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KOLIK BEROU?
Aby bylo jasno, zeptali jsme se šéfredaktorů předních českých 
periodik na jejich příjmy a majetek

Novináři jsou do jisté míry 
veřejné osoby, a proto by 
taky měli sami přiznávat 
barvu, jak to vyžadují na 
jiných veřejných osobách. 

Proč? Veřejné osoby v původním slova 
smyslu – ministři, hejtmani nebo šéf 
České televize – jsou lidé, kteří jednak 
rozhodují o veřejných záležitostech, 
a jednak jsou placeni z veřejných 
peněz. Proto se tedy sluší o nich 
vědět něco víc než o řadových 
občanech. Například kolik vydělávají 
a co mají za majetek. Říká se tomu 
transparentnost čili průhlednost. 
Nejde o nemístnou zvědavost, ale 
o určitý způsob kontroly nad tím, zda 
si na úkor veřejného zájmu nepřihřívají 
svou soukromou polévku. Před korupcí 
a dalšími nepravostmi to pochopitelně 
nechrání stoprocentně, ale aspoň 
něco. Když někdo například rozhoduje 
o zakázkách pro stavební firmy, měl by 
nějak umět vysvětlit, kde vzal na nový 
luxusní a drahý dům.
 Dobří novináři chvályhodně usilují 
o transparentnost veřejné sféry a potírání 
korupce. Často se ptají právě na finanční 
příjmy veřejně činných osob, především 
politiků. A tak by v transparentnosti měli jít 
sami příkladem! Lze namítnout, že pracují 
většinou pro soukromá vydavatelství, 
tak co je komu do nich. Ale jak jsme 

řekli, novináři jsou v jistém smyslu také 
veřejné osoby. Jedním z důvodů jsou 
jejich výhody, především privilegovaný 
přístup k informacím. Když jste novinář, 
dozvíte se prostě víc a dostanete se na víc 
míst a s menšími náklady než obyčejný 
soukromník. Druhým důvodem je právě 
jejich veřejná činnost: v médiích veřejně 
zprostředkovávají více či méně nestranné 
informace. Za to mají důvěru publika – lidé 
si sice kupují noviny či časopisy podle 
svého gusta, ale v zásadě věří v jejich 
objektivitu, že tiskovina je něco jiného než 
reklama. Proto se také v médiích inzerce 
od ostatního obsahu odděluje. A třetím 
důvodem je férovost: když se někoho ptám, 
kolik bere, tak bych měl stejnou informaci 
být připraven poskytnout taky.
 A proč se vůbec stydět za příjmy 
a majetek, byly-li získány poctivě? Velmi 
otevřené jsou leckdy i některé zcela 
soukromé osoby. Takový Warren Buffett 
se netají tím, že má majetek v hodnotě 
kolem 50 miliard dolarů a že si jako plat 
bere skromných pár set tisíc dolarů 
ročně, že bydlí ve svém starém domě 
v současné hodnotě kolem 700 tisíc 
dolarů. Ochota, s jakou podává informace 
o svých poměrech, je nejednomu českému 
byznysmenu, politikovi i novináři zcela 
vzdálená. (Jako naprosté sci-fi pak mezi 
místními podnikateli musí působit jeho 
prohlášení, že 99 procent svého majetku 

hodlá věnovat na dobročinné účely.) 
Naproti tomu nejbohatší Čech Petr 
Kellner, to je velmistr netransparentnosti. 
A nemůže se divit, když pak působí 
podezřele. Velký majetek se má dávat na 
odiv, aby byl důvěryhodný.
 Ale zpět k novinářům. Zaslali jsme 
šéfredaktorům předních českých deníků 
a týdeníků mail s otázkami uvedenými 
v rámečku. Někteří vůbec neodpověděli. 
Na což sice mají právo, ale svědčí to 
o deficitu slušného chování. Vždyť 
stačí přece říct: „Neřeknu.” Ti, kdo 
odpověděli, většinou argumentovali, 
že jsou soukromníci a že po jejich 
platu nikomu nic není. A proti tomu 
vynášíme výše uvedené argumenty 
a také příklady ze zahraničí. Plat Paula 
Dacreho, šéfredaktora Daily Mail, se loni 
zvýšil o 70 % na 2,8 milionu liber (což není 
málo). Šéfredaktorovi Guardianu Alanu 
Rusbridgerovi v roce 2009 stoupl plat 
o 11 % na 445 000 ročně. O tom všem se 
čtenář mohl normálně dočíst v novinách.

