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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá procesem přerodu profesionálních novinářů v aktivní politiky. 

Zkoumáním konkrétního novináře se snaží dojít k obecnému závěru, jaké motivace novináře 

vedou k tomu, aby se stali politiky. Předmětem práce je i zasazení tohoto fenoménu do kontextu 

novinářské etiky a hledání odpovědi na to, zda je možné obě profese vykonávat současně – 

případně jakou formou. Práce je metodologicky vedená jako případová studie a kombinuje 

hloubkový rozhovor s obsahovou analýzou. Hlavní aktér případové studie Martin Komárek byl 

dlouholetým komentátorem nejdříve Mladé fronty, později Mladé fronty DNES. V roce 2013 

se rozhodl z médií odejít a stal se členem politického hnutí ANO 2011, které založil miliardář 

Andrej Babiš. Právě Babiše ale Martin Komárek ve svých textech ještě jako novinář několikrát 

silně kritizoval. Jeho změna názoru na Andreje Babiše byla proto velkým překvapením. Ve třetí 

části práce jsou ve stručnosti uvedeny další příklady pěti vybraných novinářů, kteří udělali 

podobné rozhodnutí jako Martin Komárek, a vstoupili do politiky. 

  



Abstract 

This bachelor thesis deals with the process of transition of professional journalists into active 

policy. By exploring a particular journalist, it tries to reach a general conclusion on what 

motivates journalists to become politics. The subject of the thesis is to place this phenomenon 

in the context of journalistic ethics and to find answers to whether it is possible to practice both 

professions at the same time – eventually in what form. The thesis is methodologically 

conducted as a case study and combines a thorough interview with content analysis. Martin 

Komárek, the main actor of case studies, has been a long-standing commentary of  Mladá fronta, 

later Mladá fronta DNES. In 2013, he decided to leave the media and became a member of the 

political movement ANO 2011 founded by billionaire Andrej Babiš. It was Martin Komárek 

who criticized Babiš several times in his texts as a reporter. His change of opinion on Andrej 

Babiš was therefore a great surprise. Further examples of five selected journalists who made a 

similar decision as Martin Komárek did and entered into politics are given in the third part of 

the thesis. 
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ÚVOD 

Fenomén vstupu novinářů do politiky v České republice není výjimečný – 

v minulosti se aktivními politiky stali například Jan Ruml, Vladimír Mlynář, Jana 

Bobošíková, Pavel Dostál, Jaromír Štětina, Radek John nebo Jiří Dienstbier st. Změna 

povolání ale nebyla vždy definitivní a někteří z nich zůstali součástí jak mediálního, tak 

i politického prostředí.  

A to i přes to, že spojení těchto dvou profesí s sebou přináší etické problémy. 

V našem historicko-politickém kontextu je navíc novinář spojovaný s konkrétním 

politickým subjektem, kterému otevřeně „straní“, považovaný spíš za menšinu.  

Vzhledem ke svému doplňujícímu studiu politologie a mezinárodních vztahů jsem 

se rozhodla zvolit téma, které se týká jak médií, tak i politologie. Propojení těchto dvou 

pohledů by mělo nabídnout komplexnější obraz procesu, jak se z novinářů stávají 

profesionální politici. První výzkumná otázka se proto týká toho, jestli je možné obě 

povolání vykonávat současně, popřípadě jestli je možné tyto dvě profese střídat. 

V profesních kodexech se ve většině případů uvádí, že novinář by neměl dávat 

najevo své politické přesvědčení – aby publikum nemohlo poznat, k jaké straně nebo 

politické osobnosti se přiklání. V případě, že je otevřeně s nějakou z nich spojovaný kvůli 

své politické minulosti, tak nesplňuje jednu ze základních etických podmínek novinářů – 

tedy neutralitu. Neplatí to však pro tzv. stranický tisk, o kterém se zmíním v první části 

práce. 

V případové studii1 se rovněž zaměřím na odpověď na otázku, jaké motivace 

vedou novináře k tomu, aby vyměnili roli pasivního pozorovatele za pozici aktivního 

politika podílejícího se na politických rozhodnutích a činnostech, které ti samí novináři 

do té doby kritizovali. 

První kapitola je věnovaná teoretické části a vymezení pojmů „novinář“, „politik“ 

a také jejich vzájemnému vztahu a vlivu. Kromě toho obsahuje i podkapitoly, které 

popisují fenomény tzv. politického paralelismu a výše zmiňované stranické žurnalistiky. 

                                                      
1 Případová studie je jedním ze základních a nejrozšířenějších typů kvalitativního výzkumu, využívá ale i 

metod kvantitativních, vždy to závisí na výzkumné otázce a charakteristikách studovaného případu, viz: 

MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedaogika [online]. 65(2), 113-142 [cit. 

2017-05-15]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: 

file:///C:/Users/Davidov%C3%A1/Downloads/Ped_2015_2_02_Mare%C5%A1_113_142%20(1).pdf.   

Ve své práci využiji hloubkový rozhovor a obsahovou analýzu. 

file:///C:/Users/DavidovÃ¡/Downloads/Ped_2015_2_02_MareÅ¡_113_142%20(1).pdf
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 Druhá kapitola je zaměřená na přerod novináře v politika na konkrétním příkladu 

Martina Komárka. Je v ní popsána Komárkova profesní dráha od konce 80. let, kdy byl 

redaktorem normalizační Mladé fronty, přes jeho působení v porevoluční Mladé frontě 

DNES, po jeho politické angažmá po roce 2013, když opustil povolání novináře a rozhodl 

se stát poslancem za hnutí ANO 2011.  

 A to i přes to, že lídrem hnutí byl Andrej Babiš, kterého Martin Komárek ve svých 

článcích několikrát poměrně výrazně kritizoval. Řadu svých kolegů-novinářů proto svým 

rozhodnutím velmi překvapil.  

Konečné období do roku 2015, které jsem uvedla v tezích bakalářské práce, jsem 

se rozhodla rozšířit až do roku 2017. A to především kvůli zajímavému aktuálnímu vývoji 

Komárkovy politické kariéry – v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 

2017 už nebude lídrem kandidátky v Libereckém kraji a není jisté, jestli se dostane na 

„volitelnou příčku“ na kandidátní listině v jiném volebním obvodu.2  

Ve třetí kapitole se pokusím prolínání politiky a žurnalistiky zasadit do kontextu 

novinářské etiky. Uvedu příklady, jak podobnou situaci ve vybraných profesních 

kodexech jednotlivé mediální instituce upravují. Krátce také popíšu cestu do politiky 

dalších pěti vybraných novinářů – Radka Johna, Jany Bobošíkové, Jana Rumla, Vladimíra 

Mlynáře a Jaromíra Štětiny. 

V přílohách je pak k dispozici kompletní přepis rozhovoru s Martinem Komárkem 

(včetně doplňujících otázek), morální kodex člena hnutí ANO 2011, fotografie 

předvolebních billboardů hnutí ANO 2011 a také celé znění Komárkova výrazného 

článku s názvem „Miliardář Babiš prská jako Pepa z hospody“.  

                                                      
2  Hnutí ANO se zbavuje 'kluků z plakátu'. Do sněmovních voleb pošle nové tváře. 

In: IROZHLAS.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno
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1. VZTAH NOVINÁŘE A POLITIKA 

Novináři a politici se vzájemně setkávají denně a jeden bez druhého téměř 

nemohou existovat. Obě povolání se podílí na tvorbě veřejného mínění3 a mají velký vliv 

na společnost. V historii se objevily různé přístupy k jejich vzájemnému vztahu a 

spolupráci. Ať už šlo o otevřeně stranickou žurnalistiku v meziválečném období nebo 

v dnešní době více upřednostňovanou snahu o neutralitu a vyváženost. Vždy také záleželo 

na tom, jaký mediální systém měla daná země – ten se často odvíjel od kulturních 

zvyklostí, tradic a politického systému obecně. 

Publikum především v demokratických společnostech vždy od médií očekává, že 

budou nosiči zpráv, tvůrci názorů a komunikačním spojením mezi občany a vládou. 

Aktuální události veřejného významu, o kterých chtějí novináři informovat, jsou taky 

v mnoha případech událostmi nějakým způsobem politickými. A protože jsou pro 

zpravodajské publikum relevantní nebo zajímavé, tak se v médiích tyto informace 

objevují. Novinář i politik se tak často dostávají do symbiotického vztahu vzájemné 

pomoci (McQuail, 2016: 38). 

 

1.1  Kdo je politik? 

Definicí toho, kdo je politik a co je náplní jeho práce se politická filosofie zabývá 

už od antiky. Ostatně samotný výraz „politik“ (a politika) je odvozený od řeckého slova 

polis, které označuje město, obec nebo stát.4 Politika je tedy „vše, co se týká státu“.  

Charakterizovat pojmy „politika“ a „politik“ se pokoušela řada autorů. 

Aristoteles například ve své Politice tvrdí, že politika je nejdůležitější vědou, protože je 

to činnost, prostřednictvím které se lidé snaží zlepšit svůj život a vytvořit dobrou a 

spravedlivou společnost. Člověk je totiž podle něj „bytost přirozeně politická“. Rozšířená 

je i charakteristika, že politika je „správou věcí veřejných“ nebo „úsilí o podíl na moci“. 

A politici jsou ti, kdo se této činnosti účastní (Heywood, 2004: 23-32). 

Italský filosof, politik, historik a diplomat Niccolò Machiavelli (2007: 19) ve 

svém slavném díle Vladař radí Lorenzovi Medicejskému, jak si udržet moc a popisuje 

                                                      
3 Pojmem „veřejné mínění“ americký novinář a filosof Walter Lippmann (2015: 52) rozumí společenskou 

vrstvu, která má vliv na náš duševní kontakt se světem a hraje důležitou roli v tom, jak věci posuzujeme a 

co považujeme za přijatelné a co ne. 
4  Polis (řecky) – městský stát; ve starověkém Řecku se tak automaticky označovala i nejvyšší a 

nejžádnoucnější forma organizace společnosti (Heywood, 2004: 25) 
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politika (resp. panovníka) jako člověka, který má být ideálně lidský a shovívavý, zároveň 

ale taky občas přísný, budit respekt a přizpůsobovat svoje chování tomu, co je pro něj 

v danou chvíli výhodné. 

Významný německý sociolog a politický ekonom Max Weber (1929: 19) se zase 

definicí toho, kdo je politik a jaký by měl být, zabývá ve své přednášce Politika jako 

povolání. Text, který vyšel devět let po Webrově smrti, dělí politiky na dvě základní 

skupiny – na ty, co žijí „z politiky“ a na ty, co žijí „pro politiku“. 

Ti, co podle něj žijí „z politiky“ berou politiku jako svého druhu živobytí a chtějí 

touto činností získat trvalý zdroj příjmů. Naopak „pro politiku“ žijí lidé, kteří nejsou 

ekonomicky závislí na příjmech z politiky – například rentiéři – politická činnost je 

v jejich případě tzv. „čestným úřadem“. 

Weber dále píše, že pokud má být politika povoláním i pro nemajetné lidi, tak za 

ní musí být patřičná odměna. Takový politik může být buď „příjemcem prebendy“, 

„placeným politickým úředníkem“ nebo „podnikatelem“ – tzn. že svoje počáteční výdaje 

považuje za kapitálový vklad, který mu při využití jeho politického vlivu přináší zisk. 

 

1.2 Kdo je novinář? 

O tom, jestli se dá zaměstnání novináře považovat za plnohodnotné povolání a ne 

za jakousi „semiprofesi“, vedou filosofové a sociologové spory. Podle Maxe Webera 

(1929: 37) je žurnalistika jednou z „nejdůležitějších cest profesionální politické 

činnosti“. Autor v již zmíněné knize Politika jako povolání novináře zařazuje do tzv. 

„párijské kasty“, která se „vymyká pevné sociální klasifikaci“ (1929: 24).  

Společnost hodnotí lidi vykonávající povolání z této kategorie podle 

představitelů, kteří se chovají nejméně eticky. Proto mají lidé podle autora o novinářích 

často zkreslené představy. Weber obhajuje novináře a uvádí, že jejich práce vyžaduje 

stejnou intelektuální námahou jako výkon vědce a taky velkou pohotovost a 

zodpovědnost. Dodává také, že v paměti lidí bohužel zůstává většinou jenom 

nezodpovědná práce novinářů. Přitom jsou však na ně kladeny vysoké vnitřní požadavky.  

Podobný pohled nabízejí i Daniel C. Hallin a Paolo Mancini v Systémech médií 

v postmoderním světě (2008: 61-64). V této knize uvádí, že tzv. „profesionalismus“ se 

zakládá na systematických znalostech, které člověk v oboru získává pouze 

prostřednictvím dlouhodobé přípravy. V žurnalistice ale takto systematická nauka chybí. 

Přesto však považují žurnalistiku za plnohodnotnou profesi – v případě, že se řídí 
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etickými pravidly: „Ve srovnání s dalšími povoláními, která si nárokují profesionální 

status, může být etika veřejné služby žurnalistiky obzvláště důležitá.“ Dalším 

předpokladem profesionalismu je podle nich autonomie 

Podle mediálního teoretika Denise McQuaila (2016: 35) vymezení povolání 

žurnalisty ale nemá pevně stanovená pravidla: „Instituce tisku existuje v podstatně méně 

konkrétní podobě než jiné sociální instituce, o nichž informuje, například vzdělávání, 

právo, politika, byznys nebo armáda. Tato neurčitost částečně ztělesňuje a reflektuje 

svobodu, kterou si pro sebe tisk nárokuje, i jeho značnou roztříštěnost.“ Novinářské 

povolání je tak proto podle McQuaila neúplnou profesí. 

Autoři odborných publikací zabývajících touto problematikou se však vesměs 

shodují na tom, že člověk, který se profesionálně věnuje žurnalistice, by v ideálním 

případě měl splňovat několik podmínek – měl by být nezávislý, nestranný, morálně 

zásadový, nepředpojatý a otevřený. 

Britský novinář Chris Frost (2011: 60-61) například v knize Journalism Ethics 

and Regulation uvádí, že dobrý novinář by měl mít schopnost rozpoznat dobrý 

novinářský příběh, který čtenáře zaujme, měl by umět respondenty přesvědčit, aby 

mluvili o svých zkušenostech a zážitcích. Měl by být rovněž spolehlivý, důvěryhodný a 

ochotný tvrdě a dlouho pracovat.  

Nejenom představy o ideálních vlastnostech novináře se liší. Různě se nahlíží i na 

to, co je jeho úkolem - například Český statistický úřad (2010: 150) náplň práce novináře 

definuje takto: „Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci provádějí rešerše, zkoumají, 

interpretují a sdělují zprávy a informace o veřejných záležitostech v novinách, televizi, 

rozhlasu a dalších médiích.“  

   

1.3 Vzájemný vztah a tzv. politický paralelismus 

O takzvaném politickém paralelismu píší ve své knize Systémy médií 

v postmoderním světě Daniel C. Hallin a Paolo Mancini (2007: 54-65) Podle nich se na 

začátku 19. století stala obhajoba politických názorů hlavní funkcí tištěných médií a 

„politický novinář byl publicista, který vnímal jako svou roli ovlivňování veřejného 

mínění ve jménu určité politické frakce nebo tématu, a noviny byly v mnoha případech 

zakládány z iniciativy politický stran nebo politických aktérů, případně jimi byly 

podporovány“. Novináři se tak stali nástrojem tzv. instrumentalizace médií – tedy 

kontroly médií vnějšími aktéry, kteří usilovali o politický vliv.  
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Tím, že se média v 19. století i díky velkému rozšíření gramotnosti stala masovou 

záležitostí, význam médií jako politických aktérů významně vzrostl a sdělovací 

prostředky se v podstatě staly přímou součástí politického procesu (Heywood, 2004: 

225). 

Na konci 19. století se začal prosazovat i odlišný přístup k politické žurnalistice, 

který se v podstatě navracel k prvopočátkům žurnalistiky v 17. století – novinář měl opět 

být „neutrálním arbitrem politické komunikace“ – tedy člověkem, který není 

zainteresovaný v zájmech žádného politického subjektu (nikomu nestraní) a poskytuje 

objektivní informace a analýzy. Umožnil to vznik komerčního tisku, který byl 

financovaný spíš z inzerce než z dotací od politických aktérů. 

