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Jedním z cílů práce Nadačního fon-
du nezávislé žurnalistiky je pomoci 
čtenářům lépe se v médiích oriento-

vat a novinářům zase pomoci pojmenovat  
chyby v jejich práci. Proto jsme vytvořili 
Rating NFNZ jako nezávislé hodnocení 
důvěryhodnosti hlavních zpravodajských 
a publicistických médií, které vychází  
z míry dodržování základních novinář-
ských norem. Jeho součástí je hodnocení 
57 zpravodajských a publicistických webů, 
časopisů a novin, tedy všech relevantních 
domácích online a tištěných médií. K nim 
jsme přidali i rozbor 18 konspiračních 
webů. 

Na webu nfnz.cz si nyní každý snadno  
najde, která ze sledovaných tištěných a on- 
line zpravodajských a publicistikých médií 
dodržují základní novinářské standardy, 
která méně a pro koho je jejich nedodržo-
vání každodenním chlebem.

BOUŘLIVÉ REAKCE A PŘIJETÍ
Rating NFNZ srovnává média podle 

míry dodržování základních novinář- 
ských pravidel. Naším cílem není hodno- 
tit, zda média píší, nebo nepíší pravdu, to 
je nesmírně komplikovaná věc. Také ne- 
ní naším cílem hodnotit ojedinělé pro- 
hřešky toho kterého média. Naši výzkum- 
níci při analýzách zpracovávali velké vzor-
ky, tj. více než 5 000 článků, a ohodnotili  
je na základě metodiky vypracované ve 
spolupráci s Masarykovou univerzitou. 

Pro výzkum jsme vymezili tři základ-
ní obecné principy profesionální práce, 
které považujeme za klíčové: transpa- 
rentnost média, poctivé nakládání se zdro-
ji a profesionální práci s obsahem.

První verze ratingu spatřila světlo svě-
ta loni v létě. Hodnotily se pouze online 
zpravodajské weby. Navzdory počátečním 
bouřlivým reakcím média začala brát ra-
ting vážně. Většina ne úplně dobře hodno-
cených redakcí si citelně polepšila v rychle 
opravitelných kritériích – daly do pořádku 
kontakty na redakce, informace o vydava-
teli, doplnily účetní závěrky a další údaje.  

 

SNAHA O ZLEPŠENÍ
V letošním vydání ratingu jsme se již vě-

novali širší paletě médií a zpracovali jsme  
jak online, tak tištěná média, která přiná-
šejí zpravodajství i publicistiku. 

U online zpravodajství jsme po roce moh- 
li vidět značné  zlepšení i v jiných katego-
riích, včetně těch, jejichž změna stojí kus 
systematické práce. Nejpatrnější to bylo  
u odkazování na původní zdroje. Z mého 
pohledu se jedná o bolestivější kritérium. 
O to víc jsem rád, že serióznější média ve 
svých výstupech nově začala systematicky 
odkazovat na zjištění konkurence. V praxi 
tak média lákala čtenáře na práci jiného 
média bez přínosu pro sebe.
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Převzetím skupiny CME, 
do které patří i TV Nova, 
dokončil Petr Kellner  

období, v němž česká média  
přešla do rukou převážně čes-
kých podnikatelů. Není pochyb, 
že velkou část médií bude a mu-
sí někdo vlastnit. Co však vzbu-
zuje velkou pozornost a ner- 
vozitu, je zamyšlení se nad 
celkovou strukturou vlastníků 
českých médií. 

KONCENTRACE  
MEDIÁLNÍ MOCI

V první řadě jsou to vlastníci 
z řad těch největších společ-
ností, které v České republice 
podnikají. V tuto chvíli de facto 
drtivě ovládá českou mediální 
scénu čtveřice firem a jejich 
vlastníků: Daniel Křetínský, 
Andrej Babiš, vlastníci Penty 
(Marek Dospiva, Jaroslav Haš-
čák) a Petr Kellner. 

Jinými slovy, mediální moc 
se soustřeďuje do několika 
málo rukou. Ostatně závěry 
nedávno zveřejněné zprá-
vy Media Pluralism Monitor 
(MPM), vypracované pro Ev-
ropskou komisi, hovoří jasně. 
Česká republika patří k ze- 
mím s nejhorší koncentrací 
mediálního vlastnictví v Evro-
pě. „Podílí se na tom zejména 
vlastnická koncentrace v rukou 
oligarchů, neexistence mecha-
nismů chránících redakce před 
jejich zásahy do obsahů, stejně 
jako omezená míra transpa-
rentnosti vlastnictví,“ píše pro 
NFNZ sociolog médií Václav 
Štětka, který je pro MPM koor-
dinátorem sběru dat za Českou 
republiku.
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Čtyřlístek 
mediálních 
magnátů
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JOSEF ŠLERKA

Jak se buduje 
důvěra  
čtenáře

Důvěra v média u nás 
stále klesá. Podle 
výzkumu Digital News 
Report každoročně 
zpracovávaného 
Reuters Institute 
českým médiím 
důvěřuje jen 33 %  
dotazovaných, což 
nás řadí na 25. místo 
ze 40 zkoumaných 
mediální trhů. Každý 
z nás ale ví, že na 
mediálním trhu jsou 
média, která odvádějí 
svou práci lépe  
a jiná hůře. 

JOSEF ŠLERKA



Dokončení ze strany 1
Zlepšily se i další části, jako 

například jasné žánrové zařa-
zení, kde je posuzováno, zda 
redakce jednoznačně oddělují 
komentáře od zpráv. Mnohá 
hodnocená média také upravi-
la své redakční systémy. Řada 
z nich do té doby nedostatečně 
reflektovala současný stav, kdy 
se většina lidí dostává k člán-
kům přes přímý odkaz ze so-
ciálních sítí. Už dávno neplatí, 
že lidé vstoupí na domovskou 
stránku a z ní se klikáním přes  

 

rubriky dostávají ke článku.  
U každého publikovaného ma-
teriálu tedy musí proto být jas-
né, o jaký útvar se jedná. 

Přesto řada prohřešků pře-
trvává, a jak ukazují nově při-
daná média, netýkají se jen on- 
line světa. Dobrým příkladem 
může být nedbalé označování 
reklamy. Je to citlivý bod me- 
diálního trhu. Médium potře-
buje reklamu a zároveň inze- 
rent chce, aby ta reklama co 
nejmíň vypadala jako rekla-
ma. Řeší se to neoznačováním 
inzerce a PR článků, nejrůz-
nějšími grafickými symboly, 

případně téměř neviditelným 
označením cizími slovy Ad- 
vertorial, zkratkou PP apod. 
Pro běžného čtenáře jsou tato 
označení mimo jeho rozlišova-
cí schopnost, a je tedy klamán. 

STŘET ZÁJMŮ 
Nově jsme do ratingu přidali 

kritérium střet zájmů. Obrov-
ský podíl na mediálním trhu 
totiž mají společnosti nejbo-
hatších podnikatelů v zemi, je-
jichž byznys není omezen jen 
na média. Někteří z vlastníků 
médií jsou ve střetu zájmů už 
vzhledem k povaze svého pod-
nikání nebo jiných aktivit. 

