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Příloha č. 1: Informační charta 

§1 Stát a organizace jsou povinny podporovat svobodný tok informací a myšlenek 

uvnitř  

státu i mezi státy a prosazovat v mezích zákona rovnoprávný přístup všech 

k pramenům informací.  

§2 Stát vymezí zákonem, které informace se mohou stát utajenými z titulu 

vojenského zájmu nebo zahraniční politiky. Organizace, podniky a soukromí podnikatelé 

mohou utajovat informace obchodní povahy, jež se jich týkají.  

§3 Stát a sdělovací prostředky jsou povinny bojovat proti ideologiím, jež práva 

a svobody v oblasti informací mohou ohrozit. Zejména jde o vlivy podporující válku.  

§4 Jsou zakázány informace, jež podceňují rasovou, národnostní a jazykovou 

nesnášenlivost  

mezi lidmi a státy, omezují náboženskou svobodu nebo narušují zdraví a mravnost 

národů (narkomanie, pornografie apod.).  

§5 Sdělovací prostředky (zejména tisk, rozhlas, televize a film) jsou povinny bez 

zlého úmyslu pravdivě informovat všechny občany a vyloučit tendenční informace. 

Úmyslné šíření nepravdivých informací je trestné.  

§6 Každý občan má právo na svobodný přístup k informacím, s výjimkou případů 

vymezených zákonem. Zejména má právo na informace, které zásadně ovlivňují nebo 

mají ovlivňovat jeho osobu.  

§7 Každý občan má právo na svobodný výběr informací a nesmí být vystaven 

informačnímu nátlaku.  

8§ Každý občan má právo na utajení informací vztahující se k jeho zdravotnímu 

stavu a k soukromoprávním záležitostem. Sát nebo organizace jsou pod trestem 

stanoveným zákonem vázány, že neztěžují informací tohoto druhu a že je nepoužijí bez 

vědomí občana.  

§9 Státy, resp. organizace, odpovídají podle své působnosti za to, aby informace 

obsažené v organizovaných sbírkách (knihovny, archivy) byly podle své hodnoty a míry 

důležitosti uchovány budoucím generacím.  
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§10 Informacemi se pro účel této charty rozumí jakékoliv sdělení ústní, písemné nebo 

přenesené na médium hmotné či energické povahy. 
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Příloha č. 2: Mezinárodní etický kodex pro pracovníky sdělovacích prostředků  

An International Code of Ethics for information personnel United Nations – 

Department of Social affairs. New York, 1952.  

Následující text konceptu mezinárodního etického kodexu je ve formě, v jaké byl 

přijat na 5. shromáždění podkomise po přezkoumání textu, předloženého 

na 4. shromáždění podkomise, ve smyslu poznámek a návrhů od informačních institucí 

a národních a mezinárodních profesních asociací.  

Úvod:  

Svoboda tisku je základním lidským právem a je měřítkem všech svobod, 

obsažených v Chartě OSN a proklamovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv; a to 

je podstatné k podpoře a zachování míru.  

Tato svoboda bude lépe zachována, jestliže se všichni pracovníci tisku a všech 

ostatních sdělovacích prostředků budou ze všech sil, neustále a dobrovolně, snažit udržet 

nejvyšší pocit odpovědnosti, jsou hluboce prostoupeni morálními závazky tak, aby byli 

pravdiví a aby hledali pravdu při sdělování, vysvětlování a interpretování faktů.  

Tento Mezinárodní etický kodex má být považován za normu profesionálního 

chování všech, kdo se zabývají shromažďováním, přenášením a komentováním zpráv 

a informací, a těch, kdo se zabývají popisováním současných událostí slovem tištěným, 

slovem mluveným a jakýmkoliv jiným sdělovacím prostředkem.  

Článek I.  

Pracovníci tisku a všech ostatních informačních médií by měli učinit vše, co je v 

jejich silách, aby zjistili, že informace, kterou veřejnost dostane, je fakticky správná. Měli 

by si ověřit všemi prostředky všechny části informace. Žádný fakt by neměl být úmyslně 

překroucen a žádný podstatný nebo důležitý fakt by neměl být úmyslně zamlčen.  

Článek II.  

Vysoká úroveň profesionálního chování vyžaduje oddanost veřejným zájmům. 

Vyhledávají osobní výhod a podpora jakýchkoliv soukromých zájmů, příčících se 

obecnému prospěchu, ať již z jakéhokoliv důvodu, je neslučitelná s profesionálním 

chováním.  

Záměrné nactiutrhání, pomluvy, urážky na cti nepodložená obvinění jsou vážnými 

profesionálními přestupky; rovněž tak plagiátorství.  
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Oddanost je základem dobré žurnalistiky. Jakéhokoliv informace, které byly shledány 

jako nesprávné, by měly být okamžitě a jednoznačně vysvětleny (opraveny). Pověsti a 

nepodložené zprávy by měly být prokázány, a jako s takovými by s nimi být zacházeno.  

Článek III.  

Pracovníci tisku a ostatních médií, jakož ti, kdo se podílejí na ekonomické 

a komerční činnosti informačních institucí, by měli přijímat pouze takové úkoly, které 

jsou slučitelné s poctivostí a důstojností profese.  

Ti, kdo zveřejňují jakoukoliv informaci nebo vysvětlení, by měli mít plnou 

odpovědnost za to, co je publikováno, pokud by se této odpovědnosti výslovně nezřekli. 

Pověst jednotlivců by měla být respektována a zprávy o jejich soukromém životě, které 

by pravděpodobně jejich pověst poškodily, by neměly být publikovány, pokud to neslouží 

veřejnému zájmu, na rozdíl od zvědavosti veřejnosti. Pokud byl učiněn útok proti pověsti 

nebo morálnímu charakteru, měla by být dána příležitost k odpovědi.  

