek 10, odstavec 2), která pro tehdejší ČSFR vstoupila v platnost 18. března 1992, na 

mezinárodním poli platila už od roku 1953. 

" Dančák, Břetislav: Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a 

Slovenské republiky. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2001, str. 237 

' " N á z o r n ý m příkladem je zveřejnění snímků ministryně školství Petry Bůžkové na její soukromé 

dovolené v Chorvatsku v roce 2002. Na fotografiích se opaluje bez horního dílu plavek. Snímek sice 

zachycuje událost, která se skutečně stala, je však irelevantní pro práci ministryně a političky, a proto 

neměla média žádné právo ho zveřejnit, nebylo to ve veřejném zájmu. Fotografie navíc pocházely 

z amatérsky natočených video záběrů. Jejich autor se je nejprve pokusil prodat deníku Blesk, který 

však odmítl. Uspěl až u dnes již zaniklého deníku Super, který záznam zakoupil za 80 tisíc korun. 

Podle Jiřího Zázvorky z časopisu Instinkt šlo pravděpodobně o nejlépe zaplacený záběr, který kdy 

české noviny koupily. 

" Neúspěšně se proti údajnému narušení soukromí bránila v roce 2003 u britské tiskové komise 

Press Complaints Commission herečka Kate Beckinsaleová známá z filmu Pearl Harbor. Vadilo jí, že 

deník Daily Mail otiskl fotografie, na nichž se líbá se svým přítelem, zatímco její malá dcerka stojí 



V mnoha případech došlo bulvárními médii ke zkreslení, vymyšlení nebo 

zveřejnění lživé informace, která poté danou osobu poškodila.12 Jedná se o porušení 

zákona trestným činem pomluvy, proti níž se poškozená osoba brání podáním žaloby 

na jejího autora. Základní podmínkou, aby mohla být informace soudem uznána za 

pomlouvačnou, je vědomí o způsobilosti ublížit na cti. Nejde tedy vždy o vědomí 

lživosti informace. Pokud o někom deník napíše, že je mafián nebo korupčník, jde o 

ublížení na cti, ať je to pravda, nebo ne. Takový výrok totiž ohrozí právě čest a 

důstojnost občana a stigmatizuje ho v očích veřejnosti. 

Podobné důsledky mohou mít i informace, v nichž budoucí žalobce cítí urážku 

nebo nactiutrhání. Urazit lze například vydáváním v posměch, výhružkou nebo 

nadávkou, které mohou člověka snížit ve vážnosti spoluobčanů v menším i větším 

rozsahu. U utrhání na cti si je autor zprávy vědom její nepravdivosti a následků. 

1.3.2 Střet zájmů a úplatky 

Střetem zájmů se rozumí konflikt pracovních a osobních aktivit novináře. Může jít 

o případ, v němž novinář nebo někdo jemu blízký vlastní společnost nebo její akcie a 

má o této společnosti informovat. Stejná pravidla platí i v situaci, že novinář pracuje 

pro poradenskou firmu, jako politik apod. Nejde jen o situaci, v níž novinář zveřejní 

jen vybrané informace, ale také kdy celou kauzu nepublikuje vůbec. Novinář by měl 

případnému konfliktu zájmů zamezit tím, že nahlásí svému šéfredaktorovi osobní 

opodál. Herečka požadovala nejen uznání, že bylo narušeno její soukromí, ale odvolávala se také na 

kapitolu o ochraně dětí před pozorností tisku. Podle ní totiž fotografie ohrožuje blaho její dcery. 

Komise však její nároky neuznala a přijala vysvětleni redakce, která fotografii pořídila na veřejném 

místě, a že její dcera byla v minulosti zmíněna již v několika článcích. Komise také neshledala nic 

nevhodného na titulku článku "Mámina poslední milostná scéna Lily nezaujala", proti kterému se 

Beckinsaleová rovněž ohradila. 

12 V roce 2001 uveřejnil opět dnes už zaniklý deník Super pomluvu, že se herečka Libuše 

Šafránková léčila ze závislosti na alkoholu a že ji její manžel Josef Abrhám bije. Herečka se obrátila 

na soud a vyhrála. Fotograf Jiří Janoušek i jeho příbuzná Jana Čapčuchová, která ho na pomluvu 

šířící se v regionu, kde bydlela, upozornila, odešli od soudu s podmínkou. Autoři články Věra Janotová 

a Dalibor Mácha potrestáni nebyli. 
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aktivity, které ho spojují a kauzou, na níž má pracovat a v níž by mohly vyvstat 

pochybnosti. 

Novináři nesmějí přijímat drahé dary'3, nechávat si platit cestovní výlohy, zvát se 

na večeře a pracovní cesty, a to ani před, ani po napsání zprávy nebo natočení 

reportáže. 

1.3.3 Klamání 

Za klamání se považují nepoctivé praktiky, které použije novinář při získání 

informací nebo jejich zveřejnění. Své zdroje může klamat tím, že se vydává za 

někoho jiného než novináře. 

1.3.4 Osobní účast na zprávě 

Novinář musí být nezaujatým pozorovatelem a popisovatelem událostí. Problém 

nastává ve chvíli, kdy se kauza novináře přímo osobně týká. Stal se například 

účastníkem či svědkem dopravní nehody, sebevraždy, přepadení nebo některých 

situací ve válečném konfliktu. Musí vyřešit dilema, jestli je schopen o události 

objektivně referovat, v extrémním případě jestli se má pokusit nastalé situaci zabránit 

(např. sebevraždě, útoku velké skupiny lidí na jednoho člověka) nebo pokračovat 

v pozorování a pak o ní připravit článek nebo reportáž. 

Tento etický problém není v žádném českém etickém žurnalistickém kodexu 

zmíněn, přestože je podle nás závažný. 

1.3.5 Plagiát 

Plagiát je napodobenina literárního, uměleckého a vědeckého díla, u níž je jako 

původce díla uveden tzv. plagiátor.14 Citace či rešerše se při vědecké práci používají 

13 Kodex Mladé fronty upravuje přijímání darů podle jejich hodnoty. Do pětiset korun je přípustné 

dar při jmout. Pokud není možné odmítnout dar vyšší hodnoty, novinář ho přijme, ale upozorní, že 

bude věnován na charitativní účely. 

14 Definice plagiátu z internetových stránek http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t 
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běžně, v případě plagiátu není uveden autor přejatého díla a to, že dílo (nebo část 

díla) bylo přejato. Plagiátem se též nazývá publikování přeloženého díla z cizího 

jazyka bez uvedení toho, že jde o překlad.15 

V médiích se plagiátem nazývá i převzetí zprávy nebo reportáže z jiného média 

bez uvedení zdrojového sdělovacího prostředku. Právní problematika plagiátu je 

popsána v autorském zákoně. 

1.3.6 Diskr iminace a nerovnost 

Kromě porušení soukromí a tří zmíněných variant je možné se v médiích provinit 

proti etickým zásadám i dalšími způsoby. Novináři neinformují stejným způsobem o 

osobách různého pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace, rasy či etnika. 

Některé skupiny záměrně svými informacemi ukazují ve špatném světle, prezentují je 

jako občany nerovné všem ostatním. Někdy použitím jen tzv. stereotypizaci, tedy 

popsáním určité skupiny lidí, často ve společnosti menšinové (jejich chování, 

postavení ve společnosti či např. vztah k různým hodnotám) způsobem, který většina 

občanů očekává. Jde o zdůraznění jejich negativních povahových rysů nebo sklonů 

v chování.16 Mnohdy stačí jen nepatřičně upozornit na příslušnost k menšinové 

skupině jakéhokoliv charakteru. 

15 Soudce nejvyššího soudu Zdeněk Sovák a člen nejvyššlho státního zastupitelství Libor 

Nedorost publikovali cizl odborné texty a vydávali je za své. Plagiát se dotýká velmi často i hudebního 

a f i lmového průmyslu. Belgický skladatel Salvátor Acquavivo zažaloval Madonnu za to, že se její píseň 

Frozen podobá jeho skladbě Ma vie fout le camp z roku 1993. Skladatel u soudu zvítězil a docílil toho, 

že celé Madonino album Ray of light, na němž se píseň Frozen nachází, bylo v Belgii staženo 

z prodeje. 

16 V roce 1998 provedla agentura Focus výzkum veřejného mínění zaměřeného na vztah české 

populace k romské minoritě. Mimo jiné se zajímala i o to, jak hodnotí lidé informovaní o této minoritě 

v českých médiích. Výsledky výzkumu ukázaly, že jsou Češi celkem spokojeni, ale nestojí o zvýšení 

mediálního zá jmu o romskou společnost. Podle 57 procent Čechů dokonce dochází k tzv. pozitivní 

diskriminaci, tedy že je Romům naopak úmyslně straněno a jsou zvýhodňováni. Zároveň však výzkum 

ukázal, že s objektivitou informování o romské menšině je spokojeno pouze 57 procent diváků České 

televize a 45 procent diváků NOVY. Diváci této komerční televize odsuzovali hlavně tendence 

"stereotypizovat" Romy, č ímž se vytváří jejich negativní obraz v očích veřejnosti. Někteří také 

upozorňoval i na to, že jsou Romové v médiích používáni i jako objekty k pobavení. (ČTK, 22. 1 1998) 
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Takto bývá nejčastěji diskriminována romská menšina.17 V současnosti není 

tak silná tendence k mediální diskriminaci ukrajinské či vietnamské menšiny žijící na 

našem území. Tito lidé se ve velkém množství případů už nějakým způsobem 

začlenili do společnosti, jejich děti chodí do českých škol, dospělí pracují v českých či 

mezinárodních firmách nebo sami podnikají. Některé jejich problémy sice stále 

přetrvávají, nejsou dnes ale v takové míře medializovány jako v minulosti. Pokud 

však někdo z této menšiny spáchá závažný či pobuřující trestný čin, bývá v článku či 

reportáži uvedena jeho národnost, přestože s činem často nijak nesouvisí.18 Při 

výtržnostech či loupeži je přece „jedno", jestli je spáchal, Čech, Moravan, Slovák 

nebo Číňan. Pokud by podobný skutek spáchal jedinec české národnosti, nikdy 

neuvidíme titulky typu „Čech zabil svého kolegu, Češi zaútočili na důchodce" apod. 

Někdy se pod palbou ocitnou i minimálně zastoupené menšiny lidí z Balkánského 

poloostrova, bývalého Sovětského svazu či Asiaté. 

K diskriminaci, či minimálně nerovnému zacházení, dochází často v otázce lidí 

s homosexuální orientací. Pro některé lidi působí slovo homosexuál dokonce jako 

nadávka, mnohdy mají proto osobnosti, jimž je přiřknuta bulvárními médii 

homosexuální orientace, pocit, že došlo k pomluvě a brání se u soudu.'9 Pro bulvární 

17 V téže době byla také sepsána petice Několik slov, jejíž signatáři, mezi něž patří i Petr 

Pithart, Ivan Gabal a Fedor Gál, hlásají: Jsme přesvědčeni, že česká veřejnoprávní média 

nepředstavují všechny naše občany a cizince jako přirozenou součást společnosti. Televize a rozhlas 

většinou nepřímo vybízejí k představě, že jsou-li například Romové zastoupeni jen v rámci 

segregovaných pořadů (Romale, O Roma vakeren) nebo jako zpravodajský problém, potom nepatří 

ani v normálním životě jinam, než do ghetta či někam, kde působí potíže. Na tomto přístupu se ani 

přes mnohé protesty nic nezměnilo. (In: petice Několik slov, www.romove.radio.cz) Text petice 

signatáři zaslal i tehdejšímu ministru Vladimíru Mlynářovi, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a 

Radám České televize a Českého rozhlasu. 

1!í Podobnou tématikou se ve svém článku Česká média nedodržují své vlastní kodexy zabývá 

i redaktor Lidových novin Petr Holub. Upozorňuje, že je mnohdy uváděna cizí národnost i přesto, že 

s př ípadem vůbec nesouvisí. Je ji možné uvádět pouze uvnitř článku, ne jako jedno ze slov v titulku. 

Tím totiž dochází k bulvarizaci článku a navíc vytváří u většinové etnické skupiny dojem, že právě „ti 

z těch titulku, ti Ukrajinci, Vietnamci, Rumuni a jiní" jsou tím pádem všichni kriminální živlové. 

19 V roce 2005 se musel omluvit britský časopis Star, protože ve svém článku označil za 

homosexuála zpěváka Robbieho Wil l iamse. Zpěvák si dokonce vymohl i finanční odškodné za újmu, 
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média jsou naopak takové informace (ať už pravdivé, či nikoliv) ideální náplní prvních 

stránek. 

Tato situace se ovšem nezmění, dokud nebude celá společnost bez 

předsudků a nebude soudit ostatní lidi jen podle jejich příslušnosti k určité skupině. 

Dokud se tak nestane, budou si sdělovací prostředky podobnými zprávami zvyšovat 

prodejnost a sledovanost. Máme však bohužel obavu, že něco takové není v naší 

současné společnosti možné. 

1.3.7 Presumpce neviny 

Porušení principu presumpce neviny patří mezi další závažné etické poklesky 

médií. Porušování tohoto principu je mnohdy nenápadné, někdy dokáže člověku, 

který byl porušením tohoto principu zasažen, změnit život. Stačí totiž mnohdy jedno 

malé klopýtnutí a dochází k dlouhotrvající změně lidských životů. Vyhrocené situace 

mohou skončit až úplným vypovězením člověka z jeho okolí a rodiny, v nejhorším 

případě může dojít až k pokusu o sebevraždu. Nejde přitom o žádnou fabulaci, neboť 

jsou v naší práci i konkrétní kauzy, které mohly kvůli porušení presumpce neviny 

skončit tragicky.20 

kterou mu t ímto prohlášením časopis způsobil. Článek popisoval Will iamsův tajný románek s mužem a 

také naznačoval , že častým střídáním partnerek zastírá svou pravou sexuální orientaci. 

2 0 Porušování presumpce neviny se budeme věnovat obsáhleji, a to z právního i mediálního 

hlediska, v další kapitole. Třetí kapitola bude patřit etickým kodexům obecné. Ve čtvrté kapitole této 

bakalářské práce, popíšeme zakotvení právě principu presumpce neviny v jednotlivých etických 

kodexech novinářských organizaci na mezinárodní scéně i v kodexech vybraných českých mědil. 
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2. PRINCIP PRESUMPCE NEVINY 

Od listopadové revoluce v roce 1989 se Československá, později Česká, 

republika snaží budovat demokratickou společnost, v níž jsou práva a svobody 

občana - jedince nejen zaručeny Ústavou (jejíž součástí je i Listina základních práv a 

svobod), ale měly by být také veřejně uváděny v praxi bez ohledu na rasovou, 

etnickou, náboženskou, sociální nebo věkovou příslušnost a sexuální orientaci 

občana. Mezi základní pilíře demokratické společnosti patří svoboda slova a 

shromažďování, volební právo pro všechny státní občany s možností volby 

v pluralitním politickém systému, nárok na soukromé vlastnictví, ochranu osobnosti, 

objektivní nezávislé zpravodajské informace z médií či uplatnění principu presumpce 

neviny v případě policejního vyšetřování, přípravného řízení i následného trestního 

řízení a soudního líčení až do vynesení pravomocného rozsudku. 

Dodržení zásady presumpce neviny je podle odborné právnické literatury21 

důkazem soudcovské nezávislosti. Právo explikuje Viktor Knapp jako formálně 

sdělný společenský normativní a regulativní systém, který je vytvářen nebo uznáván 

státem k dosažení určitých společenských účelů a k prosazení a ochraně určitých 

obecných společenských zájmů a jehož normy jsou vynutitelné státní mocí. 22 

Přestože jsou právní normy vynutitelné státní mocí, je důležité, aby byly zakódovány 

také v etických pravidlech každého občana, což některé právní teorie předpokládají. 

Autoři knihy Trestní právo procesní Jan Musil, Vladimír Kratochvíl a Pavel 

Šámal definují tuto nezbytnost a uvědomělost občanů takto: „kolébkou" této zásady 

je kromě obžalovacího právního systému common law obecný princip předpokladu 

řádnosti občanů, z něhož musí vycházet každý demokratický systém. Podle tohoto 

principu je zapotřebí hledět na každého jako na řádného občana, a to až do 

okamžiku, než bude prokázán opak,23 

2 1 Např. Boguszak, Jiří, Čapek, Jiří, Gerloch, Aleš: Teorie práva. Eurolex Bohemia, Praha 

2001. Musil, Jan, Kratochvíl, Vladimír, Šámal, Pavel a kol.: Trestní právo procesní. C.H. Beck, Praha 

2003 

22 Knapp, Viktor: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, strana 50 

2 3 Musil, Jan, Kratochvíl, Vladimír, Šámal, Pavel a kol.: Trestní právo procesní. C.H. Beck, 

Praha 2003, strana131 
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Obecně nejde tedy pouze o dodržování tohoto principu soudy a sdělovacími 

prostředky, přestože mají tyto dva subjekty hlavní roli, ale také o to, aby občané byli 

s presumpcí neviny nejen seznámeni a znali její podstatu, ale také aby se s ní 

osobně ztotožnili a přijali její dodržování mezi vlastní etické zásady. 

2.1 Právní rámec principu presumpce neviny 

Termín presumpce neviny si nejprve definujeme pomocí právnického slovníku a 

poté si projdeme právní předpisy s presumpcí neviny související. Půjde o Listinu 

základních práv a svobod a trestní řád České republiky. 

Podle Madarova právnického slovníku je presumpce neviny definována 

následovně:24 

Presumpce neviny patří mezi základní zásady trestního řízení; záleží v tom, že 

dokud pravomocným (právní moc) rozsudkem (rozhodnutí v trestním řízení) není 

vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení (obviněný, 

podezřelý), hledět, jako by byl vinen trestným činem (trestný čin), resp. přečínem 

(přečin). Není-lí vina obžalovaného (obžalovaný) plně prokázána, musí být vynesen 

rozsudek zprošťující a obžalovaného je popř. nutno odškodnit za vazbu (odškodnění 

za vazbu), neboť zde platí, že neprokázaná vina má stejné procesní důsledky jako 

prokázaná nevina. 

Orgány činné v trestním řízení musí vůči obviněnému postupovat nestranně a 

nesmějí s ním již předem jednat jako s pachatelem (pachatel trestného činu a 

přečínu). Není věcí obviněného, aby dokazoval svou nevinu. Obvinění nesmí být 

žádným způsobem donucován ani k výpovědi, ani k doznání. Jsou-li v otázce viny 

nebo jakékoli skutečnosti v trestním řízení (trestní řízení) pochybnosti a jestliže je 

nelze rozptýlit dalšími důkazy (dokazování v trestním řízení), je nutno rozhodnout ve 

prospěch obviněného (in dubio pro reo). 

24 V definici podle Madarova dvoudílného Právnického slovníku jsou za některými výrazy ještě 

odborné pojmy v závorkách. Ty značí související odkazy, které je možné v tomto slovníku také 

vyhledat, a rozšířit tak teoret ickou základnu pro daný termín (v tomto případě presumpce neviny). My 

však definice pojmů v závorkách uvádět nebudeme, neboť, nejenže jsou rozsáhlé s řadou dalších 

odkazů, ale j sou pro směřování naši práce nepodstatné (např. odškodnění za vazbu, přečin, obhajoba, 

právní moc, apod.). 
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Zásada presumpce neviny je úzce spjata s některými dalšími základními 

zásadami trestního řízeni, a to zejm. se zásadou zajištění práva na obhajobu 

(obhajoba), se zásadou objektivní pravdy (objektivní pravda v trestním řízení) a se 

zásadou stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví trestní řád25 

Zásada presumpce neviny je v českém právním systému zakotvena v článku 40 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, 

je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu 

nebyla jeho vina vyslovena26 

Trestní řád v §2 odst. 2 trestního řádu popisuje presumpci neviny jako základní 

zásadu trestního řízení. Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není 

vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl 

vinen27 

A dále v §8a odst. 1 a 2, který blíže specifikuje poskytování informací o trestním 

řízení: 1. Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost 

poskytováním informací sdělovacím prostředkům. Přitom dbají toho, aby 

neohrožovaly objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, nezveřejňovaly o 

osobách, které mají účast v trestním řízení, údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou 

činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by 

byl vinen. 