Obecně lze říct, že pokud 
má byznys vlastníka takovou 
povahu, že by se mu mohla vy-
platit manipulace s veřejným 
míněním, je ve střetu zájmů.  
Jedná se zejména o případy,  
kdy firmy propojené s vlastní-
kem média mají vysoký objem 
smluv se státem nebo podnika-
jí v oblastech speciálně regulo-
vaných státem, či dokonce sám 
vlastník je aktivním politikem. 
U nás jsou to zejména Andrej 
Babiš, Petr Kellner, Daniel Kře- 
tínský, Ivo Valenta a skupina 
Penta (Marek Dospiva, Jaro-
slav Haščák aj).

Avšak i v médiích podnika-
telů v méně problematických 
oblastech najdeme časté po-

rušení novinářské etiky, když 
média opomíjí upozornit na to, 
že píší o byznysu svého majite-
le či jeho filantropických akti-
vitách. 

DŮLEŽITOST PRINCIPŮ
Jak již bylo řečeno, náš rating 

neusiluje o zdůrazňování jed-
notlivých excesů či chyb, sna-
ží se postihnout dlouhodobé  
a systematické fungování ana- 
lyzovaného média. Výběr kri- 
térií pro hodnocení důvěry- 
hodnosti nebyl snadný a pro-
šel několika revizemi. Nicmé-
ně stále platí, že dodržování 
základních principů médií je 
v první řadě spravedlivé vůči 
čtenářům. 

Čtenář ví, kdo k němu mlu-
ví, ví, jaké jsou ekonomické 
zájmy vlastníka média. Může 
si snadno ověřit původ předlo-
žené zprávy a současně nahlí-
ží, že se práce novinářů opírá 
o více zdrojů. Na úrovni jed-
notlivých textů má dostatek 
signálů, že se dotyčný sdělo-
vací prostředek ani jeho autoři 
nesnaží o hrubou manipulaci, 
ať už za účelem zvýšení svého 
zisku, nebo proto, aby jej donu-
tili myslet si to, co si přejí oni.

Tak se buduje důvěra čtenáře 
vůči médiím. 

Josef Šlerka je ředitel Nadační-
ho fondu nezávislé žurnalistiky. (
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NOVINÁŘI, REDAKCE  
A VLASTNÍK 

DŮVĚRYHODNOST OBSAHU

MÉDIUM NEMANIPULUJE  
SE ČTENÁŘEM

Je jasné, jaké je slo-
žení redakce, jména 
autorů mají být jasně 
určena, stejně jako 
autorství článků. 
Čtenář má možnost 
kontaktovat přímo 
autora.

Čtenář ví, odkud in-
formace pocházejí  
a že jsou ověřené. 
Proto je výchozí zdroj 
vždy jasně označen 
a zpráva je vždy 
ověřena alespoň ze 
dvou zdrojů. Pokud se 
jedná o elektronické 
médium, je původní 
zdroj zprávy přímo 
prolinkován.

Je jasné, kdo je pro-
vozovatelem média, 
kde sídlí, jak jej lze  
kontaktovat. Čtenář 
má také možnost na-
hlédnout do finanční 
závěrky.

Je zřejmé, kdo je 
vlastník média a zda 
není povaha jeho  
podnikání v rozporu  
s vlastnictvím médií.

Médium vždy in-
formuje, když píše 
o podnikání svého 
vlastníka.

Zpráva a komentář 
jsou vždy jasně  
odděleny.

Titulky čtenáře nekla-
mou, ať již senzace- 
chtivostí, nebo infor-
macemi vytrženými  
z kontextu.

Zpráva nezobecňuje 
ani nezneužívá  
stereotypů.

Reklamní obsah je 
vždy jednoznačně  
odlišen od redakční-
ho obsahu.

Důležitost zprávy 
není uměle zvyšo-
vána. Zpráva uměle 
nevytváří pocit 
blízkosti. Čtenář má 
hned poznat, zda jde 
o zprávu, která se ho 
týká.

JOSEF ŠLERKA
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KONFLIKT ZÁJMŮ
Tento samotný fakt již na-

rušuje pluralitu na mediálním 
trhu. Nicméně u nás je třeba 
ještě přidat otázku podnikání 
zmíněných vlastníků. Všichni 
se totiž svým vlastnictvím sta-
ví plně do konfliktu zájmů. 

Často se objevuje otázka, co 
že to ten konflikt zájmů je. Po-
kusil jsem se to vysvětlit struč-
ně a jasně při předávání letoš-
ních Novinářských cen: 

Zjednodušeně lze říct, že ma-
jitel média je ve střetu zájmů, 
když má jeho podnikání tako- 
vou povahu, že by se mu mohlo 
vyplatit manipulovat s veřej-
ným míněním, nebo dokonce 
měnit podobu demokratických 
principů a společnosti, ve které 
žijeme.

Z praxe víme, že pokušení je 
veliké. Vzpomeňme na kauzu  
Marka Přibila, kdy jako novi-
nář z MF DNES probíral ob-
sah a načasování svých článků  
přímo s Andrejem Babišem. 
Přidejme k tomu dosud živou 
kauzu ovlivňování redakčního 
obsahu v internetovém dení-
ku Info.cz skupinou PPF Petra 
Kellnera. Sázky jsou vysoko  
a společenská krize, kterou ob- 
nažila pandemie koronaviru,  
bude tato pokušení ještě umoc-
ňovat.

Lidé mimo mediální svět 
často nemají představu o tom, 
kdo která média vlastní. Proto 
jsme pro vás připravili základ-
ní mapu koncentrace mediální 
moci. Vlastníci média buď sto-
procentně vlastní, nebo v nich 
mají významný podíl. Věřím, 
že vám bude k užitku.

Čtyřlístek mediálních magnátů

•  JE STŘETEM ZÁJMŮ, KDYŽ 
VLASTNÍK MÉDIA ČI KONEČNÝ 
BENEFICIENT JE POLITICKY 
EXPONOVANOU OSOBOU. 

•  JE STŘETEM ZÁJMŮ, KDYŽ 
SPOLEČNOSTI, KTERÉ TAKÉ 
PATŘÍ VLASTNÍKOVI MÉDIA, 
MAJÍ VYSOKÝ OBJEM SMLUV 
SE STÁTEM. 

•  JE STŘETEM ZÁJMŮ, KDYŽ 
SPOLEČNOSTI, KTERÉ TAKÉ 
PATŘÍ VLASTNÍKOVI MÉDIA, 
PODNIKAJÍ V OBLASTECH 
SPECIÁLNĚ REGULOVANÝCH 
STÁTEM. HLAVNĚ SE JEDNÁ 
O ENERGETICKÝ PRŮMYSL, 
DOPRAVU, TELEKOMUNIKACE, 
DÁLE PAK POJIŠŤOVNICTVÍ, 
BANKOVNÍ PRŮMYSL  
A FINANČNÍ TRHY A FARMA-
CEUTICKÝ PRŮMYSL, ALE TAKÉ 
OBLAST ZBROJAŘSTVÍ NEBO 
HAZARD. 

JOSEF ŠLERKA

Počet lidí, kteří pravidelně sledují 
zprávy, významně klesá, zároveň 
stoupá počet těch, kteří je nesledují 

vůbec. Vyplývá to z výzkumů z poslední 
doby, které Nadační fond nezávislé žurna-
listiky zadal u společnosti Median. 

Třetina Čechů ve věku 15 až 79 let zpra-
vodajství téměř vůbec nesleduje, přičemž 
nejhorší výsledky jsou mezi mladšími 
lidmi. Pro celou tuto skupinu nekonzu-
mentů zpravodajství je charakteristická 
nedůvěra k masmédiím. Přitom je zcela  
zřejmé, že neinformovaný člověk se nemů-

že správně rozhodovat. Ukázalo se, že sou-
časná forma zpravodajství je pro velkou 
část populace nevyhovující, a je tedy nut-
né hledat nové způsoby, jak zprávy dostat  
k širšímu publiku.