Tuto původní ideu žurnalistiky počátkem 20. století vystřídal vznik několika 

nových typů žurnalistiky, jedním z nich byla mimo jiné i stranická žurnalistika, která 

měla velmi blízko k výše zmiňovanému přístupu na začátku 19. století a v našich 

podmínkách byla patrná hlavně v meziválečném období. 

 Když hovoříme o politickém paralelismu, je důležité vymezit si i pojem 

„profesionalizace“. Profesionalizace je chápána tak, že se novináři účastní dlouhodobé a 

systematické profesní přípravy, řídí se vlastními profesními normami, soustředí se na 

službu a zájmy veřejnosti a mají vysokou míru autonomie – nejsou tedy závislí na 

politickém tlaku a můžeme je označit za „objektivní“ a politicky neutrální. 

 V případě tzv. politického paralelismu, kdy jsou mediální organizace silně 

propojeny s politickými organizacemi a novináři, kteří se angažují ve stranické politice, 

je úroveň profesionalizace nízká. 

 

1.4 Návrat novinářů ke stranické žurnalistice? 

Polský politolog a mediální analytik Karol Jakubowicz (2017: 37) se ve své knize 

Média a demokracie v 21. století zabývá otázkou, jestli se média v poslední době opět 

nevrací k modelu tzv. stranické žurnalistiky – tedy k modelu, který už byl považován za 

„přežitý“. Uvádí zde totiž, že současná žurnalistika se nachází v „období 

postobjektivismu“ – tzn. že dochází k přehodnocení a redefinici objektivity. Média nově 

volí cestu transparentnosti a toho, že „novinář nemá být objektivní, ale otevřeně 

deklarovat svoje názory tak, aby příjemci mohli získat interpretační rámec, který jim 

umožní hodnotit názory novinářů a vědět, proč s nimi přichází.“ A dodává, že vidět je to 
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například na divácích americké televizní stanice Fox News, kteří upřednostňují 

„ideologickou žurnalistiku“ před neutrální. 

Edward Wasserman se v knize The Handbook of Mass Media Ethics (2008: 232 

– 233) zamýšlí nad tím, jestli je neetické, když novinář otevřeně deklaruje svoje poltické 

preference. Uvádí příklad americké televizní moderátorky, která přispěla na kampaň 

politického kandidáta. Wasserman klade sobě (i čtenáři) otázku, jestli se tím moderátorka 

vzdala své novinářské nezávislosti nebo jí naopak svým postojem vyjádřila. Podle 

Wassermana nebyla na kandidátovi finančně závislá, takže svoji věrnost politikovi mohla 

kdykoliv opustit. 

Například Hallin a Mancini (2008: 55) v již zmiňované knize Systémy médií 

v postmoderním světě píší, že v každé zemi se míra propojení mediálních a polických 

aktérů liší, ale absolutně objektivní novináři nejsou nikde na světě. Největší rozdíly jsou 

podle nich v tom, že v některých zemích mají média odlišnou politickou orientaci a 

tendenci obhajovat určitý politický směr nebo stranu, zatímco v jiných převažuje tzv. 

neutrálně/informační tradice.  

Autoři uvádí příklad německých médií a poukazují na to, že každý, kdo se trochu 

více zajímá o politiku, je schopný rozdělit největší německé deníky jako například 

Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung nebo Die Welt podle jejich názorové 

orientace. Tento typ vzájemného propojení politických stran a médií je podle nich sice 

čím dál vzácnější, ale média lze stále odlišit minimálně podle politického směru, ke 

kterému se přiklánějí. 

„I když opravdu stranický tisk téměř zanikl a politické inklinace evropských novin 

jsou dnes méně zřetelné, než byly během minulé generace, jejich odlišné poltické 

inklinace přetrvaly, ačkoli v některých zemích více než v ostatních – a nejen u novin, ale 

v mnoha případech také u elektronických médií.“ 

V této souvislosti proto přichází Daniel C. Hallin a Paolo Mancini s již 

zmiňovaným pojmem politického paralelismu neboli mírou podobnosti struktury 

mediálního systému se strukturou politického systému. 

 Podle Denise McQuaila (2016: 57-58) nemusí být stranický tisk nutně špatný: 

„Stranický tisk si stále zachoval místo v některých evropských mediálních systémech i 

jinde, ačkoliv třeba ve Spojených státech z větší části vymizel, protože byl neslučitelný jak 

s komerčním požadavky, tak s profesními kritérii objektivity a vyváženosti. (…) Stranická 

žurnalistika není sama o sobě neprofesionální, pokud je otevřená a čestná a respektuje 

základní kritéria pravdivosti.“  
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Martin Komárek, který je předmětem této případové studie, ale s názorem, že se 

do České republiky vrací model stranické žurnalistiky, nesouhlasí. V pořadu České 

televize Na plovárně v roce 2006 vysvětloval moderátorovi Marku Ebenovi rozdíly mezi 

médii za první republiky a těmi současnými, mimo jiné mluvil i o stranické žurnalistice: 

„…Masaryk platil novináře, aby mu dělali pozitivní propagandu. To teďka u nás není. 

Přeci jenom tam ty noviny byly mnohem víc vázané stranicky a mnohem loajálnější vůči 

tatíčkovi – to dneska nepřichází v úvahu.“5 

A podobný názor měl i v březnu 2017: „Stranický tisk tu není a nebude. To, že 

miliardáři skoupili mediální domy, není šťastné. Budoucnost informací je ale stejně na 

internetu, éra novin je, ač je mi to líto, pryč. Nevím, co přijde, určitě to bude překvapivé 

a já k tomu taky chci přispět.“ 6  Narážel v e-mailové odpovědi na doplňující otázku 

Martin Komárek na to, že chce v blízké budoucnosti založit svůj vlastní web, kam bude 

přispívat už ne jako novinář, ale jako politik.  

                                                      
5 Na plovárně: Martin Komárek. In: Česká televize [online]. Praha, 2006 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100028-na-plovarne-s-

martinem-komarkem/ 
6 KOMÁREK, Martin: Doplňující rozhovor s autorem po e-mailu, březen 2017, obsah celého dokumentu 

je na konci práce v příloze č. 2. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100028-na-plovarne-s-martinem-komarkem/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100028-na-plovarne-s-martinem-komarkem/
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2. MARTIN KOMÁREK A JEHO VSTUP DO POLITIKY 

Martin Komárek se narodil v roce 1961 do rodiny ekonoma, prognostika, 

spisovatele a politika Valtra Komárka. Ten do roku 1968 patřil ke komunistickým 

prominentům a v letech 1964 – 1967 působil jako ekonomický poradce kubánského 

revolucionáře Ernesta Che Guevary, který se stal na Kubě ministrem průmyslu. Seznámil 

se i s prezidentem Fidelem Castrem.7 

Během Pražského jara se podílel na ekonomických reformách, na začátku 

sedmdesátých let byl kvůli svým politickým postojům odvolán z pozice generálního 

sekretáře Hospodářské rady ČSSR. V polovině 80. let se stal ředitelem Prognostického 

ústavu ČSAV, z nějž se později rekrutovala řada porevolučních politiků – například 

Václav Klaus, Miloš Zeman, Miloslav Ransdorf nebo Vladimír Dlouhý. 

Významně se podílel i na událostech sametové revoluce – spolupracoval 

s Občanským fórem a 10. prosince se stal 1. místopředsedou tzv. vlády národního 

porozumění premiéra Mariána Čalfy.8 Právě otec měl na Martina Komárka zásadní vliv 

– často se přeli o politických otázkách a měli na ně rozdílné pohledy.9 Smrt otce v roce 

2013 poté hrála roli v rozhodování Martina Komárka, jestli vstoupit do politiky nebo ne.  

V letech 1979 – 1983 studoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 

obor marxisticko-leninská filosofie a politická ekonomie. Po dokončení studia na této 

fakultě krátce působil jako odborný asistent.10  

V pořadu České televize Uchem jehly v roce 2011 řekl, že pod vlivem otce byl 

„přesvědčený socialista“, ale zároveň měl rád například amerického konzervativního 

prezidenta Ronalda Reagana a začal navštěvovat bytové semináře zaměřené na 

fenomenologii.11 Poté se rozhodl jít do Mladé fronty, ale jak uvedl ve stejném pořadu – 

novinářem se stal v podstatě náhodou a opět to učinil na radu svého otce. 

                                                      
7 Na plovárně: Martin Komárek. In: Česká televize [online]. Praha, 2006 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100028-na-plovarne-s-

martinem-komarkem/ 
8 Uvažovalo se i o tom, že se Valtr Komárek stane premiérem nebo dokonce prezidentem. 
9 Na rozdíl od svého otce – přesvědčeného ateisty – se po sametové revoluci například stal praktikujícím 

katolíkem. 
10 Martin Komárek. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha, 2010 [cit. 2017-01-19]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1641 
11  Publicista Martin Komárek. In: Uchem jehly [online]. 2011 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/210562216200002/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100028-na-plovarne-s-martinem-komarkem/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/206522160100028-na-plovarne-s-martinem-komarkem/
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1641
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/210562216200002/
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2.1 Martin Komárek jako novinář 

Martin Komárek pracoval jako novinář téměř 30 let. Po celou dobu působil v 

jednomu titulu – Mladé frontě (později Mladé frontě Dnes). Kromě mnoha článků během 

své kariéry napsal i několik knih – ať už se jednalo o satirické romány jako Smradlavý 

pes, Jak (ne)přežít konec světa 21. 12. 2012 aneb Vyžírkové zániku nebo Králíček vám 

dodá lesku, soubor esejů Unie jaká je aneb Proč se Francouzi bojí polských instalatérů 

čí o knižní rozhovor se svým otcem Poslední slovo Valtra Komárka, který vyšel krátce 

po jeho smrti.  

Kromě toho se podílel taky na moderování pořadu České televize Před půlnocí a 

na pravidelných poznámkách Radiofóra vysílaných na stanici Český rozhlas Radiožurnál. 

 

2.1.1 Předrevoluční angažmá (1985 – 1989) 

Svou novinářskou dráhu začal Martin Komárek v roce 1985 v deníku Mladá 

fronta. Tyto noviny byly v době normalizace součástí tzv. „ústředního tisku“ – tedy 

systému šesti plnoformátových titulů, které splňovaly parametry nastavené ÚV KSČ 

(Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 215).  

Novináři v těchto médiích se museli striktně držet tzv. stranické linie, být loajální 

a konformní s režimem. Starší novináře proto v mnoha případech po čistkách, které přišly 

po Pražském jaru, vystřídali mladí novináři, kteří mohli být „snadněji získáni“ a 

přizpůsobili se systematické autocenzuře (Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 243). Ve stejné 

době se Martin Komárek na doporučení svého otce stal členem KSČ. 

Mladou frontu vydával ÚV SSM (Ústřední výbor Svazu socialistické mládeže) 

spolu s dalšími tituly zaměřenými především na mladší čtenáře (např. Mateřídouška, 

Ohníček nebo Pionýr). Těsně před sametovou revolucí – v roce 1988 – měla Mladá fronta 

ve všední den průměrný náklad 325 000 výtisků (Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 253) 

Pro pořad Reportéři ČT v roce 2013 zhodnotil své působení v komunistické Mladé 

frontě takto: „Bylo to období sice pokleslé, dekadentní, ale strašně zábavné. Já se za 

některé ty články hluboce stydím, protože ta ideologická úlitba tam byla.“12 V e-mailové 

                                                      
12  Proměny Martina Komárka. In: Reportéři ČT [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/213452801240042/obsah/289149-

promeny-martina-komarka 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/213452801240042/obsah/289149-promeny-martina-komarka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/213452801240042/obsah/289149-promeny-martina-komarka
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korespondenci pak dodal, že si noviny nevybral, ale potřeboval živit rodinu, což z platu 

odborného asistenta na univerzitě šlo jenom těžko. 

Odmítá taky myšlenku, že by ho zkušenost s autocenzurou v jeho pozdější 

novinářské tvorbě nějak výrazněji ovlivnila: „Drtivá většina novinářů v Mladé frontě 

chtěla psát svobodně. Já byl těsně před revolucí vyhozen za to, že se mi ,podařilo´sice 

šifrovaně, ale přeci jen dát do novin zprávu o Palachově týdnu na Václavském náměstí. 

Když jste v místnosti, kde je málo vzduchu a špatně se vám dýchá, nemáte problém se 

nadechnout, když vás pustí.“13 

 

2.1.2 Působení v porevoluční MF Dnes (1989 – 2013) 

Deník Mladá fronta se po roce 1989 transformoval na Mladou frontu Dnes a stal 

se jedním z nejčtenějších – v roce 1993 měl průměrný náklad 342 043 výtisků (Končelík, 

Večeřa, Orság, 2010: 265), tedy asi o 17 000 víc než v roce 1988. 

V posledních letech svého novinářského působení se Martin Komárek soustředil 

hlavně na dění a zásadní kauzy v české politice. Psal  portréty známých osobností a 

pravidelné satirické fejetony, které vyšly v několika sbírkách. Zastával taky řadu let 

funkci šéfkomentátora ve svých domovských novinách MF DNES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ve svých komentářích „nešetřil“ skoro žádného výše postaveného politika – 

kriticky se vyjadřoval o Jiřím Paroubkovi, Miroslavu Kalouskovi, Petru Nečasovi, Mirku 

Topolánkovi či Stanislavu Grossovi. Jeho kniha z roku 2014 Moc nemocných dokonce 

nese podnázev „Dvacet pět příběhů těch, co nám to zvorali.“  

 

2.1.2.1 Komentář „Miliardář Babiš prská jako Pepa z hospody“ 

20. září 2011 napsal Martin Komárek komentář s názvem „Miliardář Babiš prská 

jako Pepa z hospody“, který byl zveřejněn jak v MF Dnes, tak i na iDnes.cz. Tento text 

patří k nejkritičtějším, které Komárek o Andreji Babišovi napsal. Uvádí v něm totiž tři 

základní důvody, proč podle něj Andreji Babišovi nelze věřit – tím prvním je to, že Andrej 

Babiš stál v pozadí několika neprůhledných obchodů, druhým to, že šíří nepodložené 

informace a drby o ostatních podnikatelích a třetím je logický rozpor v jeho vyjádřeních 

                                                      
13 Doplňující rozhovor s Martinem Komárkem po e-mailu, leden 2017, viz příloha č. 2 
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– Andrej Babiš podle něj totiž říká, že bez korupce se tu nedá obchodovat, ale zároveň 

sám uzavírá obchody za stamiliony. 

Na otázku, proč u něj najednou proběhl tak výrazný názorový obrat, Martin 

Komárek odpověděl takto: „Ten článek se sestává řekněme ze dvou základních tvrzení – 

první je, že není správné kritizovat svoje odpůrce bez argumentů a říkat: ,Všetci kradnú, 

všetci kradnú!´– to znamená prskat jako Pepa z hospody. Na tom trvám, budu na tom 

trvat vždycky a myslím si, že Andrej Babiš se v tom zlepšil. (…) Komentátor není 

investigativní žurnalista a komentuje z otevřených zdrojů. A ty faktické informace, které 

já tam uvádím, a ze kterých jsem pak ten komentář dedukoval, jsou informace, které tehdy 

shromáždili moji kolegové z MF Dnes a kolegové z Novy - to byla tehdy kauza, kterou 

jsem komentoval. (…) Já jsem neměl možnost ty informace prověřit, vzal jsem je a 

komentoval je. Nic z toho se ovšem později nepotvrdilo - byla to směs domněnek. Určitě 

to částečně vzali kolegové taky z toho, jak se navzájem ti miliardáři pomlouvají. Takže 

jim to mohli namluvit ostatní miliardáři, co hrají proti sobě tuto hru…Takže v tomto 

punktu, ano, já jsem se mýlil, já to přiznávám a je to chyba novinářské práce.“14 

 

2.1.2.2 Články v posledních letech v MF DNES 

7. března 2013 vyšel Martinu Komárkovi v Magazínu Mladá fronta DNES článek 

s názvem „Chce, abychom se ho báli“. Komárek v něm glosuje Babišovu marketingovou 

předvolební kampaň a témata, na která cílí. Jedná se sice o mystifikaci, ale je evidentní, 

že si z Andreje Babiše „utahuje“.  