2. Z důvodů uvedených v odstavci 1 orgány činné v trestním řízení odepřou 

poskytnutí informací.28 Trestní řád, z něhož jsme citovali, je stavem z listopadu roku 

2000, ale vzhledem ktomu, že se tyto dva vybrané paragrafy nenovelizovaly, není 

nutné použít nejnovější vydání. 

2.2 Média a pr incip presumpce neviny 

2 5 Madar, Zdeněk a kol.: Právnický slovník, 2.dll. Panorama, Praha 1988, strana 121 

26 Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch: Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu 

České republiky a Slovenské republiky. MU v Brně, Brno 2001, strana 242 

27 Trestní řád - text zákona. Nakladatelství C.H, Beck, Praha 2001, strana 7 

28 Tamtéž, strana 10 
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Princip presumpce neviny musejí uplatňovat i česká média ve svém 

zpravodajství, ať jde o jeho audiovizuální, interaktivní, rozhlasovou nebo tištěnou 

podobu. V tomto případě nejde jen o to, že by jeho případným nedodržováním 

porušovala Listinu či trestní řád. Média pomáhají svým divákům, posluchačům a 

čtenářům (dále budeme pro tuto skupinu používat pouze termín recipienti, pokud 

nepůjde o recipienty konkrétního média) vytvářet pohled a názory na svět, v němž žijí. 

Musejí popisovat všechny události objektivně a nezaujatě, nesmí si ani klást za cíl 

vzbudit u svých recipientů nějaké konkrétní emoce či názory (ve zpravodajství). Mají 

za úkol předložit veškeré dostupné informace, z nichž si má recipient vytvořit názor 

sám. Uznáváme, že v případě viny, nebo neviny u trestných činů jde o rozhodování 

velmi těžké, neboť recipient nemá všechny známé informace a důkazy, neslyšel 

veškeré výpovědi svědků, nečetl spis. Musí se proto v tomto případě spolehnout na 

fakta, které mu jsou prezentována sdělovacími prostředky. Hlavně by se měl ale při 

tvorbě názorů na jednotlivé trestní kauzy řídit výsledkem soudního líčení a tedy tím, 

jestli soud shledal obžalovaného vinným, či nikoliv. 

Tento základní aspekt mediálního zpravodajství (snaha nevzbuzovat u svých 

recipientů emoce a konkrétní názory dle přání redakce či tvůrce reportáže) platí 

hlavně při zveřejňování negativních událostí, jako jsou válečné konflikty, dopravní 

nehody, vraždy a jiné trestné činy. Nejde přitom primárně o to, jestli o negativní 

událost v malém či velkém měřítku. Některé negativní události mohou mít vliv na 

několik lidí (např. loupež nebo vražda), některé na obyvatele více států (např. 

přírodní katastrofa, epidemie, občanská válka). 

Pro účely naší práce musíme vypustit přírodní jevy a katastrofy, protože 

nejsou přímo způsobeny člověkem, a dále válečné konflikty, jejichž hlavní povaha 

nesouvisí nijak přímo s principem presumpce neviny29, trestním řízením apod. Tato 

29 K porušeni presumpce neviny médii v souvislosti s armádou došlo např. v roce 2004. Šlo o 

případ českého podplukovnika Petra Vlka, který byl obviněn, že na základně v Iráku ukradl 

z vo jenského vybaveni dva notebooky, které byly nalezeny při letištní kontrole v jeho zavazadlech. 

Přestože mu ještě v té době nebylo nic prokázáno, zveřejnila média jeho celé jméno, pracovní 

zařazení, profesní kariéru i místo, kde působil. Zpravodajství na serveru www.novinkv.cz, které jsou 

internetovou verzí t ištěného deníku Právo a měly by proto dodržovat základní etické novinářské 

zásady, uvedlo článek o Vlkovi t itulkem „Důstojníkovi, co údajně kradl notebooky, hrozí 

propuštění" (9.10.2004) a přesně popsalo všechny osobní údaje o obviněném. Na konci článku jsou 
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situace by ale nastala pouze v případě, že by byl nějaký člen armádní jednotky 

obviněn z trestného činu.30 

Výše jmenované negativní události zasahují recipienty zpravodajství ve větší 

míře. Proto je skutečně důležité referovat o nich s náležitou objektivitou a přesností. 

Jde hlavně o informace o trestných činech, stíháních a soudních líčeních, protože 

bývá do těchto kauz zapojeno množství konkrétních lidí (pachatel, podezřelí, oběť, 

svědci, příbuzní jak oběti, tak pachatele a podezřelých, vyšetřovatel, právni zástupce, 

státní zástupce...), jejichž osudy jsou danou kauzou poznamenány. 

Je nezbytné, aby novináři ctili zásadu presumpce neviny a v žádném případě 

svým pojetím zpravodajství nevydávali někoho, o jehož vině nebo nevině nebylo 

zatím pravomocně rozhodnuto, za vinného. Stejně tak je důležité, aby novináři 

zveřejnili pouze ta fakta, která mohou v konkrétní fázi trestního řízení uveřejnit. Jde 

hlavně o identifikace obviněné osoby. Není přípustné zveřejnit např. celé jméno, 

povolání či bydliště ještě před začátkem procesu s obviněným. V praxi jsme však 

svědky něčeho naprosto opačného.31 V případě, že dojde k úplnému informování o 

trestním řízení, zejména v průběhu přípravného řízení, čili je zveřejněno celé jméno 

obviněného, trvalé bydliště, věk a např. pracovní zařazení, je tím porušena zásada 

presumpce neviny. Navíc dochází k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů a 

k prolomení ochrany osobnosti. Některé sdělovací prostředky, obzvláště televize, 

obrazově dokumentují i bydliště obviněného, firmu, kde pracuje, dělá rozhovory 

s kolegy, sousedy a podobně. Toto všechno přispívá k dokonalé identifikaci osoby, 

uvedeny další případy trestných činů a přestupků v české armádě na zahraničních misích, celkem šlo 

o 13 méně závažných případů. Tam už však používají autoři článku David Houštím a Oldřich Danda 

pouze čísla a obecné údaje (např. voják sloužící v Kuvajtu apod.), přestože jde o stejný případ jako u 

podplukovníka Vlka. Jak dospěli k rozhodnutí, že Vlka označí a dají čtenářům jeho skoro kompletní 

curr iculum vitae a u ostatních vojáků si vystačí pouze s formulacemi typu „Poslední případ krádeže na 

zahraniční misi zaznamenala armáda v roce 2002. Český voják v Kuvajtu se přiznat, že kradl v obchodě na 

americké základně. Měl vzít svetr v hodnotě čtyřiceti dolarů.'? 

30 Přík ladem může být např. týrání vězňů v irácké káznici Abú Grajb vojáky americké armády. 

Zde došlo k t restnému činu, za nějž bylo později odsouzeno již několik vojáků. 

31 K tomuto více: Vantuch, Pavel: Informace o obviněném ve sdělovacích prostředcích a 

presumpce neviny. In: Bulletin advokacie, č.5, 1996, strany 43 - 54. Autor je právník. 
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která v tomto případě není na místě. Ideální kombinací údajů jsou iniciály jména a 

příjmení a další údaje, které však neumožní identifikovat totožnost obviněného. 

Mnohdy stačí, aby plnou identifikaci provedlo jedno celostátní médium, např. 

sledovaná komerční televize. Ostatní média se mohou v kauze držet principu 

presumpce neviny, ale jakmile zjistí, že konkurence zveřejnila totožnost, už jim nic 

nebrání udělat to samé druhý den, když se o případu znovu zmiňují. Mají tak podle 

právníka Pavla Vantucha omluvu, že presumpci neviny už před nimi porušil někdo 

jiný a oni nejsou ti, kteří se zachovali neeticky. 

Vantuch ve svém článku Informace o obviněném ve sdělovacích prostředcích 

a presumpce neviny pro Bulletin advokacie upozorňuje, že extrémní situace by 

nastala ve chvíli, kdy by se člověk dozvěděl o svém obvinění či podezření z trestné 

činnosti nejprve ze sdělovacích prostředků a teprve potom od orgánů činných 

v trestním řízení. Tuto možnost shledává Vantuch jako naprosto nepřijatelnou, ale 

přesto možnou. 

Média mohou nejen ohrozit v ojedinělém případě průběh vyšetřování, ale 

hlavně pošpinit osobní čest obviněného (obžalovaného) člověka a někdy i jeho rodiny. 

Nepodložené nařčení ze spáchání trestného činu by totiž mohlo mít vliv na 

sebevědomí, rodinné, sousedské, přátelské a pracovní vztahy a mohlo by ho a jeho 

rodinu vystavit neoprávněnému tlaku okolí a veřejnosti nebo dokonce zničit jeho 

pracovní a podnikatelské aktivity.32 I kdyby se po řádném vyšetření případu ukázalo, 

že šlo o člověka nevinného, těžko se už poté předchozí „pověst kriminálníka, 

devianta, tuneláře nebo vraha" odstraňuje. Jde to tím hůř, čím delší dobu je kauza 

v médiích intenzivně probírána s tím nástinem, že právě onen člověk (kterému byla 

později úředně prokázána nevina) spáchal vyšetřovaný trestný čin. Mnohdy také 

závisí na povaze trestného činu, z něhož byl člověk obviněn. Rozdílně se dívá okolí 

•12 V březnu 2002 se ve všech českých médiích objevila kauza Miloše Topolovského, 

sociálního pracovníka Hradní stráže, který měl údajně znásilnit několik vojáků v tomto útvaru. 

Obvinění se sice později ukázala jako falešná, přesto neunikl Topolovský, který byl vystavený velkému 

psychickému a mediálnímu tlaku, psychickým následkům Dokonce se jednou neúspěšné pokusil o 

sebevraždu. Média v tomto případě hrubě porušila presumpci neviny, navíc ve velkém rozsahu, neboť 

ještě před začátkem procesu zveřejnila jeho plné jméno, sexuální orientaci, zařazení u útvaru a to, že 

je alkoholik. Topolovský se osvobození dočkal až za téměř tři roky, mezitím byl třikrát nepravomocně 

odsouzen k někol ikaletým podmíněným trestům. 
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na člověka obviněného ze sexuálního napadení nebo vraždy a na člověka, který 

například zpronevěřil menší finanční obnos. 

Neznamená to ovšem, že by média vůbec neměla o kriminálních případech 

informovat. Jejich povinností je zveřejnit fakta a podrobnosti, které nezmaří 

vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, a neuvést více údajů, než je v dané fázi 

nutné a přípustné. 

Naprostý zákaz informování o čemkoliv, co by mělo souvislost s trestným 

činem (spáchání, podezření, obvinění, vyšetřování, soud apod.) by totiž měl výrazné 

společenské následky. Při zjednodušeném pohledu by to potom vypadalo, že žijeme 

v ideální společnosti bez prohřešků a trestných činů, kde se nám nic nemůže stát. 

Tato vize je skutečně až příliš idealistická, protože všichni víme, že se něco takového 

reálně nikdy nestane, a proto nebudeme podobnou myšlenku podrobněji popisovat. 

Určitě by bylo velmi zajímavé provést výzkum, jak by (česká) společnost 

reagovala na sdělovací prostředky, které by informování o trestných činech úplně 

vypustily z programu zpravodajství. Myslíme si, že by média, v tomto případě hlavně 

televize, přišla o velké množství recipientů. Nebylo by to z důvodu, alespoň ne u 

velké většiny, že diváci přišli o svou dávku vzrušení (o svou fascinující „podívanou"), 

o možnost rozhořčení a vyjádření odporu či dokonce zhnusení nad spáchaným 

zločinem. Primárním důvodem by podle našeho předpokladu byla ztráta 

důvěryhodnosti daného média. Recipienti by se jistě podivovali, proč média 

neuveřejňují to, co se děje běžně kolem nich a co je součástí života společnosti. 

Došli by podle našeho mínění k názoru, že jim dané médium přináší nevyvážené a 

neobjektivní zpravodajství. A jak jsme již několikrát uváděli výše, právě vyváženost a 

objektivita patří mezi základní hodnoty zpravodajství. 

2.2.1 Oběti trestného činu 

Podobnou společenskou stigmatizaci mohou média přinášet i obětem 

trestných činů. Novinářovým úkolem je, aby byla oběť prezentovaná jako oběť, ne 

vždy je ale záměr pochopen. Obzvláště v případech, jako je znásilnění či zneužívání, 

by proto měli novináři velmi obezřetně postupovat i při případné identifikaci oběti 

(pokud je vůbec nutné její totožnost nějak přibližovat). 

Uvedeme příklad, kdy může být zveřejnění totožnosti nevhodné a oběť 

trestného činu poškodí. Ve velkém městě jistě bydlí mnoho sedmnáctiletých dívek 
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K.M., které mohly být tou obětí násilníka, o níž média právě informovala. Ale co na 

malém městě nebo na vesnici? Tam je už jen toto určení, zdánlivě nekonkrétní, velmi 

popisné a upřesňující, takže hned většina obyvatel a lidí z okolí ví, o koho jde, což 

může mít podobné následky jako v případě nevinného člověka, který je v rozporu 

s presumpcí neviny prezentován jako pachatel, o čemž jsme se zmiňovali výše. 

2.2.2. Mladiství pachatelé trestných činů 

Speciální kapitolou jsou v tomto případě trestné činy spáchané mladistvými a 

dětmi, v níž byly údaje o pachatelích vhodné k uveřejnění snížené až do letošního 

roku na minimum, i v případě velmi závažné trestné činnosti. Takto jsou mladiství 

v České republice chráněni trestním řádem (tj. zákon 141/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů), trestním zákonem (tj. zákon 140/1961 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) a zákonem 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže, 

hlavně v paragrafech 53 a 54 tohoto zákona. Za závažný trestný čin se považuje 

těžké ublížení na zdraví, znásilnění, pokus o vraždu a vražda. 

Právě závažné a společensky nebezpečné trestné činnosti mladistvých 

výrazně přibývá. Proto se zákonodárci rozhodli zamezit dalšímu utajování informací a 

přichystali novelu zákona 218/2003. Novela soudcům v budoucnu umožní zvýšení 

informací (včetně plné identifikace celým jménem a podobou, což dosud není podle 

zákona možné), které budou moci o mladistvých pachatelích závažné trestné činnosti 

poskytnout. Tato fakta budou k dispozici až po uzavření soudního líčení a jen pokud 

to bude nutné v zájmu ochrany společnosti. Mladistvý má totiž zásadou presumpce 

neviny a článkem 40 Úmluvy o právech dítěte zaručeno, aby bylo ve všech stádiích 

soudního řízení plně uznáváno jeho soukromí až do vynesení odsuzujícího rozsudku. 

V současné době čeká legislativní norma po schválení v Poslanecké sněmovně i 

Senátu na podpis prezidenta republiky. 

Novináři musejí zvolit metodu, která jim umožní informovat o všech trestných 

činech a jejich pachatelích přiměřenou formou i během procesu. Frekventovaným 

způsobem bývá rozostření tváře obžalovaného mladistvého (někdy až do 

čtverečkovaného rastru), černý proužek přes oči nebo zveřejnění záběrů, na nichž 

nemá obžalovaný mladistvý obličej (záběry na ruce, temeno hlavy apod.), zvukově 

modifikovaný hlas. Často bývají podobným způsobem chráněny i tváře a hlasy 

policistů. Někdy se využívají pouze záběry z místa činu, bez jakéhokoli vizuálního 
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spojení s konkrétní osobou pachatele. V tomto případě se též používají výpovědi 

příbuzných a vyšetřovatelů trestného činu, popř. právníka, státního zástupce a 

dětského psychologa, který hraje v každém takovém případu důležitou roli. 

2.2.3 Vymezení presumpce neviny pro žurnalisty 

Z důvodů výše uvedených se tato problematika (nakládání s presumpcí noviny 

v mediální sféře převážně při tvorbě zpravodajství) musí při žurnalistické práci nějak 

vymezit. Každý ví, co to presumpce neviny znamená, ale někdy může nastat situace, 

kdy si novinář nemusí vědět rady, jestli může získané informace zveřejnit, či nikoliv.33 

Jako rádce slouží novinářům většinou etický kodex jejich média (pokud nějaký dané 

médium má) nebo nejrůznější interní či redakční předpisy. Na prvním místě by 

ovšem měla stát novinářova osobní etická kritéria, jež by se měla minimálně kodexu 

rovnat, v ideálním případě by měla být ještě pevněji stanovena s ohledem na ideální 

mravní hodnoty.34 

33 Problemat ická bývá situace hlavně v bulvárních médiích, kde se dává na jednu misku vah 

dodržení p resumpce neviny a na druhou misku šance na senzační informace a velkou „bombu" pro 

recipienta, obzvláště pokud je do případu zatažena (jakýmkoliv přičiněním) známá osobnost, nebo je 

kauza skutečně šokující (v nejlepším případě, samozřejmě pro bulvární média, spojení obou dvou 

možností). 

Z poslední doby můžeme uvést obvinění vznesená proti popovému zpěváku Michaelu Jacksonovi 

v roce 2005. Podle obžaloby měl mimo jiné na svém ranči Neverland sexuálně obtěžovat nezletilé 

chlapce či j im podávat alkohol. Kauza se rozrostla do takové velikosti, že kolem soudu kempovaly 

vášnivé davy zpěvákových fanoušků, aby mu vyjádřily podporu a víru, že je nevinný, a obviňovaly 

porotu z rasové podjatosti (v porotě totiž nezasedal jediný černoch a jak známo, Jackson se jako 

černoch narodil). Jackson si i přes svědectví zneužívaných chlapců vyslechl po čtyřech měsících 

osvobozující rozsudek ve všech deseti bodech obžaloby. Zpěvák se poté stáhl do soukromí, svůj ranč 

kvůli f inančním problémům prodal a odstěhoval se údajně z USA do Bahrajnu. 

V tomto případě nebyla presumpce neviny dodržena v žádném případě. Nejenže došlo k plné 

identifikaci zpěváka už v zárodcích procesu, ale byly také vytahovány staré případy, v nichž měl 

Jackson podobné problémy. Svět rovněž obletěly fotografie a záběry, na nichž si Jackson hraje 

s dětmi na svém ranči i mimo něj. 

3 4 Konkrétní zakotvení presumpce neviny v jednotlivých vybraných kodexech v českém mediálním 

prostředí si p robereme později v další části naší práce, kapitoly 4 a 5. 
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Pokud média začnou informovat veřejnost o určité kauze a označí ve svém 

zpravodajství někoho za obviněného, je jejich povinností zveřejnit také výsledek 

soudního procesu. Nelze někoho v médiích označit za obviněného např. z vraždy a 

poté nechat případ odeznít do ztracena. Obviněný, hlavně pokud byl shledán 

nevinným, má nárok na to, aby se to o něm vědělo. Tuto zodpovědnou povinnost by 

měl novinář chápat jako samozřejmou součást své práce. 

Na tom, že je velmi důležité dodržovat presumpci neviny a nějakým způsobem 

nakládání s ní pro novináře specifikovat, se shodly i nejrůznější mezinárodní 

žurnalistické35 či politické organizace a sdružení. 

Bude zajímavé si na tomto místě alespoň zběžně připomenout, že i politici 

mají ktéto otázce co říci a že mají snahu usměrňovat tok informací, které jsou 

zveřejňovány během trestních kauz. 