Nezávislá a kvalitní žurnalistika proto 
potřebuje změnit formu i způsob, jak infor-
mace zpracovává (storytelling) a doručuje 
ke čtenářům. 

Spojili jsme se proto s platformou Čes-
ko.Digital Jakuba Nešetřila, abychom 
propojili programátory s novináři a spo- 
lečně vyvinuli digitální inovační nástro-
je pro storytelling a distribuci informací 
k vybraným skupinám obyvatelstva. Cílem 
je pokusit se výrazně zvýšit množství lidí, 

kteří se ve svých životech budou rozhodo-
vat na základě důvěryhodných informací, 
a Česko tak získá lépe informované voliče. 

Česko.Digital sdružuje přes dva tisíce 
špičkových vývojářů, designérů a produk-
tových manažerů, kteří ve svém volném 
čase pomáhají dělat Česko lepším místem 
k životu. První setkání novinářů a progra-
mátorů chystáme na listopad tohoto roku.

O průběhu projektu vás budeme pra-
videlně informovat v našem měsíčním 
newsletteru. Pokud byste chtěli vědět více 
nebo se rovnou zapojit, neváhejte napsat 
na info@nfnz.cz.

Jiří Kučera je spoluzakladatel NFNZ  
a člen Kolegia a správní rady. (

JIŘÍ KUČERA

Správně se rozhodovat

Jak se buduje  
důvěra čtenáře

Inovace  
v žurnalistice  
jsou nezbytné.

KDO OVLÁDÁ MÉDIA, OVLÁDÁ MYSL  
- SEZNAM VLASTNÍKŮ MÉDIÍ 

V říjnu 2020 investiční skupina PPF Petra 
Kellnera převzala mediální společnost Cent-
ral European Media Enterprises (CME). Sou-
částí CME jsou televizní stanice v pěti zemích 

střední a východní Evropy, včetně české tele-
vize Nova. „Všechny velké investiční a finanční 
skupiny v Česku si už pořídily vlastní média. A 
nikdo se netají tím, že je má z nějakého důvodu 
v záloze,“ říká ředitel Nadačního fondu nezá-
vislé žurnalistiky Josef Šlerka. „Pokud máte 
obrovský obchod se státem, nebo podnikáte v 
oblastech, které stát reguluje speciálními před-

pisy, a zároveň vlastníte média, která mají ve 
společnosti zásadní dosah, vystavujete se po-
dezření i pokušení, že je budete zneužívat ku 
prospěchu svého byznysu,“ dodává Šlerka. 

Přinášíme vám mapu vybraných vlastníků 
českých médií, aktualizovanou k měsíci říjnu 
2020. Majitelé média buď stoprocentně vlastní, 
nebo v nich mají významný podíl. (

ANDREJ BABIŠ

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Mladá fronta DNES
Lidové noviny
Metro
5plus2
Téma
Žena a život
Tina
Chvilka pro tebe
Claudia
Cosmopolitan
Harper’s Bazaar
Můj svět
Esquire
Pestrý svět
Nostalgie
Čas pro hvězdy
Rytmus života
Retro
Týdeník televize
TV Max
TV PLUS 14
TV Revue
Luštění pro děti
Chvilka pro relax
Vaříme krok za krokem
Chvilka pro luštění
Chvilka v kuchyni
Retro kuchařka 
Chvilka napětí
Maxi křížovky
Sudoku mini
Zamilované křížovky
Napínavé křížovky
Speed
Napsáno životem
Čas na lásku
Příběhy plné života
Pravdivé příběhy
Tajemné příběhy
Krimi příběhy
Pestré osudy

WEBOVÁ MÉDIA
iDNES.cz
Lidovky.cz
Expres.cz
emimino.cz
kino.iDNES.cz
reality.iDNES.cz
jenpromuze.cz
jenprozeny.cz
jenproholky.cz
harpersbazaar.cz

TELEVIZE
ÓČKO TV
ÓČKO Star
ÓČKO Expres
ÓČKO Black

ROZHLAS
Rádio Impuls
Český Impuls
RockZone

PENTA  
INVESTMENTS

TIŠTĚNÁ MÉDIA
71 regionálních deníků  
a 24 regionálních  
týdeníků
ANNONCE
DŮM &  ZAHRADA
Glanc
Gurmet
Kondice
Kreativ
Křížovkář TV magazín
NATIONAL GEO- 
GRAPHIC ČESKO
Překvapení
RealCity.cz
Receptář
Story
TV expres
TV magazín
TV mini
TV Star
Týdeník Květy
Vlasta

WEBOVÁ MÉDIA
Deník.cz a jeho 70  
regionálních vydání
Annonce.cz
Automix.cz
Automodul.cz
Cars.cz
Dotyk.cz
Dům&zahrada.cz
eStránky.cz
igurmet
ireceptář.cz
Kafe.cz
Kondice
Kreativ
National Geographic 
Česko
Překvapení cz
RealCity.cz
Story.cz
Šíp
TipCars
Vlasta

PETR KELLNER    

WEBOVÁ MÉDIA
TN.cz
Voyo.cz
Nova.cz
Novaplus.cz
Autotn.cz
Sport.tn.nova.cz

TELEVIZE
Mall.TV
TV Nova
Nova Cinema
Nova Action
Nova 2
Nova Gold
Nova Sport1
Nova Sport2
Nova International
O2 TV Sport
O2 TV Fotbal
O2 TV Tenis

ZDENĚK BAKALA

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Hospodářské noviny
Respekt
Ekonom
Právní rádce
Logistika
Business Spotlight
Proč ne?!

WEBOVÁ MÉDIA
iHNed.cz
Aktuálně.cz
Centrum.cz
Volný.cz
Atlas.cz
Žena.cz
Vybermiauto.cz
Vaření.cz

IVO LUKAČOVIČ 

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Právo

WEBOVÁ MÉDIA
Seznam.cz
Seznamzprávy.cz
Novinky.cz
Proženy.cz
Sport.cz
Super.cz
Garáž.cz
Firmy.cz
Mapy.cz
Zboží.cz
Televizeseznam.cz

TELEVIZE    
Televize Seznam

ROZHLAS
Classic Praha
Expres FM

DANIEL KŘETÍNSKÝ  
A SPOL.