Například ale v komentáři „Babišovo ano!2011“, který vyšel v Mladé frontě 

DNES jen tři dny předtím - 4. března 2013 - se Martin Komárek zamýšlí nad tím, jestli 

má hnutí ANO 2011 šanci na úspěch ve volbách a porovnává ho se stranou Věci veřejné.15 

Dochází k závěru, že ANO 2011 sice zatím vykazuje rysy „strany jednoho muže“ 

a podnikatelský talent není totéž co politický talent, ale předem zatracovat Babišovu 

stranu by podle něj nebylo moudré. Hlavně kvůli stávajícímu nalomenému politickému 

systému a neschopnosti největších politických stran (ODS, ČSSD, TOP 09, KSČM) 

nabídnout novou politiku a nové tváře. 

                                                      
14 Ústní rozhovor s Martinem Komárkem., leden 2017. Přepis celého rozhovoru je v příloze č. 1. 
15  Strana Věci veřejné byla rovněž podnikatelským projektem (Víta Bárty) a ještě během působení 

v Poslanecké sněmovně se prakticky rozpadla a po předčasných volbách v roce 2013 téměř zanikla. 
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Článek z 29. dubna 2013 s názvem „I vládnoucí Zeman by byl proti současným 

stranám posun vpřed“, kde Martin Komárek píše o myšlenkové vyprázdněnosti a 

nereformovatelnosti zavedených politických stran, se nese ve velmi podobném duchu a 

rovněž je z něj patrná větší shovívavost vůči hnutí ANO: „Veřejnost je zatím skeptická 

k úsilí Andreje Babiše vydupat ze země nové společenské hnutí. Některé známé osobnosti 

však začaly chápat potřebu změny. Babišovo ANO se může ze spolku jednoho muže 

přetvořit ve skutečnou politickou sílu.“ 16 

Právě argument, že Andrej Babiš přináší něco nového na „zkostnatělou“ českou 

politickou scénu, zazníval v posledních komentářích Martina Komárka v Mf DNES 

nejčastěji. 

 

2.2 Vznik hnutí ANO 2011 a Komárkův přerod v politika 

Martin Komárek působil jako novinář téměř třicet let a myšlenka na vstup do 

politiky podle jeho pozdějších vyjádření v rozhovorech pro média v něm rezonovala 

několik posledních let. Definitivně ho ale přesvědčil až Andrej Babiš a jeho nové hnutí 

ANO 2011: „Já bych před pěti lety v životě neřekl, že budu ve Sněmovně sedět na téhle 

straně stolu a ne na té vaší. V životě by mě nenapadlo, že se to takhle zvrtne.“ 17 

 

2.2.1 Založení hnutí ANO 2011 a úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny  

Andrej Babiš využil všeobecného znechucení z politických poměrů (kterému 

předcházela série korupčních skandálů členů vládních stran) a založil v květnu 2012 nové 

politické uskupení, které nazval ANO 2011. Organizaci označoval nikoliv za stranu, ale 

politické hnutí. Přidal se tak k antistranickému tónu (Mlejnek, 2015: 94), který se ozýval 

v českém veřejném prostředí čím dál častěji.  

Připomeňme, že zkratka ANO skrývá název občanského sdružení Akce 

nespokojených občanů, které vzniklo na podzim roku 2011, poté, co nashromáždilo 

podpisy od víc jak deseti tisíc lidí.18 

                                                      
16 KOMÁREK, Martin. KOMENTÁŘ: I vládnoucí Zeman by byl proti současný stranám posun vpřed. 

In: Zpravy.iDNES.cz [online]. Praha [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/komentar-

komarek-zeman-a-prezidentsky-model-fm3-/domaci.aspx?c=A130429_1922701_domaci_jw 

17 Ústní rozhovor s Martinem Komárkem, leden 2017. 

18  ANO, bude líp: Historie. ANO, bude líp: Politické hnutí [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/historie/ 

http://zpravy.idnes.cz/komentar-komarek-zeman-a-prezidentsky-model-fm3-/domaci.aspx?c=A130429_1922701_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/komentar-komarek-zeman-a-prezidentsky-model-fm3-/domaci.aspx?c=A130429_1922701_domaci_jw
https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/historie/
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Hnutí ANO 2011 se od počátku profilovalo jako strana s výraznými prvky tzv. 

catch-all party - tedy strany, pro kterou je typické „…drastické omezení ideologické 

zátěže, zvýšení úlohy stranického vedení, snížení úlohy individuálního členství ve straně, 

menší důraz na úzké partikulární zájmy a zajištění přístupu k různorodým skupinovým 

zájmům.“ (Klíma, 1998: 48)  

Andrej Babiš ale zároveň jako významný byznysmen hnutí ANO koncipoval spíš 

jako firmu, respektive zvolil „model strany s firemní organizací“, jak ho popisují autoři 

Jonathan Hopkin a Catarina Paolucciová, kterým jako vzor sloužila italská strana Silvia 

Berlusconiho Forza Italia. S podobným modelem do českého politického prostředí už 

před Andrejem Babišem vstoupil podnikatel Vít Bárta a jeho strana Věci veřejné 

(Mlejnek, 2015: 95). Sám Andrej Babiš krátce po volbách do Poslanecké sněmovny 

v roce 2013 prohlásil: „My si myslíme, že je třeba stát řídit jako firmu – racionálně, 

snižovat náklady.“19 

Od března do června 2012 Andrej Babiš spolu se svým týmem objel všechny kraje 

a snažil se získat voliče pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO 

2011 jako nová politická strana nehledalo jen voliče, ale taky členskou základnu. 

Neúspěšně například jednal o spolupráci s podnikatelem Tomiem Okamurou.20 

V rozhovoru Mladé fronty DNES v roce 2011 Andrej Babiš řekl, že chce 

vybudovat hnutí, které v příštích volbách porazí stávající politickou elitu a chce ho 

postavit tak, aby ANO 2011 volby vyhrálo.  

Rozhodl se proto voliče nalákat na známé tváře a oslovil například právě Martina 

Komárka, herce, diplomata a bývalého ministra kultury Martina Stropnického nebo 

bývalou náměstkyni ministra pro místní rozvoj Věru Jourovou. 21  Kromě nich na 

kandidátce hnutí ANO 2011 figuroval například i bývalý rektor Masarykovy univerzity 

profesor Jiří Zlatuška, bývalá ředitelka české pobočky protikorupční agentury 

Transparency International Adriana Krnáčová nebo bývalí novináři Jana Lorencová a 

Martin Kolovratník.  

Hnutí ANO 2011 se na volby pečlivě připravovalo. Andrej Babiš si najal nejlepší 

odborníky na politický marketing. Stejně jako politici po celém světě pochopil, že má 

                                                      
19  Otázky Václava Moravce - 2. část. In: Otázky Václava Moravce [online]. 2013 [cit. 2017-01-03]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-

moravce/213411030511117-otazky-vaclava-moravce-2-cast/ 
20  Tomio Okamura později založil své dvě vlastní strany - Úsvit přímé demokracie a po sporech se 

spolustraníky Svobodu a přímou demokracii. 
21 Věra Jourová na sebe v médiích upozornila v tzv. kauze Budišov a obvinění z korupce, kvůli kterému 

strávila několik měsíců ve vazbě. Obvodní soud později rozhodl, že se skutek nestal. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030511117-otazky-vaclava-moravce-2-cast/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030511117-otazky-vaclava-moravce-2-cast/
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smysl investovat do velkého počtu mediálních konzultantů a tzv. image-makerů, kteří se 

díky propracované strategii kompletně postarají o politickou komunikaci hnutí ANO 

2011. 

Tito mediální konzultanti trénují politiky v tom, jak si počínat při rozhovorech - 

například nevydechovat na konci, aby nemohli být přerušeni, „držet se sdělení“ – tzn. 

říkat jenom, to co politik chce říct a vyhnout se případné nepříjemné otázce apod. Kromě 

toho se starají o vizuální působení celé strany, jejích členů a o srozumitelnou a snadno 

rozpoznatelnou značku politického uskupení. Stejně tak je důležitá i role tzv. spin 

doktorů, profesionálních grafiků, filmařů, bavičů a dalších lidí, kteří se starají zejména o 

zábavnou složku této politické propagandy (Street, 2011: 239 -242). 

Andrej Babiš využil konkrétně služeb známé americké agentury Penn Schoen 

Berland (PSB), která v minulosti dělala předvolební kampaň i ČSSD. Jako předvolební 

„claim“ zvolili „ANO, bude líp“, na billboardech se objevovaly rovněž hesla typu: 

„Nejsme jako politici. Makáme.“ nebo „Bezpečnější Praha? Prostě na to dohlídneme.“, 

„Pražský okruh? Prostě to dotáhneme“ a podobně.22 

Jeden z jeho hlavních PR manažerů Marek Prchal, který měl na starosti především 

nová média a sociální sítě, v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV o volebním heslu 

„Prostě to…“ řekl: „Podle mě je skvělý. Fakt skvělý. Geniální. (…) Máte pár slov na 

billboardu, kam musíte nacpat nějaký sdělení. Máte Prahu a máte další města a chcete 

tam říct něco ve smyslu, že: zatímco ostatní o tom třeba jenom mluvěj, vy to děláte.“23 

 Právě na imagi pracovitého a úspěšného podnikatele, který místo slov volí činy, 

(na rozdíl od podle jeho slov líných a zahálčivých politiků), postavil celé své předvolební 

úsilí. Dodnes si také zakládá na tom, aby nebyl označovaný jako politik. 

Andrej Babiš bezprostředně po volbách v roce 2013 odhadoval výdaje na volební 

kampaň okolo sedmdesáti milionů korun, necelý měsíc poté ale 17. 11. 2013 v pořadu 

České televize Otázky Václava Moravce přiznal, že výdaje nejspíš přesáhnou částku sto 

milionů korun. 

                                                      
22 Viz příloha č. 5. 
23 Heslo "Prostě to.." je geniální, tvrdí Babišův kreativec. In: DVTV [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-03-28]. 

Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/heslo-proste-to-je-genialni-tvrdi-babisuv-

kreativec/r~5c7e3b9453d011e4b57a0025900fea04/?redirected=1490711132 

https://video.aktualne.cz/dvtv/heslo-proste-to-je-genialni-tvrdi-babisuv-kreativec/r~5c7e3b9453d011e4b57a0025900fea04/?redirected=1490711132
https://video.aktualne.cz/dvtv/heslo-proste-to-je-genialni-tvrdi-babisuv-kreativec/r~5c7e3b9453d011e4b57a0025900fea04/?redirected=1490711132
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V předčasných volbách, které se konaly v říjnu roku 2013, získalo hnutí ANO 

2011 téměř milión hlasů, tedy 18,65 %. Umístilo se tak na druhém místě za sociálními 

demokraty, kteří získali jen o necelá dvě procenta vyšší počet hlasů - 20,45 %. 24 

Hnutí ANO 2011 se proto záhy stalo významným hráčem při sestavování vládní 

koalice. Nová vláda ale vznikala pomalu a trvalo téměř čtyři měsíce, než se dostala 

k moci. Vítězství ČSSD s velmi slabým náskokem před ANO 2011 vedlo k pokusu o puč 

uvnitř strany.25 

Voliče hnutí ANO 2011 tak neodradil ani Babišův střet zájmů kvůli vlastnictví 

mediálního domu Mafra a koncernu Agrofert. Obavy odborné (i části laické) veřejnosti 

z toho, že Babiš bude ovlivňovat voliče skrz vlastní média nebo si přizpůsobovat výkon 

státní správy tak, aby vyhovoval jeho vlastním byznysovým zájmům (státní zakázky, 

čerpání dotací z EU apod.) voliči ANO nesdíleli. 

V jejich rozhodování nejspíš nehrál významnější roli ani fakt, že Andreje Babiše 

označil slovenský Ústav paměti národa za bývalého agenta StB. Babiš se proto s ústavem 

soudil a slovenský nejvyšší soud mu dal v únoru 2017 za pravdu. Zamítl totiž dovolání 

Ústavu paměti národa proti dřívějšímu rozhodnutí nižších soudů, podle nichž je Babiš 

neoprávněně evidován jako agent StB. 

Další výraznou politickou kauzou Andreje Babiše se zabývala i Poslanecká 

sněmovna. Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v březnu 2016 svolané kvůli 

obvinění z podvodného čerpání evropských dotací na výstavbu Babišova rekreačního 

areálu Čapí hnízdo se Andrej Babiš obhajoval takto: „Ano, mám střet zájmů, ale já ho 

nezneužívám. Já do politiky nechtěl.“ 26  

Právě distancování se od (jak on sám říká) „tradičních politiků“ zaznívá od 

Babiše velmi často. A profiluje se tak i řada dalších členů hnutí ANO 2011. Ostatně heslo: 

„Nejsme jako politici. Makáme“ bylo jedním z hlavních sloganů předvolební kampaně 

v roce 2013 a objevovalo se i na billboardech, kde byl vyfocený Martin Komárek spolu 

se svým lídrem Andrejem Babišem. 

                                                      
24 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013: 

Celkové výsledky hlasování. Český statistický úřad [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ 
25 Frakce v čele s 1. místopředsedou strany a jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem se pokusila 

sesadit Bohuslava Sobotku z postu předsedy ČSSD a odstranit ho z vyjednávání o nové vládní koalici. Se 

jmenováním Bohuslava Sobotky premiérem „otálel“ i prezident Miloš Zeman - vláda začala úřadovat 29. 

ledna 2014, Poslanecká sněmovna nakonec vyslovila vládě důvěru 18. prosince 2014. 
26 Mimořádná schůze Sněmovny ke kauze Čapí hnízdo 23. 03. 2016. In: Česká televize: iVysílání [online]. 

2016 [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-

porady-ct24/216411034000028-mimoradna-schuze-snemovny-ke-kauze-capi-hnizdo/ 

 

http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411034000028-mimoradna-schuze-snemovny-ke-kauze-capi-hnizdo/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411034000028-mimoradna-schuze-snemovny-ke-kauze-capi-hnizdo/
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2.2.2 Rozhodnutí jít do politiky a vstup do hnutí ANO 2011 

Martin Komárek svůj vstup do politiky zdůvodňuje tím, že si chtěl vyzkoušet, 

jestli to, co roky kritizuje, dokáže sám dělat lépe než lidé, kteří byli v politice dosud. Díky 

tomu, že psal dlouhá léta o politice, tak věděl, jak funguje Poslanecká sněmovna a podle 

svých slov tak měl oproti svým kolegům (kteří byli rovněž v politice „nováčci“) 

konkurenční výhodu. 

Dalším faktorem, který podle něj ovlivnil jeho rozhodnutí, bylo to, že ho oslovil 

právě Andrej Babiš. Jeho vize a schopnosti totiž Martina Komárka přesvědčily a 

rozhodoval se spíš srdcem než rozumem: „Ta jeho pracovitost je naprosto fascinující. A 

nejenom pracovitost – ta snaha dotahovat věci absolutně do konce a do detailu, schopnost 

velmi rychle najít jádro problému a řešit ho. (…) A na mě Andrej Babiš jednoznačně 

zapůsobil jako slušný člověk. I když samozřejmě – rozčiluje se, je velmi prudký, je velmi 

přísný na své spolupracovníky, nechodí nikam daleko pro sprosté slovo, je až neuvěřitelně 

náročný a je to tedy ve všem velký šéf, ale řekl bych, že v první řadě je to nesmírně 

pracovitý slušný člověk, který hledá spravedlnost, že upřímně chce pro tuto zemi něco 

udělat.“ 27 

A protože o změně povolání přemýšlel už několik let (dokonce prý uvažoval o 

vstupu do církevního řádu augustiniánů 28), rozhodl se vyhledat Andreje Babiše, se 

kterým se znal díky Věře Jourové. Přijal jeho nabídku stát se členem hnutí ANO 2011. 

Ještě před tím se, ale scházel s dalšími lidmi, kteří se podle jeho slov snažili zaplnit 

„politické vakuum“ – například s Michalem Kocábem a Karlem Janečkem. Andrej Babiš 

na něj ale na konec zapůsobil nejvíc. 