Příkladem může být osmnáct zásad o poskytování informací o trestním řízení 

v médiích, které vypracovala Rada Evropy jako doporučení výboru ministrů. Rada 

tyto zásady vydala 10. července 2003. V Zásadě 2 se dostáváme k popisu principu 

presumpce neviny následovně: Respektování zásady presumpce neviny je nedílnou 

součástí práva na spravedlivý proces. V souladu s tím názory a informace týkající se 

probíhajících trestních řízení mohou být šířeny prostřednictvím médií pouze pokud to 

není na úkor presumpce neviny podezřelého nebo obviněného 3b Česká republika 

jako člen Rady Evropy tyto zásady přijala za své a vyslyšela tak přání jejich tvůrců, 

kteří doporučují vládám členských států (1) zakotvit ve vlastním právním řádu zásady, 

uvedené v příloze, (2) šířit toto doporučení a připojené zásady, pokud možno včetně 

překladu, (3) zejména na ně upozornit justiční orgány a policejní služby a zpřístupnit 

je představitelům organizací právníků a novinářů. 37 

3 5 Zakotvení presumpce neviny v etických kodexech mezinárodních žurnalistických organizaci 

bude v souladu se zaměřením této práce podrobněji probíráno později v kapitole 5, přirozeně i 

s odkazy na konkrétní dekrety a úmluvy, jej ichž součástí jsou odstavce či zmínky o principu neviny. 

36 Osmnác t zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích, Zásada 2, jde 

o neoficiální překlad, který provedl pro serverwww.bri tskel isty.cz Pavel Barák. 

37 Tamtéž 
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3. ETICKÉ KODEXY 

Eticky by se měl chovat každý, nejen jako občan v soukromém životě, ale také 

jako pracující jedinec, ať už se živí čímkoli. Některé profese si vytvořily své vlastní 

pracovní etické kodexy, v nichž zakotvily zákonitosti své profesionální etiky. Lékaři 

skládají Hippokratovu přísahu. Svoje normy mají politici, pedagogové, manažeři, 

zdravotní sestry, právníci, zastupitelé, účetní, sportovci, auditoři, Česká národní 

banka či příslušníci Policie ČR, jejichž kodexy jsou záležitostí až posledních let. 

Situace v dnešním světě dokonce vyvolala podobné akce jako sepsání kodexu 

chování v boji proti terorismu z konce loňského roku. Na jeho obsahu se shodli 

nejvyšší zástupci 25 zemí Evropské unie a některých zemí ze severu Afriky a 

Blízkého Východu. Naproti tomu etické kodexy médií, zprvu samozřejmě jen 

tiskových, a žurnalistických organizací jsou probíraným tématem necelých sto let. 

Každé médium by mělo mít svůj vlastní etický kodex. Nezáleží přitom na tom, o 

jaký typ média se jedná, tedy zda-li jde o médium tištěné nebo audiovizuální, 

veřejnoprávní nebo soukromé. 

Nesnadné je řešení etického rámce práce internetových žurnalistů a pisatelů, 

neboť na internetu má při troše technické znalosti možnost publikovat kdokoliv 

cokoliv. Pod pojmem kdokoliv si proto musíme představit nejen novináře, kteří pracují 

pro internetovou odnož svého média, nebo novináře, kteří píši pro ryze internetová 

média, ale také nejrůznější bloggery, autory deníčků, stížností, přispěvatele do 

diskuzí či tvůrce názorových stránek. Obsah internetových stránek nelze regulovat, 

navíc dochází k nejrůznějším aktualizacím, pro vstup na některé stránky je potřeba 

znát heslo či jiný přístupový kód. Naším názorem je, že minimálně novináři, kteří 

pracují pro internetovou verzi tištěných či audiovizuálních médií (např. servery 

www. idnes . cz ,www. i hned . cz ,www. l i dovky . cz ,www.c ro . cz ,www.nov inky . cz apod.), by se měli 

držet etického kodexu právě onoho média, pokud samozřejmě toto médium svůj 

kodex má. 

Z důvodů výše uvedených nebudeme etickou stránku internetových médií 

rozebírat. Problematika je to totiž velmi široká a příliš obsáhlá a vystačila by na 

samostatnou práci. 

Historie a vývoj etických kodexů je v každé zemi jiný, přesto si ho alespoň krátce 

načrtneme v následující podkapitole (3.1 Nástin historie žurnalistických etických 

kodexů ve světě, str. 29). Několik z mnoha faktorů, na nichž je vývoj etických kodexů 
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závislý, jsou např. společenské zřízení, ekonomická stabilita, tradice žurnalistické 

profese, právní systém, vyspělost i postavení státu na mezinárodním poli. Tím máme 

na mysli např. členství v nejrůznějších organizacích, jak politických, hospodářských, 

tak samozřejmě členství novinářů dané země nejen v tamějších, ale i mezinárodních 

žurnalistických organizacích. 

Ze setkání odborníků na etickou komunikaci, které od 31. května do 3. června 

roku 1977 pořádalo UNESCO v kanadské Ottawě, vzešlo prohlášení, které mimo jiné 

hlásá, že by etická komunikace moderního světa měla být založena na hodnotách, 

jako je mír, svoboda a respekt. Tyto hodnoty jsou společné pro celé lidstvo. Zároveň 

by však měla být brána na vědomí veliká kulturní a politická diverzita, která je 

v dnešním světě tak evidentní.38 

Ať jde o etický kodex média, novinářské organizace zastřešující novináře 

v jednom či více státech, obsahuje vždy několik shodných prvků. Kodexy požadují 

rovnováhu mezi společenskou zodpovědností žurnalistů, jejich nejlepšími možnými 

pracovními podmínkami a relevantními mezinárodními normami. 

Mediální teoretik Kaarle Nordenstreng, bývalý profesor masové komunikace a 

žurnalistiky na universitě ve finském Tampere a též bývalý předseda Mezinárodní 

organizace novinářů (IOJ), koncem 70.let 20.století poznamenal, že hlavní funkcí 

etických kodexů je poskytovat něco, co lze nazvat „společenským alibi" pro masová 

média39. „Společenské alibi" bylo dokonce podle Nordenstrenga prvotním impulsem 

k sepsání kodexů. Sdělovací prostředky se podle něj snaží zabránit společnosti, aby 

si pro sebe získala více zákonných opatření ke kontrole produkce a šíření masové 

komunikace právě tím, že si vytvoří vlastní etický kodex. Demonstrují tak, že se 

kontrolují sama a není proto třeba, aby na jejich počínání dohlížela společnost. 

Tento systém je podle české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) 

v zahraničí, převážně v USA a ostatních evropských státech, běžnou praxí. U nás je 

však autoregulace médií postavená na etickém kodexu málo využívána a má ještě 

velké rezervy. Autoregulace pomáhá nejen zkvalitnit obsah sdělení, ale také 

38 Pře loženo a upraveno z dokumentu UNESCO SS-77/CONF./603.17 citovaném v Nordenstreng, 

Kaarle: Introduction. In: Bruun, Lars (ed.): Professional Codes in Journalism. IOJ, Praha 1979, str. 11. 

Dokument byl vydán v Paříži 13. června 1977. 

39 Nordenstreng, Kaarle: Introduction. In: Bruun, Lars (ed.): Professional Codes in Journalism. IOJ, 

Praha 1979, strana 14 
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napomáhá lépe chránit společnost a některé jeji specifické součásti, jako jsou děti, 

před negativními vlivy programů. 

3.1 Nástin historie žurnal ist ických etických kodexů ve světě 

Zdálo by se, že pokusy o vytvoření prvního etického kodexu pro žurnalisty 

budou spadat do nějaké „tradiční žurnalistické země", např. Velké Británie, 

Spojených států amerických či Francie. 

Úplné prvopočátky byly ovšem objeveny už v 19. století ve střední Evropě. 

Roku 1896 byla založena Rakouská sekce Asociace polských žurnalistů, která ve 

svých pravidlech zavedla tzv. soudy cti, které měly dohlížet na morálku novinářů. 

Nešlo tedy zatím o samostatný etický kodex. Ten byl poprvé sepsán o čtyři roky 

později ve Švédsku. Nebyl přijat, a proto musel svět čekat na první uznaný 

žurnalistický kodex až na konec první světové války. V roce 1918 vydal francouzský 

Syndicat National des Journalistes text Chartě de conduite. 40 Další země rovněž 

neotálely a nedlouho po Francii vyšly etické kodexy také ve Spojených státech 

amerických (1923), Brazílii (1923), Finsku (1924) a také tentokrát už uznanou a 

rozšířenou variantou ve Švédsku (1923). Dále například v Norsku (1936) a Velké 

Británii (1936). 

40 Zde by bylo na místě udělat malou odbočku k vlastnímu pojmu etický kodex z jazykového 

hlediska. V českém jazyce se, bohužel pro naši práci, nenachází adekvátní synonymum, přestože se 

nabízí řada variant. Možností by mohly být např. etický kód, norma, pravidla, ustanovení, princip, 

stanovy, soupis etických norem apod. Žádná z těchto variant se ovšem nevžila. Všechny dokumenty 

obsahující et ická ustanovení se proto v českém jazyce nazývají oficiálně pouze etický kodex, protože 

je naše mateřšt ina na synonyma jazykem velmi bohatým a tvořivým. 

V j iných jazycích dochází k větší variabilitě. Pokud vybereme z evropských jazyků, které jsou naší 

kultuře blízké a jej ichž uživatelé také tvořili nejvýznamnější světové kodexy, nemůžeme vynechat 

anglický, německý a francouzský jazyk. Nelze si při podrobnějším studiu cizojazyčných materiálů 

nevšimnout, že například anglický jazyk má pro žurnalistický etický kodex mnohá odborná 

pojmenování, která se všechna dají nalézt i v jedné publikaci (code of ethics, code of conduct, canons 

of journal ism, declaration on press ethics, code of honour, rules of behaviour a mnoho dalších). 

Britská rozhlasová a televizní stanice BBC má svoje kodexy nazvané Guidelines (producer's, editorial 

atd.). I německý jazyk si vytvořil různé termíny (Kodex, Moralkodex, Moralvorschrift, Verhaltenskodex 

apod.). Přesto se např. v Sonderhůskenově Kleines Journalisten-Lexikon (malý žurnalistický lexikon) 

heslo jako et ický kodex nebo etika nevyskytuje. Francouzský jazyk užívá také vícero terminů (chartě 

de conduite, code de l éthique et de la déontologie, code de I ethique, code de conduite, code moral). 
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V téže době, tedy na počátku 20.let 20.století, se rozhýbala i zaoceánská 

žurnalistická scéna (zástupci USA, Kanady, latinské Ameriky a karibské oblasti) a 

v roce 1926 sepsala ve Washingtonu na První pan-americké konferenci tisku krátký 

etický kodex o devíti článcích. 

Velké množství etických kodexů vzniklo po druhé světové válce nejen 

ve zdevastované Evropě, ale i v zemích po celém světě. Budeme jmenovat jen 

několik žních. Belgie (1947), Polsko (1945), Jamajka (1945), Japonsko (1946), 

Jugoslávie (1945), Kanada (1946) a Sovětský svaz (1945). V roce 1948 uspořádala 

OSN Konferenci o svobodě informací. 

Další vlna přišla v 70. letech, kdy si etické kodexy vytvářely většinou africké, 

středoamerické a v té době méně rozvinuté asijské země. Z Evropy tvoří výjimku 

např. Švýcarsko, která svůj kodex vydalo také v tomto období, až v roce 1972. 

Na území Spojených států amerických došlo po skončení druhé světové války 

k největším diskuzím ohledně žurnalistických etických kodexů, jak na úrovni 

regionální, tak mezistátní. Přesto nejsystematičtější ochrany etických norem v rámci 

žurnalismu dosáhlo zřejmě Norsko. Ve Skandinávii měly etické kodexy velmi kvalitní 

kořeny. Můžeme připomenout již zmíněný švédský pokus o kodex z roku 1900. 

Norsko vydalo několik kodexů, jejichž hlavní výhodou je jejich těsné propojení 

s právními asociacemi či státními zástupci.41 

V dnešní době má většina států po celém světě alespoň jeden etický kodex 

pro novináře. Jejich obsah si je velmi podobný, přesto nebylo možné zavést jeden 

univerzální kodex, např. pro členské státy OSN. Důvodem byly rozpory 

v legislativách jednotlivých států, neboť v každé z nich je nakládání s informacemi 

ošetřeno jinak. Bylo by též obtížné podrobně a zároveň plošně definovat 

mechanismy, které mohou masová média používat, aby stále sloužila jako garant 

svobody informací a rovnosti. Ve státech s nedemokratickým režimem tyto principy 

stále neplatí. 

Zahraniční kodexy většinou obsahují tzv. klauzuli svědomí. Ta dovoluje 

novinářům odmítnout konkrétní práci, která se příčí jejich zásadám a svědomí, aniž 

by za to mohli být postiženi. V českých médiích obsahuje klauzuli svědomí pouze 

41 Norsko založi lo už v roce 1912 tiskovou radu, první kodex vyšel v roce 1936 s názvem „Novináři, 

buď opatrný". Později byl několikrát doplněn a přepracován. Během let byly vydány např. Direktivy pro 

in formováni o legálních záležitostech (1952) nebo Deklarace zodpovědnosti a služby editorů z roku 

1953 a další. 
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Manuál Lidových novin, který někteří vedoucí pracovníci redakce považují za etický 

kodex. 

Seznam etických kodexů nejen v jednotlivých státech, ale také v různě 

teritoriálně rozsáhlých žurnalistických organizací prezentuje na svých internetových 

stránkách Mezinárodní žurnalistická síť IJNET (www.ijnet.org). Lze zde nalézt i 

kodexy ze zemí jako Burundi, Fidži, Pobřeží slonoviny nebo Nepál. Z českých 

materiálů je evidován Etický kodex Syndikátu novinářů České republiky a kodex Unie 

vydavatelů. Tyto stránky jsou podle nás nejlépe zpracovaným všeobecně přístupným 

soupisem světových etických žurnalistických kodexů. 

Podobným materiálem, s ohledem na dobu svého vzniku v 80. letech 20. 

století pouze v tištěné podobě, je speciální vydání sborníku Reports and Papers on 

Mass Communication s názvem Mass Media Codes of Ethics and Councils. Sešit se 

zabývá etickými kodexy států Evropy a vybraných států ze zbytku světa a dále i 

některými kodexy mezinárodních organizací. Jedná se o mezinárodní srovnávací 

studii, která vyšla pod patronací organizace UNESCO. 

3.2 Etické kodexy v České republice 

Vývoj v Československé, posléze České, republice, probíhal odlišně. Do 

revoluce v roce 1989 se podobná problematika příliš neřešila. Normy, co a jak mohou 

sdělovací prostředky zveřejňovat, utvářela komunistická strana a její cenzorské úřady 

Československá unie žurnalistů tehdy popsala práva a povinnosti členů v článku 4 

svých stanov. Její etický kodex byl vydán roku 1977. 

Největší debatu o etických aspektech žurnalistické práce proto nastartoval až 

pád komunistického režimu a následující 90. léta 20. století, hlavně jejich druhá 

polovina, a první léta po roce 2000, v nichž vznikaly etické kodexy tištěných médií. 

Tato situace je pochopitelná, neboť došlo k prudkému rozvoji nezávislých médií. 

Vznikla řada nových novin a časopisů a přichází také éra soukromých televizních 

stanic a rádií. 

Zprvu byla normativní regulace odmítána. V souvislosti s ní se hovořilo o 

porušení svobody slova, která byla hlavním principem při transformaci mediálního 

systému u nás. Některá česká média nemají svůj etický kodex dodnes, některá na 

něm pracují, jiná se rozhodla, že si ho vytvářet nebudou. 
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3.2.1 Syndikát novinářů ČR 

V Praze se v prosinci roku 1994 konala 4. evropská konference o politice 

hromadných sdělovacích prostředků, z níž vzešla deklarace ministrů zúčastněných 

států. Tato deklarace mimo jiné upozorňuje na to, že by měli novináři mít právo 

přijímat vlastní autoregulační normy, které mohou být vyjádřeny formou etického 

kodexu. Tyto normy mají být dobrovolně přijaty i uplatňovány v praxi. Novinářská 

práce by měla být založena na svobodě projevu. 

Syndikát novinářů České republiky, jako nejvýznamnější profesní novinářská 

organizace u nás, proto vypracoval na základě zkoumání mezinárodních i národních 

dokumentů Etický kodex novináře42. Byl přijat 18. června 1998 jako otevřený 

dokument valnou hromadou Syndikátu novinářů. Jeho obsah je závazný pro členy 

Syndikátu. Bylo ovšem všeobecně doporučeno, aby se těmito ustanoveními řídili i 

novináři, kteří nejsou členy Syndikátu. Kodex popisuje právo občanů na včasné, 

pravdivé a nezkreslené informace, klade požadavky na vysokou profesionalitu v 

žurnalistice a připomíná, že důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu 

medií. Na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej aktualizovala správní 

rada dne 25. listopadu 1999. 

Na základě Etického kodexu novináře byla ustavena jedenáctičlenná 

nezávislá profesní organizace Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR. V Komisi 

mohou zasedat jak členové, tak nečlenové Syndikátu, členů musí být více než 

padesát procent. V současné době má Komise pouze osm členů (jsou jimi Petr Bílek, 

Zdeněk Velíšek, Adam Černý, Jan Jůn, Jan Jandourek, Milan Kruml a Jan Lipold). 

Předsedkyní Komise je Barbora Osvaldová. Předsedu Komise pro etiku Syndikátu 

volí a odvolává Správní rada Syndikátu. Členy Komise navrhuje Správní rada 

Syndikátu na návrh předsedy Komise. Po dvou letech by se měla obměnit alespoň 

polovina členů komise. Platí pravidlo, že by žádný člen neměl být v Komisi déle než 

čtyři roky. 

42 Etický kodex novináře, který vytvořil Syndikátu novinářů České republiky, lze najít na 

internetových stránkách Syndikátu novinářů http://w\AW.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex^htnil spolu 

s in formacemi o práci Etické komise při Syndikátu, jejích poradách i rozhodnutích. Komise zde také 

zveřejňuje podněty, kterými se bude v budoucnu zabývat. 
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3.2.2 Etické kodexy televizních stanic 

Nejpevnější pozici má v tomto ohledu veřejnoprávní Česká televize. Etický 

kodex České televize nevznikal snadno, jeho podoba byla několikrát přepracována a 

diskutována. Dne 27. září 1995 schválila Rada České televize Statut ČT. Šlo o 

vnitřní pravidla upravující fungování veřejnoprávního média, jejichž součástí byl i 

etický kodex. Zprvu měl jen čtyři strany nazvané Etika žurnalistiky. Postupně se 

rozšiřoval, na čemž měly nepřímý podíl i soukromé stanice, převážně televize Nova, 

vůči jejíž práci se chtěli pracovníci vymezit. Šlo např. o část popisující užití záběrů 

zachycujících násilí apod., s nimiž konkurence nešetřila. 

V novele zákona o České televizi č. 39/2001 Sb., která reagovala na tzv. 

televizní krizi z přelomu let 2000/2001, je zakotveno, že Rada České televize má 

povinnost předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení svůj etický kodex. 

Současná podoba kodexu je z 2. července 2003. Tento kodex stanovuje základní 

zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, jehož porušení by se 

rovnalo porušení Zákoníku práce, a lze tedy pracovníka, který kodex porušil, 

peněžně sankcionovat či ho dokonce propustit. 

