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Společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, DIČ: CZ281 91 226, se sídlem Praha 7, Dobrovského 25, PSČ 170 
55, zapsaná v oddílu B vložce 12746 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen 
„vydavatelství Economia“ nebo „vydavatel“) tímto aktualizuje 
 

 
ETICKÝ KODEX VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA 

 
PREAMBULE 

Základní listina práv a svobod zaručuje právo na informace. Naší odpovědností je, že informace, které 
poskytujeme našim čtenářům, jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Prvotní je pro nás zájem našich čtenářů. 
Nesloužíme zájmům zdrojů informací, politiků či lobbistů.  

Protože se naše tituly věnují politice, ekonomice a byznysu, mají pro své čtenáře nezastupitelný význam. 
Naše články slouží pro jejich profesionální i osobní rozhodování. Často pro ně mohou být jediným zdrojem. 
Z toho vyplývá mimořádná zodpovědnost za obsah našich článků. 

Jsme si vědomi konfliktu zájmů, který je dán tím, že jsme sami součástí mediálního průmyslu, který je 
významnou součástí ekonomiky, a také tím, že většinový akcionář vydavatelství Economia podniká 
v dalších odvětvích ekonomiky. Tento konflikt zájmů nesmí nikdy vést k tomu, abychom se těmto 
problematikám vyhýbali, psali o nich z důvodu konfliktu zájmů méně nebo jinak než píšeme o jiných 
odvětvích. Naší profesionální povinností je o nich psát ve stejném rozsahu, jako by tento konflikt zájmů 
neexistoval. Není-li to zcela zřejmé ze samotného článku, vždy na konflikt zájmů explicitně upozorníme. 

Vydavatel rozhoduje o základním zaměření titulů a jejich pozici v rámci relevantního trhu. Koncepci titulu 
předkládá jeho šéfredaktor, v případě odborného tisku publisher B2B. Odsouhlasená koncepce se stává 
závazným rámcem pro redakční práci. Vydavatel garantuje redaktorům plnou svobodu k novinářské tvůrčí 
práci v rámci zaměření titulu a schválené koncepce. 

Tituly vydavatelství Economia podporují principy demokracie a tržní společnosti založené na volné 
konkurenci subjektů. Neposkytují prostor propagaci extrémních názorů směřujících k diskriminaci a 
potlačování lidských práv. Při své práci se redaktoři řídí zákony České republiky.  

(Poznámka: Jako redaktoři jsou pro účely tohoto kodexu chápáni všichni, kdo se podílejí na zpracování 
textových i obrazových materiálů tj. autoři, editoři, vedoucí vydání, webeditoři, grafičtí redaktoři ad. bez 
ohledu na druh právního vztahu k vydavateli.) 
 
PRÁCE S INFORMACEMI 

• Redaktoři přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Dbají na to, aby je nezkreslili 
ani použitím nevhodného titulku, doprovodnou fotografií a podobně. 

• Ve svých materiálech redaktoři rozlišují faktické údaje, osobní názory a spekulace. 

• Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoliv poškodit, musí 
být neprodleně opravena. 

• Redaktoři obecně nepublikují zpravodajské články vycházející pouze z informací jednoho zdroje. 
Výjimkou jsou agenturní zprávy, články statistického charakteru, zpravodajství o projevech politiků 
a podobné články.  

• Ve výjimečných případech je možné čerpat pouze z informací jednoho zdroje. Publikování takové 
informace schvaluje šéfredaktor. 

• Redaktoři uvádějí zdroje, z nichž čerpali. 

• Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, musí vždy dostat možnost vyjádření. 

• Osobám, se kterými redaktor mluví a žádá je o informace, se musí představit jako novinář. Výjimky 
se týkají například testování kvality služeb a citlivé investigativní práce a musí je schválit 
šéfredaktor. 

• Veškeré osobní údaje shromážděné, zpracované a použité pro redakční účely jsou předmětem 
redakčního tajemství. 
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• Redaktor je povinen upozornit šéfredaktora na článek, jehož zveřejnění může být spojeno s rizikem 
žaloby. Pro takový případ je povinen zaarchivovat všechny podklady, z nichž vycházel, zejména 
nahrávky, fotografie apod. 

 
ODDĚLENÍ REDAKČNÍCH A KOMERČNÍCH ZÁMĚRŮ 

• Redaktoři se nepodílejí na náboru inzerce. Redaktor nesmí slibovat článek výměnou za inzerci. 

• Články napsané redaktory nemohou být využívány v inzerátech. 

• Inzertní části deníku jsou zřetelně odlišeny od redakčních. 

• Sdělení vydavatele jsou jako taková označena. 
 
KONFLIKT ZÁJMŮ  

• Pokud redaktorovi hrozí při výkonu práce jakýkoliv konflikt zájmů, je povinen to sdělit 
šéfredaktorovi a takové práci se vyhnout. 

• Politická a občanská angažovanost redaktora nesmí být v rozporu s novinářskou nezávislostí a 
nesmí poškozovat dobré jméno titulu a vydavatele. Redaktoři na ni musí upozornit svého 
šéfredaktora. 

• Členství v orgánech společností se redaktorům nedoporučuje.  

• Redaktoři se musí vystříhat jakékoli formy manipulace trhu.  

• Redaktor nepíše o podniku, na jehož hospodářských výsledcích má zájem on sám anebo osoby 
jemu blízké. Takový konflikt zájmů sdělí bezodkladně šéfredaktorovi. 