                                                      
27 Ústní rozhovor s Martinem Komárkem, leden 2017. 
28  Publicista Martin Komárek. In: Uchem jehly [online]. 2011 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/210562216200002/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/210562216200002/
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2.2.3 Kandidatura ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 

Do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 vstupoval Martin 

Komárek jako lídr kandidátky v Libereckém kraji. Jeho krajským stranickým šéfem byl 

tehdy Tibor Batthyány, který se v listopadu 2014 stal primátorem Liberce.29 

 V jedné z předvolebních televizních debat v září 2013 (jejímž hlavním tématem 

bylo zdravotnictví) jako lídr liberecké kandidátky sliboval například, že hnutí ANO 2011 

zruší poplatky recept nebo poplatky za pobyt v nemocnici pro seniory a sociálně slabé. 

Na konci debaty pak řekl, že tyto volby jsou o změně a vyzýval voliče, aby zvážili, jestli 

chtějí i po dvaceti letech znovu volit ty, kdo už je jednou zklamali, „lhali, kradli a 

podváděli“.  

Voliči by raději podle jeho slov měli dát hlas „normálním lidem jako je on“ – tedy 

lidem, kteří jdou do politiky proto, aby se za ně jejich děti nestyděly. Volební model 

společnosti TNS AISA, který si v té době nechala zpracovat Česká televize, přisuzoval 

hnutí ANO 2011 zisk 11 % hlasů.30  

Nakonec bylo ANO 2011 celostátně s 18,65 % hlasů druhou nejúspěšnější 

stranou. V samotném Libereckém kraji předčasné volby do Poslanecké sněmovny hnutí 

s 21,60 % hlasů dokonce vyhrálo a získalo dva mandáty. Kromě Martina Komárka se tak 

do Poslanecké sněmovny dostala i Jana Pastuchová.31 

 

                                                      
29 Předsednictvo hnutí ANO 2011 v prosinci 2016 zrušilo místní organizaci v Liberci a Frýdlantu kvůli 

údajným dlouhodobým porušováním stanov a poškozováním dobrého jména hnutí. Spolu se zrušením této 

buňky zaniklo i členství v hnutí Tiborovi Batthyány. 
30 Průzkum se konal ve dnech 18. – 24. září mezi 721 respondenty, statistická chyba se pohybovala od 1,3 

% u strany s nejnižším ziskem do 3,2 % u strany s nejvyšším ziskem. Společnost TNS AISA na svých 

webových stránkách ale uvádí, že je potřeba interpretovat výsledky sběru dat, tak jakoby „se volby konaly 

příští týden“ – tzn. že jde o zachycení aktuálních voličských nálad, které se velmi mění. Vzhledem k tomu, 

že se výzkum konal měsíc před samotnými volbami a až třetina lidí se podle průzkumů rozhoduje v 

posledním týdnu, tak je přesné výsledky měsíc před volbou velmi těžké odhadnout. Předvolební debata z 

Libereckého kraje. In: Česká televize [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10483849868-predvolebni-debata-z-libereckeho-

kraje/213411033290926/video/ 
31 Jana Pastuchová díky preferenčním hlasům přeskočila již zmiňovaného Tibora Batthyányho, který se tak 

do Poslanecké sněmovny nedostal. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10483849868-predvolebni-debata-z-libereckeho-kraje/213411033290926/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10483849868-predvolebni-debata-z-libereckeho-kraje/213411033290926/video/
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2.3 Martin Komárek jako politik 

Po úspěchu v čele kandidátky v Libereckém kraji a vstupu do Poslanecké 

sněmovny Martin Komárek usiloval rovněž v roce 2014 o funkci v Zastupitelstvu 

Městské části Praha 5, ale v komunálních volbách neuspěl. Jako poslanec se zaměřil 

především na problematiku mediální legislativy. 

 

2.3.1 Výkon poslaneckého mandátu 

Po zvolení do Poslanecké sněmovny už Martin Komárek nebyl tolik „na očích“ 

jako během předvolební kampaně. Stal se předsedou Volebního výboru, dále členem 

Ústavně právního výboru, Finančního podvýboru a Volební komise Poslanecké 

sněmovny.  

Do poloviny března 2017 byl Martin Komárek předkladatelem 13 návrhů zákonů 

– 3 z nich byly schváleny. Konkrétně šlo o novelu zákona o registru smluv, novelu zákona 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a novelu zákona o státních svátcích.32 

U zbývajících návrhů zákonů nebyl uzavřený legislativní proces – většinou byly 

návrhy v 1. nebo 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Martin Komárek například v květnu 

2014 navrhl, aby se sloučil Český rozhlas s Českou televizí. Tyto dvě média veřejné 

služby totiž podle něj „mají velké rezervy z hlediska kvality služby pro koncesionáře i 

hospodaření." 33 Do Poslanecké sněmovny se návrh novely zákona o České televizi a o 

Českém rozhlasu dostal k projednávání až v roce 2016. 

V knize Moc nemocných, která vyšla v roce 2014, se zamýšlí v jedné z kapitol i 

nad médii veřejné služby a připomíná éru generálního ředitele ČT Jiřího Janečka. Českou 

televizi v té době v ní označuje za „socialistickou instituci par excellence“ (s. 159). Podle 

Komárka by se měla odpolitizovat Rada České televize, která volí a odvolává generálního 

ředitele. Kromě toho, ale nemá žádné pravomoci a generální ředitel si podle jeho slov 

                                                      
32 Sněmovní tisky PhDr. Martin Komárek - předkladatelem návrhů zákonů. In: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky [online]. Praha [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?nz=6140 
33  KOPECKÝ, Josef. Pojďme řešit sloučení ČT s Českým rozhlasem, navrhl Komárek z ANO. 

In: zpravy.iDNES.cz [online]. Praha: iDNES.cz, 2014 [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/poslanci-zacali-resit-slouceni-ct-a-ceskeho-rozhlasu-pca-

/domaci.aspx?c=A140520_122438_domaci_kop 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?nz=6140
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-zacali-resit-slouceni-ct-a-ceskeho-rozhlasu-pca-/domaci.aspx?c=A140520_122438_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-zacali-resit-slouceni-ct-a-ceskeho-rozhlasu-pca-/domaci.aspx?c=A140520_122438_domaci_kop
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může dělat, co chce. Stejně tak ČT špatně hospodařila s koncesionářskými poplatky a 

snažila se vyrovnat komerčním televizím.  

V kapitole o Jiřím Janečkovi, však uvádí, že po revoluci zklamala nejen Česká 

televize, ale všechna média. A mohl za to hlavně úpadek vkusu. Styl TV Nova pod 

vedením Vladimíra Železného podle něj převzala všechna média. 

 

V lednu 2017 Komárek hodnotil svoji dosavadní politickou kariéru tak, že se mu 

podařilo splnit předvolební sliby jenom napůl. Řada věcí, které se rozhodl udělat, se totiž 

podle jeho slov po nějaké době ukázala jako obtížně prosaditelná: „…všechno to 

rozhodování je strašně pomalé oproti tomu, jak byl člověk zvyklý se rozhodovat a jednat 

v novinách. Tam je všechno naopak rychlé a musí to mít nějaké řešení. Státní správa je 

schopná cokoliv, jakýkoliv dobrý nápad rozžvýkat. (…) Řekl bych ale, že v té mediální 

oblasti, i v jiných, se mi taky spousta věcí jakž takž povedla. Například, to říkám 

neskromně, ale prostě pravda to je, to, že existuje na FM dnes patrně nejlepší rozhlasový 

kanál ČRo Plus, je z velké části moje zásluha.“34 

A dodal, že se mu to povedlo hlavně díky jeho kontaktům v médiích. 

Zprostředkoval totiž dohodu mezi generálním ředitelem Českého rozhlasu a řediteli 

největších soukromých rádií, aby ČRo Plus získal vlastní FM frekvence. 

 

2.3.2 Možný návrat k žurnalistice? 

 Vrátit se zpět k profesi novináře podle slov Martina Komárka není možné - 

vzhledem k jeho politickému angažmá by totiž byla vážně narušena jeho důvěryhodnost 

a nezávislost. Vstup do politiky tak podle něj byl „jednostranný krok“ (ústní rozhovor 

s M. K., leden 2017)  

Komárek ale zároveň s tím uvedl, že z rozhovorů se zahraničními kolegy 

z Dánska nebo Německa ví o takových případech a že je v těchto zemích praxe, kdy se 

někdo z novinářů stane například politickým mluvčím a poté se znovu vrátí do médií, 

považována za normální.  

Z českých politiků pak zmínil příklad Pavla Dostála, bývalého ministra kultury, 

který se na začátku 90. let stal poslancem Federálního shromáždění, poté působil několik 

let jako komentátor v deníku Právo, aby se následně v roce 1996 díky své úspěšné 

                                                      
34 Ústní rozhovor s Martinem Komárkem, leden 2017. 
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kandidatuře do Poslanecké sněmovny opět vrátil do aktivní politiky. Sám Martin 

Komárek ale s tímto postupem nesouhlasí a nemá v plánu nic podobného. 

V budoucnu chce ale zprovoznit vlastní webové stránky, kde bude publikovat. 

Dosud psal příležitostně do lifestylových časopisů sloupky, fejetony nebo glosy – šlo ale 

vždy o humoristické články psané s nadsázkou. 

Podle posledních zpráv, které se objevily v médiích, Martin Komárek ve volbách 

do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017 už nebude lídrem kandidátky 

v Libereckém kraji.35 Informaci jako první přinesl server Neovlivní.cz s tím, že podle 

jejich informací, je důvodem „jeho vystupování v médiích, které vedení partaje hodnotí 

minimálně jako nešťastné. Nepomáhá mu ani to, že není právě nejpracovitější.“ 36 

Kandidátku v Libereckém kraji v nových volbách do Poslanecké sněmovny místo 

Komárka povede severočeský podnikatel Jiří Bláha. Zpravodajskému webu Českého 

rozhlasu, ale Martin Komárek řekl, že s tím počítal: „Kandidoval jsem v Liberci, protože 

mě o to požádal Andrej Babiš. Tehdy tam nebyla žádná známá tvář, teď už je tam jednička 

velmi výrazná. Já se teď budu ucházet o kandidaturu ve svém domovském městě.“ 37 

V Praze jsou ale přední příčky kandidátky už obsazené. Komárek proto dodal, že 

v případě, že by se nedostal na listině na žádné „volitelné“ místo, tak by zvážil, jestli by 

vůbec ve volbách znovu kandidoval. Kdyby se totiž nenaskytlo žádné „důstojné“ místo, 

tak by podle něj bylo lepší věnovat se něčemu, co by ho bavilo.  

 

 
 

 

  

                                                      
35  Hnutí ANO se zbavuje 'kluků z plakátu'. Do sněmovních voleb pošle nové tváře. 

In: IROZHLAS.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno 
36  SLONKOVÁ, Sabina. Komárek a spol. Až třetina poslanců ANO má účast ve volbách nahnutou. 

In: Neovlivní.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://neovlivni.cz/komarek-a-spol-kdo-ma-

kandidatku-v-ano-nahnutou/ 
37  Hnutí ANO se zbavuje 'kluků z plakátu'. Do sněmovních voleb pošle nové tváře. 

In: IROZHLAS.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno
http://neovlivni.cz/komarek-a-spol-kdo-ma-kandidatku-v-ano-nahnutou/
http://neovlivni.cz/komarek-a-spol-kdo-ma-kandidatku-v-ano-nahnutou/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-se-zbavuje-kluku-z-plakatu-do-snemovnich-voleb-posle-nove-tvare_1704241755_kno
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3. ETICKÝ ROZMĚR VSTUPU NOVINÁŘŮ DO POLITIKY 

Jak už bylo uvedeno výše – zastánci názoru, že žurnalistika je plnohodnotnou 

profesí, se shodují na tom, že práce profesionálních novinářů by měla být regulovaná 

prostřednictvím profesních etických kodexů. Většina médií označovaných jako seriózní 

proto nějakou formu etického kodexu formálně má a novináři by se jím měli řídit. 

Stejně tak mají etické či morální kodexy některé politické strany – například 

ČSSD sepsala Etický kodex poslance, Strana zelených má zase Etický kodex pro 

přijímání darů. Po řadě politických skandálů v roce 2013 se etický kodex rozhodla 

vytvořit i ODS, zatím ale žádný celostátní nevzniknul. 

Hnutí ANO 2011 má rovnou dva dokumenty upravující etické principy – Morální 

kodex reprezentanta politického hnutí ANO 201138 a Etický kodex poslance politického 

hnutí ANO 2011, který se věnuje především pravidlům výkonu poslaneckého mandátu 

reprezentanta hnutí ANO 2011. 

První z uvedených dokumentů – Morální kodex reprezentanta – obsahuje základní 

etické principy, které by měl člen hnutí dodržovat. Mimo jiné se v něm píše i o tom, že 

člen by neměl figurovat v žádném střetu zájmů a v případě, že by takováto situace nastala, 

tak by ji měl co nejdříve vyřešit. 39  

Vzhledem k zcela odlišným cílům profese novináře a profese politika, lze označit 

vykonávání obou povolání současně za střet zájmů. Novinář by se totiž měl snažit přinášet 

svému publiku fakta, různorodé myšlenky a argumenty, aby si divák sám mohl utvořit 

názor. Politik se naopak většinou snaží prosadit pouze svoje vidění světa a přesvědčit 

voliče, že jeho pohled, ideje a politika jsou ty jediné správné. 

Druhů střetů zájmů, jak píší Wilkins a Christians (2008: 229), je několik – spojuje 

je ale nebezpečí, které představují pro důvěru. Důvěra je přitom zcela odlišná od 

spolehlivosti – není to jenom projev technických schopností, ale i dobré vůle. Zvlášť 

v případě, kdy moc, znalosti a technické možnosti dvou stran (novináře a publika) jsou 

velice nerovné a důvěryhodná strana (tedy novinář) má širokou autonomii. 

K tomu, abychom identifikovali, co je a co není střet zájmů, je třeba si vymezit 

hranice profesní etiky – především pojmy „nezávislost“ a „objektivita“. Je také potřeba 

přijmout myšlenku, že novinář má určitou povinnost vůči veřejnosti. Jinak nemá smysl 

„naříkat“ nad tím, že tuto povinnost podvracejí nějaké soukromé vlivy – v případě, že 

                                                      
38 Celé znění viz příloha č. 3. 
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nejsou jasně stanovená pravidla, tak ani nemůžeme označit danou situaci za střet zájmů 

(Wilkins, Christians, 2008). I proto je nezbytná existence profesních etických kodexů, 

které se touto problematikou zabývají. 

 

3.1 Upravení politického angažmá novinářů ve vybraných profesních 

kodexech 

Regulaci etiky žurnalistické práce lze rozdělit na vnější a vnitřní. Za vnější 

regulaci se považují například mediální zákony, k vnitřní regulaci - tzv. samoregulaci se 

řadí například tiskové rady, redakční a tiskoví ombudsmani. Do samoregulace spadá i 

systém průběžného profesního vzdělávání a právě profesní (etické) kodexy.  

Profesní etické kodexy jsou psány tak, aby pokud možno v co nejširší míře 

obsáhly hlavní etické problémy, se kterými se novináři ve své práci setkávají, a 

napověděly jim, jak se mají ve sporné situaci zachovat. Ať už jde o sběr informací, 

nakládání se zdroji, vyřizování stížností nebo podmínky publikování (Frost, 2011: 264). 

Etické kodexy shrnují základní principy a pravidla, která by měla být závazná pro 

všechny členy profese. 

Většina tzv. seriózních mainstreamových českých médií má vlastní etický kodex, 

kterým by se měli jejich redaktoři řídit. Kromě toho se předpokládá, že se novináři budou 

řídit i vlastními pravidly a morálkou, což je rovněž důležitou součástí vnitřní regulace. 

Výslovně se o politickém angažmá novinářů v žádném vybraném kodexu nepíše, 

v některých je ale zmíněn střet zájmů a politická neutralita. 

 

3.1.1 Kodex Syndikátu novinářů 

Kodex Syndikátu novinářů je oproti dalším vybraným profesním kodexům trochu 

stručnější a skládá se ze tří základních částí: 

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. 