Po složitých debatách, v nichž hlavně televizní pracovníci požadovali, aby 

tento materiál sloužil jako norma a rádce v komplikovaných pracovních otázkách 

(např. za jakých podmínek lze použít skrytou kameru), se tak podoba etického 

kodexu43 rozšířila na dnešních 26 článků a formuli o ustavení pětičlenného etického 

panelu ČT jako poradního orgánu generálního ředitele ČT. Jeho členy, schválené 

Radou České televize, jmenoval 25. února 2004 generální ředitel ČT Jiří Janeček 

profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokáta Petra Hajna, 

tehdejší předsedkyni Akademie věd Helenu lllnerovou, předsedu nevládní neziskové 

organizace Sdružení obrany spotřebitelů Františka Lobovského, novináře Jiřího 

Peňáse a redaktora zpravodajství ČT Zdeňka Velíška. 

Televize Prima je další televizní stanicí, která si vytvořila etický kodex. Uvádí 

ho na svých internetových stránkách, nelze se na nich dočíst, od kdy tento kodex 

43 Kompletní znění všech 48 stran platného kodexu lze nalézt na internetových stránkách České 

televize http://www.ceskatelevize.cz/ct/kodex/index.php. Ani při emailovém a telefonickém kontaktu 

s pracovníky T V Prima jsme nebyli úspěšní. 
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platí.44Vztahuje se pouze na redakci zpravodajství. Neupravuje tedy nijak práci 

sportovních redaktorů, tvůrců zábavných pořadů a jiných pracovníků televize. 

V porovnání s kodexem České televize je mnohem stručnější a zachází 

méně do detailů, i co se práce reportéra zpravodajství týče. Neupřesňuje např. práci 

se skrytou kamerou, pravidla diskusních pořadů, nezabývá se pořady pro menšiny a 

nijak neupravuje jazykový projev. Je to způsobeno tím, že televize Prima není 

médium veřejné služby a musí se proto snažit všemožnými způsoby uspět na trhu a 

vydobýt si dobré místo mezi konkurencí, kterou je pro ni hlavně další komerční 

televize Nova. 

Kodex obsahuje základní teze, etické principy zpravodajského Deníku Prima 

TV a odstavce ošetřující nestrannost, nepředpojatost a konflikt zájmů. Kodex TV 

Prima ponechává mediálním odborníkům na etiku řadu možností, jak ho dotvořit a 

v příštích letech rozšířit. 

Komerční televizní stanice Nova si svůj etický kodex zatím stále vytváří. 

Předpokládáme, že se v něm zaměří nejen na otázku vyšší profesionality svých 

pracovníků, ale také na zvýšení etických požadavků při tvorbě zábavních i 

zpravodajských programů. Na rozdíl od soukromých rozhlasových stanic, které si 

probereme níže, je totiž nezbytně nutné, aby měla celoplošná soukromá televize 

s tak vysokou sledovaností ustanoveny normy pro práci svých zaměstnanců a 

externích spolupracovníků. 

3.2.3 Etické kodexy t ištěných médií 

Ke zveřejnění prvního kodexu tištěného média došlo v České republice až 

v roce 1998. Časopis Týden vydal v jednom ze svých čísel pravidla vlastní redakční 

praxe. Šlo o šestistránkový dokument obsahující ve formě otázek hlavní dilemata 

související s etickými rozměry práce redaktorů Týdne. V kodexu byl kladen důraz na 

hlavní novinářské principy - nestrannost, nepředpojatost, přesnost a respektování 

práva jednotlivce na ochranu soukromí, různost - hlas menšin, otevřenost, konflikt 

zájmů či plagiátorství. 

44 Celé znění etického kodexu redakce zpravodajství televize Prima lze nalézt na 

http: / /www.ipr ima.cz/zpravodaistviasport /?460e=1530&544e-1826. 
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Celoplošné deníky začaly kodifikovat normy redakční práce a etická pravidla 

až po roce 2000. První byly v tomto ohledu Hospodářské noviny, jejichž etický kodex 

platí od ledna 2002. Hned po něm následoval Etický kodex novináře Mladé fronty 

Dnes, který vstoupil v platnost v březnu 2002. Kodex je součástí redakční příručky 

MF Dnes s názvem Co to vlastně děláme? A proč? A jak?. Až o dva a půl roku 

později, v říjnu 2004, vychází kodex Deníků Bohemia a Moravia vydavatelství Vltava 

- Labe - Press. Deníky Bohemia a Moravia nevycházejí ovšem jako jeden 

celorepublikový deník, ale specializují se na regionální zpravodajství (např. Noviny 

Jičínska, Orlické noviny, Listy Prachaticka, Naše Valašsko, Zlínské noviny). 

Problematické je určení historie etického kodexu Lidových novin. Sami 

pracovníci novin si totiž nejsou jisti, který ze dvou dokumentů mají považovat za svůj 

etický kodex. Jedna skupina ctí Manuál pro redakční práci v Lidových novinách 

zjara roku 2005 a druhá, včetně šéfredaktora deníku, Status redakce, který vznikl 

ještě před vstupem vydavetelství Ringier do novin. V manuálu nemají etické 

problémy popsanou svou vlastní kapitolu, ve Statutu ano. Deník Právo svůj etický 

kodex nemá. 

Etické kodexy se nedají najít na internetových stránkách jednotlivých deníků, 

někdy jsou k vyzvednutí na vrátnici (např. Lidové noviny), jindy jsou součástí 

interních příruček (např. MF Dnes)45. 

Veřejnoprávní deník, který by si svůj kodex vytvořit musel a asi by ho (stejně 

jako Česká televize a Český rozhlas) předkládal ke schválení Poslanecké sněmovně, 

v České republice neexistuje, přestože byly doby, kdy se o jeho založení vedly 

debaty. 

45 Etický kodex Hospodářských novin zat im není v elektronické podobě, je možné ho získat přímo 

v sídle redakce. Etický kodex Mladé fronty Dnes je součásti redakční příručky Co to vlastně děláme? 

A proč? A jak?, kterou vlastní každý novinář, který pro MF Dnes pracuje. Příručka ani kodex nejsou 

v elektronické podobě. Kodexy Lidových novin nelze najit v elektronické podobě, lze je získat na 

vrátnici deníku. Etická pravidla jsou součástí Statutu deníku a Manuálu. Kodex Deníků Bohemia a 

Moravia lze opět získat pouze na papíře. 

Je velmi zvláštní, že deníky, které mají svoje internetové servery, na nich nemají tak důležitou věc, 

jako je etický kodex, mnohdy i svůj statut či podobné dokumenty. Zájemci o něj si většinou musí dojít 

na vrátnici deníku nebo kontaktovat člena redakce, obvykle asistenta šéfredaktora, který j im kodex 

zašle poštou nebo přeskenuje a pošle do mailové schránky. Možností je i jeho vypůjčení od někoho 

známého, kdo v redakci pracuje, tak j sme v případě etických kodexů tištěných médií postupovali i my. 
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V dnešní době vycházejí samozřejmě i bulvární deníky (Blesk, Aha, Šíp, dříve 

Super), mnohé mají větší prodejnost než deníky, které se považují za seriózní. 

Bulvár však do své práce vzhledem kjeho zaměření a téměř nulovému etickému 

rámci své práce zařazovat nebudeme. Bulvární deníky totiž nemají etické kodexy, a 

proto by nebylo kde hledat. 

V historické části jsme se zmínili, že prvním českým tiskovým kodexem byl 

kodex časopisu Týden. My se ovšem časopisy zabývat nebudeme, z tisku jsme si 

vybrali pouze celoplošné deníky. Je to proto, že časopisů vychází velké množství a 

mají různá zaměření. 

3.2.4 Etické kodexy rozhlasových stanic 

Druhým veřejnoprávním sdělovacím prostředkem, po České televizi, v naší 

práci zmiňovaným je Český rozhlas. Jeho kodex je kratší než kodex České televize, 

má 27 článků na 26 stranách.46 Zakotvuje nejen Český rozhlas jako aktéra služby 

veřejnosti v oblasti rozhlasového vysílání, ale také popisuje specifika rozhlasové 

práce při tvorbě pořadů. V neposlední řadě se zabývá etickými a profesními 

otázkami a nabízí možnosti, jak případné problémy vyřešit (pravidla při nahrávání, 

kritické situace, užití archivních nahrávek, živé vysílání, střet zájmů aj.). 

Česká národní rada schválila dne 7. listopadu 1991 Zákon o Českém 

rozhlase 484/1991 Sb. V §8, odst. 1, bodech d) a g) tohoto zákona pojednává také o 

etickém kodexu Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu musí podle něj 

předkládat kodex ke schválení Poslanecké sněmovně a zároveň musí dohlížet na to, 

aby pracovníci ČRo naplňovali zásady veřejné služby, v kodexu popsané. Porušení 

kodexu je stejně jako v případě České televize kvalifikováno jako porušení pracovní 

kázně. Zákon byl mnohokrát novelizován, naposledy v roce 2005 v důsledku přijetí 

zákona o elektronických komunikacích bylo nutné doplnit znění zákona o 

problematiku digitálního vysílání. Paragraf osm zůstal po všech novelizacích 

nezměněn. 

Soukromé rozhlasové stanice jsou v naší republice velmi často zaměřeny na 

určitou skupinu posluchačů, podle věku, zájmů, regionů atd. V současné době 

46 Etický kodex Českého rozhlasu je ke stažení v pdf verzi na stránkách 

http:/ /media.rozhlas.cz/ informace/dokumenty/ binarv/00294913.pdf. 
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nastala taková situace, že už nestačí, aby se stanice vymezila např. jako hudební, 

musí také posluchačům jasně prezentovat, na jaký žánr nebo druh hudby se zaměří. 

Vznikají tak stanice s vážnou hudbou, rockovou, popovou, beatovou, country apod. 

Vzhledem k tomu, že jde o rádia regionální, má i jejich případné zpravodajství 

regionální charakter. Zpravodajství je převzaté z větších rádií, denního tisku a 

tiskových agentur, ve výjimečných případech je na místě přímo reportér 

z rozhlasové stanice. Není proto nutné precizním způsobem ošetřit získávání a 

nakládání se zpravodajskými informacemi a jejich zdroji. 

Jde většinou o rozhlasové stanice s menším počtem pracovních sil s velkou 

fluktuací, navíc komerční rádia přežívají díky reklamě, kterou ve svých pořadech 

uveřejňují. Pokud se tedy stanice určitým způsobem nevyhraní, nebudou ji lidé 

poslouchat, a přijde tak o příjmy z reklamy, na rozdíl od Českého rozhlasu, který 

vybírá koncesionářské poplatky. Na komerční rozhlasové stanice jsou proto kladeny 

úplně jiné nároky než na veřejnoprávní Český rozhlas. Při poslechu komerčních rádií 

si chce člověk odpočinout, poslouchá je ráno při snídani, při jízdě v autě či na 

dovolené. Nevyžaduje od nich kompletní zpravodajství, dostatečné množství pořadů 

pro menšiny, fanoušek rocku od svého rádia nečeká klasickou hudbu nebo 

politickou debatu. Sporné bývá na komerčních stanicích i dodržování norem 

spisovné češtiny, které musí být na veřejnoprávní stanici bezchybné. 

Všechna výše uvedená fakta zřejmě přesvědčila provozovatele soukromých 

rozhlasových stanic, že není potřeba si vytvářet svůj etický kodex. 
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4. PRINCIP PRESUMPCE NEVINY V ETICKÝCH KODEXECH ČESKÝCH MÉDII A 

SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČR 

V této kapitole se budeme podrobněji věnovat zakotvení principu presumpce 

neviny ve vybraných kodexech českých sdělovacích prostředků a Syndikátu novinářů. 

Ukážeme metodou deskripce, jak je presumpce neviny upravena a jak s ní má být 

nakládáno. Zároveň si budeme moci všimnout, že některá média se ve svých 

kodexech presumpcí neviny vůbec nezaobírají, i na toto samozřejmě upozorníme. 

Bude nás zajímat to, jakým způsobem se jednotlivé kodexy zabývají informováním o 

trestních kauzách a jestli nějak toto informování upravují. Další část kapitoly 

pojednává o tom, jak mohou média podle svých kodexů zveřejňovat totožnost 

podezřelých, jejich příbuzných, obětí trestného činu a jejich příbuzných. Všimneme si, 

jak mají jednotlivé kodexy popsáno informování o trestných činech mladistvých a 

zveřejnění jejich totožnosti. Nakonec upozorníme na další zajímavá fakta, o nichž 

budou kodexy v souvislosti s naším tématem pojednávat (např. vliv na soudce, 

použití obrazového materiálu, ochrana bezpečnosti). Použijeme stejné pořadí jako 

v předchozí podkapitole 3.2 Etické kodexy v České republice. 

Velmi systematicky je princip presumpce neviny popsán v kodexu 

veřejnoprávní České televize, kterým proto tuto kapitolu začneme. Dále bude 

následovat etický kodex televize Prima. Televizi Nova vynecháme, protože nemá 

etický kodex, přestože si ho v současné době vytváří. 

Projdeme etické kodexy českých deníků, prověříme, zda mají jakýmkoli 

způsobem popsaný postup práce při nakládání s presumpcí neviny. Vybereme stejně 

jako v předchozí podkapitole Mladou frontu Dnes, Hospodářské noviny, Lidové 

noviny a Deníky Bohemia a Moravia. Deník Právo a bulvární noviny musíme kvůli 

absenci kodexu vypustit. 

Závěr této kapitoly bude patřit presumpci neviny v etickém kodexu Českého 

rozhlasu, neboť jak jsme výše poznamenali, soukromé rozhlasové stanice etický 

kodex nemají. Budeme předpokládat, že je presumpce neviny v etickém kodexu 

Českého rozhlasu ošetřena podobně jako v kodexu České televize vzhledem k tomu, 

že jde rovněž o médium veřejné služby. 

Na úplném konci si znovu připomeneme Etický kodex novináře Syndikátu 

novinářů ČR a podíváme se, jestli a jak je v něm případně popsána presumpce 

neviny a informování o trestních případech. 
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4.1 Presumpce neviny v kodexu České televize 

Kodex se zásadou presumpce neviny zabývá ve čtrnáctém článku v šesti 

odstavcích.47 Už z toho, že kodex věnuje presumpci neviny celý samostatný článek, 

usuzujeme, že je dodržování tohoto principu pro Českou televizi skutečně důležité. 

První odstavec ve zkratce definuje princip presumpce neviny a striktně uvádí, 

že Česká televize je povinna ho respektovat. Zároveň se ale zmiňuje o tom, že 

primárně jsou touto zásadou vázány státní orgány (orgány činné v trestním řízení). 

Čtenář kodexu (tedy jak novinář, televizní pracovník nebo běžný občan) se nemusí 

obávat, že by tím byla znemožněna povinnost České televize referovat o podezření, 

že někdo spáchal určitý zločin (či přestupek), zahájení stíhání a průběhu soudního 

líčení. Povinnost zveřejňovat tyto informace automaticky vyplývá právě z definice 

České televize jako média veřejné služby, obzvláště jde-li o záležitost veřejného 

zájmu. Televizní pracovníci musí ovšem zvolit takový postup zpracování reportáže 

(text zprávy, volby záběrů, výběr respondentů, množství a detailnost zveřejněných 

informací apod.), aby zásada presumpce neviny zůstala dodržena. Nesmějí tedy 

dopustit, aby diváci po jejím shlédnutí nabyli dojmu, že jim byl ukázán odsouzený 

viník trestného činu. 

4.1.1 Informační embargo 

Česká televize má dále za povinnost přistoupit v případě nutnosti na 

informační embargo, hlavně jedná-li se o informace, které nebyly získány od orgánů 

činných v trestním řízení, ale od jiného zdroje (nový svědek, právník, někdo 

z podezřelých apod.). Nastává v momentě, kdy by uveřejnění těchto informací mohlo 

narušit nebo ohrozit vyšetřování, nejpádnějším důvodem pro embargo je případné 

narušení pátrání a dopadení pachatele.48 Trvání takového embarga je časově 

47 Č lánek 14 etického kodexu České televize v plném zněni bude součásti přílohy na konci této 

práce. 

4 8 Jednou z možností, kdy by zveřejnění informací mohlo ohrozit pátráni, může být situace, kdy se 

policie chystá dopadnout podezřelého doma, na pracovišti, kdy plánuje nějakou větší akci (např. razii) 
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omezeno až do chvíle, kdy už veřejné rozšíření informace nebude v rozporu 

s průběhem vyšetřování. Moderátor zpravodajské relace nebo reportér, který se 

kauzou zabývá, sdělí divákům, že Česká televize přistoupila na informační embargo, 

a proto se některé závažné informace dozvědí až později. 

Systém informačního embarga není v mediálním světě ničím ojedinělým. 

Praktikují ho také tiskové agentury. I ony využívají časového embarga k dočasnému 

pozdržení informací. Agentura poskytne údaje médiím, ta je ale nesmějí až do 

odvolání embarga zveřejnit. Bývají to často výsledky nejrůznějších soutěží a anket, 

jejichž oficiální vyhlášení proběhne v přímém přenosu. 

Informační embargo tak sice zamezuje tomu, aby některé médium přineslo 

výsledky ještě před vyhlášením (což by byla skutečně žhavá zpráva s maximální 

aktuálností), ale na druhou stranu dává médiím dost času na přípravu článku, 

reportáže či profilu vítěze. Stejný efekt by mělo předčasné prozrazení informací 

z trestní kauzy, čemuž se chce právě Česká televize vyhnout. 

4.1.2 Stanovisko podezřelého 

Pokud Česká televize ve svém zpravodajství odvysílá, že je někdo podezříván 

(obviněn) ze spáchání nějakého trestného činu, musí podezřelému (obviněnému) 

poskytnout odpovídající prostor, aby se mohl sám k případu vyjádřit. O neuvedení 

stanoviska podezřelého pro nemožnost jej získat nebo uveřejnit rozhodne 

šéfredaktorem pověřený vedoucí pracovník redakce.49 Důvodem pro nezískání 

stanoviska může být neochota podezřelého se k celé věci vyjádřit, zákaz jeho 

právního zástupce nebo například opakovaná neúspěšná snaha ho zastihnout na 

adrese trvalého bydliště. Problematické může být uveřejnění stanoviska podezřelého 

v případě, že by mohlo narušit průběh vyšetřování. Jde tedy vlastně znovu o typ 

informačního embarga. 

Reportéři by se měli skutečně snažit stanovisko podezřelého či obviněného 

získat. Pokud jsou jednou odmítnuti, měli by to zkusit znovu. Pokud jim jednou 

advokát nezvedne telefon, neměli by to hned vzdávat. Může se stát, že se jim 

nebo spolupráci s tzv. volavkou, která přispěje k dopadení podezřelé osoby. Reportér, který by svou 

prací naruši l vyšetřování, by mohl i naplnit skutkovou podstatu různých trestných činů. 

49 Etický kodex ČT, článek 14, odstavec 14.3, str. 24 
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vyjádření jedné nebo druhé strany opravdu nepodaří získat. Pak jsou povinni 

v reportáži či článku na toto upozornit i s odůvodněním, proč se jim to nezdařilo. Musí 

tedy zveřejnit, jestli jim obviněný odmítl poskytnout stanovisko, jestli ho nemohli 

zastihnout či jim nezvedal telefon apod. Tato praxe je velmi častá právě v televizi. 

Sledujeme záběry, na nichž si obviněný při odchodu ze soudní síně zakrývá obličej, 

odvrací se, odmítá odpovídat na otázky, nebo jak reportéři bezúspěšně zvoní na jeho 

dům a dožadují se vyjádření. 

4.1.3 Uveřejnit celé jméno? 

Největší problém s dodržováním zásady nastává ve chvíli, kdy se reportér 

rozhoduje, kolik detailů o podezřelé osobě sdělí veřejnosti.50 Někdy se tak můžeme 

dozvědět pouze iniciály jména, někdy plné křestní jméno a iniciálu příjmení a věk, 

jindy také obec, v níž podezřelý žije, nebo i jeho povolání. Česká televize se rozhodla, 

že vyřeší tento problém velmi obezřetně. U podezřelých málo závažných trestných 

činů se nebude uvádět příjmení, pokud to není ve veřejném zájmu. Stejně se bude 

postupovat i v případě, že bude dotyčný pravomocně odsouzen. V žádném případě 

však nesmí u méně závažného trestného činu zveřejnit plnou totožnost mladistvých. 