Měla by být zachována opatrnost co se týče zdrojů informací. Profesionální 

diskrétnost by měla být zachována ve věcech důvěrně sdělených, a tato výsada by měla 

být zachována až na nejzašší hranici zákona.  

Článek IV.  

Je povinností těch, kdo popisují a komentují události vztahující se k cizí zemi, aby si 

osvojili potřebnou znalost takové země, což jim umožní o ní správně a pravdivě 

referovat.  

Článek V.  

Tento kodex je založen na principu, že odpovědnost za věrné zachování profesionální 

etiky spočívá na těch, kdož pracují v dané profesi, a nikoliv na žádné vládě. Nic zde proto 

nesmí být interpretováno jako ospravedlňování zákroku vlády, aby si jakýmkoliv 

způsobem vynutila zachování morálních závazků, vyložených v tomto kodexu. 
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Příloha č. 3: Mezinárodní Deklarace principů novinářského chování 

Druhý světový kongres Mezinárodní federace novinářů, konaný v Bordeaux 

(Francie) ve dnech 25. - 28. dubna 1954, schválil tuto deklaraci, která byla upravena 

18. světovým kongresem Mezinárodní federace novinářů, konaným v Helsingoru 

(Dánsko) ve dnech 2. - 6. června 1986. 

Tato mezinárodní deklarace se vyhlašuje jako norma profesionálního chování 

novinářů, kteří se věnují sbírání, předávání, rozšiřování a komentování zpráv a informací 

a popisování událostí. 

 Respektování pravdy a práva veřejnosti na pravdu je první povinností 

novináře. Při plnění této povinnosti budou novináři vždycky hájit principy 

svobody při čestném sbírání a vydávání zpráv i právo na upřímný komentář a 

kritiku. 

 Novinář bude přinášet zprávy pouze v souladu s fakty, jejichž původ je mu 

znám. Novinář nebude potlačovat základní informace ani falšovat dokumenty. 

 Novinář bude používat pouze čestné metody pro získávání zpráv, fotografií a 

dokumentů. 

 Novinář udělá vše pro to, aby upřesnil každou vydanou informaci, o které 

zjistí, že je škodlivě nepřesná. 

 Novinář bude dodržovat profesionální tajemství s ohledem na zdroj informace 

získané důvěrně. 

 Novinář si bude vědom nebezpečí diskriminace, kterou podpoří sdělovací 

prostředky, a udělá vše pro to, aby se vyhnul usnadnění takové diskriminace, 

která bude mít, mezi jiným, ve svém základě rasové, sexuální, sexuálně 

orientační, jazykové, náboženské nebo politické důvody nebo národnostní či 

sociální původ. 

 Novinář bude považovat za vážný profesionální přestupek: plagiátorství, 

zlovolné zkreslení skutečnosti, pomluvu, urážku na cti, křivé obvinění, 

nepodložené obvinění, přijetí jakékoli formy úplatku s ohledem na 

publikování nebo potlačení zpráv a informací. 
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 Novináři hodní tohoto jména budou považovat za svou povinnost věrně 

dodržovat výše uvedené principy. 

Podle obecného zákonodárství každé země bude novinář v profesionálních 

záležitostech uznávat pouze jurisdikci kolegů s vyloučením jakéhokoli vměšování vlády 

či jiných. 
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Příloha č. 4: Etické kodex Syndikátu novinářů České republiky 

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace  

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají 

nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl. 17 Listiny práva svobod, jež je 

součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. 

Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají 

veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní 

obraz skutečnosti. Novinář je proto povinen: 

a. zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném 

případě je doprovodit nezbytnými výhradami, 

b. respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, 

vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky, 

c. dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 

d. hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií, 

e. neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti, 

f. nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důležitých dat, 

g. odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně 

pravdivé informace, 

h. odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost 

sdělení, 

i. přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností, 

j. nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo 

dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost 

prostředků je při tom třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem na 

publikování příslušné informace. 

2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice  
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Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním 

předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska je novinář 

povinen: 

a. nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály, 

b. vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke 

konfliktu zájmů, 

c. nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s 

jeho novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo zatajení 

nějaké informace, 

d. nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a 

nepřijímat žádnou odměnu přímou nebo nepřímou od zájemců o reklamu, 

odmítnout podílet se na publikování skryté reklamy, 

e. nepodepisovat svým jménem obchodní ani finanční reklamy, 

f. nepřijímat peníze ve veřejné službě nebo v soukromém podniku tam, kde 

jeho postavení novináře a jeho vliv by mohly být zneužity, 

g. nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých 

osobních postojů, 

h. nezneužívat možných výhod, plynoucích z členství v Syndikátu novinářů, 

k uspokojování soukromých potřeb. 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií  

Z tohoto hlediska je novinář povinen řídit se těmito požadavky: 

a. nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná 

informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena, 

b. jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen 

zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout 

potíže, 

c. respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny 

pochopit následky svých výpovědí, 
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d. dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné 

obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení, 

e. považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů 

a lži za nejzávažnější profesionální chyby, 

f. kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností 

dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně, 

g. novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu 

svého povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny, 

h. nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci 

rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace, 

i. při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou 

adekvátní k rozsahu přetištěného materiálu, 

j. plagiát se zásadně zakazuje. 

Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu 

novinářů ČR dne 18. 6. 1998 a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej 

aktualizovala správní rada dne 25. 11. 1999. 

 