• Redaktoři při své práci nepřijímají dary od lidí a firem, o nichž píší. Netýká se to symbolických 
dárků či běžného pohoštění. Pokud by odmítnutí hodnotného daru bylo nezdvořilé, redaktor tento 
dar může přijmout za redakci, která jej pak věnuje charitě. Při přijímání daru to oznámí dárci. 
 

 
INFORMOVÁNÍ O VYDAVATELSKÉM TRHU A O VYDAVATELI 

• Redaktoři považují vydavatelský, reklamní a inzertní trh za nedílnou součást tržní ekonomiky a 
v tomto smyslu mají povinnost o nich kvalitně a profesionálně informovat.  

• Redaktoři mají povinnost věnovat se s maximální profesionalitou i tématům, v nichž figuruje 
vydavatelství Economia nebo jeho jednotlivé součásti. Vyplývá to z  povinnosti dávat čtenářům 
úplné a nezkreslené informace.  

• O vydavatelství Economia nebo o jeho součástech a titulech informují redaktoři v rozsahu a 
způsobem, jakým by o těchto skutečnostech informovali v případě, kdyby jejich účastníkem nebylo 
vlastní vydavatelství.  

• O aktivitách majoritního akcionáře informují redaktoři bez zábran a objektivně. Činí tak v rozsahu 
a způsobem, jakým by o těchto skutečnostech informovali v případě, kdyby jejich účastníkem nebyl 
majoritní akcionář. Skutečnost, že tomu tak je, uvedou v textu či poznámce. 

 
SLUŽEBNÍ CESTY 

• Redaktoři mohou v některých případech a po schválení šéfredaktorem cestovat za peníze vlád a 
neziskových organizací v souvislosti s přípravou příspěvků pro vydavatele.  

• Ve výjimečných případech může redaktor cestovat za peníze třetí osoby, pokud má cesta pro titul 
jednoznačnou zpravodajskou hodnotu a na základě předloženého programu cesty. Takovou cestu 
musí schválit šéfredaktor a v případě odborného tisku publisher B2B vydavatele. 

 
RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ A PRÁCE SE ZDROJI 

• Redaktoři respektují soukromí osob, o nichž přinášejí informace. Veřejně známí lidé požívají menší 
ochranu soukromí než ostatní občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za 
jejich jednání vůči společnosti.  
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• Vyžaduje-li investigativní práce narušení soukromí, lze to zdůvodnit jen veřejným zájmem 
informovat. Takový postup musí předem schválit šéfredaktor.  

• Redaktoři chrání identitu zdrojů. Šéfredaktor může požádat redaktora o sdělení jména zdroje 
informace. Redaktor je povinen toto šéfredaktorovi sdělit. Nestane-li se tak, nemůže být článek 
publikován, protože šéfredaktor za něj nemůže přijmout odpovědnost.  

• Citace výroků a informace od občanů, kteří si nepřejí být jmenováni, používá redakce výjimečně.  

• Redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Pravidla vedení každého rozhovoru domluví 
redaktor s interviewovaným předem. Redaktor nedovolí dodatečné zásahy do textu rozhovoru, které 
mají jiný než zpřesňující charakter. Zhlédnutí textu rozhovoru interviewovaným před publikací je 
však zdvořilostí. 

• Redaktoři dodržují zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných uvádějí pouze v 
případě, je-li to ve veřejném zájmu. Neidentifikují v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez 
jejich výslovného souhlasu. 

 
SPOLUPRÁCE S JINÝMI MÉDII 

• Redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, nespolupracují s médii, která jsou přímými 
konkurenty vydavatele. 

• Redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, mohou se souhlasem šéfredaktora spolupracovat se 
všemi tituly vydavatelství Economia. 

• S ostatními médii mohou redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, spolupracovat, pokud jsou 
v nich identifikováni jako redaktoři, autoři, spolupracovníci nebo přispěvatelé příslušného titulu 
vydavatelství Economia. Spolupráci musí předem povolit šéfredaktor, v případě šéfredaktorů 
generální ředitel (v případě šéfredaktorů odborného tisku publisher B2B). 

• Pro redaktory, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, zároveň platí zákaz výkonu jiné výdělečné 
činnosti shodné s předmětem činnosti vydavatele bez předchozího písemného souhlasu vydavatele 
ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.  

• Redaktoři, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele, mohou spolupracovat s ostatními vydavatelstvími 
(mimo tituly Economia), pokud tím nedojde nebo nemůže dojít k poškození práv a oprávněných 
zájmů vydavatele.  

 
 
PLATNOST A DODRŽOVÁNÍ KODEXU 

Tento kodex platí pro všechny tištěné a elektronické tituly vydavatelství Economia. 

Vydavatelství Economia přikládá tomuto kodexu velký význam. Všichni redaktoři titulů vydavatelství 
Economia jsou povinni ve všech ohledech ustanovení tohoto kodexu dodržovat. 

Porušení zásad kodexu může být důvodem pro ukončení spolupráce s redaktorem.  Tento etický kodex byl 
schválen vedením vydavatelství Economia, a. s. dne 24. 10. 2011 a je účinný od 1. 11. 2011.  

 
 
 
 
 
 
    
Ing. Petr Babický  v.r.     Eva Čermáková v.r. 
Generální ředitel a člen představenstva   Ředitelka řízení lidských zdrojů 
 
 
 
 