Uvidíme, jestli dojde k nějaké změně po schválení novely, kterou jsme popisovali 

výše. 

Je zajímavé, že kodex nijak neupravuje nakládání s ostatními osobními 

informacemi v případě méně závažných trestných činů a už vůbec nic neříká o 

možnostech identifikace v případě závažnějších trestných činů. Podle logického 

výkladu lze u závažných trestných činů plnou identifikaci tedy zveřejnit, což se v praxi 

také děje. 

4.1.4 Příbuzenstvo 

Přímá identifikace podezřelého a záběry se soudních síní či místa spáchání 

zločinu většinou také zobrazují některé z příbuzných. Někteří z nich se dokonce 

vyjadřují na kameru nebo jsou zabíráni po vynesení verdiktu. Pokud příbuzní svou 

50 Viz pozn. 31 
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totožnost neskrývají, nic reportérovi nebrání, aby ji odhalil, jinak se nesmí sdělit ani 

plné jméno. Další možnost, kdy lze totožnost zveřejnit, je, když se členové rodiny 

svým jednáním podíleli' na závadné činnosti, měli z něho prospěch, případně by 

mohli uplatňovat faktický vliv na průběh trestního či přestupkového řízení51 nebo když 

jde o osobu veřejného zájmu, na jejíž chování v určitém postavení, funkci nebo 

povolání by mohlo mít trestní nebo přestupkové řízení vliv. 

4.1.5 Česká televize nesmí ovlivňovat, ani vyvolávat mstu 

Obsahem posledního odstavce článku 14 je zákaz vysílání takových pořadů, 

které by mohly v divákovi vyvolat protiprávní ostrakizaci52 podezřelých (obviněných, 

obžalovaných) nebo náladu se pomstít pachatel. Zároveň nesmí Česká televize 

ovlivňovat verdikt soudce tím, že na něj bude vytvářet tlak v nějakém svém pořadu.53 

V tomto případě není důležité, jestli jde o zpravodajskou relaci nebo např. blok 

komentářů, publicistický týdeník, anebo politickou debatu. 

Nemusí jít o přímý tlak na soudce, formou rozhovoru, ale tlakem může být i o 

náplň pořadu, v němž se budou vyjadřovat příbuzní a známí oběti hlavně závažného 

trestného činu. Tyto typy pořadů totiž bývají velmi emotivní, plné rozhořčení, slz a 

51 Etický kodex ČT, článek 14, odstavec 14.5, str. 24 

5 2 Ostrakizace neboli střepinkový soud je název pro velmi starý systém hlasováni lidu. Vznikl 

v Aténách v ant ickém Řecku, kde lidé pomocí hliněných střepin rozhodovali o vypovězení občana 

nebezpečného pro městský stát. Základní myšlenka ostrakizace se do dnešní doby přenesla jako 

vyloučení č lověka ze společnosti, společenského kruhu či nějaké činnosti. 

M To, že je tento fakt velmi důležitý, dokazuje například soudní systém ve Spojených státech 

amerických, který je jiný než v České republice. O vině či nevině rozhoduje náhodně vylosovaná 

porota tvořená běžnými občany. Každý z nich má právo před vstupem do poroty svou účast odmítnout. 

I v USA existuje strach o ovlivnění porotců, proto by až do všeobecné shody ve znění rozsudku neměli 

s ledovat televizi, ani číst noviny nebo poslouchat rozhlas. 

Podobnou praxi j sme mohli pozorovat v loňském roce při volbě nového papeže římskokatolické 

církve. Kardinálové jsou při konkláve ve Vatikánu uzavřeni od zbytku světa a hlavně od médií. Jak je 

vidět, strach z ovl ivňování spravedlnosti ze strany médií přetrvává i v rozvinutých demokratických 

společnostech. 
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mnohdy i touhy po pomstě. Takovému psychickému naladění se má snažit Česká 

televize předcházet. 

4.2 Presumpce neviny v kodexu televize Prima 

Etický kodex televize Prima se o presumpci neviny či o zveřejňování trestních 

kauz a informacích o jejich průběhu nezmiňuje. Neupravuje též množství informací, 

které lze zveřejnit. Pouze se velmi stručně zmiňuje o narušení soukromí. 

4.3 Presumpce neviny v kodexu Mladé fronty DNES 

Jak už jsme zmínili, etický kodex MF Dnes je součástí interní redakční příručky 

a vztahuje se nejen na novináře, ale na všechny pracovníky novin. Presumpcí neviny 

ani informacemi o trestních kauzách se nezabývá. Kodex čítá 20 bodů a je zaměřen 

spíše na tradiční hodnoty zpravodajství, ale také na ekonomické faktory (PR, 

reklamní kampaně, střet zájmů, dary, činnost v jiných médiích, vlastní prospěch z 

informací apod.). 

4.4 Presumpce neviny v kodexu Lidových novin 

Ani etické normy Lidových novin, které jsou nepojmenovanou součástí Statutu 

a Manuálu redakce, se presumpcí neviny a informováním o trestním řízení nijak 

nezabývají. Celý Status je koncipován jako soubor základních ustanovení, cílů listu, 

vztahů mezi subjekty, práv a povinností redaktorů a pravidel profesionálního jednání. 

Právě cíle listu, práva a povinnosti redaktorů a pravidla profesionálního chování 

nejvíce obsahově nejvíce korespondují s jinými etickými kodexy. 

4.5 Presumpce neviny v kodexu Hospodářských novin 

Hospodářské noviny popisují, jak zacházet s informacemi o trestním řízení 

v článku 29 svého kodexu.54 Podle tohoto článku jsou členové redakce povinni 

54 Článek 29 etického kodexu Hospodářských novin nebude součástí přílohy, neboť se jedná 

pouze o dvě věty, jej ichž obsah bude popsán v textu. 
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dodržovat zásadu presumpce neviny. V otázce množství dat o obviněných a 

obžalovaných možných k otisknutí jsou Hospodářské noviny velmi striktní. Jména 

obviněných a obžalovaných mohou redaktoři zveřejnit jen v případě, je-li to ve 

veřejném zájmu. Není možné identifikovat příbuzné oběti, pokud k tomuto nedají 

souhlas. 

4.6 Presumpce neviny v kodexu Deníků Bohemia a Moravia 

Dobře je presumpce neviny a informování o trestním řízení zpracováno 

v etickém kodexu Deníků Bohemia a Moravia. 55 Kodex není rozdělen podle 

jednotlivých témat na body, text je členěn na odstavce, které si jsou tématicky 

podobné. Popisy jsou konkrétnější 

4.6.1 Redakční ochrana dat 

Redakce je povinna při zveřejňování osobních údajů vždy rozhodnout, jestli je 

silnější právo veřejnosti na informace, nebo právo na ochranu osobnosti. Oběti 

neštěstí nebo zločinů požívají práva na speciální ochranu údajů. Podle kodexu 

nejsou informace o osobních údajích důležité pro popsaní, jak se zločin stal. 

Zveřejnit jména a fotografie obviněných z trestných činů lze jen v případě 

veřejného zájmu, politiků, funkcionářů a nositelů veřejných mandátů, jinak se má 

postupovat tak, aby nebylo možné obviněnou osobu identifikovat. Při pátrání po 

hledaných osobách (lidé, kteří se např. vyhýbají nástupu trestu ve vězení, ale i 

pohřešovaní) musí dát ke zveřejnění fotografie a plného jména souhlas příslušné 

úřady. 

V každém případě musí redaktoři postupovat taktně a ohleduplně s ohledem 

na oběti trestného činu, jejich příbuzné. Při informování o kauzách v zemích, kde být 

v opozici znamená stát mimo zákon, je důležité rozvážit, jaké informace lze zveřejnit, 

aby nebyl jmenovaný občan následně perzekuován ve svém státě. 

Všechna nashromážděná data podléhají redakčnímu tajemství. 

55 Přesné zněni kodexu Deníku Bohemia a Moravia v příloze této práce. 
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4.6.2 Informace o mladistvých 

Deníky Bohemia a Moravia dodržují zákon 218/2003 o soudnictví ve věcech 

mládeže, a proto nezveřejňují žádné informace o mladistvých pachatelích trestných 

činů v přípravném řízení i v soudním procesu. Tento odstavec se bude muset 

s novelou změnit. 

4.6.3 Bez senzacechtivost i 

Reportéři se musejí vyvarovat snahám o lacinou senzaci na úkor kvality a 

etické stránky. Nesmí být nepřiměřeným způsobem popisována brutalita a násilí. 

Nepřiměřeně senzacechtivé je líčení tehdy, je-li člověk ve zpravodajství degradován 

do role pouhého objektu. To se může stát především v situaci, je-li o umírajícím nebo 

trpícím člověku referováno způsobem, který přesahuje veřejný zájem a informační 

potřeby čtenářů.56 

Informační embargo je možné jen, pokud se tím zachrání lidský život nebo 

zdraví člověka. Je rozhodně nepřípustné rozšiřovat pachatelovo následné zlehčování 

a ospravedlňování trestného činu. 

4.6.4 „Mediální pranýř" 

Při zpravodajství o trestných činech nesmí dojít k stereotypizaci, předkládání 

předsudků nebo dokonce k soudům či odhadům výsledku. Obviněný člověk nesmí 

být nikdy prezentován jako odsouzený pachatel, podezření jako prokázaná vina. I 

v případě doznání platí až do rozsudku presumpce neviny. 

Pokud se Deníky Bohemia a Moravia začnou zabývat nějakým případem, 

musí o něm informovat až do konce. Musí být také prezentován např. výsledek 

odvolacího řízení, případné zastavení stíhání apod., není možné někoho označit jako 

podezřelého a neuvést později, že se podezření nepotvrdilo a že byl propuštěn. 

5 6 Etický kodex Deníků Bohemia a Moravia, odstavec s titulem DB a DM usilují o střízlivý tón, 

prostý laciné senzacechtivosti. Proto se vyvarujeme nepřiměřeného vykreslování násilí a brutality. 

Zvláště bereme ohled na ochranu mládeže. Kodex získán od pracovníka redakce v elektronické 

podobě. 
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4.7 Presumpce neviny v kodexu Českého rozhlasu 

Veřejnoprávní Český rozhlas se presumpcí neviny zabývá v článku 20 svého 

etického kodexu.57 Článek je rozdělen na šest odstavců. Samostatný článek se snaží 

důkladně analyzovat veškeré situace, které by mohly v souvislosti se zásadou 

presumpce neviny a prací v rozhlasové žurnalistice nastat. 

První odstavec definuje presumpci neviny a uvádí, že je ji Český rozhlas 

povinen respektovat. Chceme také poznamenat, že text prvniho odstavce je slovo od 

slova shodný s prvním odstavcem článku 14 etického kodexu České televize, 

zaměněn je pouze název média. 

4.7.1 Informační embargo 

Druhý odstavec popisuje případy, kdy musí Český rozhlas přistoupit na 

embargo čili pozdržení zveřejnění informace, po dobu nezbytně nutnou. Jde 

především o situace, kdy by mohlo zveřejnění určité informace ohrozit vypátrání 

nebo zatčení pachatele zvláště závažného trestného činu. O tom, zde se na embargo 

přistoupí, nebo ne, rozhoduje šéf příslušné stanice. Pokud na něj přistoupí, musí být 

tento fakt sdělen posluchačům. 

4.7.2 Stanovisko podezřelého 

Jestliže Český rozhlas někoho označí jako osobu podezřelou ze spáchání 

trestného činu, je povinen také zveřejnit její stanovisko k tomuto podezření za 

předpokladu, že to umožní vývoj trestního řízení. Nepodaří-li se však stanovisko 

z nejrůznějších důvodů získat nebo ho není možné zveřejnit, je o tomto povinen 

informovat posluchače šéfredaktorem pověřený vedoucí pracovník redakce Českého 

rozhlasu. V praxi to následně bývá redaktor, který o kauze v nějakém pořadu referuje. 

I zde platí, že by měl redaktor vyvinout největší možné úsilí k získání 

stanoviska. Už vůbec nelze akceptovat situaci, v níž redaktor stanovisko nezíská, 

57 Přesné znění článku 20 etického kodexu Českého rozhlasu lze nalézt v příloze na konci této 

práce. 
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protože se mu nechtělo jet do trvalého bydliště nebo neměl čas čekat u soudu, až 

přelíčení skončí. 

4.7.3 Identif ikace podezřelých osob 

Český rozhlas nesmí u méně závažné trestné činnosti popisovat aktéry tak, 

aby bylo možné provést jejich identifikaci. Toto je přípustné pouze, jedná-li se o 

veřejný zájem. Rozhodně není možné sdělit totožnost mladistvého pachatele 

(obviněného aj.) méně závažných trestných činů nebo člověka, kterého by to mohlo 

ohrozit. Neuvádí se explicitně, jak postupovat při závažném trestném činu dospělých, 

ale můžeme vyvodit, že jde o veřejný zájem, a je proto nutné totožnost zveřejnit. 

Kodex však neudává přesně, jaké množství dat je možné zveřejnit, zda postačí 

iniciála příjmení, nebo celého jména, zda je možné uvést místo bydliště a zaměstnání. 

Redaktor tak musí vyvinutý přesný cit pro etické otázky, mít velké zkušenosti, nebo 

se jednoduše poradit jinde. 

4.7.4 Identifikace příbuzných 

Zveřejnění totožnosti obviněného bývá častým obsahem etických kodexů, 

pokud se touto tématikou zabývají. Je ale také důležité si uvědomit, že při referování 

jsou v hledáčku kamer, v tomto případě hlavně mikrofonu a zápisníku, také příbuzní 

vyšetřované osoby. I ti by měli zůstat v anonymitě. Je možné jejich jména a data 

zveřejnit, ovšem pouze v případě, že je sami nijak neutajují nebo se také podíleli na 

závadné činnosti. Někteří z příbuzných dokonce poskytují krátké rozhovory a 

objasňují svůj pohled na věc. Zveřejnění totožnosti příbuzných je naopak nutné ve 

chvíli, kdy jsou jimi osoby veřejného zájmu, na jejíž chování v určitém postavení, 

funkci nebo povolání by mohlo mít trestní nebo přestupkové řízení vliv. 

4.7.5 Ostrakizace a tlak na soudce 

Český rozhlas nesmí vysílat takové pořady, které by mohli v posluchačích 

chuť pomstít se pachateli (obviněnému) trestného činu a tendenci k jeho ostrakizaci. 

Nesní také žádným způsobem vytvářet tlak na soudce, aby rozhodl o vině či nevině 

obžalovaného a o výši jeho případného trestu. 
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4.8 Presumpce neviny v Etickém kodexu novináře SN ČR 

Syndikát novinářů rozdělil Etický kodex novináře ČR na tři části. Presumpce 

neviny se dotýká ve třetí z nich s názvem Důvěryhodnost, slušnost a serióznost 

zvyšují autoritu médií v odstavci d. Dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a 

neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení.58 Touto 

jedinou větou postihuje kodex veškerou problematiku. 

4.9 Závěr kapitoly 

Závěr čtvrté kapitoly věnujeme shrnutí principu presumpce neviny v etických 

kodexech českých médií. Ještě před tím chceme znovu upozornit na to, že se bude 

legislativně upravovat informování o mladistvých pachatelích závažných trestných 

činů, proto budeme počítat s tím, že se podobná ustanovení v kodexech změní. 

Nejkomplexněji je princip popsán v etickém kodexu České televize v článku 14 

a také v kodexu Českého rozhlasu v článku 20. Obsahuje ustanovení o informačním 

embargu, stanovisku podezřelého, vlivu na soudci i identifikaci podezřelých a 

příbuzných. Právě v posledně jmenovaném bodě, identifikaci, nacházíme největší 

možnosti, jak článek ještě upravit. Přesnější specifikace dovolených údajů by jistě 

nebyla na škodu, nejen pro pracovníky sdělovacího prostředku, ale i pro veřejnost, 

která by tak mohla lépe kontrolovat, jestli je etickým normách učiněno zadost. 

Celkově bychom článek 14 hodnotili kladně, nejen proto, že je presumpci 

neviny věnován jako článek samostatný, ale také proto, že se tvůrci kodexu snažili 

problémy, kterou mohou nastat, vyčerpat co nejlépe to bylo možné. 

Kodex televize Prima je zatím příliš nový a bude potřebovat mnohá rozšíření a 

upřesnění, přestože jde o komerční médium, které své zásady staví na jiných 

principech než médium veřejné služby. Úpravu by si zasloužila nejen presumpce 

neviny, ale také mnohé sporné redakční praktiky či rozšíření jeho působnosti nejen 

na zpravodajství. Kodex klade otázky, ale nedává odpovědi. 

58 Etický kodex novináře. Část 3, odstavec d). Tentokrát nebudeme dávat přesné znění do přílohy, 

neboť se jedná pouze o tuto jedinou větu. 

48 



Při analýze etického kodexu MF Dnes si lze všimnout, že je silně zaměřen na 

ekonomické problémy a případné konflikty zájmů při práci. Velmi malou oporu dává 

redaktorům, kteří řeší závažné čistě novinářské etické otázky, jako zásahy do 

soukromí, oddělení názorů od zpravodajství, možné problémy při výběru fotografií, 

ochrana dětí a mladistvých nebo informování o trestních kauzách. 

Lidové noviny nemají samostatný etický kodex. Ve výše uvedených částech 

svého statutu se zabývají etickými otázkami, ovšem jen ve velmi malé míře. Popisují 

pouze základní ustanovení, která jsou vesměs stejná jako v jiných médiích. Podobný 

obsah má i Manuál. 

Hospodářské noviny jsou prvním deníkem, v jehož kodexu jsme nalezli 

opatření o zacházení s principem presumpce neviny a zároveň také malé množství 

fakt o možnostech, které informace je možné v průběhu líčení o obviněném a 

obžalovaném sdělit v článcích čtenářům. 

Ve všech třech výše uvedených denících je presumpce neviny bud' naprosto 

vynechána, nebo je zmíněna jen stručně. Stručnost se ovšem netýká jen presumpce 

neviny a informování o trestním řízení, ale i jiných etických problémů. V této oblasti 

potřebují kodexy Mladé fronty Dnes, Lidových novin a Hospodářských novin rozšířit a 

jednotlivé body, jak původní, tak nově připojené, více upřesnit. Největší specifikaci 

vyžadují údaje o podezřelých, obviněných, obžalovaných, obětech trestného činu a 

příbuzných. 

Některé odstavce z kodexu Deníků Bohemia a Moravia jsou obsahově 

podobné částem kodexu České televize. Noviny se snaží o kompletní deskripci toho, 

jak zacházet s informacemi o trestných činech, dodržování presumpce neviny je 

zdůrazněno. Velmi nás zaujaly dva body. Za prvé jde o opatření, které má chránit 

státní příslušníky ze zemí, v nichž je nebezpečné být v opozici proti vládě. Opatření 

tohoto znění nebylo nalezeno v jiném kodexu a určitě by tam podle nás mělo patřit. 

Za druhé, že i při doznání jedince platí presumpce neviny a novináři musí počkat na 

odsuzující rozsudek soudu. Mohlo by se totiž stát, že se jedinec přizná, přestože 

trestný čin nespáchal. Většinou tak kryje někoho blízkého nebo má strach z různých 

zločineckých organizací. Proto je nutné vyčkat, dokud nebudou známa veškerá 

svědectví, doličné předměty i souvislosti a hlavně výsledek soudu. 

Zakotvení presumpce neviny i další informace o trestním řízeni v etickém 

kodexu Deníků Bohemia a Moravia hodnotíme kladně. Můžeme říci, že mezi deníky 

jde jistě o nejpropracovanější koncept. 