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Blesk
Nedělní Blesk
Nedělní Blesk křížovky
Blesk magazín TV
Blesk sudoku
Blesk křížovky
Blesk pro ženy
Blesk pro ženy speciál
Blesk hobby
Blesk zdraví
Blesk vaše recepty
Sport
Nedělní sport
Sport góóól
Sport magazín
Nedělní sport křížovky
Aha!
Aha! pro ženy
Nedělní Aha!
Aha! sudoku
Aha! křížovky
Nedělní Aha! křížovky

Aha! TV
Reflex
Reflex speciál
Auto tip
Auto tip klassik
Auto profi
Svět motorů
4Fleet
Svět motorů speciál
ABC
E15
E15 magazín
Lidé a Země
Blesk zdraví
Moje zdraví
Sluníčko
Mateřídouška
Blesk nedělníček
Maminka
Moje psychologie
Dieta
F.O.O.D.
For men
Computer

WEBOVÁ MÉDIA
Blesk.cz
info.cz
E15.cz
finexpert.cz
Reflex.cz
Ahaonline.cz
Zeny.cz
Mojezdravi.cz
Maminka.cz
Supermamy.cz
Mimibazar.cz
Dama.cz
Recepty.cz
Bleskprozeny.cz
iSport.cz
Hokej.cz
Auto.cz
Autorevue.cz
F1Sport.cz
MotoGPSport.cz
NHL.cz
Zive.cz
Mobilmania.cz
Doupe.cz
DIGIarena.cz
AVMania.cz
Connect.cz
Bleskbydleni.cz
Abecedazahrady.cz
Extra.cz
Extralife.cz
G.cz
Extrastory.cz
Onetv.cz
Lifee.cz
Lideazeme.cz
Abicko.cz
Hledejceny.cz

ROZHLAS
Frekvence 1
Evropa 2
Radio Bonton
Radio Z
Dance Radio
Europa FM
Vibe FM
Virgin Radio

IVAN ZACH

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Playboy
Prima Fresh
Prima Zoom
Prima vychytávky
Primáček
Vychytané křížovky

WEBOVÁ MÉDIA
iPrima.cz
CNNiPrima.cz
Autosalon.TV

TELEVIZE
TV Prima
Prima COOL
Prima ZOOM
Prima LOVE
Prima MAX
Prima KRIMI
Prima PLUS
CNN Prima NEWS
Prima +1

ROZHLAS
Country Radio
Radio Kiss
Rádio 1
Rádio Beat
Radio Spin
Signál Rádio

IVO VALENTA  
A MICHAL VORÁČEK

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Pravda
Dobrý den s kurýrem
Týdeník Kroměřížska

WEBOVÁ MÉDIA
Parlamentnilisty.cz

TELEVIZE
Praha TV
TV Brno 1
Regionální televize

JAROMÍR SOUKUP

TIŠTĚNÁ MÉDIA
Týden
Sedmička
Exkluziv
Interview
Sedmička Naše životy
Sedmička Křížovky
Sedmička Křížovky XXL
Týden Historie

WEBOVÁ MÉDIA
Týden.cz

TELEVIZE
TV Barrandov
Kino Barrandov
Krimi Barrandov
News Barrandov



Dvě samostatné udá-
losti – Novinářské 
fórum a Novinářské 
ceny –, které jsou si 

díky partnerství obou jejich or-
ganizátorů již několik let blíz-
ko, se loni poprvé propojily do 
jedné, tzv. Novinářského dne. 
Během něj se koná celodenní 
konference a večer na ni nava-
zuje předávání Novinářských 
cen, kdy jsou vyhlašovány 
nejlepší žurnalistické počiny 
za předchozí rok. Propojením 
Novinářského fóra a Novinář-
ských cen chtěli organizátoři 
přitáhnout k novinářské pro-
fesi více pozornosti a zároveň 
otevřít aktuální témata s ní spo- 
jená. Organizátory Novinář-
ského dne jsou Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky a OSF 
Praha. Zatímco celodenní 
konferenci Novinářské fórum 
pořádá NFNZ a generálním 
partnerem je OSF Praha, večer 
si role vymění – udílení Novi-
nářských cen pořádá OSF a ge-
nerálním partnerem je NFNZ.

Na konferenci Novinářské  
fórum dorazilo do Kasáren 
Karlín na dvě stě zájemců o dění  
v médiích, kteří chtěli vidět  
a slyšet špičky české žurnalis-
tiky naživo. Videopřenos zhléd- 
lo online či ze záznamu dalších 
8 000 lidí. „Každoroční ob-
rovský zájem nám dělá velkou 
radost,“ komentuje sledova-
nost konference ředitel NFNZ 
Josef Šlerka. Letos jsme až do 
poslední chvíle nevěděli, zda 
se bude moci konat, a pokud 
ano, jaký bude epidemiologic-
ký limit.

Konference se účastní hlav-
ně lidé z branže, velký zájem je 
ale i ze strany širší veřejnosti  
a již tradičně projevují obrov-
ský zájem studenti žurnalisti-
ky a mediálních oborů ze všech 
měst.

Zastřešujícím tématem No-
vinářského fóra letos byla 
důvěryhodnost médií a dodr-
žování základních standardů 
novinářské práce. Pro účastní-
ky konference organizátoři při-
pravili čtyři panelové debaty – 
Čína v českých médiích, Umělá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inteligence a média, Hranice 
etiky novinářské práce nebo 
Storytelling.

Bonusem pro účastníky bylo 
úvodní slovo britského noviná-
ře a dlouholetého zpravodaje  
BBC News pro střední Evropu 
Nicka Thorpa. Mluvil v širších 
souvislostech o nezastupitel-
né roli novinářů, důležitosti 
dodržování etických pravidel, 
odvaze říkat pravdu a o žurna-
listice jako službě veřejnosti.  
A také o tom, že není důležité  
o něčem informovat jako prv-
ní. „I kdyby to mělo znamenat, 
že váš článek bude mít menší 
sledovanost než v ostatních 
médiích,“ radil Nick Thorpe.

ČÍNA, NETRADIČNÍ FORMÁTY, 
AI A NOVINÁŘSKÁ ETIKA

První dopolední blok byl 
věnován obrazu Číny v čes-
kých médiích. V úvodu experti  
z projektu Sinopsis Martin 
Hála a Anna Zádrapová sezná- 
mili hosty s bouřlivým vývo-
jem vztahů s Čínou a se zahra-
ničněpolitickými prioritami 
Číny. Analýzu vlivu čínské 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propagandy v českých mé- 
diích a vlivu vstupu čínské 
CEFC do českého vydavatelství 
Empresa Media na obsah jeho 
titulů představila Ivana Karás- 
ková, analytička z Asociace  
pro mezinárodní otázky. V zá- 
věru prvního bloku vystou- 
pil Lukáš Valášek, redaktor  
Aktuálně.cz, který se vztahům 
ČR s Čínou dlouhodobě věnu-
je. Právě s přihlédnutím k sé-
rii jeho článků rozkrývajících 
čínský vliv získal Valášek jen 
o pár hodin později prestižní 
Novinářskou křepelku urče-
nou talentovaným novinářům 
do 33 let.

Klesající zájem mladé gene-
race o klasické zpravodajství  
a mediální obsah nutí v posled-
ních letech média hledat nové 
a atraktivnější formy a formáty 
pro předávání informací. Hos-
té druhého panelu byli noviná-
ři stojící za různými projekty, 
které vyprávějí příběhy jiným 
než tradičním způsobem.  
O tom, jak se liší nové formy  
a formáty vyprávění od tradič-
ní novinařiny a nakolik se jimi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
daří oslovovat mladší gene- 
raci, mluvili autor Šťastného 
pondělí Jindřich Šídlo ze Se-
znamZprávy, spoluautorka 
unikátního projektu Rozděleni 
svobodou socioložka Paulína 
Tabery, autorka oceňovaného 
dokumentu Jusra plave o život 
Brit Jensen z Českého rozhla-
su a tvůrce několika storytell- 
ingových projektů v redakci 
Aktuálně.cz Nikita Poljakov.

Umělá inteligence již mnoho 
měsíců pomáhá novinářům se 
zpracováním dat pro některé 
zprávy, které se objevují v čes-
kých médiích. V tuto chvíli se 
jedná zejména o zpracování 
podkladů z burzy, sportovní 
výsledky, volební výsledky, in-
formace o počasí, cenách ben-
zínu apod. O tom, jak počítače 
učí pomáhat v redakcích a jaká 
to má úskalí, pojednali ředitel-
ka ČTK Radka Marková, Vác-
lav Moravec z ČT, Luboš Král 
z ČVUT a Josef Holý z algocra-
cy.news.

