ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY PRO
REDAKČNÍ NEZÁVISLOST
společnosti Economia, a.s.

za období od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2021

Rada pro redakční nezávislost společnosti Economia, a.s., IČO: 281 91 226, se sídlem Pernerova
673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 12746 (dále jen „Rada“) vydává tuto souhrnnou zprávu o své činnosti za období
od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2021:

1. ROLE A PŮSOBNOST RADY
Rada vznikla v září 2019 z podnětu jediného akcionáře společnosti Economia Zdeňka Bakaly a
jejího představenstva, aby pomohla zajistit a garantovat redakční nezávislost všech tištěných a
digitálních titulů mediálního domu Economia. Primární funkcí Rady je chránit redaktory Economie
před jakýmkoli zásahem ze strany vlastníka. Rada také usiluje o zlepšení českého mediálního
prostředí a o rozvoj novinářské kultury ve střední a východní Evropě, případně v dalších zemích
Rada je orgánem společnosti Economia a její postavení a působnost jsou zakotveny ve stanovách
Economie. Rada se zabývá výhradně svobodou médií a redakční nezávislostí. Nezodpovídá za
dohled nad vnitřními zaměstnaneckými záležitostmi společnosti, strategií, organizací nebo
dodržováním předpisů. Rada je zcela nezávislá a ze své činnosti se nezodpovídá představenstvu,
dozorčí radě ani akcionáři.
Rada zejména:
▪ chrání redakční nezávislost novinářů společnosti,
▪ podporuje myšlenku a význam svobodných médií jak v České republice, tak v širším regionu
střední a východní Evropy,
▪ slouží jako platforma pro podporu spolupráce napříč mediálním odvětvím,
▪ prosazuje svobodná média prostřednictvím veřejně vydaných stanovisek,
▪ předkládá představenstvu svá vyjádření a doporučení,
▪ navrhuje představenstvu opatření, která považuje za vhodná a
▪ je oprávněna kdykoli požádat představenstvo o informace ohledně záležitostí relevantních pro
výkon své působnosti.

2. SLOŽENÍ RADY
V období od 1. 9. 2020 bylo složení Rady následující:
Jméno

Funkce

Misha Glenny

Předseda Rady

Alexandra Borchardt

Člen Rady

Aleksander Kaczorowski

Člen Rady

Václav Štětka

Člen Rady
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3. ZASEDÁNÍ RADY
Během druhého roku činnosti se konala dvě řádná zasedání Rady, a to ve dnech 17. – 18. 9. 2020 a
22. – 23. 2. 2021. Mezi zasedáními Rada plnila svou roli prostřednictvím vzdálené komunikace za
administrativní a organizační podpory poskytované tajemníkem Rady.

4. PŘIJATÁ PODÁNÍ
K přijímání podnětů jak zevnitř Economie, tak od jednotlivců či organizací mimo mediální dům
Economia je určena e-mailová adresa rada@economia.cz. Rada přijímá oznámení také poštou na
adresu Economie k rukám tajemníka Rady a od srpna 2021 i prostřednictvím webového formuláře,
který byl umístěn na webové stránky Rady nezavisla.economia.cz. Zaměstnanci, členové orgánů či
spolupracovníci Economie mohou podněty doručit také přímo předsedovi Rady.
V období od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2021 bylo přijato celkem 151 podnětů či jiných zpráv, z toho 150 na
e-mailovou adresu rada@economia.cz a jeden prostřednictvím webového formuláře. Charakter
podání a jejich počet vyplývá z následujícího přehledu:
Kategorie podání/zprávy

Počet přijatých
podání

I. Podání adresovaná Radě

133

a) týkající se oblastí v působnosti Rady

2

podněty k prošetření zásahu do redakční nezávislosti – tvrzené ovlivnění
akcionářem

0

dotazy či komentáře k nezávislosti redakčního obsahu na akcionáři

2

podněty k prošetření zásahu do redakční nezávislosti – tvrzené ovlivnění
jinými osobami

0

b) týkající se oblastí mimo působnost Rady

131

žádosti související s publikovaným redakčním obsahem

4

zpětná vazba čtenářů k redakčnímu obsahu

17

neredakční žádosti

11

obchodní nabídky, inzertní poptávky

16

tiskové zprávy, dotazy a nabídky týkající se publikace v titulech Economie

48

nesrozumitelné či vulgární zprávy

20

dotazy a zprávy bez vztahu k Economii

15

II. Podání adresovaná jiným osobám, Radě zasláno v kopii
v tom tvrzené ovlivnění redakčního obsahu akcionářem
Počet podání celkem

18
0
151

Žádné z přijatých podání neobsahovalo tvrzení, že redakční nezávislost titulů mediálního domu
Economia byla ovlivněna nevhodným zásahem jejího akcionáře, a to ať již přímo nebo nepřímo. Rada
proto neřešila žádný případ, na jehož základě by v rámci své působnosti představenstvu společnosti
předložila doporučení či návrh na přijetí opatření.
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5. OBRANA SVOBODY MÉDIÍ
Rada se v období, za něž je sestavena tato zpráva, zaměřila na analýzu stavu svobody médií
v zemích střední Evropy a rozhodla se bezprostředně přispět k její obraně. Společně s Asociací
nezávislých novinářů, sítí předních novinářských osobností ze střední a východní Evropy, vydala
zprávu Evropská svobodná média pod palbou upozorňující na útoky na svobodu evropských médií
z poslední doby, poukazující na zhoršující se situaci v Polsku, Maďarsku a ve Slovinsku a vyzývající
Evropskou komisi, aby nalezla mechanismy, které by pomohly ochránit toto základní demokratické
právo ve všech členských státech. Rada podpořila otevřený dopis místopředsedkyni Evropské komise
Jourové, jakož i otevřené dopisy eurokomisařům Bretonovi a Reyndersovi, v nichž Asociace
nezávislých novinářů nabídla představitelům EU setkání k diskuzi o krocích, kterými mohou prakticky
podpořit zajištění svobody médií.

6. ZÁVĚR
V období od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2021 Rada pro redakční nezávislost vykonávala činnost a plnila svou
roli v souladu se stanovami společnosti a se svým statutem. Během tohoto období Rada nezjistila
žádný případ ovlivnění redakčního obsahu titulů vydávaných mediálním domem Economia
nevhodným zásahem akcionáře. Rada se aktivně zapojila do iniciativy na podporu svobody médií
v zemích střední a východní Evropy.

7. ADRESÁTI ZPRÁVY A JEJÍ ZVEŘEJNĚNÍ
Tato souhrnná zpráva bude rozeslána představenstvu, dozorčí radě a jedinému akcionáři společnosti
Economia, a.s. Tato zpráva bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách
nezavisla.conomia.cz.

V Praze dne 24. 9. 2021

Misha Glenny
předseda Rady pro redakční nezávislost

Tato zpráva byla schválena Radou pro redakční nezávislost dne 24. 9. 2021 a je vydána v české
a anglické jazykové verzi.
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