Etický kodex Klub politické komunikace, z. s.
Čl I. — Preambule
I.1.

I.2.
I.3.

Tento Etický kodex Klubu politické komunikace, z. s. (dále jen „kodex“ a
„spolek“) není součástí stanov, ale je stejně tak závazný pro všechny členy
spolku.
Každý člen spolku ctí a dodržuje Ústavu, ústavní zvyklosti a zákony České
republiky.
Cílem každého člena spolku je rozvoj oboru politické komunikace a
demokratického systému vládnutí v České republice.

Čl II. — Politická komunikace
II.1.

II.2.

II.3.

II.4.

Pro účely tohoto kodexu je pro pojem politická komunikace užita definice
postulovaná Doris Graberovou (2005: 479)1, tedy „vytváření, posílání, přijímání
a zpracování takových zpráv, které potenciálně mohou mít podstatný přímý či
nepřímý vliv na politiku“.
Mezi subjekty politické komunikace jsou podle Briana McNaira (2003: 6)2 a
stejně tak pro účely tohoto kodexu řazeny politické organizace, média a občané.
Politickými organizacemi jsou pak myšleny politické strany a hnutí, veřejné
instituce a nátlakové skupiny.
Subkategoriemi politické komunikace jsou pro účely tohoto kodexu chápány
zejména politické vztahy s veřejností, marketing, kampaně a artikulované vztahy
mezi jednotlivými subjekty.
Politická komunikace musí být pravdivá, nesmí ohrožovat dobré jméno politické
komunikace jako takové, musí vždy vycházet z pravdivých a ověřených zdrojů,
nesmí využívat falešných, polopravdivých nebo zkreslených informací, strachu,
předsudků a pověr, nesmí obsahovat podporu násilných aktů, urážky rasových,
národnostních a náboženských skupin, nesmí propagovat nebo nabádat k
ohrožování či ničení životního prostředí a přírodních zdrojů a nesmí popírat
historické utrpení lidí, zejména oběti Holocaustu a oběti vlády KSČ
v Československu mezi lety 1948 a 1989.
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Čl III. — Politická profilace
III.1.

III.2.

Člen má právo hájit a prosazovat politické ideje a názory, třebaže konkrétní
politické strany nebo hnutí, stejně tak je povinen je respektovat, pakliže nejsou
v rozporu s podmínkami politické komunikace uvedené v čl. 2 odst. 4 tohoto
kodexu.
Člen má právo být zároveň členem politické strany nebo hnutí, avšak při
rozhodování v orgánech spolku musí jednat nestranně a apoliticky podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.

Čl IV. — Profesionalita
IV.1.

IV.2.

IV.3.

IV.4.

IV.5.

IV.6.
IV.7.

IV.8.
IV.9.

Praxi vykonávající člen je spoluzodpovědný za rozhodnutí, která jsou přijata
zástupcem politické organizace v souvislosti nebo na základě jeho předchozí
činnosti či konzultace, bez ohledu na výslednou podobu komunikované
informace.
Veškeré vstupy, které člen poskytne zástupci politické organizace při procesu
tvorby politické komunikace, musí splňovat podmínky uvedené v čl. 2 odst. 4
tohoto kodexu.
Člen se v rámci své praxe přímo či nepřímo nesmí dopouštět ani nabádat k
takovému jednání, které by bylo v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 2
odst. 4 tohoto kodexu.
Člen má povinnost upozornit svého zaměstnavatele, klienta či spolupracovníky
na jednání, které je v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 2 odst. 4 tohoto
kodexu.
Pakliže zaměstnavatel nebo klient opakovaně nedbá upozornění člena na jednání
uvedené v čl. 4 odst. 5, nelegitimizuje člen svým dalším pracovním setrváním
takové jednání.
Člen svým jednáním nesmí navádět zástupce politických organizací k porušování
právního řádu České republiky nebo vytvářet dojem, že s porušováním souhlasí.
Člen si je vědom plné vážnosti toho, že jeho praxe může zásadním způsobem
ovlivnit rozhodování zástupců politických organizací, a tedy i životy občanů, a že
tak není možné zcela oddělit svůj pracovní a osobní život do dvou
neprolínajících se oblastí.
Člen vykonává svou praxi vždy s ohledem na blaho společnosti a neřídí se
sobeckými motivy, které by upřednostňovaly pouze něj či jeho blízké.
Člen se při své praxi nesmí nacházet ve střetu zájmů a zneužívat důvěrných
informací, které mu byly svěřeny zástupcem politické organizace, a které by
takového zástupce či organizaci přímo či nepřímo poškodily.
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Čl V. — Uplatňování kodexu
V.1.

Člen vystupuje v souladu s dobrými mravy, tímto kodexem a s ohledem na to,
že jeho jednání může být předmětem debat orgánů spolku, a v případě porušení
tohoto kodexu či nerespektování stanov spolku i důvodem pro jeho vyloučení.

V Praze 28. srpna 2019

……………………………………
Karel Kreml, předseda spolku
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