2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice. 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. 
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Střetu zájmů se věnuje právě ve druhé části v odstavci b. – novinář je podle 

Kodexu Syndikátu novinářů povinen: „…vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly 

kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů.“ 40 

 

3.1.2 Kodex České televize 

Kodex České televize schvaluje Poslanecká sněmovna – jedná se proto o 

dokument, který reguluje činnost média zvenčí (neřadí se k samoregulačním normám). Je 

závazný pro celou Českou televizi včetně jejích zaměstnanců a byl schválen 2. července 

2003.  

Obsahuje základní principy fungování média veřejné služby a morální zásady, 

kterými by se její zaměstnanci a spolupracovníci měli řídit, jak se uvádí už v preambuli: 

„Pracovníci, kteří se podílejí na vysílání veřejné služby, musejí splňovat vedle 

odborných požadavků také požadavky mravní. Odpovědnost jedinců, kteří oslovují 

statisíce lidí, je mimořádná i tím, že je stvrzována v nepřetržitém procesu a za všech 

objektivních i subjektivních okolností. Týmovou prací každodenně pomáhají rozvoji 

demokratické společnosti, obohacují veřejnost o nové poznatky, dávají prostor svobodné 

výměně názorů, pomáhají zachovávat tradiční hodnoty lidského života, rozvíjejí kulturní 

identitu a přispívají k orientaci ve světě.“ 41 

Zpravodajství a publicistice je v Kodexu věnován celý článek číslo pět. O tom, že 

novinář by neměl nikomu stranit a dávat najevo svůj politický názor se píše například 

v bodě č. 5.14: „Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a 

aktuálněpublicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají 

na věc, o níž informují, názor.“ 42  Skoro shodný je pak bod č. 6.5, který hovoří o 

povinnosti být nestranný i pro moderátory diskuzních pořadů. 

 

                                                      
40  Etický kodex. In: Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. Praha, 1998 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 
41  Kodex České televize: Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. In: Česká 

televize [online]. Praha, 2003 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
42  Etický kodex. In: Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. Praha, 1998 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/
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3.1.3 Kodex Českého rozhlasu 

Kodex Českého rozhlasu je téměř identický s kodexem České televize (včetně 

preambule) a tím pádem je v něm podobně upravený bod, který se týká střetu zájmů a 

politického angažmá novinářů. „Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve 

zpravodajských a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat tak, 

aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují. V 

komentářích, které obsahují osobní stanovisko autora, se nesmějí odchylovat věcně od 

skutečnosti.“43  S kodexem ČT se shoduje i v povinnosti moderátorů být nestranný a 

nezaujatý. 

 

3.1.4 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA 

Jedním z autorů nejnovější verze etického kodexu novinářů MAFRA je Karel 

Hvížďala. Andrej Babiš si ho k sepsání kodexu najal krátce, poté, co tuto mediální 

společnost koupil, aby tak rozptýlil obavy některých svých kritiků, že vzhledem ke svým 

politickým aktivitám bude nepřiměřeně zasahovat do autonomie jednotlivých redakcí. 44 

V preambuli kodexu zveřejněné na webu MediaGuru se píše o tom, že 

„společnost nestraní žádným politickým stranám, hnutím a jiným politickým 

uskupením a tím pomáhá čtenářům, aby si mohli učinit svůj vlastní názor. Straní pouze 

hodnotám, na kterých stojí euroatlantická civilizace: lidským právům, parlamentní 

demokracii, tržnímu hospodářství a nezávislé justici.“ 45 

O vlastníkovi mediální skupiny MAFR, jeho byznysových a politických 

aktivitách by měli její zaměstnanci psát stejně vyváženě jako o komkoliv jiném a 

v článcích o něm vždy uvádět, že je vlastníkem daného média. Stejně tak je nepřípustné 

porušovat redakční autonomii. 

 

                                                      
43  Kodex Českého rozhlasu. In: Český rozhlas [online]. Praha, 2003 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://media.rozhlas.cz/_binary/00730694.pdf 
44 Kodex pro MAFRU sepíše Hvížďala. In: iHNed.cz [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 

http://archiv.ihned.cz/c1-60178790-kodex-pro-mafru-sepise-hvizdala 
45 Celé znění kodexu mediální skupiny Mafra. In: MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2017-05-02]. Dostupné 

z: https://www.mediaguru.cz/aktuality/cele-zneni-kodexu-medialni-skupiny-mafra/ 

 

http://media.rozhlas.cz/_binary/00730694.pdf
http://archiv.ihned.cz/c1-60178790-kodex-pro-mafru-sepise-hvizdala
https://www.mediaguru.cz/aktuality/cele-zneni-kodexu-medialni-skupiny-mafra/
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3.2 Příklady dalších novinářů-politiků a problematických situací 

Martin Komárek má řadu kolegů – bývalých novinářů – kteří se rozhodli 

k podobnému kroku. Jejich politické ambice byly většinou velké a kariéry různě úspěšné. 

Někteří z nich se rozhodli se žurnalistikou skončit úplně, jiní „pendlovali“ mezi oběma 

obory. V následující kapitole ve stručnosti popíši cestu do politiky pěti vybraných 

novinářů – Radka Johna, Jany Bobošíkové, Jana Rumla, Vladimíra Mlynáře a Jaromíra 

Štětiny a některé problematické situace, kterým čelili. 

 

3.2.1 Radek John 

Trochu odlišný přístup k výkonu novináře a politika (na rozdíl od Martina 

Komárka) zvolil Radek John. Dlouholetý novinář, spisovatel, scénárista a poslanec za 

Věci veřejné v letech 2010 až 2013 měl v době výkonu svého mandátu vlastní pořad „Bez 

cenzury“ na TV Barrandov a obě povolání vykonával prakticky současně. 

Radek John vystudoval v roce 1979 pražskou FAMU, poté nastoupil do časopisu 

Mladý svět, jehož redaktorem byl od roku 1980 do roku 1993. Zde se proslavil především 

sérií reportáží o narkomanech, vekslácích, prostitutkách nebo o nemoci AIDS. Kromě 

toho je autorem scénářů k několika úspěšným filmům. 

V letech 1994 až 1997 byl reportérem v pořadu Na vlastní oči, který vysílala TV 

Nova, v roce 1997 se pak stal šéfredaktorem všech publicistických pořadů v této televizi. 

Z Novy odešel v roce 2009. Pár měsíců poté se stal předsedou nové strany Věci veřejné, 

kterou založil podnikatel Vít Bárta. 

Věci veřejné se stejně jako hnutí ANO vymezovaly vůči stávající politické 

garnituře. Slibovaly „konec politických dinosaurů“, přímou demokracii a také to, že se 

zaměří na boj s korupcí. V parlamentních volbách v roce 2010 se jim podařilo uspět a 

díky dalším dvěma pravicovým koaličním stranám (TOP 09 a ODS) se dostat i do vlády.  

Radek John se ve vládě stal místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ve funkci 

však vydržel pouze jeden rok. V dubnu 2011 ho premiér Petr Nečas odvolal mimo jiné 

kvůli petici zaměstnanců Policie ČR, kteří byli nespokojeni s jeho prací. Slovenský Ústav 

paměti národa také zveřejnil informace o jeho možné spolupráci s StB. 

Věci veřejné kvůli skandálům některých členů a také vnitrostranickým a 

koaličním neshodám odešly na jaře 2012 z vlády.  

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek John se v říjnu 2012 vrátil 

ke své původní novinářské profesi, když nastoupil do vydavatelství Empresa Media 
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podnikatele Jaromíra Soukupa. Od roku 2013 měl na TV Barrandov pořad „Bez cenzury“, 

který moderoval a zároveň se staral o jeho dramaturgii. Členové sněmovního 

bezpečnostního výboru ho proto odvolali – odůvodnili to tím, že není možné, aby 

zaměstnanec mediální společnosti přicházel do styku s tajnými informacemi.46 I přes to, 

se Radek John svého poslaneckého mandátu nevzdal. Zaniknul mu až rozpuštěním 

Poslanecké sněmovny v roce 2013. 

 

3.2.2 Jana Bobošíková 

 Jana Bobošíková má za sebou dlouholetou kariéru v médiích i v politice. Od roku 

1989 pracovala v České televizi, mezi lety 1993 a 1994 působila v Hospodářských 

novinách, poté se opět vrátila do České televize jako ekonomická redaktorka. V roce 2000 

dělala chvíli poradkyni tehdejšímu předsedovi Poslanecké sněmovny Václavu Klausovi, 

současně moderovala zpravodajský pořad „21“, který se vysílal od 21 hodin na druhém 

kanálu České televize a předcházel dnešnímu pořadu Události, komentáře. 

Spolupracovala také s Radiožurnálem a s rádiem Frekvence 1. V roce 1999 se také 

ucházela o post generální ředitelky Českého rozhlasu, ale neuspěla. 

V roce 2000 byla rovněž jmenována ředitelkou zpravodajství České televize a 

stala se jednou z hlavních aktérek tzv. „televizní krize“, která trvala od prosince 2000 do 

února 2001 v době opoziční smlouvy.47  

Někteří redaktoři (údajně spříznění se Čtyřkoalicí) se tehdy vzepřeli proti vedení 

České televize (v čele s tehdejším generálním ředitelem Jiřím Hodačem), protože podle 

nich mělo údajně nadržovat Občanskodemokratické straně (ODS). Tomuto jejich 

podezření nahrával i fakt, že Jana Bobošíková měla blízký vztah právě s předsedou 

občanských demokratů Václavem Klausem – což se ukázalo i později, když Klaus 

podpořil její volební blok Hlavu vzhůru.48 

 V letech 2001 až 2004 moderovala politický diskuzní pořad „Sedmička“ na TV 

Nova, v roce 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu (svůj mandát však 

                                                      
46 John bude odvolán. Politici nechtějí ve výboru novináře. In: Aktuálně.cz [online]. 2012 [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/john-bude-odvolan-politici-nechteji-ve-vyboru-

novinare/r~i:article:762081/ 
47 Ing. Jana Bobošíková. In: NašiPolitici.cz [online]. 2008 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/128-jana-bobosikova?gclid=CNCh2rbfydMCFUGNGwodxtACHA 
48  Klaus podpořil blok Bobošíkové. Pravice je nejednotná, posteskl si. In: IDNES.cz [online]. Praha, 2013 

[cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/klaus-podporil-volebni-blok-bobosikove-fcp-

/domaci.aspx?c=A130919_171446_domaci_jj 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/john-bude-odvolan-politici-nechteji-ve-vyboru-novinare/r~i:article:762081/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/john-bude-odvolan-politici-nechteji-ve-vyboru-novinare/r~i:article:762081/
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/128-jana-bobosikova?gclid=CNCh2rbfydMCFUGNGwodxtACHA
http://zpravy.idnes.cz/klaus-podporil-volebni-blok-bobosikove-fcp-/domaci.aspx?c=A130919_171446_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/klaus-podporil-volebni-blok-bobosikove-fcp-/domaci.aspx?c=A130919_171446_domaci_jj
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napodruhé neobhájila). V období 2006 až 2011 předsedala politické straně Politika 21, v 

letech 2011 až 2014 byla předsedkyní strany Suverenita – blok Jany Bobošíkové (kterou 

i založila).49 

 V roce 2008 se ucházela o úřad prezidentky za KSČM, kandidaturu ale nakonec 

po proneseném projevu stáhla. Účastnila se i konkursu na funkci generální ředitelky 

České televize, v druhém kole jí ale v roce 2009 porazil Jiří Janeček. Stranu Suverenita 

vedla i do sněmovních voleb v roce 2010 – nepodařilo se jim ale překročit pětiprocentní 

hranici pro vstup do dolní komory. Ve stejném roce kandidovala neúspěšně i do Senátu. 

O rok později – v roce 2011 – v doplňujících senátních volbách opět neuspěla. V první 

přímé volbě prezidenta republiky v roce 2013 se znovu pokusila kandidovat, ale skončila 

z devíti kandidátů na posledním místě.50 

Ke vstupu do politiky jí podle serveru iDNES.cz přesvědčil bývalý ředitel televize 

Nova Vladimír Železný – kandidovali totiž spolu do Evropského parlamentu za hnutí 

NEZÁVISLÍ. 51 Jak je ale z výčtu patrné, tak politické angažmá Jany Bobošíkové se 

stejně jako u Radka Johna nedá označit za úspěšné. 

 

3.2.3 Jan Ruml 

Otcem Jana Rumla byl komunistický novinář a později disident, signatář Charty 

77, politický vězeň a poslanec Jiří Ruml. Rané dětství prožil kvůli otcově práci 

zahraničního zpravodaje Československého rozhlasu Jan Ruml ve Východním Berlíně. 

 Po maturitě v roce 1972 pracoval v dělnických profesích. Signatář Charty 77 

spoluzakládal v době normalizace samizdatové Lidové noviny a podílel se na vydávání 

Originálního videojournálu. Od listopadu 1989 pracoval v Nezávislém tiskovém 

středisku. Velmi krátce působil i jako mluvčí Občanského fóra. V roce 1990 byl 

šéfredaktorem Respektu 52 

Hned po revoluci se stal náměstkem ministra vnitra, jeho hlavním úkolem bylo 

propuštění desetitisíců příslušníků StB a transformace komunistické státní služby na 

                                                      
49 Strana se v roce 2014 přejmenovala na Českou Suverenitu. Novou předsedkyní se stala Jana Volfová. 
50 Volba prezidenta republiky 2013: Výsledek volby. In: Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2017-

05-02]. Dostupné z: http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ 
51 Jana Bobošíková: přerod novinářky ve vrcholnou političku. In: IDNES.cz [online]. 2008 [cit. 2017-05-

02]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jana-bobosikova-prerod-novinarky-ve-vrcholnou-politicku-pza-

/domaci.aspx?c=A080213_090659_domaci_mr 
52  Mgr. Jan Ruml (1953) - Životopis. In: Paměť národa [online]. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3408?locale=cs_CZ 

http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ
http://zpravy.idnes.cz/jana-bobosikova-prerod-novinarky-ve-vrcholnou-politicku-pza-/domaci.aspx?c=A080213_090659_domaci_mr
http://zpravy.idnes.cz/jana-bobosikova-prerod-novinarky-ve-vrcholnou-politicku-pza-/domaci.aspx?c=A080213_090659_domaci_mr
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3408?locale=cs_CZ
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demokraticky kontrolovanou rozvědku. 53 V roce 1992 se stal prvním minstrem vnitra 

České republiky. Tehdy ještě jako člen ODS. Tuto funkci zastával ve dvou vládách 

Václava Klause v letech 1992 až 1997. I v tomto období pokračoval v transformaci 

tajných služeb a policie v demokratické instituce. V letech 1996 až 1998 byl také členem 

Poslanecké sněmovny. 

V roce 1997 se podílel na tzv. sarajevském atentátu - vyzval předsedu své 

domovské ODS Václava Klause k odstoupení kvůli podezřelému financování strany. Na 

kongresu ODS v prosinci 1997 byl ale Václav Klaus potvrzen ve funkci a Jan Ruml proto 

s Ivanem Pilipem založili Názorovou platformu ODS.  

Ani ne měsíc poté ale vystoupil z ODS a založil novou stranu s názvem Unie 

svobody, následně byl zvolen jejím předsedou. V době opoziční smlouvy podpořil projekt 

čtyř menších pravicových stran – tzv. Čtyřkoalici, která se vymezovala vůči vládnoucím 

ČSSD a ODS (Tabery, 2008). 

V letech 1998 až 2004 zastával post senátora pro Prahu 6. Účastnil se také stejně 

jako Jana Bobošíková tzv. „televizní krize“ (stál ale na straně vzbouřených redaktorů). 

V roce 2004 Unii svobody kvůli názorovým neshodám opustil a v roce 2010 se stal 

členem Strany zelených. 