Nad hranicemi etiky novi-
nářské práce se zamýšleli v zá-
věrečném bloku konference 
socioložka Lenka Vochocová 
s Janem Motalem a Josefem 
Šlerkou. 

Po skončení se část účast-
níků přesunula do prostoru 
divadla Jatka 78 na slavnostní 
udílení Novinářských cen. No-
vinkou letošního jubilejního 
desátého ročníku bylo propo-
jení Novinářské ceny Nadace 
OSF s cenami Karla Havlíčka 
Borovského. Kromě Novinář-
ských cen ve 12 kategoriích 
byly v rámci jednoho večera 
vyhlášeni i laureáti Ceny Kar-
la Havlíčka Borovského a Novi-
nářské Křepelky. Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky finančně 
podporuje udílení Novinářské 
ceny již třetím rokem, letos  
poprvé v roli generálního part-
nera.

Na záznam celé konferen-
ce je možné se podívat tady: 
www.novinarskeforum.cz.

Více informací o Novinář-
ských cenách najdete na  
www.novinarskacena.cz.

Marie Wichterlová je projek-
tová manažerka NFNZ. (

O nezastupitelné  
roli novinářů

MARIE WICHTERLOVÁ

Letošní Novinářský den by se za normálních okolností konal začátkem května,  
kdy si celý svět v rámci Mezinárodního dne svobody tisku (3. května) připomíná potřebu svobodných  

a nezávislých médií. Jeho konání bylo nakonec odloženo na 17. června,  
kdy už epidemiologická situace umožňovala pořádání akcí s osobní účastí.

KASÁRNA KARLÍN, 17. ČERVNA 2020
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Oslabení médií dané 
zhroucením jejich 
obchodních modelů  

a u nás umocněné ovládnutím 
hlavních hráčů na trhu oligar-
chy uvolnilo prostor pro šíření 
dezinformací. Zpravodajství 
internetových médií původně 
vzniklé jako webová podoba 
novin a časopisů se dnes do-
stává ke čtenářům prostřed-
nictvím sociálních sítí. Ty sice 
pomáhají obsah médií šířit, ale 
čtenář ztrácí přehled o zdrojích 
obsahu, který čte. Vazba mezi 
médiem a čtenářem, která se 
často budovala roky a mnohdy 
i generace, zmizela. A tato ztrá-
ta vazby s sebou nese i ztrátu 
ochrany před záměrnými dez-
informacemi.

NEKONEČNÝ PROSTOR  
INTERNETU

Od bolševického převratu  
v Rusku v roce 1917 se komunis-
té všemožně snažili ovlivňovat 
veřejné mínění za svými hrani-
cemi. K tomu využívali šíření 
dezinformací. Sovětský svaz fi-
nancoval existenci komunistic-
kých stran v západních státech 
a jejich tisk používal pro vylep-
šení obrazu svého. Jsou známy 
případy z období studené války, 
kdy se sovětskému režimu po-
dařilo získat ke spolupráci no-
vináře nezávislých médií, kteří  
 
 

 
 
pak publikovali články podle 
zadání sovětských propagan-
distů. To však bylo nákladné 
a vliv sovětské propagandy byl 
velmi limitovaný. Situaci zcela 
změnil internet a zejména so-
ciální sítě. Jejich nástup otevřel 
téměř nekonečný prostor šíře-
ní dezinformací, a to prakticky 
zcela zdarma. 

Pro naše zkušenosti s rus-
kými dezinformacemi se ne-
musíme vracet až do minulého 
režimu. Stačí si vzpomenout 
na obrovskou dezinformační 
a propagandistickou kampaň 
proti americkému radaru v roce 
2006. Rusové tu využili svých 
zkušeností s podobnými kam-
paněmi v tzv. mírovém hnutí 
v Německu v sedmdesátých 
letech minulého století. A po 
úspěchu s americkým radarem 
se Rusko opět dezinformačně 
angažovalo v našich prezident-
ských volbách v roce 2013. Bylo 
to poprvé, kdy si ruský dezin-
formační aparát vyzkoušel moc 
sociálních sítí – a s výsledkem 
byl spokojen. Stali jsme se labo-
ratoří pro rozšíření propagan-
dy do dalších zemí.

K destabilizaci západních 
demokracií využívá ruská 
propaganda západní techno-
logie vytvořené pro svobodné 
šíření informací. Přesně podle 
tradované Leninovy zásady, že 
kapitalisté dodají bolševikům 
provaz, na němž je oběsí. Exis-
tence Glavsetu, ruské trollí far-
my v Petrohradu, byla poprvé 
veřejně popsána v souvislosti  
s minulými prezidentskými 
volbami v USA v roce 2016. 

PŘEVAHA DEZINFORMACÍ
Ruští dezinformátoři vytvo-

řili na Facebooku a Twitteru 
falešné účty předstírající, že 
patří americkým občanům. 
Jejich prostřednictvím šířili 
podvržené obsahy. A protože 
mistrovsky ovládli algoritmy 
sociálních sítí, dokázali, že  
větší počet Američanů viděl 
jejich obsah než zprávy sdělo-
vacích prostředků. Dodatečné 
analýzy sítí ukázaly, že obsah 
vytvořený ruskými trolly za-
sáhl 126 milionů Američanů. 
Poprvé v dějinách byl zásah 
dezinformací vyšší než zásah 
nezávislého zpravodajství. 

Využívání sociálních sítí pro 
šíření dezinformací s cílem 
oslabit demokracii vyvolalo 
diskusi o regulaci obsahu, kte-
ré se sociální sítě brání. Na je-
jich obranu vystupuje celá řada 
osobností, které zásah do obsa-
hu považují za cenzuru. 

Svobodu slova je třeba bránit, 
ale je třeba odlišit svobodné 
šíření informací od nekontro-
lovaného šíření dezinformací. 
Akce sociálních sítí v tomto 
směru jsou zcela oprávněné. 
Ruší účty prokazatelně zalo-
žené neexistujícími osobami  
a šířící dezinformace pocháze-
jící z centralizovaných zdrojů. 
Zprávy zpravodajského cha-
rakteru ověřují, a pokud zjistí, 
že nejsou pravdivé, doplňují  
k nim označení, že jde o neprav-
divá sdělení. U nás podobnou 
aktivitu začal vyvíjet Seznam, 
který využívá mj. i Rating Na-
dačního fondu nezávislé žur-
nalistiky k označení důvěry-
hodných a nedůvěryhodných 
zdrojů obsahu.

Existence nezávislých médií 
je podmínkou demokratické-
ho a svobodného vývoje spo-
lečnosti. To je fakt, který není 
třeba vysvětlovat. Ale stejně 
důležitá je i obrana před cíle-
nými a záměrnými dezinfor-
macemi. Obávám se, že v této 
oblasti jsme teprve na začátku.

Michal Klíma je místopřed-
seda správní rady NFNZ. (

Seznam.cz a NFNZ  
spojily síly v boji proti  
konspiracím a dezinformacím

Nejpozději ruskou anexí Krymu se  
i naše země stala součástí bojového 
území globální informační války.  

V ní se střetávají naše národní zájmy se  
zájmy velkých globálních hráčů, jako je Rus-
ko nebo Čína. Cílem každé války je zničit 
obranu protivníka.