49 



Článek 20 etického kodexu Českého rozhlasu je skoro doslovnou kopií článku 

14 etického kodexu České televize. Jedinou změnou je to, že v kodexu rozhlasu je 

přidáno také to, že není možné zveřejnit totožnost osoby, kterou by to mohlo ohrozit 

na bezpečnosti. Tato formule je unikátní, nelze ji nalézt v jiném kodexu českých 

médií. 

Jinak můžeme kodex Českého rozhlasu komentovat stejně jako kodex České 

televize. Oba dokumenty pro veřejnoprávní sdělovací prostředky byly vytvářeny 

přibližně ve stejnou dobu. Oba dokumenty také musela schválit Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky. Později došlo k menším úpravám celého 

kodexu, převážně z důvodu digitálního vysílání. 

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů se presumpci neviny a souvisejícím 

otázkám věnuje pouze jedinou větou. Syndikát sdružuje novináře, kteří pracují pro 

všechny typy sdělovacích prostředků, a proto nemůže ve svém kodexu popisovat 

zacházení s nejrůznějšími technickými prostředky. Měl by se proto snažit co nejvíce 

zastřešit obecné problémy, do nichž podle nás presumpce neviny a informování o 

trestních kauzách náleží. Pravidla by totiž měla být pro všechna média v tomto 

ohledu stejná. Navíc se jedná o tématiku velmi aktuální, s mnohými problémy. Mohli 

bychom znovu připomenout již jednou uvedené příklady. 
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5. PRINCIP PRESUMPCE NEVINY V ETICKÝCH KODEXECH VYBRANÝCH 

ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍ A NOVINÁŘSKÝCH ORGANIZACÍ 

Poslední kapitolu naší práce věnujeme krátkému pohledu do mezinárodní 

mediální sféry, abychom zjistili, jak s proměnami principu presumpce neviny a 

informacemi o trestním řízení pracují novináři po celém světě. Demonstrovat to 

budeme opět na etických kodexech či jiných podobných dokumentech 

nejvýznamnějších sdělovacích prostředků a vybraných mediálních organizací. 

Začneme celosvětovými organizacemi (Mezinárodní federace žurnalistů, 

UNESCO, Asociace jihovýchodních národů ASEAN, Federace arabských žurnalistů, 

Latinskoamerická federace žurnalistů, Etický kodex východní Afriky, Asociace 

karibských mediálních pracovníků, Asociace profesionálních žurnalistů USA, 

Australská tisková asociace), které jsem vybírali tak, aby svým záběrem pokryli 

velkou část celého světa. Poté se budeme zabývat dvěma významnými médii ze 

Spojených států amerických (Washington Post, The New York Times) a nakonec si 

projdeme etické kodexy některých evropských médií (The Guardian, Le Monde) a 

mediálních organizací (Národní syndikát francouzských novinářů, Britská národní 

unie novinářů). 

Jak uvidíme, nebude snadné nalézt kodexy a pravidla, v nichž by bylo námi 

zkoumané téma obšírněji zpracováno. Vzhledem k tomu, že jde o pravidla 

ustanovená pro velmi kulturně, politicky a ekonomicky rozdílné oblasti, je možné, že 

bude zpracování této otázky v různých oblastech různé. Je ovšem také velmi reálné, 

že právě pro velkou odlišnost nebude možné normy příliš specifikovat. 

5.1 Mezinárodní federace žurnalistů 

Kodex Mezinárodní federace žurnalistů (International Federation of Journalists, 

IF J)5 9 byl přijat na kongresu v Bordeaux vdubnu 1954 a přepracován na 18. 

světovém kongresu IFJ v červnu 1986. Skládá se z devíti stručných bodů, ovšem ani 

jeden z nich se nevěnuje presumpci neviny. 

Znění kodexu lze nalézt např. na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=8338&LID=1 
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Kodex IFJ je velmi strohý, což je ovšem vzhledem k celosvětovému působení 

organizace pochopitelné. Není možné podrobně nalinkovat pravidla pro všechny 

státy, které jsou součástí IFJ. 

Bod číslo devět upozorňuje na to, že každý novinář musí dbát zákony své 

země. Tím si IFJ zjednodušila situaci a vyhnula se tak složitému popisování norem. 

Můžeme tedy doplnit, že novináři musejí dodržovat presumpci neviny, neboť ve 

většině zemí je tato povinnost zakotvena v nějakém zákoně. 

5.2 UNESCO 

Organizace UNESCO není samozřejmě novinářskou organizací, ale myslíme 

si, že je důležité zde uvést také Mezinárodní principy profesionální etiky 

v žurnalismu60, které vypracovali žurnalisté na setkání v Paříži v roce 1983 právě pod 

patronací UNESCO. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci několika novinářských 

organizací a v Paříži vzešlých deset principů je tak určujících pro více než 400 tisíc 

novinářů. Principy jsou souhrnem základních pravidel žurnalistiky i s ohledem na její 

etické aspekty. Neobsahují ovšem bod o presumpci neviny nebo o tom, jak mají 

média informovat o trestních kauzách. 

Ani Mezinárodní principy profesionální etiky v žurnalismu tedy nepopisují 

presumpci neviny a nakládání s ní ve sdělovacích prostředcích. Rozsáhlá působnost 

dokumentu, která se v tomto případě neomezuje na žádný světový region, je zřejmě 

na škodu detailněji popsaným informací a je nutné se omezit pouze na obecná 

prohlášení stejně jako v případě kodexu IFJ. 

5.3 Asociace j ihovýchodních národů ASEAN 

Členové Konfederace novinářů států společenství ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) se na setkání v Manile v roce 1987 dohodli na etickém 

60 Znění Principů profesionální etiky lze nalézt např. na internetových stránkách 

http://www.unet. orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8320&LID=1 
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kodexu61, který byl přijat o dva roky později. V jeho deseti bodech vymezili základní 

pravidla pro žurnalistickou práci. Kodex podepsalo šest zástupců novinářských 

organizací z jihovýchodní Asie. Jako předchozí kodexy však neobsahuje úpravu 

presumpce neviny ani informace, které jsou také předmětem naší práce. 

5.4 Federace arabských žurnalistů 

Etický kodex Federace arabských žurnalistů62 byl vytvořen na konferenci 

v Bagdádu v dubnu 1972. Je sestaven z 12 článků. Článek šest zakazuje novinářům, 

aby vyjadřovali v soudních sporech podporu jedné nebo druhé straně, až do 

vynesení rozsudku. Stejně tak mají dohlížet na to, aby i justice byla nestranná. Nejde 

tedy o explicitní vyjádření presumpce neviny, přesto se autoři kodexu snažili 

postihnout snahu médií o nestrannost při soudních procesech. Neuvádí však další 

fakta, která by tento článek ještě detailněji rozebrala. 

5.5 Latinskoamerická federace žurnalistů 

Latinskoamerický kodex etiky v žurnalismu63 je inspirován několika dalšími 

kodexy, mezi něž patří např. kodex OSN z roku 1946, základem je kodex Federace 

latinskoamerických žurnalistů (Federation of Latin American Journalists, FELAP) a 

etické kodexy sdružených států. Skládá se z jedenácti článků. Nelze přesně určit 

datum vzniku tohoto kodexu, během své existence se velmi často měnil. V této verzi 

byl ustanoven na druhém Latinskoamerickém kongresu žurnalistů. Ani v jednom 

6 1 Znění et ického kodexu Konfederace novinářů států ASEANu např. na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.org/Director.aspx?P=Ethics&ID=8310&LID=1 

6 2 Znění et ického kodexu Federace arabských žurnalistů lze najít na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.org/Director.aspx?P=Ethics&ID=38188&LID=1 

6 3 Znění lat inskoamerického etického žurnalistického kodexu lze najít na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8314&LID=1 
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z článků nenajdeme problematiku presumpce neviny, ani informování o trestních 

kauzách. 

5.6 Eticky kodex východní Afriky 

Etický kodex států východní Afriky64 obsahuje stejná ustanovení jako kodexy 

již zmiňované, tentokrát jsou seřazena do devíti odstavců. Opět se v něm ovšem 

nevyskytuje téma probírané v této práci. 

5.7 Asociace karibských mediálních pracovníků 

Nejnovějším z vybraných mezinárodních kodexů je karibského regionu. V roce 

2001 byla na setkání lidí pracujících pro sdělovací prostředky na ostrově Barbados 

oficiálně ustanovena Asociace karibských mediálních pracovníků (Association of 

Caribbean Media Workers, ACM). Její etický kodex65 se skládá ze tří větších celků, 

každý z nich je rozdělen na další odstavce. Celkem jich je čtrnáct. Ani v karibském 

etickém kodexu se nevyskytuje poznámka o principu presumpce neviny, ani 

možnostech informování veřejnosti o trestních případech. 

5.8 Asociace profesionálních žurnalistů USA 

První verze etického kodexu Asociace profesionálních žurnalistů se datuje už 

do roku 1926. Nešlo o vlastním kodex, tehdejší organizace Sigma Delta Chi si jej 

půjčila od Americké společnosti novinových editorů. Vlastní si organizace sepsala 

v roce 1973, revidován byl v letech 1984 a 1987. Současná verze je ze září 199 666. 

6 4 Znění et ického kodexu států východní Afriky lze najít na internetových stránkách 

http.7/www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8294&LID=1 

6 5 Znění etického kodexu ACM lze najít na internetových stránkách 

http://www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158562&LID :=1 

6 6 Znění kodexu Asociace profesionálních žurnalistů lze najít na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8369&LID=1 
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Jde tedy o první zahraniční etický kodex, který v naší práci uvádíme, vztahující se jen 

na území jednoho státu. 

Žurnalisté by se měli podle kodexu chovat tak, aby vyrovnávali veřejný zájem 

a právo na informace o trestních procesech a pravidla soudních procesů. Dále je 

jejich povinností obezřetně nakládat s identifikací mladistvých podezřelých a obětí 

sexuálních zločinů. Stejně opatrně je nutné pracovat s informacemi o totožnosti 

podezřelých, předtím než jsou oficiálně stíháni. Není ovšem určeno, v jakém rozsahu 

je možno tyto informace uvádět. Nedozvíme se např. v jakém tvaru lze zveřejnit 

jméno podezřelého, jestli uvést jeho povolání a bydliště. Uznáváme, že v případě 

Spojených států amerických by i uvedení základních údajů nemuselo vést k přímé 

identifikaci vzhledem k obrovskému počtu obyvatel. Přesto je třeba myslet na menší 

města, v nichž by docházelo k podobnému efektu jako na menších městech u nás. 

5.9 Australská t isková asociace 

Australská tisková asociace (Australian Associated Press, AAP) má také svůj 

etický kodex67. Skládá se z dvanácti hlavních bodů, každý z nich má své podbody. 

V jednom z nich je zakotvena ochrana příbuzných lidí obviněných z trestného činu. 

Jejich totožnost může být zveřejněna jen v případě, že nějak souvisí s danou kauzou. 

Ochrany požívají u soudu i děti do 16 let. Více informací k našemu tématu 

v australském kodexu nenajdeme. 

5.10 Washington Post 

Nyní přecházíme k vybraným zahraničním médiím, v tomto případě k deníku 

z hlavního města Spojených států amerických. Washington Post je renomovaný 

deník s pověstí i mimo svou zemi. Základní Principy68 Postu sepsal Eugene Meyer, 

Znění kodexu AAP lze nalézt na internetových stránkách 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158546&UD=_1 

6 8 Znění tehdejších Principů i platného etického kodexů a standardů deníku The Washington Post 

lze nalézt např. na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158564&LID=1 
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když v roce 1933 noviny kupoval a započal tak rodinnou tradici ve vlastnění deníku. 

Tato tradice trvá dodnes. 

V současném etickém kodexu, na jehož konci jsou připojeny původní 

Meyerovy principy, se nedočteme nic o presumpci neviny a ani o tom, jak mají 

reportéři deníku pracovat s informacemi o trestním řízení. Obsahuje pouze 

poznámku, že členové redakce nesmějí vědomě odkrýt totožnost agenta kterékoli 

z tajných služeb USA, pokud nejde o naprosto ojedinělé okolnosti. Toto rozhodnutí 

musí schválit senior editor. 

5.11 The New York Times 

Aktuální kodex deníku The New York Times se nazývá Guidelines on Our 

Integrity69 a pochází z roku 1998. Deník v něm jako vlastní přednosti prezentuje svou 

autoritu a dobrou reputaci. V jednom odstavci se pojednává o nakládání se jmény 

osob v rámci článků. Nejde však o opatření výhradně v případě soudního líčení, ale o 

obecná ustanovení týkající se veškerých textů (i rozhovorů, anket, článků o 

veškerých tématech). Konkrétní rady, jak nakládat s informacemi o trestním řízení a 

s údaji o jejich aktérech, ovšem kodex nenabízí. Stejně tak neupozorňuje na nutnost 

dodržování zásady presumpce neviny. 

5.12 The Guardian 

Britským deníkem The Guardian vstupujeme na evropskou mediální scénu. 

Většina novin v Británii považuje za základní etickou normu kodex Tiskové rady 

(Press Counci ls Code of Conduct, PCC). Přesto má Guardian i svůj vlastní kodex''0, 

odkazující na mnohé paragrafy z kodexu Tiskové rady. 

6 9 Znění kodexu deníku The New York Times lze nalézt např. na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158648&LID=1 

7 0 Znění kodexu deníku The Guardian lze nalézt např. na internetových stránkách 

http:/ /www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158634&LID=1 
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Jeden z odstavců popisuje situace, v nichž je možno zveřejnit rasu člověka. 

Jde o kriminální případy, v nichž hraje rasa podezřelého důležitou roli nebo je 

součástí pátrání po podezřelém. V jiném případě to možné není. 

Druhý odstavec, v němž se autoři kodexu zmiňují o soudním líčení, je až 

v závěrečné části. Týká se ale pouze toho, že pracovníci Guardianu musejí hlásit 

svým šéfům, když jsou např. jako svědci pozváni k soudu v souvislosti s něčím, co se 

týká listu. Presumpce neviny není ošetřena, ani podrobnější informace k našemu 

tématu zde nenajdeme. 

5.13 Le Monde 

Etický kodex francouzských novin Le Monde byl zveřejněn v roce 200271. 

Podle jednoho z jeho mnoha odstavců je Le Monde povinen přistoupit na informační 

embargo. Křestní jméno a příjmení obětí znásilnění není možné otisknout. Novinář 

dále nesmí zveřejnit jména lidí obviněných z trestného činu, kteří ještě nebyli 

pravomocně odsouzeni. Není tedy přímo řečeno, že je nutné dodržovat presumpci 

neviny, ale tyto pokyny k tomu výrazně směřují. 

5.14 Národní syndikát francouzských novinářů 

V naší práci nemůžeme opominout Národní syndikát francouzských novinářů72, 

z jehož iniciativy vznikl první oficiální etický žurnalistický kodex na světě. Stalo se tak 

už v roce 1918. Revidován byl o dvacet let později, od té doby zůstal nezměněn. 

Kodex je stručný, sestává se pouze z krátkého seznamu nejrůznějších povinností 

novináře. Jednou z prioritních je i ctít spravedlnost. Tím se kodex v tomto ohledu 

vyčerpává. 

71 
Zněni et ického kodexu listu Le Monde v anglickém jazyce lze nalézt na internetových stránkách 

http.//www. i inetorq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158574&LID=1 

7 2 Znění et ického kodexu Národního syndikátu francouzských novinářů, jehož první verze z roku 

1918 byla vůbec prvním oficiálním kodexem na světě, lze také nalézt na internetových stránkách 

http;/ /www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8299&LID=1 
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5.15 Britská národní unie novinářů 

Etický kodex Britské národní unie novinářů'1 (NUJ) vznikl v červnu v roce 

1994. V tomto dvanáctibodovém kodexu nejsou žádné odstavce, které by se alespoň 

minimálně vztahovaly k našemu tématu. 

7 3 Zněni etického kodexu Britské národní unie novinářů lze nalézt např. na internetových 

stránkách http://www.nnet.org/Director.aspx?P=Ethics&ID=8365&LID=1 
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ZÁVĚR 

V naší bakalářské práci jsme chtěli popsat úpravu principu presumpce neviny 

v etických kodexech vybraných médií v České republice, v Etickém kodexu novináře 

Syndikátu novinářů ČR a dále také za účelem komparace ve vybraných mediálních 

organizacích a několika médiích ve světě. 

Nejprve jsme ovšem nastínili obecnou otázku etiky s důrazem na koncepci 

etiky v dnešní postmoderní době. Dále se kapitola věnuje žurnalistické etice jako 

profesionální etice a její úskalím. Nejde o podrobný rozbor, který by si toto téma jistě 

zasluhovalo. Naším cílem bylo ukázat, že média i přes veškerou snahu mnohdy 

v otázkách etiky chybují. My jsme vybrali nejčastější přestupky, k nimž jsme 

v poznámkách pod čarou uvedli i konkrétní příklady. Zdůraznili jsme tak, že 

presumpce neviny a problematika zveřejňování faktů o trestním řízení s ní úzce 

související není jedinou oblasti etiky žurnalistiky, v níž může novinář chybovat. 

Uvědomujeme si, že porušování etických norem sdělovacími prostředky je součástí 

běžné mediální praxe. Náprava je součástí dlouhodobého procesu. 

V další části práce jsme se už zaměřili přímo na zásadu presumpce neviny a 

informování o obviněných, obžalovaných či odsouzených z trestného činu v českých 

médiích. Zajímala nás také otázka příbuzných a mladistvých pachatelů trestných činů. 

Vyhledali jsme zakotvení principu presumpce neviny v českém nejen právním, ale 

také mediálním prostředí. Zjistili jsme, že se novináři musí někdy velmi těžce 

rozhodovat, jestli informace, po jejichž zveřejnění by došlo k identifikaci obviněného 

(obžalovaného, oběti, podezřelého apod.), přednesou svým recipientům hned, nebo 

vyčkají podle presumpce neviny na pravomocný rozsudek soudu. My v tomto 

okamžiku v pozici recipienta vnímáme, že se většinou sdělovací prostředky 

rozhodnou pro první variantu a zveřejní totožnost, přestože tak mnohdy obviněného 

člověka poškodí. 

Není možné sdělovacím prostředkům zakazovat referovat o trestních kauzách, 

takový požadavek by byl iracionální a naprosto nevhodný. Jen je třeba apelovat na 

větší zodpovědnost novináře, který o trestních kauzách píše či dělá reportáž. Měl by 

si uvědomit, že pro popsání případu nejsou velmi často údaje o věku, místě bydliště i 

o samotném jménu a příjmení nutné. 

Třetí kapitolu jsme věnovali etickým kodexům obecně, zatím bez konkrétně 

zaměřeného zkoumání. Načrtli jsme krátkou historii etických kodexů ve světě, 
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podrobněji jsme se věnovali etickým kodexům současných českých médií. V tomto 

ohledu nám z naší následující analýzy vypadla televize Nova, deník Právo, bulvární 

noviny a soukromé rozhlasové stanice, protože jsme zjistili, že nemají žádný etický 

kodex, který by jakýmkoli způsobem upravoval jejich redakční praxi. 

Poslední dvě kapitoly patřily úpravě principu presumpce neviny a informování 

o trestním řízení v etických kodexech. Nejprve jsme prošli etické kodexy na české 

mediální scéně v pořadí televizní stanice, celoplošné deníky, rozhlasové stanice a 

Syndikát novinářů ČR. V této části jsme jako nejkomplexnější shledali kodexy 

veřejnoprávních médií, České televize a Českého rozhlasu, které jsou ve svém znění 

téměř totožné. Z deníků mají tuto problematiku nejlépe ošetřenou Deníky Bohemia a 

Moravia, krátkou zmínku věnuje presumpci neviny také etický kodex Hospodářských 

novin. Ostatní média (čili televize Prima a deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny) 

téma úplně opomíjí, což si podle nás žádá nápravu. Etický kodex Syndikátu novinářů 

se tématem zabývá na jediném řádku. 