Sám Martin Komárek o něm ve své knize Moc nemocných píše mimo jiné takto: 

„Je klasickým příkladem toho, že ani slušný a chytrý člověk, který se dostane mezi 

nechytré a neslušné a nemá dost znalostí a schopností, neskončí v politice dobře. Jací 

jsme tehdy byli moulové. A Ruml moulou zůstal, dokud v politice byl. S charakteristickým 

vousiskem a pleší mluvil velmi vemlouvavě: bojuje proti všem nešvarům a zůstává 

slušným a smířlivým člověkem. A tak si ho vždycky vybrali, když chtěli jeho tváří zaštítit 

nějakou levotu.“ (s. 31) 

 

 

 

                                                      
53  Mgr. Jan Ruml (1953) - Životopis. In: Paměť národa [online]. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3408?locale=cs_CZ 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3408?locale=cs_CZ
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3.2.4 Vladimír Mlynář 

Syn bývalého reformního komunisty a později disidenta Zdeňka Mlynáře 54 

začínal jako novinář v samizdatových Lidových novinách, po roce 1989 působil krátce i 

ve znovuobnovené verzi tohoto deníku, odešel ale v říjnu 1990. Po návratu ze 

studijního pobytu v USA nastoupil v roce 1991 jako redaktor do týdeníku Respekt. 

Vladimír Mlynář vydržel v čele Respektu o něco déle než Jan Ruml – jeho šéfredaktorem 

byl od roku 1994 do roku 1997. Zároveň s tím moderoval televizní diskuzní pořad 

„Respektování“. V roce 1997 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. 55 

V letech 1998 až 2003 reprezentoval Unii svobody v Poslanecké sněmovně. 

V úřednické vládě Josefa Tošovského v roce 1998 zastával funkci ministra bez portfeje. 

Od roku 2002 do roku 2004 byl ministrem informatiky ve vládě sociálního demokrata 

Vladimíra Špidly, na tomto postu pokračoval i ve vládě v čele se Špidlovým nástupcem 

a stranickým kolegou Stanislavem Grossem do dubna 2005.  

Kvůli Grossovým nevyjasněným majetkovým poměrům a neochotě Unie svobody 

vystoupit kvůli tomu z vlády rezignoval na svou ministerskou funkci. Během jeho 

politického působení patřilo mezi jeho hlavní cíle prosazení vzniku zákona o přístupu 

k informacím včetně umožnění přístupu občanů k informacím z jednání vlády, dále 

elektronizace státní správy a zřízení památníku obětem holocaustu v Letech u Písku. 

V současné době pracuje jako ředitel pro vztahy s veřejným sektorem pro finanční 

a investiční skupinu PPF, jejímž majoritním vlastníkem je miliardář (a nejbohatší Čech) 

Petr Kellner. I v tomto byznysu jsou pro Vladimíra Mlynáře velmi užitečné kontakty, 

které získal jak v médiích, tak především v politice. Například server Neovlivní.cz v roce 

2015 zařadil Vladimíra Mlynáře v žebříčku TOP 10 zákulisních hráčů na 6. místo. 56 

 

                                                      
54 Novinářem byl i jeho dědeček z matčiny strany Stanislav Budín – v meziválečném období psal do 

Rudého práva (chvíli byl i šéfredaktorem), v roce 1936 byl vyloučen z KSČ, v letech 1937 – 1939 pracoval 

jako redaktor časopisu Radiojournal, poté emigroval do USA, kde v novinářském povolání pokračoval. Po 

návratu z emigrace zpět do Československa mezi jeho nejvýraznější působiště patřil v 60. letech časopis 

Reportér. 
55 Vladimír Mlynář. In: Vláda České republiky [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-

spidla/vladimir-mlynar-38488/ 
56 SLONKOVÁ, Sabina. TOP 10 vlivu v zákulisí Číslo 6: Vladimír Mlynář. In: Neovlivní.cz [online]. 2015 

[cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://neovlivni.cz/top-10-vlivu-v-zakulisi-cislo-6/ 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-spidla/vladimir-mlynar-38488/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-spidla/vladimir-mlynar-38488/
http://neovlivni.cz/top-10-vlivu-v-zakulisi-cislo-6/
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3.2.5 Jaromír Štětina 

Bývalý senátor a v současné době europoslanec Jaromír Štětina působil dlouhá 

léta především jako válečný reportér v oblastech bývalého Sovětského svazu. Spolu 

s kolegyní Petrou Procházkovou patřili v 90. letech k předním českým novinářům, kteří 

pokrývali konflikty na Kavkazu a v Afghánistánu. 

Krátce po studiu na Vysoké škole ekonomické nastoupil jako elév do deníku 

Mladá fronta, kvůli nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy byl ale záhy poté 

vyhozen a začal pracovat jako dělník V letech 1970 až 1978 vystudoval geologii na 

Přírodovědecké fakultě na Univerzitě Karlově. 

Na konci roku 1989 spoluzakládal Syndikát novinářů a nastoupil do 

znovuobnovených Lidových novin. Následující rok odjel jako zpravodaj do Moskvy, kde 

působil tři roky. V letech 1993 až 1994 byl šéfredaktorem Lidových novin.  

V roce 1994 založil spolu s Petrou Procházkovou soukromou novinářskou 

agenturu Epicentrum. Soustředili se především na válečné konflikty v Evropě, Asii a 

Africe. Za tuto svou činnost získal v roce 1997 novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. 

V roce 1994 se stal také spoluzakladatelem humanitární a lidskoprávní neziskové 

organizace Člověk v tísni.57 

Roku 2004 byl jako nezávislý kandidát za Stranu zelených zvolen senátorem za 

volební obvod na Praze 10. Mandát se mu podařilo obhájit i podruhé – v roce 2010 se stal 

senátorem za stranu TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Volební období ale tentokrát 

nedokončil. V roce 2014 se totiž stal poslancem Evropského parlamentu. 

Jako europoslanec se zaměřuje zejména na státy tzv. bývalého Východního bloku. 

Mezi jeho agendu patří například terorismus, ruská propaganda nebo lidská práva a 

problematika politických vězňů. 

  

                                                      
57  Životopis. In: Jaromír Štetina, poslanec Evropského parlamentu [online]. 2015 [cit. 2017-05-01]. 

Dostupné z: http://jaromirstetina.cz/zivotopis/ 

 

http://jaromirstetina.cz/zivotopis/
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo nastínit problematiku etického rozměru vstupu 

novinářů do politiky a odpovědět na otázku, zda je možné, vykonávat profesi novináře a 

politika současně, případně jestli se novinář po vstupu do politiky může ke své původní 

profesi (po ukončení politického angažmá) opět vrátit. Příklady z odborné literatury a 

profesních kodexů jsem se snažila dokázat, že z etického hlediska se jedná o jednosměrný 

krok a jakmile má novinář za sebou aktivní poltickou minulost, přestává být pro publikum 

jako novinář důvěryhodný. 

Další výzkumná otázka se týkala motivací novinářů pro vstup do politiky. Není v 

možnostech této bakalářské práce obsáhnout výpovědi všech lidí, kteří se rozhodli 

k tomuto kroku, obecně se dá ale říct, že většinu z nich spojuje touha po tom, aby se do 

prostředí, které léta a intenzivně sledují, zapojili jako aktivní hráči a „něco“ změnili. 

Tito lidé mají často pocit, že díky své reportérské činnosti politiku znají natolik 

dobře, že jsou schopni ji i vykonávat. Díky tomu, že mají vhled do nejrůznějších 

politických procesů a mechanismů a jsou v úzkém kontaktu s politiky, časem někteří 

z nich získají dojem, že by danou práci zvládli dělat lépe a poctivěji než lidé, o kterých 

píší (nebo natáčejí). 

Znalost prostředí ale ne vždy znamená, že ve své nové profesi budou tito novináři 

úspěšní. Po prvotním střetu s „politickou realitou“ často zjišťují, že státní správa je 

pomalá, rigidní a závisí na rozhodnutích mnoha jiných lidí – ať už se to týká působení ve 

straně nebo výkonu politického úřadu. 

Příběhy Radka Johna nebo Jany Bobošíkové ukazují, že i přes veškerou svou 

snahu, v politice příliš neuspěli – strana Věci veřejné se do Poslanecké sněmovny 

v dalších volbách v roce 2013 nedostala a Radek John se přestal v politice angažovat. 

Jana Bobošíková sice uspěla ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, volební 

účast byla ale velmi nízká – volit šlo 28,32 % lidí 58 a hnutí NEZÁVISLÍ, za které 

kandidovala, dostalo nejmenší počet hlasů (8,18 %)59 v porovnání se stranami, které se 

do Evropského parlamentu dostaly. Další mandát v roce 2009 se jí nepodařilo obhájit. 

Bobošíková v následujících letech kandidovala do nejrůznějších politických funkcí, 

výsledkem byl ale většinou neúspěch. 

                                                      
58 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 11.06. – 12.06.2004. 

In: Český statistický úřad [online]. 2004 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/ep2004/ep11?xjazyk=CZ 
59 Tamtéž. 

https://www.volby.cz/pls/ep2004/ep11?xjazyk=CZ
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Například ale Jaromír Štětina je jako politik vcelku úspěšný – dvakrát za sebou 

obhájil senátorskou funkci a v současné době působí jako nezávislý europoslanec za TOP 

09 a Starosty a nezávislé (STAN). Do Evropského parlamentu byl zvolen z pátého místa 

kandidátky – díky preferenčním hlasům předstihl Bořivoje Šarapatku a obsadil tak čtvrtý 

(a poslední) mandát TOP 09 A STAN. 

 Sám Martin Komárek na otázku, jak by zhodnotil dosavadní působení svých 

kolegů novinářů-politiků, odpověděl: „Třeba takový Boris Johnson – to považuji za 

velice úspěšný přerod z novináře v politika. Vláďa Mlynář měl skutečně asi smůlu, ale 

Jaromír Štětina, byť tedy není v nejvyšších patrech politiky, tak rozhodně je úspěšný a 

výrazný politik, takže ono je to spíš tak fifty fifty.“ 60  

 Jak nakonec bude Martin Komárek hodnocen jako politik, se ukáže až s odstupem 

času, stejně tak i to, jestli byl vstup do politiky krokem správným směrem. Pokud se 

Komárek rozhodne s politikou skončit, bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet jeho 

další profesní kariéra. A také to, jestli naplní svá slova o tom, že do médií už se jako 

novinář nevrátí. 

K dalšímu zkoumání do budoucna se nabízí například srovnání s dalšími státy – 

Martin Komárek v rozhovoru uvedl, že v ostatních zemích je běžnou praxí, že novinář 

střídá společně s prací v médiích i angažmá v politice. Podle rozdělení na tří jednotlivé 

mediální systémy Daniela C. Hallina a Paola Manciniho by bylo možné zkoumat úroveň 

profesionalizace jednotlivých novinářů a prolínání politické a mediální moci v daných 

státech. 

  

                                                      
60 Ústní rozhovor s Martinem Komárkem, leden 2017. 
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SUMMARY 

The aim of this bachelor thesis was to outline the issue of the ethical dimension of 

journalists' entry into politics and to answer the question whether it is possible to practice 

the profession of journalist and politician or whether the journalist can return to his 

original profession after his political engagement. By examples of professional literature 

and codes I have tried to prove that it is a one-way step from an ethical point of view and 

as soon as the journalist has an active political past, he stops being trusted as a journalist.  

Another research question was related to journalists' motivation to enter politics. 

It is not in the possibilities of this bachelor thesis to include the testimony of all the people 

who have decided to do this, but in general, most of them combine the desire to engage 

in the environment, which they follow intensively and for years, as active players and 

they want to change „something“. 

These people often feel that, thanks to their reporter activity, they know politics 

well enough to be able to do it. Because they have insight into a variety of political 

processes and mechanisms and are in close contact with politicians, some of them get the 

impression that they will do the job better and more honestly than the people they write 

(or record) about.  

Knowledge of the environment does not always mean that these journalists will 

be successful in their new profession. After the initial conflict with "political reality," they 

often find that government is slow, rigid, and depends on the decisions of many other 

people - whether it affects party activity or political office.  

Stories of Radek John or Jana Bobošíková show that, despite all their efforts, they 

have not been successful in politics - the Public Affairs Party did not get to the Chamber 

of  Deputies in the next elections in 2013, and Radek John has ceased to engage in politics. 

Although Jana Bobošíkova succeeded in the European Parliament elections in 2004, the 

turnout was very low, 28.32% of the people voted, and the political movement 

NEZÁVISLÍ for which she was elected received the smallest number of votes (8.18%) 

compared to the parties, who came to the European Parliament. She was not able to defend 

the next mandate in 2009. In the following years, Bobošíková has been a candidate for 

various political functions, but the result was mostly a failure.  

On the other hand for example Jaromír Štětina is quite successful as a politician – 

he defended his senatorial function twice and currently acts as an independent MEP for 

TOP 09 and Starostové a nezávislí (STAN). He was elected to the European Parliament 
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from the fifth position of the candidate - thanks to preferential votes he overcame Bořivoj 

Šarapatka and took the fourth (and last) mandate TOP 09 A STAN.  

Martin Komárek, himself, when asked how he would evaluate the work of his 

fellow journalists-politicians, answered: "Perhaps someone such as Boris Johnson - I 

consider this to be a very successful transition from a journalist to a politician. Vláďa 

Mlynář was really unlucky, but Jaromír Štětina, though not on the top floors of politics, 

is definitely a successful and prominent politician, so it's more like fifty-fifty."  

How Martin Komárek will ultimately be evaluated as a politician will show with 

time, as well as whether the entry into politics is a step in the right direction. If Komárek 

decides to end the policy, it will be interesting to see how his next career will develop. 

And also if he fulfills his words about not returning to the media as a journalist. 

 Further comparisons with other countries are available for further exploration - 

Martin Komárek said in the interview that in other countries it is common practice that 

journalists alternate with media work and political engagement. Depending on the 

distribution of three different media systems by Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, it 

would be possible to examine the level of professionalisation of individual journalists and 

the interplay of political and media power in the respective countries. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Ústní rozhovor vedený s PhDr. Martinem Komárkem dne 11. ledna 

2017, Poslanecká sněmovna, Praha 

 

Co bylo vaší hlavní motivací pro vstup do politiky? 

V podstatě dvě věci. Jedna je asi taková – myslím, že už to psal F. X. Šalda, že každý 

kritik, i sebelepší, by si jednou rád zkusil napsat román nebo divadelní hru, a já jsem 

v podstatě 25 let byl kritikem politiky. 

A ta druhá – já jsem skutečně velice akceptoval tu výzvu Andreje Babiše, pochopil jsem 

jí tedy jinak než kritici, že stát by se měl líp řídit a když jsem od něj dostal osobní pozvání 

k tomu, abych podpořil hnutí ANO, které v té době, to už si málokdo pamatuje, mělo 

podporu pod hranicí statistické chyby, tak jsem po krátkém váhání přijal. Koneckonců 

někteří muži si v mém věku pořizují milenku, jiní rychlou motorku, tak já jsem si pořídil 

takovéto dobrodružství. 

Jak vypadal váš vstup do hnutí ANO? Andrej Babiš v pořadu Reportéři ČT uvedl, 

že si myslí, že to bylo zprostředkované přes paní Věru Jourovou, ale vy jste v té samé 

reportáži uvedl, že vy jste šel za Andrejem Babišem sám. Tak jak to tedy bylo? 

Sestříhali to blbě. Já absolutně nepopírám to, že nás seznámila Věra Jourová, naopak jsem 

na to hrdý. Já jsem se s Věrou znal už v době, kdy měla tu patálii se státem, kterou tedy 

sice nerad, ale přeci jenom odstartoval můj kamarád Janek Kroupa, v té době jsme tedy 

ještě nebyli kamarádi…Já jsem jí podporoval, protože jsem nevěřil v její vinu, tak jsme 

od té doby byli známí, byť na distanc – ona politička, já novinář – já jsem se nikdy 

nekamarádil s politiky. 

A Věra Jourová nás seznámila, ona mě přivedla za Andrejem Babišem. Přiznám se ale, 

že to byla oboustranná cesta. Protože já jsem byl tehdy komentátor a dal jsem si 

dohromady, že dvě a dvě jsou čtyři – ty tradiční strany ztrácí voliče a vznikla obrovská 

díra na trhu - odborně se tomu říká politické vakuum – a politické vakuum musí být vždy 

zaplněno. A já jsem se jako novinář zajímal o lidi, kteří se o to pokoušejí. Potkával jsem 

se třeba s Michalem Kocábem nebo s Karlem Janečkem…Tak jsem potkal Andreje 

Babiše. 

