Zápis z Komise pro etiku při SN ČR z listopadu 2022
Ve zmiňovaných případech se předsedkyně KPE obrátila na redakce, na které
byly vzneseny stížnosti. Pouze redakce Seznam Zprávy na stížnost reagovala.
Komise obdržela další stížnost na redaktora Patrika Biskupa. Tentokrát se
jednalo o titulek Před očima jí podřízl vnuka. Už ho nezachránila a následující
článek. Stěžovatel se obrátil na redakci Práva/Novinek, kde mu smazali jeho
reakci na článek – KPE má materiál k dispozici: skutečně nebyl úplně bez
emocionálního zabarvení. Nicméně stěžovatel uvádí následující: „pan Patrik
Biskup záměrně vytváří nechutné články, které parazitují na nějaké lidské
tragédii za účelem toho, aby lidé znechucení klikli na jeho článek, za což je
zřejmě poté placený. Tento princip nezpochybňuji, ale to, o jakých tématech bez
jakékoliv etiky a morálky pan Biskup píše je podle mě daleko za hranou nějaké
slušné nebo i přijatelné novinařiny.“
Předsedkyně komise se opět obrátila na redakci Práva/Novinek, ale žádná reakce
nepřišla.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o první stížnost na zmíněného novináře, komise
upozorňuje na to, že ač chápe, že titulky mají přitáhnout pozornost recipientů
(čtenářů), je při jejich formulaci i výběru témat třeba dbát na základní etická
pravidla včetně ohledů na oběti. Viz paragraf 3/f: kromě nesporných důvodů
veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází
nebo osobní tísně.
Druhé podání se týkalo materiálu s názvem/titulkem:
https://podcasty.seznam.cz/podcast/ptam-se-ja/muze-rusko-za-mrtve-civilistyorganizator-demonstraci-odesel-z-rozhovoru-139320 vysílaného jako podcast na
Seznamu Zprávy.
Stěžovaly si dvě posluchačky. Obě se zastávají Ladislava Vrábela, který
svolával pražské protivládní demonstrace. Stěžovatelky uvádějí, že L. Vrábelovi
nebyl dán patřičný prostor, a celý podcast byl kontroverzní. Šéfredaktor Seznam
Zpráv ve svém vyjádření uvedl, že „formát rozhovoru "Ptám se já" je klasický
hardtalk, kdy je host podroben kritickým a nepříjemným otázkám a je jen na
něm, jak si s nimi poradí. Většina hostů to dokáže, pan Vrábel to nedokázal.
Neuměl odpovědět na banální otázky, často se zdálo, že otázkám ani nerozumí
nebo rozumět nechce“.
Komise bere na vědomí vyjádření šéfredaktora i upozornění stěžovatelek.
Konstatuje zároveň, že v současné zjitřené době si novináři musejí tím více
dávat pozor, aby jejich působení odpovídalo paragrafům Etického kodexu SN
ČR.

Komise v závěru upozorňuje, že vzhledem k úmrtí jejího dlouholetého a velmi
platného člena Jana Jůna bude potřeba stav KPE doplnit.
Zapsala B. Osvaldová
Předsedkyně KPE