Základním stavebním kamenem naší  
společnosti je společenská smlouva a důvě-
ra, kterou k ní chováme. Tento základ je ter-
čem neustálých útoků, které se snaží různý-
mi dezinformacemi a konspiracemi naleptat 
společenskou důvěru. Nadační fond nezá-
vislé žurnalistiky (NFNZ) se rozhodl zapo-
jit do obrany této důvěry. Publikovali jsme 
například souhrn konspiračních webů, kde 
pravidelně aktualizujeme přehled klíčových 
zdrojů sdílejících konspirační teorie a s nimi 
spojené zprávy.

Uvědomujeme si, že boj proti dezinforma-
cím a konspiracím může být zneužit proti 
svobodě slova, proto jsme při zařazování 
stránek na seznam konspiračních a dezin-
formačních webů velmi opatrní. Před zařa-
zením každého webu do tohoto přehledu se 
řídíme shodou mezi analýzami provedený-
mi několika důvěryhodnými institucemi. 
Konkrétně hledáme průnik mezi zjištěními 
NFNZ, projektu Atlas konspirací, sloven-
ského serveru Konšpirátori.sk a společnosti 
Semantic Visions.

Máme velkou radost, že jsme se v našem 
úsilí spojili se společností Seznam.cz a jejím 
vyhledávačem. Od začátku listopadu tak 
mohou uživatelé vyhledávače Seznam.cz  
vidět u konspiračních stránek ve výsledku 
hledání označení, že se jedná o web s pode-
zřelým obsahem. (

JOSEF ŠLERKA

Laboratoř pro šíření  
propagandy

MICHAL KLÍMA

Zdroj: www.atlaskonspiraci.cz

JAK POZNAT  
KONSPIRAČNÍ TEORII

Konspirační teorii poznáme podle toho, že se drží těchto tří prin-
cipů jako základního vidění světa:

1. NIC NENÍ NÁHODA.
Tento princip říká, že svět je založený na záměru, a zcela opomíjí 

pojmy, jako je náhoda, nahodilost nebo shoda okolností. Vše se děje, 
protože je to tak zamýšleno a naplánováno.

2. NIC NENÍ TAK, JAK SE ZDÁ.
Tato součást konspirační teorie je postavená na tezi, že zdání kla-

me. Předpokládá se, že ti, kteří za konspiracemi stojí, vynakládají 
úsilí, aby buď nebyli odhalitelní, nebo aby vypadali v očích ostatních 
zcela nevinně.

3. VŠE JE PROPOJENO.
Protože neexistuje nic jako náhoda, třetí princip tvrdí, že v kaž-

dém dění se dá po nějaké době odhalit vzorec, který je zcela zjevný. 
Proto konspirační teoretikové vynakládají úsilí na odhalování růz-
ných propojení a souvislostí mezi jednotlivými událostmi a konspi-
racemi samotnými.



K dyž jsme se s Robertem Baschem bavili o dra- 
 maturgii dnešního večera, řekl jsem mu, že se   
 nechystám novináře příliš hladit po srsti. Od 

toho tu byli jiní. To, že naše novinařina nevzkvétá, není 
třeba opakovat. Směs ekonomických důvodů, mana-
žerských selhání, starých křivd, velká ega a tak dále 
způsobují, že domácí média a s nimi i domácí novina-
řina jsou na tom špatně.

Produkce řady médií se dnes skládá z přetištěné 
„Četky“, opatřené často zavádějícím titulkem a do- 
plněné článkem o tom, co který politik napsal na 
Facebooku. Když máme štěstí, padneme na přelože-
ný článek z Daily Mail. Investigativní žurnalistika 
je zatlačována spotřebitelským servisem a inzertní  
oddělení už dávno nemají oddělený vchod od redak-
cí. O nedostatku času na poctivou a důkladnou práci 
ani nemluvím. A teď nemluvím jen o situaci v médiích 
soukromých, ale i veřejnoprávních. Novinařina je jen 
jedna.

Přes to všechno jsem hrdý, že jsme se jako Nadační 
fond nezávislé žurnalistiky stali partnery Novinářské 
ceny. Mezi nominovanými totiž vidím lidi, kteří to ne-
vzdali, a i když občas dělají boty a schytají to ze všech 
stran, znovu se staví na nohy. Jsem hrdý, že jsme se sta- 
li partnery Novinářské ceny, protože vím, že i u nás  
zůstávají a vznikají média, která prokazují službu ob-
čanům. Zástupce řady z nich tu vidím dnes v sále.

Slovo služba používám zcela úmyslně, protože úko-
lem novináře je podávat lidem ověřené informace tak, 
aby se mohli SAMI lépe rozhodnout. Avšak k tomuto 
A je třeba dodat B. Totiž to, že novináři ve své práci 
nemají být loajální vůči majitelům svých novin, ale 
jen a pouze vůči občanům své země a její budoucnosti.  
Mimochodem často slýchávám otázku, co je vlastně 
střet zájmů v případě vlastnictví médií.

TAK SI TO PŘIPOMEŇME.
Je střetem zájmů, když vlastník média či konečný be-

neficient je politicky exponovanou osobou. Je střetem 
zájmů, když společnosti, které také patří vlastníkovi 
média, mají vysoký objem smluv se státem. Je střetem 
zájmů, když společnosti, které také patří vlastníkovi 
média, podnikají v oblastech speciálně regulovaných 
státem. Hlavně se jedná o energetický průmysl, dopra-
vu, telekomunikace, dále pak pojišťovnictví, bankovní 
průmysl a finanční trhy, farmaceutický průmysl, ale 
také oblast zbrojařství nebo hazard. Zkrátka je stře-
tem zájmů, když váš běžný byznys má takovou povahu, 
že se vám jako majiteli vyplatí manipulovat s veřejným 
míněním, když už existuje i pouhé pokušení měnit 
kvůli svým ekonomickým zájmům podobu společnosti 
a demokracie, ve které žijeme.

Právě podoba demokracie a společnosti v naší zemi 
je nyní předmětem zápasu, kterého jsme my všichni 
aktéři. Navenek má podobu kulturních válek. Tu o ma- 
riánský sloup, tu o sochu Koněva. A my se až příliš 
často necháváme do těchto válek vtáhnout. Nedělejme 
to. Bedlivě přemýšlejme nad tím, co se děje za onou 
kouřovou clonou, kterou populisté s takovou vervou 

vypouštějí a v níž se tak rádi rochňáme. Bojím se totiž, 
že nám zakrývá hrozbu něčeho mnohem strašnějšího.

To, co nám hrozí, je unesený stát, v němž zločinci 
z řad bílých límečků kompletně převezmou státní sprá-
vu a nechají média hrát roli neškodných, převážně uži-
tečných psíků, případně idiotů. Ať už to bude Andrej 
Babiš se svým gigantickým střetem zájmu, nebo sku-
pina PPF se svými tlaky na změnu kurzu zahraniční 
politiky, Penta Investments se svou slovenskou Gori-
lou, či firmy Daniela Křetínského, které vydělávají na 
znečišťování ovzduší v celé Evropě. Tito únosci státu si 
dříve či později podají ruku s organizovaným zločinem 
a rozdělí si moc v zemi. Kam taková cesta vede, jsme 
mohli vidět na Slovensku, kde před dvěma lety padly 
výstřely ve Veľkej Mači.

Když jsme se s Robertem Baschem bavili o drama-
turgii dnešního večera, řekl jsem mu, že se nechystám 
novináře příliš hladit po srsti. Od toho tu byli jiní. Moje 
úloha je povzbudit vás, abyste lépe slyšeli a více křičeli.