S Andrejem Babišem jsme se pak párkrát setkávali na jednáních hnutí ANO, kde jsem 

byl jako host, i na soukromých večeřích či obědech. Když mi dal nakonec nabídku, abych 
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hnutí podpořil, tak potom, co jsem ho poznal jako fakt perfektního lídra a podle mě i 

čestného člověka, tak jsem skutečně přemýšlel spíš srdcem než rozumem a vzal jsem to. 

Vy jste se ale v roce 2011 o Andreji Babišovi ve svém článku v MF Dnes „Miliardář 

Babiš prská jako Pepa z hospody“ vyjádřil, že mu nelze plně věřit a uvedl jste tři 

základní důvody. Tím prvním bylo, že Andrej Babiš stál v pozadí několika 

neprůhledných obchodů, druhým bylo to, že šíří nepodložené informace a drby o 

ostatních podnikatelích a třetím byl logický rozpor v jeho vyjádřeních – že říká, že 

bez korupce se tu nedá obchodovat a zároveň sám uzavírá obchody za stamiliony. 

Jak to, že u vás proběhl tak výrazný názorový obrat? 

To není názorový obrat. Já jsem na tuhle otázku odpovídal už stokrát, nebo víckrát než 

stokrát, to byste si mohla najít, ale rád vám odpovím po tisící druhé. Ten článek se sestává 

řekněme ze dvou základních tvrzení – první je, že není správné kritizovat svoje odpůrce 

bez argumentů a říkat: „Všetci kradnú, všetci kradnú!“ – to znamená prskat jako Pepa 

z hospody. Na tom trvám, budu na tom trvat vždycky a myslím si, že Andrej Babiš se 

v tom zlepšil.  

Ta druhá věc, a to je částečně moje vina, ale vy jste profesionál, tak víte, že komentátor 

není investigativní žurnalista a komentuje z otevřených zdrojů. A ty faktické informace, 

které já tam uvádím, a ze kterých jsem pak ten komentář dedukoval, jsou informace, které 

tehdy shromáždili moji kolegové z MF Dnes a kolegové z Novy - to byla tehdy kauza, 

kterou jsem komentoval. 

Pokud znáte práci komentátora, tak asi víte, že to není má vina ani velké profesní selhání. 

Já jsem neměl možnost ty informace prověřit, vzal jsem je a komentoval je. Nic z toho se 

ovšem později nepotvrdilo - byla to směs domněnek. Určitě to částečně vzali kolegové 

taky z toho, jak se navzájem ti miliardáři pomlouvají. Takže jim to mohli namluvit ostatní 

miliardáři, co hrají proti sobě tuto hru…Takže v tomto punktu, ano, já jsem se mýlil, já 

to přiznávám a je to chyba novinářské práce. 

Co bylo tím zásadním okamžikem, kdy jste si, řekl, že Andrej Babiš je jiný? Co vás 

nakonec přesvědčilo? 

V té době, kdy jsem se s ním seznámil, jsem věděl, že se tyto informace nepotvrdily. Co 

mě ale nejvíc přesvědčilo, to byl on jako osobnost – jeho osobní kouzlo, ten neuvěřitelný 

leadership, neuvěřitelná pracovitost. Já vždycky říkám, že jsem šťastný, že Andrej Babiš 

je můj předseda, ale nikdy bych nechtěl, aby byl můj šéf. Protože když vám přijde 

esemeska v pět hodin ráno, tak když jste poslanec, tak můžete svému předsedovi 
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odpovědět až v sedm, ale kdybyste byl jeho zaměstnanec, tak byste musel odpovědět 

v těch pět. 

Ta jeho pracovitost je naprosto fascinující, a nejenom pracovitost – ta snaha dotahovat 

věci absolutně do konce a do detailu, schopnost velmi rychle najít jádro problému a řešit 

ho. A to mi může někdo věřit nebo nevěřit, všichni máme nějaký odhad druhých, někdo 

na vás na první pohled působí jako vejtaha, někdo na vás na první pohled působí jako 

slizoun a někdo na vás působí jako slušný člověk. A na mě Andrej Babiš jednoznačně 

zapůsobil jako slušný člověk. I když samozřejmě – rozčiluje se, je velmi prudký, je velmi 

přísný na své spolupracovníky, nechodí nikam daleko pro sprosté slovo, je až neuvěřitelně 

náročný a je to tedy ve všem velký šéf, ale řekl bych, že v první řadě je to nesmírně 

pracovitý slušný člověk, který hledá spravedlnost, a myslím si, že upřímně chce pro tu 

zemi něco udělat - že po sobě chce zanechat velmi pozitivní vzpomínku. 

Takže na vás tedy zapůsobila hlavně síla osobnosti Andreje Babiše… 

Určitě. Já samozřejmě teď nemůžu, ale těším se, že jednou bude vzorem nějaké postavy 

v mém románu. 

Označil byste se za člověka s konzistentními názory, za člověka, který si stojí za tím, 

co v minulosti řekl? 

Pan prezident říká, že názory nemění jenom blbec. To ale vzal z mistra Jana Husa, který 

říkal, že bude hájit svou pravdu, ale pokud ho někdo přesvědčí, že to není pravda, tak mu 

dá za pravdu a nebude trvat na bludu, takže já jsem přesně takový.  

Já jsem dělal diplomovou práci z logiky a snažím se naslouchat argumentům. A 

samozřejmě, že nikdo není neomylný, ale situace se taky vyvíjí, stejně jako poznání – 

něco znáte nejdřív málo, pak to poznáte víc a zjistíte, že to všechno bylo jinak. Lidi si 

mysleli, že Slunce obíhá okolo Země a byli to hrozně chytří lidé, a mysleli si to hrozně 

dlouho. Pak ale poznali, že to je všechno trochu jinak. Ti pitomci na tom stále trvali a 

ještě kvůli tomu nějaké upalovali. Ti chytřejší uznali, že se mýlili. 

Jak se vám dnes komunikuje s vašimi bývalými kolegy-novináři? Co říkali tomu, že 

se chystáte opustit profesi novináře a stát se politikem? 

My jsme hodně kamarádili s Janou Bendovou, byli jsme spolu asi dvacet let v jedné 

místnosti jako komentátoři MF Dnes a když jsem jí to oznámil, tak z toho byla hrozně 

zdrcená, že se jí ta parta rozkládá a říkala: „Babiš si tě koupil.“ A já jsem tam pak přišel 

za měsíc a s troškou ironie jsem říkal: „Mě si nekoupil, já jsem tam šel dobrovolně, vás 

si koupil.“ Protože když jsem já odcházel, tak jsem netušil, že Andrej Babiš koupí 

Mafru…  
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Mám s kolegy výborné vztahy, komunikuje se mi velmi dobře. Jsou samozřejmě novináři, 

kteří a priori nenávidí Andreje Babiše a hnutí ANO, kteří si myslí, že Babiš je ďábel a 

ANO je zástěrka toho, jak se chce zmocnit země a zavést tu nějakou formu 

plutokratického fašismu – to je samozřejmě úplná pitomost, ale těmto novinářům to nemá 

cenu vůbec vymlouvat. Je jich menšina, s většinou novinářů z mainstreamových médií si 

rozumíme normálně, ale je tam ta propast a je to v pořádku.  

Já jsem vždycky říkal, když jsem byl v novinách, že mezi…to nenahrajete…mezi 

politikem a novinářem to má být takhle (ukazuje cca 20 cm – pozn. autorky) a nemá to 

být takhle (ukazuje cca 1 m – pozn. autorky). Většinou je to dneska takhle (ukazuje ruce 

u sebe – pozn. autorky), ale to není v pořádku, oni fakt nemají být kamarádi. Každý z nich 

má jiný zájem – politik, chce, aby novináři informovali o tom, jak je dobrý, jak je dobrá 

jeho strana, jaké jsou jeho cíle atd. a fotili ho z hezkých úhlů. 

Novinář má zájem a podstatnou povinnost vůči svým čtenářům – chce vyprávět příběh – 

to je většinou úplně něco jiného, než co se odehrává v tomto domě hrůzy (v Poslanecké 

sněmovně – pozn. autorky). Já to samozřejmě chápu z obou stran a s většinou novinářů 

mám velice korektní vztah. Ani přátelství nevyhledávám a nepodbízím se jim. I když 

samozřejmě občas s některými, co jsme kamarádili, na to pivo zajdeme. 

Myslíte si, že je pro vaši práci politika výhoda, že znáte mediální prostředí a to, jak 

média fungují? 

Pro mě je spíš výhoda, že jsem tu Sněmovnu, na rozdíl od většiny mých kolegů trošku už 

znal a znal jsem politické procesy. To, že vím, jak média fungují, moc výhoda není, 

protože člověk jednak si to tak úplně neuvědomí a stejně jim občas na něco skočí, a jednak 

já své kolegy-politiky teď nedokážu přesvědčit o tom, že novináři mají nějaký jiný zájem 

než jim škodit. 

Protože oni si myslí, že jim novináři jenom škodí a to, že novináři komunikují se čtenáři 

a tím pádem zjednodušují a trošku ty titulky přefukují, hledají ty rozpory a problémy, tak, 

že to je součást jejich profese, tak to ti politici nikdy nepochopí. Jako novináři nikdy 

nepochopí, že řada politiků jsou docela normální slušní lidé, zdaleka ne všichni 

samozřejmě. 

Je podle vás možné se k profesi novináře vrátit, nebo to vzhledem k vašemu 

politickému angažmá nejde? 

Já jsem vždycky říkal, že to je jednostranný skok. To jsem říkal už jako novinář. I když 

znám třeba na západě, když jsem se bavil s kolegy, že tam je to v podstatě normální. Třeba 
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když se stane nějaký jejich známý ministrem, tak mu jdou dělat mluvčího a vrátí se. 

V takových slušných zemích jako je Dánsko nebo Německo. 

U nás to dělal Pavel Dostál, dej mu pánbůh věčnou slávu, ten skákal mezi Sněmovnou a 

Právem. Já si nic takového nemyslím. Já jsem si zakládal na tom, že jsem nezávislý 

komentátor a že se opravdu snažím všem měřit stejně. Po této zkušenosti by mi to už 

nikdo nevěřil a já bych to nevěřil asi ani sám sobě. 

Co si tedy myslíte například o Radku Johnovi, který byl poslancem a zároveň měl 

pořad na TV Barrandov? 

Já jsem v tomto velice striktní. Podle mě to nejde vůbec mixovat. Já když si teď založím 

server, což chci udělat a už mám v hlavě jeho název, tak to bude v pořádku. Ale to bude 

server Komárka, člena hnutí ANO a poslance. Nebudu předstírat, že jsem nezávislý 

novinář, to by nemohl.  

Kdybych psal, a občas píšu, do nějakého lifestylového časopisu nějaké srandy, tak to 

samozřejmě taky můžu, ale už nemůžu dělat komentátora, nemůžu dělat i investigativního 

novináře, nemůžu dělat tu základní novinářskou práci tak, aby to bylo z hlediska čtenářů 

uvěřitelné. 

Oni by na to možná zapomněli, možná po čase by mě zase brali, já bych to ale 

nepovažoval za férové. Takže pokud skončím v politice, což se může stát každému 

politikovi každou chvíli, tak jistě budu hledat profesi, která souvisí s mou zkušeností – to 

znamená někde v mediální sféře nebo třeba v reklamě nebo v PR, ale rozhodně už 

nemůžu dělat novináře, abych z toho měl dobrý pocit. 

A nebojíte se toho, že dopadnete jako většina vašich kolegů-novinářů, kteří se také 

pokoušeli o vstup do politiky? Většinou v tom nebyli moc úspěšní, mám na mysli 

například Radka Johna nebo Vladimíra Mlynáře… 

Třeba takový Boris Johnson – to považuji za velice úspěšný přerod z novináře v politika. 

Vláďa Mlynář měl skutečně asi smůlu, ale Jaromír Štětina, byť tedy není v nejvyšších 

patrech politiky, tak rozhodně je úspěšný a výrazný politik, takže ono je to spíš tak fifty 

fifty. 

Nebo třeba ještě Jan Ruml… 

Tak Jan Ruml, u toho bych tak úplně neřekl, že neuspěl. To byla ještě taková ta divoká 

doba a jemu se nepovedl ten dobře míněný pokus obrodit ODS, ale jinak si myslím, že se 

snažil dělat poctivou politiku a byl docela výrazná osobnost… 

Jana Rumla se týká i moje další otázka – vy jste o něm ve své knize „Moc 

nemocných“ napsal: „Je klasickým příkladem toho, že ani slušný a chytrý člověk, který 
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se dostane mezi nechytré a neslušné a nemá dost znalostí a schopností, neskončí 

v politice dobře. Jací jsme tehdy byli moulové. A Ruml moulou zůstal, dokud v politice 

byl. S charakteristickým vousiskem a pleší mluvil velmi vemlouvavě: bojuje proti všem 

nešvarům a zůstává slušným a smířlivým člověkem. A tak si ho vždycky vybrali, když 

chtěli jeho tváří zaštítit nějakou levotu.“ Nebojíte se toho, že vás s Andrejem Babišem 

čeká podobný osud? Že jste jen mediálně známá tvář, která má lákat voliče? 

No jasně. Sám Andrej Babiš o mně občas říká, že jsem naivní a že neznám lidi – to má 

pravdu. Já jsem, teď už bych řekl trochu víc, opravdu nevěděl, jak jsou lidé chamtiví a 

dokážou být záludní, než jsem se dostal do této budovy. To se netýká jen poslanců, to se 

týká zejména různých straníků na nižší úrovni. 

To se ale může stát každému, že je nějakým způsobem zneužitý – ať už v profesi nebo ve 

vztahu. Kdybych se toho bál, tak to nedělám. Já prostě musím jednat tak, aby se to nestalo.  

Myslíte si, že dosud se tak nestalo, že byste byl tím „tahákem na billboardech“? 

Například před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013… 

Já jsem to tak ale úplně přijal. To máte tak – já, Stropnický, Zlatuška, Věra Jourová – my 

jsme tam byli opravdu jako holky a kluci z plakátu a já jsem to tehdy věděl, protože to 

byla jednoduchá, účinná, reklamní kampaň, která chtěla říct: ano, to nejsou jenom ti 

chladní manažeři za Babišem, to jsou i jiní lidé z úplně jiných sfér.  

To máte tak, že když třeba najmou sice úspěšné a hezké modelky na reklamu na buráky, 

tak to dopředu neznamená, že ty modelky umí řídit továrnu na buráky – ony se to musí, 

když to chtějí dělat, teprve naučit. 

Já jsem samozřejmě toto věděl, chtěl jsem to propagovat dobrovolně, chtěl jsem mu 

pomoct s tím, že mě někdo znal. Protože jsem naprosto přesvědčený o tom, že ten cíl 

reformovat státní správu tak, aby sloužila lidem, nikoliv sama sobě, je správný. A je to 

hlavní cíl, co tahle země potřebuje udělat, aby se nastartovala někam blíž k Rakousku a 

vzdálila se od Bulharska. To je něco, o čem jsem přesvědčený dodnes, akorát teď vím, že 

to je mnohem těžší, protože tu státní správu víc znám a není to pěkný pohled. 

Jak obecně se hnutí ANO staví ke střetu zájmů svých členů, vzhledem k novele 

zákona o střetů zájmů, kterou dnes (11. 1. 2017 – pozn. autorky) poslanci odhlasovali, 

a podle slov hnutí ANO byla namířena proti Andreji Babišovi? Střet zájmů máte 

upravený i v morálním kodexu reprezentanta hnutí ANO… 

Tam je to úplně jednoduché – nikdo by neměl své politické funkce využít jakkoliv 

k osobnímu obohacení a získávání nějakých výhod, to je přirozené. Je to dokonce tak, že 

my jsme dobrovolně dali majetkové přiznání, když jsme přišli do Sněmovny.  
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Teď už to ten zákon konečně nařídil, to je správně. Snažíme se samozřejmě u kandidátů 

zjišťovat, jestli nemají nějaký výrazný konflikt ve své minulosti. Ten problém je 

v podstatě problém jenom Andreje Babiše a ještě Karla Schwarzenberga, protože Karel 

Schwarzenberg je taky podnikatel a miliardář, akorát to o něm nikdo takhle nešířil, když 

byl ministrem.  

