Právní pomoc pro novináře, pracovníky v médiích a whistleblowery
Novinářům a jiným pracovníkům v médiích je až příliš často vyhrožováno soudním sporem, a to jen
kvůli tomu, že dělají svou práci. Výhrůžky zahrnují nařčení z urážky na cti, údajného porušení zákonů
na ochranu osobnosti a porušení příliš svazujících zákonů regulujících média a tisk. Jedná se tak o
přímý útok na svobodu tisku a médií a mechanismus MFRR proto na jejich obranu nabízí, že jejím
pracovníkům zaplatí náklady na právní zastoupení (poplatky za advokáta a soudní spor), právní
stanovisko a rady. Kromě toho mechanismus MFRR také nabízí podporu hnutím usilujícím o reformu
práva, které chtějí změnit zákony namířené proti svobodě tisku a médií.

Nabízená pomoc
Pracovníci v médiích, kteří se ocitnou v nouzi, a organizace, které usilují o lepší legislativu, mohou
požádat pomocí mechanismu MFRR o pomoc v následujících oblastech:

OBECNÁ PODPORA
Informace o možnostech obrany, rizicích
a obecné rady, jak postupovat v
existujících nebo případných soudních
sporech

PRÁVNÍ RADY
Můžeme zajistit právní pomoc v konkrétní
právní oblasti a právní rady pro strategii
soudního sporu či přípravy na něj

PŘÍSTUP KE ZNALOSTEM

ZAPOJENÍ DO SOUDNÍHO SPORU

Tato pomoc zahrnuje znalosti odborníků v
oblasti legislativy a práva, což je součástí
reformního či legislativního procesu

Tato pomoc zahrnuje finanční podporu
na právní zastoupení v národních i
mezinárodních soudních sporech (a to
přímo či nepřímo)

Co pomoc zahrnuje
Právní pomoc poskytovaná mechanismem MFRR zahrnuje rozličné situace. Každý případ je detailně
posouzen organizací ECPMF a komisí právních záležitostí. Pomoc je tak ušita na míru přímo
konkrétnímu novináři nebo whistleblowerovi, který promluvil v médiích. Není stanoven žádný limit,
který musí být splněn pro to, aby se zájemci mohli programu zúčastnit, ovšem dle povahy výhrůžky
bývá podpora poskytována následovně:
●

Finanční zdroje (mezi 1 000 a 5 000 eur na jeden případ) jsou poskytovány na právní
zastoupení, pokud je vám, vašim kolegům nebo vaší společnosti vyhrožováno soudním
sporem, jako je například nařčení z údajné urážky na cti, údajného porušení zákonů na

●
●
●

ochranu osobnosti, spory o zdroje a ochranu novinářského obsahu, whistleblowerů nebo
pokud jste jinak zastrašováni či obtěžováni.
Zpracování právní analýzy nebo stanovisek na základě klíčových zákonů, reforem nebo
legislativních změn týkajících se svobody slova a médií.
Přístup k právní pomoci za tím účelem, aby se novináři, pracovníci v médiích a jejich
společnosti mohli ve své práci lépe zorientovat a vyhnuli se tak případným soudním sporům.
Stanovení právního základu pomocí analýzy a předávání rad účastníkům veřejných kampaní
pro reformu práva či kampaní, které mají za cíl posílení práva na svobodu slova a tisku.

Co pomoc nezahrnuje
Kvůli omezeným zdrojům a složitosti případů nemohou být tyto zdroje použity na pracovní spory nebo
na podporu vyjádření, které komise právních záležitostí shledá za projevy nenávisti nebo podněcování
k násilí. Ve velmi omezených případech můžeme pomoci v případech, kdy novinář či pracovník v
médiích sám podnítil právní řízení, ale tyto případy budou posouzeny případ od případu komisí
právních záležitostí.

Lidé/organizace, kteří/které mohou o pomoc požádat
●
●
●
●
●
●

Lidé pracující a organizace působící v některém z členského státu EU nebo kandidátské
zemi
Novináři v zaměstnaneckém poměru nebo na volné noze
Aktivisté či stoupenci v oblasti svobody slova projevu
Blogeři
Organizace, které podporují právo na svobodu slova projevu
Whistlebloweři, kteří promluvili do médií nebo médiím předali dokumenty

Jak se přihlásit
O pomoc se můžete přihlásit pomocí následujícího odkazu: https://www.ecpmf.eu/supportprogrammes/legal-support/
Přehled kritérií pro finanční pomoc najdete zde: https://www.ecpmf.eu/wpcontent/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
Pro více informací nás prosím kontaktujte zde legal@ecpmf.eu

---------------------------------------------------Mechanismus Media Freedom Rapid Response (MFRR) je celoevropský nástroj, který zaznamenává, sleduje a reaguje na
porušování svobody tisku a médií v zemích Evropské unie a kandidátských zemích. Tento projekt poskytuje právní a praktickou
podporu, veřejnou advokacii a informace za účelem ochránit novináře a pracovníky v médiích. Nástroj MFRR je organizován
sdružením vedených organizací European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) se ARTICLE 19, European
Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics na University of Leipzig (InfAI),
International Press Institute (IPI) a CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Tento projekt je spolufinancován
Evropskou komisí. www.mfrr.eu