TEXT PETR BÍLEK  

  ROBERT ČÁSENSKÝ (MLADÁ FRONTA DNES)
Takto vypadá slušně vychovaný, kompetentní a pracovitý šéfredaktor. 
Zavolal z práce neprodleně po obdržení e-mailu v pátek pozdě večer. 
Výši platu neprozradil, protože mu v tom brání pracovní smlouva, ale 
naznačil, že má dobrý šéfredaktorský průměr. Jiné příjmy nemá. Bydlí 
v bytě o rozloze asi 90 m2, který si koupil na hypotéku v Praze za cenu 
obvyklou. Dodal, že soukromé osoby podle něj nic říkat nemusejí. 

Naopak zcela transparentní by měly být veřejné osoby – a to jsou ty, které 
rozhodují o veřejných penězích. On rozhoduje pouze o penězích soukromých. Stručné 
a férové. I když dojem trochu zkazil na závěr rozhovoru, když se dozvěděl, že jeho 
kamarád, náš redaktor Adam Maršál, byl za poslední měsíc pracovně za polárním 
kruhem, na Kanárech a v Abú Dhabí. Čásenský s jistou stopou závisti v hlase prohlásil, 
že se vykašle na Mladou frontu Dnes a půjde radši dělat do Maxima.

 VLADIMÍR MUŽÍK (BLESK)
Velmi příjemné překvapení – první muž nejčtenějšího českého 
bulváru taky jako my v pátek maká až do pozdního večera 
a odpovídá rychle a přesně. „1. Příjem ve vydavatelství vám 
nemohu sdělit, v pracovní smlouvě je to zakázáno. 2. Mám příjem 
z nájmu z bytu, zhruba 13 000 Kč, samozřejmě daním. 3. Bydlím 
v nájemním bytě v Praze, jeho cenu nevím.” Stručné a poctivé!

 LUBOR ČERNOHLÁVEK (AHA!)
„Děkuji za zajímavé otázky, k zodpovězení jsem je přeposlal 
manželce…” napsal nám Unterpantofelmensch Černohlávek. Je 
smutné vidět muže, o jehož životě rozhoduje žena. Ještě že mu 
zbývá aspoň práce, kde se chlapsky řeší témata jako „Fialové 
zemřel kocourek” nebo „Jelen vběhl před autobus”.     

  PETR ŠABATA (HOSPODÁŘSKÉ NOVINY)
Odpověď poslal až na upomínku: „Nezlobte se, ale na Vaši 
sugestivně formulovanou výzvu nemíním reagovat. Seriózní média 
se ale nezabývají majetkovými poměry lidí jen proto, aby přispěla 
k obecné transparentnosti, neb by to bylo málo odůvodněné 
prolomení ochrany osobnosti. Rád poskytnu potřebné údaje 
v případě, že to bude nějak souviset s veřejnými prostředky 

a korupcí, případně s věrohodností a reputací Hospodářských novin. To ale 
není případ publikování v časopisu Maxim.” A přitom HN publikují žebříčky majetku 
nejbohatších lidí podle časopisu Forbes a často i údaje o platech šéfů soukromých 
firem. A proč ne: kdo vydělal peníze, nemá se za co stydět. Stydí se tedy Šabata?

 PETR BÍLEK (LITERÁRNÍ NOVINY)
Petr Bílek odpověděl až na druhý mail: „Chápu, že Vám jde hlavně 
o legraci. V mém případě vydavatel nesouhlasí s tím, abych zveřejnil 
svůj příjem. Myslím, že je to postoj pochopitelný.” Shodit otázku 
s tím, že to je legrace, to je jak z Učebnice nemoderní ženy. A postoj 
to pochopitelný není, když Literární noviny dostávají dotace 
z veřejných prostředků. Nechce se nám přispívat na jeho plat.

 ZDĚNEK PORYBNÝ (PRÁVO), PAVEL ŠAFRÁNEK (HALÓ NOVINY)
Také šéfredaktoři levicových deníků se ani neobtěžovali s odpovědí. 
U novin, které jsou známé skrytým názorem, že všechno patří 
všem, je to na pováženou. A přitom by to boháčům tak rádi 
spočítali. Ale v případě Zdeňka Porybného se mlčení není ani co 
divit, když v roce 1990 netransparentně ‚zprivatizoval‘ Rudé právo.