Není proto divu, že česká média se zásadou presumpce neviny tak špatně 

zacházejí, mnohdy s ní i hazardují v neprospěch osoby, jejíž totožnost je veřejnosti 

neprávem odhalena. Vzpomeňme na případ Topolovský, který málem skončil 

tragicky. Myslíme si, že by bylo třeba na etické aspekty žurnalistiky ještě více 

upozorňovat a rozebírat případy, v nichž došlo k pochybení. Přítomnost úpravy 

našeho tématu v etických kodexech je sice slibným začátkem, nesmí však zůstat 

pouze u něho. Je nezbytně nutné uvést tuto teorii spolehlivě a co nejdříve na sto 

procent do praxe. 

Poslední kapitola naší práce se zabývá úpravou presumpce neviny a 

informováním o trestním řízení v etických kodexech zahraničních novinářských 

organizací a několika vybraných médií (Washington Post, The New York Times, The 

Guardian a Le Monde). Organizace jsme volili tak, aby svou působností pokrývali 

většinu světa. Mohli jsme tedy zjistit, jestli jsou v etickém náhledu na žurnalistiku 

regionální rozdíly. Nakonec jsme ovšem došli k tomu, že světová média či 

organizace normativní pozornost našemu tématu příliš nevěnují. Až na několik 

výjimek, kdy je v kodexech popsáno, jak zacházet s osobními údaji obviněných. 

Musíme ale podotknout, že ani jeden kodex neobsahoval formuli o tom, že je 

povinností novináře dodržovat princip presumpce neviny, pouze kodex IFJ odkazuje 

na dodržování zákonů platných v jednotlivých zemích. 
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Celkově můžeme shrnout, že výsledky naší analýzy etických kodexů a 

deskripce mediálního prostředí v souvislosti se zásadou presumpce neviny a 

informováním o trestním řízení nedopadly pro sdělovací prostředky zrovna nejlépe. 

Lépe to vyznívá pro české mediální prostředí, což může být způsobeno omezeným 

výběrem zahraničních médií. Je možné, že některé jiné deníky, televize či rozhlas ve 

světě mají tuto problematiku popsanou ještě detailněji. 
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ENGLISH SUMMARY 

In our work we take an interest in an amendment to the principle of 

presumption of innocence in the codes of conducts of chosen mass media and media 

organisation in the Czech republic and in the world. We are interested in how mass 

media work with information about prosecution, how many facts about the accused 

they publish, too. 

At first, we mention general ethical aspects of journalistic work. Mass media 

have a big influence on people and therefore it is important to observe the ethical 

rules strictly. We point out to the fact that this theory it is not always taken in practice. 

Media experts qualify a group of seven frequent offences. 

In the second part, we describe the presumpotion of innocence as a part of 

Czech law system and it's laing down in the Document of basic laws and civil 

liberties and in the Czech criminal code. Then we examine the principle of 

presumption of innocence in the relationship with mass media and the information 

about prosecution. We could notice that the practice changes not only media from 

media, but also cause from cause. Reporters should not expose the identity of the 

accused before the competent judgement is pronounced. Practice is frequently 

different. We can read in newspapers, hear on the radio or see on television full 

names, a permanent residence, an age, a job, a professional career, a photo of the 

accused or names of their relatives. 

The third chapter is devoted to the codes of conduct and their brief world 

history and their Czech history more in detail. In the Czech republic the codes of 

conduct were born in the 90s in the case of the Czech television and the Czech radio. 

Press codes of conduct developed later, in 2000 and after that. We have found out 

that TV Nova, daily press Pravo, tabloids and commercial radios do not have any 

code of conduct or ethical rules. 

In the fourth chapter we make an analysis of Czech journalistic codes of 

conduct (mass media and the Syndicate of journalists of CZ). In the code of Czech 

television the presumption of innocence is described in the article 14 and it is 

described well, as well as in the code of the Czech radio (article 20). Both codes are 

almost the same wording. TV Prima has no reference to the presumption of 

innocence in their code of conduct. The same situation is in the codes of conduct of 

daily papers called Mlada fronta DNES and Lidove noviny. We can find a short 
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sentence about our theme in the code of conduct of daily paper Hospodarske noviny 

and the Syndicate of journalists. In the code of conduct of Deniky Bohemia and 

Moravia our theme is dealt with well, but in spite of that we can find out some free 

place for making it better and detailed yet. 

Our last chapter describes presumption of innocence and information about 

prosecution in the codes of conduct of mass media and media organisation in the 

world. We begin with organisation all over the world, then we analyse the code of two 

American newspapers, Europian newspapers and organisation. 

At the end, we would like to compare these two situations. The presumption of 

innocence is better described in Czech codes than in the codes of world mass media 

and organisation. But we see that also in Czech codes (in some of them more, in 

some of them less) there is a place for improvements, especially in giving more 

details about facts that reporters can publish about prosecution. 

63 



BIBLIOGRAFIE 

ANZENBACHER, Arno: Úvod do etiky. 2. vydání. Praha: Academia 2001. 292 stran. 

ISBN 80-200-0917-5 

BARTOŇ, Michal: Svoboda projevu a její meze v právu České republiky. 1. vydání. 

Praha: Lindě 2002, 316 stran. ISBN 80-7201-367-x 

BEZDÍČEK, Petr, ŽANTOVSKÝ, Petr (ed.): Média a moc (sborník). 1. vydání. Praha: 

Votobia 2000, 151 stran. ISBN 80-7220-085-2 

BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 1. vydání. Praha: 

Eurolex Bohemia 2001, 323 stran. ISBN 80-86432-13-0 

BRUUN, Lars (ed.): Professional Codes in Journalism. 1. vydání. Praha: IOJ 1979, 

127 stran. 

DAHL, Robert: O demokracii. Průvodce pro občany. 1. vydání. Překlad Jiří Foltýn. 

Praha: Portál 2001, 191 stran. ISBN 80-7178-422-2 

DANČÁK, Břetislav, ŠIMÍČEK, Vojtěch: Deset let Listiny základních práv a svobod 

v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vydání. Brno: 

Vydavatelství MU 2001, 246 stran, ISBN 80-210-2749-5 

DeFLEUR, Melvin, BALL-ROKEACHOVÁ, Sandra: Teorie masové komunikace. 1. 

české vydání. Překlad Jan Jirák a Otakar Šoltys. Praha: Karolinum 1996, 363 stran. 

ISBN 80-7184-099-8 

DOMINICK, Joseph: The Dynamics of Mass Communication. 4. vydání. New York: 

McGraw-Hill Ryerson 1993, 616 stra. ISBN 0-07-112587-6 

FINK, Conrad C.: Media Ethics. In the Newsroom and Beyond. 1. vydání. USA: 

McGraw-Hill, Inc. 1988, 323 stran. ISBN 0-07-020976-6 

HONNETH, Axel: Sociální filosofie a postmoderní etika. 1. vydání. Překlad Alena 

Bakešová a Josef Velek. Praha: Filosofia 1996, 143 stran. ISBN 80-7007-082-X 

JIRÁK, Jan a kol.: 10 let v českých médiích. 1: vydání. Praha: Portál 2005,142 stran, 

80-7178-925-9 

JIRÁK, Jan, KÓPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost. Stručný úvod do studia 

médií a mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál 2003, 207 stran. ISBN 80-

7178-697-7 

64 



JONES, Clement J.: Mass Media Codes of Ethics and Councils. A comparative 

international study on professional standards. 1. vydání. Paříž: Unesco Press, 1980, 

80 stran. ISBN 92-3-101715-2 

KNAPP, Viktor: Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 1995, 247 stran. ISBN 80-

7179-028-1 

KUŽÍLEK, Oldřich, ŽANTOVSKÝ, Michael: Svoboda informací. Svobodný přístup 

k informacím v právním řádu České republiky. 1. vydání. Praha: Lindě 2002, 182 

stran. ISBN 80-7201-318-1 

MAĎAR, Zdeněk a kol.: Právnický slovník (2.díl). 1. vydání. Praha: Panorama 1988, 

679 stran. ISBN neuvedeno 

MALLETTE, Malcolm F. (red.).: Příručka pro novináře střední a východní Evropy. 3. 

vydání. Překlad Milada Cholujová a Veronika Maxová. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky 2000, 160 stran. ISBN neuvedeno 

MUSIL, Jan, KRATOCHVÍL, Vladimír, ŠÁMAL, Pavel: Trestní právo procesní. 2. 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck 2003, 1079 stran. ISBN 80- 7179-678-6 

McQUAlL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. 1. vydání. Překlad Jan Jirák a 

Marcel Kabát. Praha: Portál 1999, 448 stran. ISBN 80-7178-200-9 

OSVALDOVÁ, Barbora a kol.: Zpravodajství v médiích. 1. vydání. Praha: Karolinum 

2001, 155 stran. ISBN 80-246-0248-2 

SBORNÍK International Principles of Profesionál Ethics. 1. vydání. Praha: Videopress 

1985, 18 stran 

SCHELLE, Karel (red.): Svoboda projevu a tisku. Sborník vybraných příspěvků 

z mezinárodní konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 

1. vydání. Brno: Vydavatelství MU 1995, 131 stran. ISBN 80-210-1146-7 

SOKOL, Jan, PINC, Zdeněk: Antropologie a etika. 1. vydání. Prah: Triton 2003, 167 

stran. ISBN 80-7254-372-5 

SONDERHÚSKEN, Hermann: Kleines Joumalisten-Lexikon. Fachbegriffe und 

Berufsjargon. 1. vydání. Mnichov: Olschláger 1991, 152 stran. ISBN 3-88295-159-1 

ŠIMEK, Jiří, ŠPALEK, Vladimír: Filosofické základy lékařské etiky. 1. vydání. Praha: 

Grada 2003, 113 stran. ISBN 80-247-0440-4 

THOMPSON, Mel: Přehled etiky. 1. vydání. Překlad Pavla Císařová. Praha: Portál 

2004, 167 stran. ISBN 80-7178-806 

TRESTNÍ ŘÁD - TEXT ZÁKONA. Stav listopad 2000. 3. vydání. Praha: C.H. Beck 

2001, 117 stran. ISBN 80-7179-473-2 

65 



VANTUCH, Pavel: Informace o obviněném ve sdělovacích prostředcích a presumpce 

neviny. In: Bulletin advokacie, č.5, 1996, Česká advokátní komora v Praze v 

nakladatelství Milan Horák - REGO, strana 43 - 54 

66 



INTERNETOVÉ ZDROJE 

č lánky : 

h t t p : / / r omove . rad io . cz / cz / c lanek /19372 (18.dubna 2006) 

http://vecivereine.blesk.cz/Clanek18344.htm (30. dubna 2006) 

http://www.blisty.ez/2003/11/3/art15836.html (14. dubna 2005) 

http://www.i inet.orq/Director.aspx?P=Ethics (4. května 2006) 

http://www.infoservis.net/art.php?id=1056016414 (4. května 2006) 

http://www.instinkt-online.cz/obsah/default.asp?rok=2004&cislo=16&id=4 (6. dubna 

2006) 

http://www.novinky.cz/04/15/50.html (28.dubna 2006) 

http://www.rozhlas.cz/diqital/ leqislativa/ zprava/158850 (6. května 2006) 

http://www.rrtv.cz/zprava1999/a312.html (31. dubna 2006) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plaqi%C3%A1t (15. května 2006) 

http://www.blisty.cz/art/25385.html (15. května 2006) 

kodexy : 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex.phtml (10. dubna 2005) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct/kodex/index.php (3. dubna 2005) 

http://www.iprima.cz/zpravodaistviasport/?460e=1530&544e=1826 (5. května 2006) 

http://media.rozhlas.cz/informace/dokumentv/ binarv/00294913.pdf (3. dubna 2005) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&lD=8338&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8320&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8310&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=38188&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8314&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8294&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=158562&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.i inet.orq/Director.aspx?P-Ethics&lD=8369&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet org/r)irector.aspx?P=Ethics&ID=158546&LlD=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158564&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158648&LID-1 (12. května 2006) 

67 

http://romove.radio.cz/cz/clanek/19372
http://vecivereine.blesk.cz/Clanek18344.htm
http://www.blisty.ez/2003/11/3/art15836.html
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics
http://www.infoservis.net/art.php?id=1056016414
http://www.instinkt-online.cz/obsah/default.asp?rok=2004&cislo=16&id=4
http://www.novinky.cz/04/15/50.html
http://www.rozhlas.cz/diqital/leqislativa/
http://www.rrtv.cz/zprava1999/a312.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plaqi%C3%A1t
http://www.blisty.cz/art/25385.html
http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex.phtml
http://www.ceskatelevize.cz/ct/kodex/index.php
http://www.iprima.cz/zpravodaistviasport/?460e=1530&544e=1826
http://media.rozhlas.cz/informace/dokumentv/
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&lD=8338&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8320&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8310&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=38188&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8314&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8294&LID=1
http://www.iinet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=158562&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P-Ethics&lD=8369&LID=1
http://www.iinet
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158564&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158648&LID-1


http://www.iinet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=158634&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158574&LID=1 (12. května 2006) 

http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=8299&HD=1 (12. května 2006) 

http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8365&LID=1 (12. května 2006) 

servery české: 

www.idnes.cz,www.ihned.cz,www.l idovky.cz,www.aktualne.cz.www.novinky.cz, 

www.b lesk .cz ,www.cro .cz ,www.ceska te lev ize .cz ,www.b l i s ty .cz ,www. r r tv .cz , 

www.syndikat-novinaru.cz/et ika,www. ipr ima.cz,www.nova.cz,www.seznam.cz, 

www.svkhk.cz 

servery zahraniční : 

www.bbc .co .uk ,www.da i l yma i l . co .uk , 

www.google.com,www.ijnet.org 

www.observer .co.uk,www. i jnet .org, 

68 

http://www.iinet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=158634&LID=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=158574&LID=1
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Ethics&lD=8299&HD=1
http://www.iinet.orq/Director.aspx?P=Ethics&ID=8365&LID=1
http://www.aktualne.cz.www.novinky.cz
http://www.rrtv.cz
http://www.syndikat-novinaru.cz/etika,www.iprima.cz,www.nova.cz,www.seznam.cz
http://www.svkhk.cz
http://www.dailymail.co.uk
http://www.ijnet.org
http://www.ijnet.org


PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Článek 14 etické kodexu České televize 

ČI. 14 Presumpce neviny 

14.1 Česká televize je povinna respektovat zásadu presumpce neviny, z níž vyplývá, 

že až do pravomocného výroku o vině se na člověka hledí jako na nevinného a nelze 

mu přičítat spáchání trestného činu nebo přestupku. Zásada presumpce neviny na 

prvním místě zavazuje státní orgány a nelze ji ve vztahu k povinnostem České 

televize vykládat tak, že zabraňuje informovat diváky o podezření z kriminálního 

jednání konkrétního člověka, případně publikovat svědectví osob a informace o 

postupu státních orgánů v rámci trestního, případně přestupkového řízení. Takový 

výklad by České televizi znemožňoval podat pravdivou informaci o záležitostech 

veřejného zájmu. Česká televize má však vždy povinnost zdržet se výroků, jimiž by 

bylo na podezřelého (obviněného) pohlíženo, jako by již byl pravomocně odsouzen. 

14.2 Česká televize za předpokladu, že by uveřejnění určité informace, kterou 

získala nezávisle na orgánech činných v trestním řízení, mohlo ohrozit vypátrání 

nebo zadržení pachatele závažného trestného činu, se na základě rozhodnutí 

šéfredaktora příslušné redakce podřídí na nezbytně nutnou dobu informačnímu 

embargu, které na případ uvalily orgány činné v trestním řízení, a informaci 

neuveřejní. V takovém případě však vždy bude o přistoupení na informační embargo 

informovat diváky. 

14.3 Jestliže Česká televize informuje o podezření, že určitá osoba spáchala trestný 

čin, za který ještě nebyla pravomocně odsouzena, odvysílá také stanovisko 

podezřelého (obviněného), je-li možné je získat či s ohledem na probíhající řízení 

uveřejnit. O neuvedení stanoviska podezřelého pro nemožnost jej získat nebo 

uveřejnit rozhodne šéfredaktorem pověřený vedoucí pracovník redakce. 

14.4 Česká televize, informuje-li o podezření ze spáchání méně závažného trestného 

činu, se při označování podezřelých, případně pravomocně odsouzených osob zdrží 

uveřejnění plného příjmení, ledaže by veřejný zájem v dané věci vyžadoval plnou 
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identifikaci podezřelého. Zásadně však nezveřejní plnou identifikaci podezřelého či 

pravomocně odsouzeného v případech méně závažných trestných činů mladistvých. 

14.5 Česká televize se při informování o trestné činnosti nebo přestupcích zdrží 

identifikace příbuzných podezřelého nebo odsouzeného, ledaže by svoji totožnost 

před veřejností neskrývali nebo se svým jednáním podíleli na závadné činnosti, měli 

z něho prospěch, případně by mohli uplatňovat faktický vliv na průběh trestního či 

přestupkového řízení. Za předpokladu, že příbuzným podezřelého nebo 

odsouzeného bude osoba veřejného zájmu (například politici a veřejní činitelé), může 

šéfredaktor redakce i bez splnění některé z výše uvedených podmínek rozhodnout o 

její identifikaci ve vysílání, jestliže by trestní nebo přestupkové řízení mohlo mít 

význam pro posouzení jednání takové osoby v určité funkci, postavení nebo povolání. 

14.6 Česká televize se při vysílání pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží 

vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě či protiprávní ostrakizaci 

podezřelých nebo odsouzených. Nebude také uvádět pořady, jejichž obsahem by byl 

vyvoláván tlak na soudce, aby určitým způsobem rozhodli o vině či trestu. 
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Příloha č. 2: Etický kodex Deníků Bohemia a Moravia 

KODEX DENÍKŮ BOHEMIA A DENÍKŮ MORAVIA: 

DB a DM poskytují veřejnosti nezkreslené, ověřené a úplné informace ve 

faktograf ickém kontextu, který slouží k pochopení souvislostí. Cílem je 

zprostředkovat čtenářům objektivní obraz skutečnosti, aby si o ní mohli udělat 

vlastní úsudek. 

Na stránkách DB a DM umožňujeme konfrontaci různých stanovisek a vyvoláváme 

diskuse o důležitých tématech, o krocích ústavních činitelů a veřejných i soukromých 

institucí. Přitom nepodporujeme politické strany ani jednotlivé politiky, nýbrž hodnoty, 

jakými jsou pluralita, právní stát, lidská práva. 

DB a DM respektují l idskou důstojnost, ctí rodinu, soukromí a intimní sféru. 

Pokud se však soukromé chování dotýká veřejných zájmů, lze o tom v jednotlivých 

případech referovat. Přitom je nutno dbát na to, aby nebyla porušena práva 

nezúčastněných osob. 

Před zveřejněním kritického příspěvku dáváme zásadně možnost vyjádření i 

kritizované straně a publikujeme obě stanoviska současně. Pokud to není možné, 

musí se čtenář alespoň dozvědět, zda a kdy k tomu dojde. 

Odmítnutím stanoviska nemůže však kritizovaný zabránit publikování tématu, jež je 

ve veřejném zájmu. 

DB a DM zaručují redakční ochranu dat. 

Při zveřejňování osobních údajů, to znamená jmen a fotografií při zpravodajství o 

neštástných událostech, vyšetřování trestných činů nebo o soudních procesech je 

třeba se vždy rozhodovat mezi právem veřejnosti na informace a právy dotčených na 

ochranu osobnosti. 

Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na zvláštní ochranu svých osobních údajů. 

Pro porozumění tomu, jak ke katastrofě došlo a jak se odehrála, jsou podrobné 

informace o identitě obětí zpravidla irelevantní. 

Zveřejnění plných jmen a fotografií lidí, podezřelých ze závažných trestních činů je 

na místě, pokud se tak děje v zájmu objasnění zločinu, je už vystaven zatykač, 

anebo pokud se zločin odehrál na veřejnosti. Jinak by se až do rozsudku měly 
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zveřejňovat jen iniciály jmen a fotografie by se měly publikovat tak, aby nebyla 

možná identifikace podezřelého. 

U funkcionářů a nositelů veřejných mandátů je však zveřejnění jmen a fotografií na 

místě, existuje-li souvislost mezi jejich úřadem, popřípadě mandátem a trestným 

činem. Totéž platí o veřejně činných osobách, pokud čin, který se jim klade za vinu, 

je v rozporu s obrazem, který o nich má veřejnost. 

Jména a fotografie postrádaných osob smějí být zveřejněny po dohodě s příslušnými 

úřady. 

Fyzická a psychická onemocnění nebo poškození spadají zásadně do soukromé 

sféry dotčených osob. S ohledem na postiženého a na jeho rodinné příslušníky 

postupují DB a DM taktně a zvláště se vyvarují opovržlivých označení nemocí nebo 

zdravotních institucí, jakkoli jsou tato označení mezi lidmi užívaná. 

Rovněž zpravodajství o sebevraždách vyžaduje zdrženlivost. A to zvláště při 

zveřejňování jmen, fotografií a při líčení bližších okolností. 

Při zpravodajství ze zemí, ve kterých být v opozici proti vládě může ohrožovat životy 

nebo zdraví lidí, je třeba vždy zvážit, že po zveřejnění jmen a fotografií mohou být 

dotyčné osoby místním režimem identifikovány a pronásledovány. Totéž plati při 

zpravodajství o uprchlících. Zveřejňování podrobností o útěku a jeho přípravách 

může ohrozit příbuzné a přátele v dotyčných zemích. 

Všechna osobní data shromážděná za novinářsko-redakčními účely podléhají 

redakčnímu tajemství. 

Zveřejňování informací o mladistvých upravuje zákon č. 218/2003 o soudnictví 

ve věcech mládeže, 

kde se v paragrafu 54 odst. 2. praví: 

„Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by 

vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným 

způsobem, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo 

každého vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého. " 

Zákon ( § 53 ) pamatuje na zachování obdobných principů i pro stádium 

předcházející řízení před soudem. 
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DB a DM usilují o střízlivý tón, prostý laciné senzacechtivosti. Proto se 

vyvarujeme nepřiměřeného vykreslování násilí a brutality. Zvláště bereme 

ohled na ochranu mládeže. 

Nepřiměřeně senzacechtivé je líčení tehdy, je-li člověk ve zpravodajství degradován 

do role pouhého objektu. To se může stát především v situaci, je-li o umírajícím nebo 

trpícím člověku referováno způsobem, který přesahuje veřejný zájem a informační 

potřeby čtenářů. 

Při zpravodajství o neštěstích a katastrofách je nutno respektovat utrpení obětí a 

city rodinných příslušníků. V zásadě nelze připustit, aby se lidé, postižení neštěstím, 

stali v důsledku zpravodajství obětmi podruhé. 

Dohoda s úřady o zpravodajském embargu je možná jen tehdy, může-li být v jejím 

důsledku zachráněn život nebo zdraví obětí a dalších zúčastněných. Zveřejňování 

memoárů pachatelů trestných činů se příčí publicistickým zásadám, pokud autor 

své zločiny následně ospravedlňuje nebo relativizuje, zlehčuje osud svých obětí a při 

podrobném líčení zločinu vychází vstříc senzacechtivosti. 

Užívání drog DB a DM zásadně nebagatelizují. 

DB a DM ctí zásadu, že nikdo nesmí být diskriminován kvůli příslušnosti 

k určité skupině, rase či národnosti, pohlaví, náboženství, etniku nebo sociální 

skupině. 

Proto se při zpravodajství o vyšetřováních trestných činů a probíhajících soudních 

řízeních vyvarujeme předsudků a zdržujeme se jednostranných soudů. 

Nerozdmýcháváme předsudky vůči menšinám. 

Před zahájením řízení a v jeho průběhu se vystříháme titulků a líčení, předjímajících 

výsledek Podezřelého neprezentujeme jako pachatele. 

Zpravodajství o vyšetřování trestných činů a o soudním řízení slouží pečlivé 

informaci veřejnosti, o trestných činech Až do vynesení rozsudku platí presumpce 

neviny, a to i v případě doznání. Jakkoli je otázka pachatele pro veřejnost zjevná, 

nesmí být podezřelý znázorňován jako vinný. Předpojatá líčení a tvrzení, předjímající 

výsledek, porušují ústavní ochranu lidských práv, která platí neomezeně i v případě 

pachatelů trestných činů. 

Cíl zpravodajství nesmí spočívat v dodatečném společenském trestání odsouzených 

na „mediálním pranýři". Proto je třeba při zpravodajství vždy zřetelně rozlišovat mezi 

podezřením a prokázanou vinou. 
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Pokud DB a DM referovaly jmenovitě o odsouzení známé osoby, které ještě 

nenabylo právní moci, mají referovat i o jejím eventuálním odvolání, zmírnění žaloby, 

případně o zastavení stíhání. 

Při zpravodajství o tématech z oboru medicíny musí DB a DM v zájmu své 

věrohodnost i zachovat smysl pro míru. Proto se vyvarujeme nepřiměřeně 

senzačního líčení, které by mohlo u čtenářů vzbuzovat zbytečné obavy nebo 

falešné naděje. 

Výsledky výzkumu, který se nachází v raném stádiu, neprezentujeme jako ukončené 

nebo téměř ukončené. Informace o údajných úspěších či neúspěších lékařského a 

farmaceutického výzkumu v boji s nemocemi je zapotřebí obzvlášť pečlivě a 

odpovědně zkoumat. 

V obsahu a formě je třeba se vyvarovat všeho, co by v nemocných a jejich rodinných 

příslušnících mohlo vzbudit neoprávněné a skutečnému stavu bádání neodpovídající 

naděje na rychlé uzdravení. Na druhou stranu ale kritické nebo dokonce 

jednostranné zpravodajství o kontroverzních názorech nesmí nemocné znejistit a 

zpochybňovat možný úspěch terapeutických opatření. 

DB a DM kladou zvláštní důraz na regionální perspektivu a pěstují za tímto 

účelem soustavný dialog se svou čtenářskou obcí. 

Prostřednictvím svých dopisů se naši čtenáři účastní tvorby veřejného mínění. Při 

jejich otiskování je tedy nutno pečlivě dodržovat publicistické zásady. Především 

musí redakce zvážit, zda je dopis svým obsahem a formou vhodný k publikaci. 

Zejména u kritických podnětů je nutno vždy vyloučit pokus o manipulaci. Právní 

nárok na otištění dopisů čtenářů neexistuje. 

Dopisy jsou obvykle zveřejňovány se jménem autora. Jen ve výjimečných, věcně 

oprávněných případech, pokud redakce zná identitu autora a je schopna anonymní 

zveřejnění zdůvodnit, lze od této zásady ustoupit. Plné adresy čtenářů se 

nezveřejňují. Pokud existují pochybnosti o identitě odesilatele, je lepší se otištění 

vzdát. Fingované dopisy čtenářů se neslučují s posláním DB a DM. 

Krácení je možné, pokud příslušná rubrika dopisů čtenářů obsahuje sdělení, že si 

redakce na to vyhrazuje právo. Pokud si odesilatel krácení výslovně zakáže, musí to 

redakce respektovat i když si právo na krácení v rubrice vyhradila. Může však od 

zveřejnění dopisu ustoupit. 
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Všechny dopisy čtenářů podléhají redakčnímu tajemství a v žádném případě nesmějí 

být poskytovány dalším osobám. 

Zprávy a informace, určené ke zveřejnění slovem nebo obrazem, je třeba 

pečlivě zkoumat co do jejich pravdivého obsahu. Jejich smysl nesmí být 

překroucen nebo zfalšován zpracováním, titulkem ani popiskou pod fotografií. 

Zřetelně odlišujeme názory od zpravodajství. Osobní mínění autorů reflektují 

komentáře, sloupky a fejetony, které jsou nedílnou součástí svobody tisku. Jakékoli 

osobní výpady, zesměšňování, mentorování, paušální útoky, diskriminace nebo 

nálepkování jsou zneužitím této svobody. Hodnotové soudy musejí být podloženy 

důkladnou a srozumitelnou argumentací, protože slouží čtenáři k tvorbě jeho 

vlastního stanoviska. 

Pokud by ilustrace, zvláště pak fotografie, mohla být při zběžném čtení pochopena 

jako dokument, je zapotřebí čtenáře upozornit, že se jedná o ilustraci. 

Na vyžádání předkládáme rozhovory k autorizaci. Při anonci rozhovoru a při jeho 

shrnutí je třeba si vždy uvědomovat, že je protagonista rozhovoru zákonně chráněn 

proti zavádějícím sdělením, která by poškozovala jeho oprávněné zájmy. 

Při zveřejnění výsledků výzkumů veřejného mínění je zapotřebí publikovat, kolik lidí 

se jej zúčastnilo, kdy se výzkum konal, kdo ho zadal a jak zněla otázka. 

Postupujeme pečlivě i při předběžném zpravodajství o nadcházejících akcích. 

Šíříme-li předběžné zprávy od tiskových orgánů, udáváme pramen. Krácení nebo 

přídavky nesmějí zavádět k nesprávným závěrům, poškozujícím oprávněné zájmy 

třetích osob. 

Embarga dodržujeme, pokud byla předem dojednána a mají věcný důvod. Například 

jedná-li se o ještě nepronesený proslov či nezveřejněnou obchodní zprávu firmy. 

Otištění nepotvrzené zprávy nebo podezření je nutno pečlivě zvážit, publikovat je 

pouze pokud se dotýkají veřejného zájmu a v každém případě je jako nepotvrzené 

jasně označit. 

Spolupracovníc i DB a DM odpovídají za materiály, které zveřejní. 

Zveřejnění nepravdivé nebo nepřesné zprávy je nutno okamžitě opravit. Pro čtenáře 

musí být rozpoznatelné, že minulá zpráva byla zcela nebo zčásti nesprávná. Proto je 

nutno vztáhnout opravu a zveřejnění korektního obsahu k této předchozí zprávě. 
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Údaje a materiály, informace a fotografie získáváme profesionálně korektním 

způsobem. Uvědomujeme si, že jakákoli nepoctivost z naší strany by snížila 

důvěru veřejnost i v DB a DM. 

Rešerše je nezbytným instrumentem novinářské práce. Zásadně platí, že novinář při 

ní neskrývá svou profesní totožnost a neuvádí o sobě žádné nepravdivé údaje. 

Skrytá rešerše je oprávněná jen ve výjimečných případech, kdy takto získané 

informace splňují kritérium zvláštního veřejného zájmu a zůstaly by jinak nepřístupné. 

Před jejich publikací je nutno zvážit právní důsledky. V textu je třeba skrytou metodu 

otevřeně přiznat a ospravedlnit. 

Na hraně skryté metody balancuje specifický žánr reportáže v utajení, jejímž 

smyslem je zprostředkovat čtenáři perspektivu zvnitřku. I zde je vždy nutno pečlivě 

zvážit možné právní důsledky. 

Obzvláštní zdrženlivost je na místě při rešerších, týkajících se osob, které nedokáží 

dohlédnout důsledky svých výpovědí. To platí hlavně o lidech s omezenou 

svéprávností, o dětech a mladistvých, a o lidech v nouzi. Jejich situaci nezneužíváme 

k obstarávání informací a obrazového materiálu. 

Při neštěstích a katastrofách dbáme na to, že záchranná opatření mají přednost před 

nárokem veřejnosti na informovanost. 

K důvěryhodné práci novináře patří jasná identifikace informačních zdrojů. 

Proto vždy pečl ivě zvažujeme, zda přistoupíme na požadavek jejich utajení. 

Pokud informant podmínil použití svých informací tím, že jako zdroj zůstane 

v anonymitě, snažíme se získat stejnou informaci z jiného zdroje. Slíbené utajení 

však respektujeme. Výjimkou je informace, týkající se trestných činů, v jejichž 

důsledku nastává oznamovací povinnost. 

O utajovaných skutečnostech a plánech můžeme referovat, dojdeme-li po posouzení 

právních důsledků ke zjištění, že potřeba informovat veřejnost je důležitější než 

důvody, vedoucí k utajení. 

Dobré jméno DB a DM a vydavatelství VLP je pro všechny spolupracovníky 

prvořadou hodnotou. Proto se vyvarujeme konfliktu zájmů a nezneužíváme 

dobrou pověst DB a DM ke svým osobním cílům. 

Při souběhu publicistické činnosti a aktivit v politické nebo hospodářské sféře musejí 

všichni zúčastnění dbát na striktní oddělení těchto funkcí. Každý autor musí neustále 
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zvažovat, zda jeho subjektivní závazky, plynoucí z členství v politické straně, 

občanských iniciativách nebo spolcích neovlivňují jeho práci. Pokud pracovní 

smlouva s DB a DM přímo nevylučuje politické funkce a krátkodobé vedlejší smlouvy 

s politickými nebo hospodářskými organizacemi a PR-agenturami, musí dotyčný 

novinář o své vedlejší aktivitě informovat svého zaměstnavatele stím, že dočasně 

nebude psát o tématech, při kterých by se dal střet zájmů předpokládat, 

Odpovědnost DB a DM vůči veřejnosti vyžaduje, aby redakční publikace nebyly 

ovl ivňovány soukromými nebo obchodními zájmy třetích osob ani osobními a 

ekonomickými zájmy spolupracovníků. Proto je nutno dbát na jasné oddělení 

redakčního a reklamního textu. 

Placené inzertní publikace se řídí komerčními zásadami, za které redakce nemůže 

nést odpovědnost. Proto je třeba vždy zajistit, aby čtenář reklamu v novinách jasně 

rozpoznal. 

Redakční publikace, upozorňující na firmy, jejich výrobky, služby nebo akce nesmějí 

překročit hranici mezi nestrannou informací a skrytou reklamou. Takové překročení 

lze předpokládat, pokud text jde nad rámec odůvodněného veřejného zájmu nebo 

informačních potřeb čtenářů. 

Při práci s PR materiály je nutno mít vždy na paměti, že je v sázce věrohodnost DB a 

DM jako nezávislého zdroje informací. Proto je na místě obzvláštní pečlivost. 

Přijímání a poskytování výhod jakéhokoli druhu, které by mohly ochromit 

svobodu rozhodování vydavatelství a redakce, nejsou slučitelné s dobrou 

pověstí a nezávislostí DB a DM. Kdo se nechá podplatit, aby šířil nebo potlačil 

zprávu, jedná nečestně a proti etice svého povolání. 

Nebezpečí omezení svobody rozhodování vydavatelství a redakce a nezávislého 

mínění žurnalistů vzniká tehdy, když redaktoři a redakční spolupracovnici přijmou 

pozvání a dary, jejichž hodnota převyšuje cenu obvyklou v běžném společenském a 

pracovním styku. Je nutno se tudíž vyvarovat už i zdání, že by svoboda rozhodování 

redakce a vydavatelství mohla být přijímáním pozvání a darů poškozena. 

Dary se rozumí materiální i nemateriální výhody všeho druhu. Přijímání běžných 

reklamních artiklů k denní potřebě nebo jiných běžných předmětů k tradičním 

příležitostem lze akceptovat. V žádném případě však nesmějí být přijímáním nebo 

rozdáváním dárků, slev a pozvání nijak ovlivněny nebo dokonce znemožněny 
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rešerše nebo zpravodajství. Vydavatelství a novináři musejí trvat na tom, že 

informace jsou poskytovány bez ohledu na dárky nebo pozvánky. 

Se sponzorováním cest ze strany institucí a organizací musí souhlasit šéfredaktor a 

v článcích je třeba na tuto skutečnost upozornit. 
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Příloha č. 3: Článek 20 etického kodexu Českého rozhlasu 

ČI. 20 Presumpce neviny 

20.1 Český rozhlas je povinen respektovat zásadu presumpce neviny, z níž vyplývá, 

že až do pravomocného výroku o vině se na člověka hledí jako na nevinného. 

Zásada presumpce neviny na prvním místě zavazuje státní orgány a nelze ji ve 

vztahu k povinnostem Českého rozhlasu vykládat tak, že zabraňuje informovat 

posluchače o podezření z kriminálního jednání konkrétního člověka, případně 

publikovat svědectví osob a informace o postupu státních orgánů v rámci trestního, 

případně přestupkového řízení. Takový výklad by Českému rozhlasu znemožňoval 

podat pravdivou informaci o záležitostech veřejného zájmu. Český rozhlas má však 

vždy povinnost zdržet se výroků, jimiž by bylo na podezřelého, obviněného nebo 

obžalovaného pohlíženo, jako by již byl pravomocně odsouzen. 

20.2 Za předpokladu, že by uveřejnění určité informace, která nebyla získána 

nezávisle na orgánech činných v trestním řízení, mohlo ohrozit vypátrání nebo 

zadržení pachatele zvlášť závažného trestného činu, podřídí se Český rozhlas na 

základě rozhodnutí šéfredaktora příslušné stanice na nezbytně nutnou dobu 

informačnímu embargu, které na případ uvalili orgány činné v trestním řízení, a 

informaci neuveřejní. V takovém případě však vždy bude o přistoupení na informační 

embargo informovat posluchače. 

20.3 Informuje-li Český rozhlas o podezření, že určitá osoba spáchala trestný čin, za 

který ještě nebyla pravomocně odsouzena, odvysílá také stanovisko takové osoby, 

je-li možné je získat či s ohledem na probíhající řízení uveřejnit. O neuvedení 

stanoviska takové osoby pro nemožnost je získat nebo uveřejnit rozhodne vedoucí 

zaměstnanec redakce pověřený šéfredaktorem. 

20.4 Informuje-li Český rozhlas o podezření ze spáchání méně závažného trestného 

činu, zdrží se při označování podezřelých, obviněných, obžalovaných nebo 

odsouzených osob uveřejnění plného příjmení, ledaže by veřejný zájem v dané věci 

vyžadoval plnou identifikaci podezřelého. Zásadně však nezveřejní plnou identifikaci 

podezřelého, obviněného, obžalovaného nebo odsouzeného v případech méně 
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závažných trestných činů mladistvých nebo kdyby mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti 

uvedených osob. 

20.5 Český rozhlas se při informováni o trestné činnosti nebo přestupcích zdrží 

identifikace příbuzných podezřelé, obviněné, obžalované nebo odsouzené osoby, 

ledaže by svoji totožnost před veřejností neskrývali nebo se svým jednáním podíleli 

na závadné činnosti, měli z ní prospěch, případně by mohli uplatňovat vliv na průběh 

trestního či přestupkového řízení. Za předpokladu, že přímým nebo blízkým 

příbuzným takové osoby bude osoba veřejného zájmu (například politici a veřejní 

činitelé), může šéfredaktor stanice i bez splnění některé z výše uvedených podmínek 

rozhodnout o identifikaci této osoby ve vysílání, jestliže by trestní nebo přestupkové 

řízení mohlo mít význam pro posouzení jednáni takové osoby v určité funkci, 

postavení nebo povolání. 

20.6 Český rozhlas se při vysíláni pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží 

vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě či protiprávní ostrakizaci 

podezřelých, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených. Nebude také uvádět 

pořady, jejichž obsahem by byl vyvoláván tlak na soudce, aby určitým způsobem 

rozhodl o vině či trestu. 
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