Závěrečná zpráva
Dne 2. ledna 2020 přijala Etická komise Klubu sportovních novinářů podnět od Jana Malého,
redaktora Deníku Sport, který odkazoval k situaci těsně před Vánoci. Jan Malý tvrdí, že na galavečeru
Sportovec roku dne 20. prosince 2019 mluvil s asistentem trenéra fotbalové Slavie Praha, panem
Jaroslavem Köstlem, a následně z rozhovoru zpracoval článek na web. Podle Malého byl rozhovor
exkluzivní a nikdo jiný než on u něj nebyl. Následně ale vyšel stejný rozhovor s lehce pozměněnými
otázkami na serveru Lidovky.cz, kde byl podepsaný Jaroslavem Šindelářem. Malý i Šindelář tvrdí, že
se poté spolu telefonicky spojili a na žádost Malého byl článek stažen. Momentálně, dne 25. května,
je dostupný v této přepracované formě:

https://www.lidovky.cz/sport/fotbal/vubec-nevime-ze-by-mel-nezmar-skoncit-rika-asistent-koucetrpisovskeho-kostl.A191223_185519_ln-sport-fotbal_lar

Jaroslav Šindelář celou situaci vysvětluje takto: „Článek jsem nepsal, s Jardou Köstlem jsem na
Sportovci roku 2019 nemluvil, a když mi Honza zavolal, že někdo na Lidovkách článek opsal od něj a
podepsal ho mým jménem, okamžitě jsem zasáhl, z webu ho stáhl a vyvodil z toho v redakci LN
důsledky. S redakcí LN nechci mít právě z tohoto důvodu nic společného, k 31. lednu jsem zde
podepsal ukončení smlouvy. Budu rád, když s celou záležitostí nebudu dál spojován.“

Vedoucím sportovní sekce na serveru Lidovky.cz je Antonín Vavrda, ten k tomu v polovině února
napsal toto: „Na základě našeho telefonátu a také konzultace s manažerem redakce k tomu mohu
napsat pouze toliko, že redaktor Jaroslav Šindelář už od 31. ledna 2020 nepracuje v Lidových
novinách, které s ním rozvázaly po vzájemné dohodě smlouvu. Z tohoto pohledu nám nepřísluší toto
dále komentovat.“ Na následnou výzvu k reakci, protože tato je nedostatečná, Vavrda zopakoval, že
se k tomu už nebude vyjadřovat.

Na základě těchto výpovědí a dalších dohledatelných materiálů není možné určit, kdo je za tuto
situaci osobně zodpovědný. Komise ale považuje za zjevné, že je špatně nejen porušení autorských
práv, které bylo původním podnětem, ale i to, jak zúčastnění na straně Lidových novin odmítli přispět
k vysvětlení celé situace a nápravě chyby.

Z výpovědi Jaroslava Šindeláře vyplynulo, že v redakčním prostředí Lidovek.cz bylo možné
nesprávným jménem autora podepsat jakýkoli článek, který byl na serveru vydán. Jeho vyjádření
vyznívá tak, že článek s Jaroslavem Köstlem není prvním případem, kdy se tak stalo. Tím pádem měla
být situace řešena už dávno předtím, než dospěla do tohoto bodu. Podobná praxe je nepřijatelná pro
udržení věrohodnosti novinářů a médií a jak jednotlivci, tak redakce by jí měli vždy bránit.

I pokud je pravdivá verze Antonína Vavrdy a zveřejnění je výsledkem osobního pochybení Jaroslava
Šindeláře, padá stín viny nejen na Šindelářovu profesionální integritu, ale znovu také na redakci
Lidovek.cz. Důvodem je nedostatečná vnitřní kontrola, která zveřejnění zjevného plagiátu umožnila.

Etická komise nebyla nijak ujištěna, že by vedení redakce Lidovky.cz přijalo opatření, kterými by
podobným závažným chybám do budoucna zabránilo.

Server Lidovky.cz patří ke stabilním serverům v české sportovní žurnalistice. Jeho název odkazuje k
tisku s více než stoletou historií, ve kterém zejména v období první republiky publikovali Karel Čapek,
Karel Poláček a další. Je v zájmu serveru pokračujícího v této tradici, aby přispíval k eticky čistému
prostředí v rámci české žurnalistiky.

Novináři ani redakce nejsou neomylní a chyba se může stát. V takovém případě je ale na místě se
omluvit, přispět k nápravě celé situace a zajistit, aby se neopakovala. Etická komise v tomto směru
lituje nejen toho, že postoj zúčastněných stran neumožnil odhalení celé pravdy, ale vyjadřuje i obavu,
že nebyla učiněna nezbytná preventivní opatření. Ačkoli není možné uzavřít případ jasným
rozhodnutím a část závěrečné zprávy je jen spekulativní, Etická komise přesto přistupuje k jejímu
zveřejnění vzhledem k tomu, že případ přivlastnění cizího autorského díla patří mezi nejzávažnější
porušení Etického kodexu KSN a také všech obecně formulovaných zásad žurnalistické etiky.
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