  LUKÁŠ TOMEK (SPORT), JANA HEŘMÁNKOVÁ (DENÍK)
Tito šéfredaktoři vůbec neodpověděli. U sportovního 
novináře se to ostatně dá pochopit. Stačilo by otázku 
formulovat jinak, například „Jaký plat měl brankář týmu, 
který získal v roce 1953 anglický fotbalový pohár?” 
a odpověď by byla na penci přesně. A Jana 
Heřmánková? Inu, je to žena, a tak má asi jiných starostí 
dost (více viz článek Chudák ženská na str. 122).

 DALIBOR BALŠÍNEK (LIDOVÉ NOVINY)
Další odpověď až na upozornění: „Rozumím vašemu záměru v tom 
smyslu, že pokud noviny vyžadují transparentnost po veřejně 
činných osobách, ať jsou tedy transparentní i ony. Ovšem 
šéfredaktoři jsou zaměstnanci povětšinou soukromých firem 
a jsou vetšinou vázáni mlčenlivostí. Nejsou placeni z daní a nijak 
neusilují o státní nebo veřejné peníze. Můj případ je komplikovaný 

tím, že jsem členem představenstva vydavatelství Mafra a jedním ze 
statutárních organů společnosti a mé další úlohy vyplývají pravě z tohoto statusu. 
Mé povinnosti vůči Lidovým novinám jsou jen jednou z mnoha dalších, a proto 
na Vaše otázky více odpovědět nemohu.” Ten bude asi v balíku! Ale přejme mu to. 

 A JAK JE TO U NÁS, V REDAKCI ČASOPISU MAXIM?
My nic neskrýváme: Šéfredaktor Maxima bere 150 000 Kč měsíčně, 
art director 105 000 Kč, editor 88 000 Kč, produkční 65 000 Kč, grafici 
50 000 Kč, redaktoři od 40 000 do 85 000 Kč, asistentka 23 000 Kč. 
Na firemní tiskárně si občas tiskneme soukromé věci, bereme si  
z práce domů bloky a propisky a máme ještě další kšefty. Další 
dotazy, například na majetek, směřujte na editorial@maxim.cz.

1. JAKÝ JE VÁŠ 
ROČNÍ PŘÍJEM 
VE VYDAVATELSTVÍ? 
VČETNĚ PŘÍPADNÝCH 
ODMĚN A BONUSŮ?

2. MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ 
PŘÍJMY? JAKÉ, 
ODKUD?

3. V JAKÉ NEMOVITOSTI 
ŽIJETE, MÁTE BYT, ČI 
DŮM? ZA JAKOU CENU 
BYL POŘÍZEN?

Výsledky najdete 
v přehledu vedle!

OTÁZKY NA NOVINÁŘE:

Když se někoho ptám, 
kolik bere, měl bych 
být stejnou informaci 
připraven poskytnout taky

Za starých dobrých časů
se slušelo stavět své 
bohatství co nejvíc na 
odiv. Dneska? Vysoké 
zdi kolem rezidencí, 
utajování, pološero.

 PAVEL ŠAFR (REFLEX), FRANTIŠEK NACHTIGALL (TÝDEN), 
 ERIK TABERY (RESPEKT)
Šéfredaktory týdeníků můžeme považovat za určitou elitu. 
V týdeníku totiž už nejde jenom o předávání základních informací 
a zpráv, ale také o určitý pevný názor. Kromě Petr Bílka 

z Literárních novin neodpověděli ovšem týdeníkáři vůbec. 
U Františka Nachtigalla to chápeme. Jeho Týden jde do kopru, 
a tak nemá náladu bavit se o svém platu, se kterým to může být 
dost nahnuté. Pavel Šafr z Reflexu je zase znám jako do sebe 
zahleděný, zasněný arogant, tudíž jeho mlčení nepřekvapuje. Ale 
proč se neozval Erik Tabery, šéf intelektuálně-noblesního 
Respektu? Nechce se nám ani věřit, že by to byl nafoukaný pozér, 
jak se o něm říká, který se nechce Maximem potřísnit ani přes 
elektronickou poštu (aniž by jej pochopitelně vůbec četl). Ale co 
dělat, Eriku, když vás rodiče nenaučili ani slušně odpovědět.

TÝDENICKÁ ELITA
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