Narážíte na to, že vlastnil týdeník Respekt? 

Nejenom to. On byl mediálním podnikatelem, velkopodnikatelem, který vlastní tisíce 

hektarů půdy, na kterou dostává taky nárokové státní dotace, vlastnil taky lesní firmy, 

zemědělské firmy…Já to neříkám proto, abych urážel Karla Schwarzenberga – naopak, 

já chci říct, že poctivý miliardář, který se dal na politiku a věnuje se politice, je něco 

naprosto super. A řekl bych, že jak Schwarzenberg, tak i Babiš, byť jsou rozdílné osoby, 

jsou oba dva takoví. 

Ten konflikt zájmů tu ale samozřejmě je, ale musí si ho každý řešit nějakým způsobem 

sám. Já osobně jsem zastáncem amerického modelu, který tam není povinný, ale ti politici 

to tak dělají – že dají svůj majetek, asi to teď udělá Donald Trump, tzv. svěřeneckému 

fondu, trustu, do kterého nevidí, ale ten majetek jim zůstává, řídí ho odborní manažeři a 

posílají jim zisk. Když se politik vrátí, tak mu předají majetek zase v pořádku do jeho 

rukou. Protože já si opravdu nemyslím, že je možné někomu upírat majetek, kvůli tomu 

se chce účastnit politické soutěže.  

Mně se to dobře říká, já žádné podniky nemám, takže toto mi nehrozí, ale jsem naprosto 

přesvědčený o tom, že tento zákon je blbě. Byl bych proto, abychom, a snad se nám to už 

podaří v příštím volebním období, udělali měkčí zákon, který řekne: ano, jsi miliardář, 

ale aby bylo všechno jasné, tak dej majetek svěřeneckému fondu. Musíme ale nějakým 

způsobem miliardáře přesvědčit, že svěřenecký fond jim to nerozkrade. 

Jak vy sám hodnotíte vaše dosavadní působení v politice? Myslíte si, že se vám 

povedly věci, které jste si vytyčil, když jste v roce 2013 vstoupil do Poslanecké 

sněmovny? 

Já bych řekl, že tak maximálně napůl. Byl bych velmi kritický – spousta věcí, co člověk 

začal, se ukázala jako neprobojovatelná, protože všechno to rozhodování je strašně 

pomalé oproti tomu, jak byl člověk zvyklý se rozhodovat a jednat v novinách. Tam je 

všechno naopak rychlé a musí to mít nějaké řešení. Státní správa je schopná cokoliv, 

jakýkoliv dobrý nápad rozžvýkat. Takže se učím trpělivosti. Podobně jsem se, když jsem 

chtěl rozhýbat nějaké věci ve svém volebním obvodu, potkal s tolika závistí a 

intrikařením, že mě to taky hodně zbrzdilo… 
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Řekl bych ale, že v té mediální oblasti, i v jiných, se mi taky spousta věcí jakž takž 

povedla. Například, to říkám neskromně, ale prostě pravda to je, to, že existuje na FM 

dnes patrně nejlepší rozhlasový kanál ČRo Plus, je z velké části moje zásluha. Protože i 

díky tomu, že jsem je znal z dřívější doby, zprostředkoval jsem dohodu ředitele 

veřejnoprávního rozhlasu a těch velkých soukromých rozhlasů, takže vznikla taková win-

win dohoda, že všichni jsou spokojení a to beru jako určitý příklad pozitivní politiky - že 

to prostě není jenom takové to hádání, jakého jsme teď svědky, a přetahování, ale že 

politik pomůže na svět něčemu, co má smysl. Jasně, že nejsem otec nebo kmotr, ale 

pomohl jsem něčemu dobrému, co by možná bez mého maličkého přispění nevzniklo. 

Stále chcete být prezidentem České republiky, stejně jako to chtěl váš otec? 

Já jsem nikdy nechtěl být českým prezidentem. To vzniklo tak, že moje žena, když jsme 

se seznámili, mi říkala: „Podívej se na sebe, nic moc nijak nevypadáš, nic moc nemáš, 

tak buď aspoň prezident, abych měla společenské příležitosti.“ Samozřejmě s nadsázkou, 

protože moje žena je taky srandista. Já jsem tedy potom říkal, že budu prezidentem. 

Ale já to samozřejmě nevylučuji, v politice se nedá vyloučit nic. Koneckonců prezidenty 

se stávají hodně divní lidé. Ale v těchto volbách to ještě neplánuji.  

Takže případně v těch dalších volbách byste mohl být nominantem hnutí ANO… 

Nikdo nevíme, co bude za pět let. Já bych před pěti lety v životě neřekl, že budu ve 

Sněmově sedět na téhle straně stolu a ne na té vaší. V životě by mě nenapadlo, že se to 

takhle zvrtne.  
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Příloha č. 2: Doplňující rozhovor s PhDr. Martinem Komárkem po e-mailu, březen 

2017 

 

 

Jak ovlivnila Vaši novinářskou tvorbu po roce 1989 zkušenost z předlistopadové 

Mladé fronty? Mám na mysli zkušenost s cenzurou případně autocenzurou - jestli 

jste například pociťoval po revoluci nějaké zábrany v psaní nebo jste se adaptoval 

na nové podmínky snadno? 

Drtivá většina novinářů v Mladé frontě chtěla psát svobodně. Já byl těsně před revolucí 

vyhozen za to, že se mi „podařilo“ sice šifrovaně, ale přeci jen dát do novin zprávu o 

Palachově týdnu na Václavském náměstí. Když jste v místnosti, kde je málo vzduchu a 

špatně se vám dýchá, nemáte problém se nadechnout, když vás pustí. 

Jiná věc je, že jsme se museli za pochodu učit to, co jsme z řemesla neuměli. 

 

Jak dnes s odstupem svojí předlistopadovou novinářskou kariéru hodnotíte? Vybral 

byste si novinářskou kariéru znovu (v podmínkách komunistického režimu)? 

V Mladé frontě byla báječná parta lidí, spousta zábavy a mejdanů, byť atmosféra byla 

poněkud dekadentní. Já si noviny nevybral, potřeboval jsem trochu živit rodinu, což 

z platu asistenta na univerzitě nešlo (ne, že by to v novinách bylo o moc lepší). Zpětně 

hodnotit to, co by si člověk vybral nebo nevybral, je nesmysl. Vybíráte si, když neznáte, 

kam to povede. Většina lidí, včetně disidentů, s nimiž jsem se stýkal, si myslela, že ruské 

panství potrvá ještě desítky let. 

 

Nakolik mohla předlistopadová žurnalistická dráha části novinářů (kdy bylo nutné 

potlačovat kritické myšlení vůči vedení státu) vést k tomu, že se silněji identifikovali 

s jedinou možnou verzí ekonomické transformace po listopadu 1989? Tzn.  že psali 

o všech, kdo kritizovali ekonomickou transformaci, jako o "kryptokomunistech" 

apod. - tedy že upřednostňovali trochu "černobílé" vidění světa... 

Tento předpoklad není pravdivý. Například novináři z Práva, Telegrafu či Českého 

deníku tak rozhodně nepsali. Prosím, opravte si zdroje . Mladá fronta podporovala 

radikální transformaci k tržní ekonomice. (Rozhodně však nepsal o těch, kdo byli proti 

jako o kryptokomunistech.) Dospěli jsme k tomu ve svobodných podmínkách po mnoha 

diskusích: redakční linie se tehdy vytvářela na základě diskuse redaktorů . Podpora 

radikální transformace byla správná, nebyli jsme však schopni včas upozornit na její vady 
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a hlavně jsme nebyli schopni rozpoznat míru rozkrádání. To však vůbec neznamená, že 

bychom nebyli ke Klausovi a spol. kritičtí. 

 

Myslíte si, že se v současné době média vrací k modelu tzv. stranického tisku? 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé mediální společnosti vlastní lidé s různými 

politickými ambicemi a zájmy (Andrej Babiš, Ivo Valenta, Marek Dospiva atd.)? 

Směřuje česká žurnalistika k tomu, že budou média jasně rozdělená podle 

příslušnosti k nějaké straně nebo politickému subjektu a nebude existovat žádný 

"střední proud"? 

Stranický tisk tu není a nebude. To, že miliardáři skoupili mediální domy, není šťastné. 

Budoucnost informací je ale stejně na internetu, éra novin je, ač je mi to líto, pryč. Nevím, 

co přijde, určitě to bude překvapivé a já k tomu chci taky přispět. 
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Příloha č. 3: Morální kodex reprezentanta politického hnutí ANO 2011 

 

MORÁLNÍ KODEX REPREZENTANTA POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 

PLATNÝ OD 23. 1. 2017 

Preambule  

Reprezentant politického hnutí ANO 2011 (dále jen Hnutí) zastávající (kandidující na) 

volený mandát na jakékoliv úrovni (dále jen Reprezentant) respektuje principy tohoto 

Morálního Kodexu (dále jen Kodex) a při výkonu svého mandátu se řídí jeho 

ustanoveními. Reprezentant chápe výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž 

nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě 

České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, 

dodržovat následující články. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná i pro 

Reprezentanta Hnutí na všech úrovních struktury Hnutí.  

Články  

I. Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, 

které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.  

II. Reprezentant je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, 

kvalifikovaně a se znalostí věci.  

III. Reprezentant hájí a prosazuje programové teze Hnutí. Reprezentant prohlašuje, že 

bude předvolební politické postoje tohoto Hnutí hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se 

tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího 

konkurenční politický program.  

IV. Zvolený Reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet 

zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného 

Reprezentanta.  

V. Reprezentant respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a 

projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod 

Reprezentant nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň.  

VI. Reprezentant jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá 

výhody a privilegia, jež mu jsou případně v souvislosti s jeho postavením a vlivem 

nabízeny. Reprezentant nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj 

soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky 

korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně 

oznámí příslušným orgánům.  
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VII. Reprezentant pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání, schopnostech 

a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu, stejně tak jako o 

svých majetkových poměrech.  

VIII. Reprezentant poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s 

výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v 

nichž figuruje, s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní 

ochraně.  

IX. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, Reprezentant 

nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, 

aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné 

stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.  

X. Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený 

mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.  

Nové znění tohoto bodu: „Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný 

trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem 

veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na 

členství ve Hnutí.“ – tento bod platí od 23. 1. 2017, novou verzi zveřejnilo hnutí ANO na 

svých webových stránkách 3. 3. 2017 (pozn. autorky) 

XI. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto 

porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí Reprezentant neprodleně rezignuje na volený 

mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí. 

 

Kodex je dostupný v elektronické podobě na adrese: 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/ano-moralni-kodex-reprezentanta.pdf 

 

 

  

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/ano-moralni-kodex-reprezentanta.pdf
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Příloha č. 4: Komentář Martina Komárka na iDnes.cz ze dne 20. září 2011 

„Miliardář Babiš prská jako Pepa z hospody“ 

 

Komentář: Miliardář Babiš prská jako Pepa z hospody 

Česko-slovenský podnikatel a miliardář Andrej Babiš se svými výroky nevybíravě pustil 

do korupce v Česku. Prý se tu krade po miliardách. Začalo to v roce 2006. Mohou za to 

prý Topolánek, Bém, Dalík, Řebíček, Roman a pustil se i do prezidenta. Sám Babiš má 

ale ruce minimálně stejně špinavé. 

Jeden z našich "nových Čechů", miliardář Andrej Babiš, tvrdí, že Česko připomíná 

Palermo. Když promluví miliardář, jsou lidé zvyklí poslouchat víc, než když jim totéž 

říká v hospodě Na Růžku Pepa Tvaroh. V tomto případě by neměli. A to nejméně ze tří 

důvodů.  

První: Kdybyste totiž mluvili s některým člověkem, které jmenuje Babiš, dozvěděli byste 

se totéž o něm. Dozvěděli byste se, že největší "obchody" s podnikateli uzavíral ve zlatých 

starých časech politicky poněkud naivní, ale jinak zdatný Stanislav Gross. A co by vám 

řekli, kdybyste se zeptali, kdo stál za jeho kartelem podnikatelů a politiků?  

Nemusíte hádat dvakrát. Prý Andrej Babiš.  

Je tedy možné, že jestliže Babiš nyní haní představitele pravice, chce pomoci svým 

ochranitelům a zároveň chráněncům ze sociální demokracie. A doslechli byste se i jinou 

věc. Pan miliardář je tak nabroušený proto, že pravostředá vláda mu pokazila miliardový 

kšeftíček s jednou plodinou.  

A tak teď prská. Nevíme, zda je pravda to, co bychom se doslechli o Babišovi - stejně tak 

jako nevíme, zda je pravda to, co Babiš říká o Dalíkovi a spol.  

Neříká totiž nic jiného než to, co Pepa Tvaroh u piva. Nepodložené zvěsti, že ten a onen 

kasíruje tolik a tolik od toho a toho. Pepa Tvaroh by ale do svého seznamu zahrnul i 

Babiše a jeho podnikatelské souputníky, co raději, jak se říká mezi VIP, vytvářejí 

obchodní příležitosti spíše se sociálními demokraty než s ODS a s TOP 09.  

Babišova výpověď, kromě toho, že ukazuje stav jeho miliardářské mysli, je bezcenná 

právě i z tohoto druhého důvodu. Hospodský žvanil má málo možností se přesvědčit o 

stavu korupce. Čte noviny a možná dal nějakou obálku doktorovi, když chtěl rychleji 

endoprotézu, a úředníkovi, když chtěl zapsat do katastru pozemek. Možná ani to ne. Ví 

jen to, co se říká.  
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Vlivný člověk, který dokonale zná byznys i politiku, jakým Babiš pravděpodobně je, by 

se neměl omezit na tlachy a morální rozhořčení. V rozhovoru pro Hospodářské noviny 

říká: "Lidi, kteří by o tom chtěli mluvit, se bojí, že budou označeni za blázny. Že místo 

podstaty věci se budou prošetřovat cesty, jak se ke svým informacím dostali. Že jim někdo 

bude dělat problémy."  

To mají být slova sebevědomého obchodníka?  

Navíc to není pravda: novináři o korupci otevřeně a beze strachu píší. Tento list upozornil 

už na několik okatých případů a policistům doslova přinesl informace na talíři.  

Třetí důvod, proč Babišovi nedůvěřovat, je logický rozpor. Náš bohatec vlastně říká: Bez 

korupce se tu nedá uzavřít takřka žádný obchod. Sám však uzavírá obchody za stamiliony. 

Je on taková výjimka, nebo taky občas dá těm, co rádi berou - tedy, jak říká, politikům, 

soudcům a policii?  

Tím, že zpochybňuji věrohodnost Andreje Babiše, nechci však zcela zpochybnit to, co 

říká. Ano, korupce a klientelismus jsou mezi velkopodnikateli a politiky na všech 

úrovních faktem. Potvrzují to nezávislé, sice "anonymní", ale věrohodné výpovědi, s 

nimiž jsem se setkal i já. Není jasné, zda jsou někteří policisté, někteří státní zástupci a 

někteří soudci uplacení, nebo málo schopní.  

Je však zřejmé, že mnohé případy zavánějící pro veřejnost očividnou korupcí tyto orgány 

nevyřešily. Patří k nim i případ Babišova údajného spojence Grosse.  

Není však pravdou, že se úplatkářství rozrostlo po roce 2006. Tato fráze patří k 

politickému arzenálu kritiků pravice. Korupce je tu od devadesátých let. Hodně velká, i 

když asi ne taková, jak tlachalové říkají. Babiš patří k lidem, kteří by s tím mohli něco 

dělat, kdyby jim, parafrázujme Havlíčka Borovského, jejich rozhořčení "ráčilo z úst 

konečně vjeti do rukou. 

 



 

 

 

Příloha č. 5: Předvolební billboardy hnutí ANO 2011 

 

 

ZDROJ: Libor Zavoral, ČTK 

 

 

 

 

ZDROJ: Jiří Koťátko, Hospodářské noviny 