Posláním novinářů není být neutrálními pozorova-
teli dějin, ale naopak těmi, kteří svým prostřednictvím 
nechávají naplno zaznít to, co není slyšet. Nenechte se 
zastrašit, napněte sluch, abyste v šumu nesmyslů, lží 
a blábolů zaslechli to, o co jde. A konečně mějte pevný 
hlas a odvahu překřičet ty, kdo se snaží vydávat se za 
přátele lidu, a přitom ho okrádají na každém kroku.

NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ.
Za nás můžu slíbit, že jako Nadační fond  
nezávislé žurnalistiky budeme i nadále  

podporovat kvalitní a nezávislou  
žurnalistiku. (

Novinařina je jen jedna

Je samozřejmé, že na to 
existují ve společnosti 
různé názory, ale v zá-

kladním se nejspíš shodneme 
skoro všichni.

Přejeme si jako občané de-
mokratické země, aby média 
veřejné služby zůstala svobod-
ná a nezávislá, zejména na vlá-
dě a politických stranách, ale 
i na vlivných podnikatelských 
skupinách včetně tzv. oligar-
chů. Chceme, aby v politice 
působila tato média nezávisle 
a nestranně a aby nezněla jako 
„hlásná trouba“ jedné politické 
či zájmové organizace. 

Takové požadavky kladou 
na média veřejné služby mno-
hem větší nároky, než jaké se 
obecně kladou na soukromá 
média. Nestrannost je jejich 
prvořadým úkolem. Kromě ob-
hajoby elementárních principů 
lidských práv a svobod a obec-
né podpory demokratického 
systému nemají média veřejné 
služby prosazovat žádné své 
politické názory a v běžných 
politických sporech musejí zů-
stat nezaujatá. Jejich úkolem je 
hlavně poskytnout prostor pro 
výměnu názorů ve společnosti.

NEVYHOVUJÍCÍ SYSTÉM
Nezávislost médií veřejné 

služby je ve většině evropských 
zemí prakticky zajištěna jejich 
specifickým způsobem finan-
cování. V České republice to 
jsou televizní a rozhlasové po-

platky, které zaručují Českému 
rozhlasu a České televizi eko-
nomickou samostatnost. Kryjí 
přes 90 % výdajů těchto médií. 

Základ systému je tak na-
staven správně, jak to v demo-
kratické společnosti má být: 
veřejnost si platí tuto službu 
nezávisle na státním rozpočtu. 

Finanční nezávislost mé-
dií veřejné služby však u nás 
trpí tím, že poplatky nejsou 
indexovány, ani pravidelně 
revidovány podle ekonomic-
kých potřeb. V tomto ohledu 
není současný systém v ČR 
vyhovující. Koncesionářské 
poplatky, jako hlavní zdroj 
příjmů veřejnoprávních mé-
dií, se v ČR vůbec nemění 
s ohledem na vývoj inflace. 
Ve většině evropských zemí se 
naopak tyto poplatky v pravi-
delných intervalech valorizují.

PROBLÉM MEDIÁLNÍCH RAD
Nutno dodat, že finanční ne-

závislost médií veřejné služby 
je jen prvním předpokladem 
jejich svobodného fungování 
a sama o sobě ještě nezaručuje 
jejich nezávislost institucio-
nální, politickou a editoriální. 
Tu by měly garantovat mediál-
ní rady, které tato média podle 
zákona kontrolují.

Předmětem časté kritiky 
bývá způsob volby členů me-
diálních rad. Je škoda, že návr-
hy změn existujícího systému, 
které jsou mezi odborníky a na 
parlamentní půdě u nás disku-
továny více než 20 let, nebyly 
nikdy zavedeny v praxi. 

Často je třeba navrhován tzv. 
bavorský model, v němž členy 
mediálních rad tvoří zástupci 
vybraných občanských sdru-
žení a organizací. Podobně by 
systém zlepšilo, kdyby členy 
mediálních rad volil celý Parla-
ment, tedy i Senát, a nikoli jen 
Poslanecká sněmovna, v níž 
opozici vždy přehlasuje prá-
vě vládnoucí koalice. K tomu 
zatím ale u nás bohužel chybí 
politická vůle.

Jan Bednář je novinář a bý- 
valý předseda Rady České  
televize. (

MY, NÍŽE PODEPSANÍ, VIDÍME ZÁKLADNÍ NEBEZPE-
ČÍ, KTERÁ OHROŽUJÍ NEZÁVISLOST MÉDIÍ, V TĚCHTO  

BODECH:

1Vlastník novin nesmí zneužívat své médium pro svoje politické 
a obchodní zájmy jiné než ty, které jsou spojeny s provozováním 
média. Pokud je majitel média zároveň politicky angažovanou 

osobou nebo podniká v oblastech silně regulovaných či dotovaných 
státem nebo má vysoký objem obchodu se státem, pak se nachází 
ve střetu zájmů. Na tyto střety zájmů musíme neustále upozorňovat,  
aby se nestaly novou normou, a hledat cesty, jak jim zabránit.

2Politici nesmějí vytvářet tlak na veřejnoprávní média. Do-
hled nad veřejnoprávními médii musí vykonávat zástupci  
a zástupkyně široké občanské společnosti. Dnes je sice lite- 

ra zákona formálně naplňována, avšak mnozí politici a političky  
fakticky dělají z členů rad nástroje svého přímého politického vlivu  
a z procesu volby politický handl.

3Novináři nesmějí zneužívat důvěru čtenářů a čtenářek.  
Novináři nesmějí manipulovat s informacemi a zneužívat čte-
náře k naplňování zájmů třetích stran.

JSME PROTO PŘIPRAVENI
• podporovat takové změny ve společnosti a v chování politiků,  
 které povedou k naplnění zákonů, například při volbách do me- 
 diálních rad,
• podporovat ta média a novináře, kteří splňují kritéria nezávislosti,
• upozorňovat na prohřešky těch médií, která své čtenáře vědomě 
 klamou či nedodržují standardy novinářské práce.

Pokud vám na výše uvedeném také záleží, připojte 
svůj podpis: www.nfnz.cz/vyzva2020

Výzva na  
obranu médií

Projev ředitele NFNZ Josefa Šlerky 
na Novinářské ceně 2019  
17. června 2020, Jatka 78

JAN BEDNÁŘ

V poslední době 
se znovu otevírá 
debata o tom, jaká 
média veřejné 
služby vlastně 
chceme mít. 
Do jaké míry 
naplňují tato média 
své poslání? 
A jak plní očekávání 
veřejnosti, která si 
tuto službu platí?

JAKÁ MÉDIA 
VEŘEJNÉ 
SLUŽBY 
CHCEME

MÍT?

Informace a dezinformace se na nás valí ze všech stran.  
Pro zachování zdravé demokracie je klíčové,  

aby co nejvíce lidí činilo informovaná rozhodnutí  
a aby údaje, na jejichž základě se rozhodujeme, pocházely 

z důvěryhodných a nezávislých zdrojů.

Rozhodli jsme se vybídnout širokou veřejnost, aby se spolu 
s námi připojila k prohlášení týkajícímu se dodržování těch 

nejzákladnějších pravidel potřebných pro zachování  
nezávislosti médií. Text výzvy přikládáme.

–

Dlouhodobý úpadek důvěry v média dnes postupně  
nahlodává samotné základy demokratické společnosti. 

Na příkladu Polska a Maďarska lze vidět, 
kam taková eroze může vést, pokud je zneužita.
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PROČ JSTE SE OSOBNĚ 
ROZHODL SPOLUZALOŽIT 
NADAČNÍ FOND NEZÁVISLÉ 
ŽURNALISTIKY?

Tím prvním impulsem byl 
postupný prodej největších 
mediálních domů, které do té 
doby vlastnili profesionální 
zahraniční vlastníci. Tedy spo-
lečnosti, které podnikaly vý-
hradně v mediální sféře, a to 
přímo do rukou českých oligar-
chů v čele s Andrejem Babišem 
a skupinou Agrofert. Původní 
vlastníci je prodávali jedno-
duše proto, že jim přestávaly 
přinášet očekávané zisky. Ob-
sah je nezajímal. Noví vlastníci 
si je ale pořizovali právě kvůli 
obsahu a celkovému strategic-
kému cíli.

 Naším cílem bylo podpořit 
nezávislou žurnalistiku k dal-
šímu rozvoji, a to jak při tvor-
bě kvalitního obsahu a profe-
sionální novinářské práce, tak  
i při vytváření nového modelu 
financování, který by zaručil 
jejich skutečnou nezávislost.

FOND EXISTUJE ČTVRTÝM 
ROKEM. CO SE MU PODLE 
VÁS DAŘÍ?

Myslím, že za ty čtyři roky se 
Nadační fond stal respektova-
nou institucí, a to především 
v profesionální branži. Díky 
dnes již pravidelným darům od 
řádově stovky podporovatelů 
se podařilo zachránit a udržet 
při aktivním životě hned něko-
lik nezávislých médií a s nimi 
spojených skvělých novinářů. 
Podařilo se založit zcela nový 
zpravodajský Deník N, který 
28. října oslavil dva roky exis-
tence. V neposlední řadě fond 
zahájil postupné mapování  
a hodnocení českých médií.  
Ve vlastní režii tak vznikl „Ra-
ting médií“, který bude v pra-
videlných půlročních interva-
lech hodnotit profesionalitu 
práce většiny zpravodajských  

 
a publicistických médií v Čes-
ké republice. Tento zcela oje-
dinělý projekt si již zasloužil 
pozornost nejen doma, ale  
i v zahraničí.

JAKÝ BY BYL IDEÁLNÍ STAV, 
ABY NEMUSELY VZNIKAT 
FONDY NA PODPORU  
NEZÁVISLÉ ŽURNALISTIKY?

Ideální stav neexistuje, ale 
měli bychom na evropské 
úrovni udělat vše pro to, aby 
bylo v maximální možné míře 
odděleno a de facto znemožně-
no propojení mezi vlastnictvím 
mediálních domů na jedné 
straně a politiky či politický-
mi subjekty na straně druhé. 
Samozřejmě s výjimkou „stra-
nických novin“, které se ale 
ke svému světonázoru budou 
hlásit. Oddělení mediálních 
domů od obchodních a zájmo-
vých vlivů je těžké a v podstatě 
neproveditelné, přesto bychom 
se měli pokusit o to, aby byla 
média znovu prioritně v rukou 
mediálních podnikatelů a sku-
pin, kteří podnikají výhradně 
v tomto oboru.

PRÁVĚ ZAŽÍVÁME DRUHOU 
VLNU COVIDOVÉ KRIZE. 
BUDE TO MÍT DOPAD NA 
FOND?

Určitě ano, ale naštěstí nám 
většina dárců zůstává věrných. 
To, co nyní zažíváme, je výsled-
kem fatálního selhání vlády  
a nefunkčnosti státní správy 
České republiky. V zemích, 
které jsou řízeny vyváženě 
respektovanými odborníky 
a zodpovědnými politický-
mi elitami – jako je Německo  
a Rakousko –, se život zatím 
nezastavil. Velká většina obča-
nů má důvěru ve vládní nebo 
místní nařízení, a proto i z nich 
plynoucí omezení dodržuje. 

Potřebujeme více než kdy 
jindy nezávislá a kritická 
média, která budou důsled-
ně připomínat prázdné sliby, 
které politici i státní správa 
dávala. Budou poukazovat na 
její selhání a neskočí na lep 
různým „čaulidi pokusům“ 
odvést pozornost jinam. Vě-
řím, že až krize skončí, nezá-
vislá média pomohou mnohé 
věci rozkrýt a objasnit. Potře-
bujeme, aby nezávislá média 
plnila své základní poslání  – 
pravdivě informovat občany  
a kontrolovat konání těch, kte-
ří nám vládnou a rozhodují  
o našem osudu. 

Naďa Straková je key ac-
count manažerka NFNZ. (

Nezávislá a kritická 
média potřebujeme 
víc než kdy jindy
Tomáš Richter je  
spoluzakladatel  
a předseda správní 
rady Nadačního  
fondu nezávislé žur-
nalistiky. Proč fond 
vznikl, co se mu daří 
a jaké dopady bude 
mít covidová krize? 

Proč jsme vznikli
V roce 2016 se několik českých podnikatelů,  
kteří nepatří do žádných zájmových skupin  

a není jim lhostejné směřování naší společnosti,  
rozhodlo nezávislou žurnalistiku cíleně podporovat  

a založili NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky. 

NAŠÍM POSLÁNÍM JE:
• podpora redakcí, které 
 nejsou financovány  
 velkými finančními 
 uskupeními, 
• kultivace mediální 
 scény pomocí vlastních 
 nástrojů (Rating NFNZ), 
• zvyšování mediální  
 gramotnosti,
• propojování novinářů  
 a oceňování novinář- 
 ských prací (Novinářský 
 den),
• monitoring fungování 
 mediálních rad veřejno- 
 právních médií.

Díky důvěře našich dár-
ců jsme doposud rozdělili 
24 422 530 Kč na podporu 
90 projektů.

PROČ NÁS PODPOŘIT
Stanete se součástí komu-

nity lidí, kterým záleží na 
existenci svobodné žurna-
listiky, a spolu s námi pomů-
žete seriózním novinářům 
zkvalitnit jejich práci a zvý-
šit její celospolečenský vliv.

Díky způsobu, jakým s fi-
nančními i jinými dary na-
kládáme, si můžete být jisti, 
že se vaše peníze i další pod-
pora dostanou na správné 
místo a do správných rukou.

Pečlivě vybíráme, které 
žurnalistické projekty pod-
poříme. Grantové žádosti 
jsou vždy nejprve hodnoce-
ny členy expertní komise. 
O jejich stanovisko se opírá 
správní rada, která má při 
udělování grantů poslední 
slovo.

Přijímáme výhradně pří-
spěvky od individuálních 
dárců, prostředky ze stát-
ních, ani evropských fondů 
nečerpáme.

Správní náklady Fondu 
jsou plně kryty z darů zakla-
datelů a členů orgánů NFNZ, 
váš dar bude v plné výši po- 
užit na podporu investiga-
tivní a analytické žurnalis-
tiky, mediální vzdělávání  
a boj proti dezinformacím. (

VÍCE NA WWW.NFNZ.CZ
V případě dotazů neváhejte  

napsat na info@nfnz.cz

PODPOŘTE NEZÁVISLOU  
ŽURNALISTIKU, PODPOŘTE  

SVOU BUDOUCNOST.
Činnost Nadačního fondu nezávislé 

žurnalistiky můžete podpořit  
finančním darem na účet 

2113445291/2700.
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