
STOCKHOLMSKÁ CHARTA ICCO  
 
Všechny obchodní asociace přidružené k ICCO a jejich členské agentury souhlasí s tím, že se budou 
řídit Stockholmskou chartou. Tento dokument byl přijat v roce 2003 a nahradil Římskou chartu, 
přijatou v roce 1986. Stockholmská charta vymezuje profesionální standardy, kterými usiluje o 
formulaci pracovních postupů. Charta obsahuje následující body:  
 
PR agentury jsou profesionální servisní firmy, které pomáhají klientům ovlivňovat názory, postoje a 
chování. S tímto ovlivňováním souvisí také odpovědnost vůči klientům, lidem, profesi a společnosti 
jako celku.  
 

Objektivní poradenství a služby 
PR agentury nesmí mít žádné zájmy, které by mohly kompromitovat jejich roli nezávislého poradce. 
Měly by ke svým klientům přistupovat objektivně, aby každému klientovi pomohly zvolit optimální 
komunikační strategii a přístup.  
 

Společnost 
Otevřená společnost, svoboda projevu a svobodný tisk – to jsou prvky vytvářející kontext profese 
public relations. Agentury působí v rámci této otevřené společnosti, dodržují její pravidla a pracují s 
klienty, kteří mají stejný přístup.  
 

Důvěrnost informací 
Důvěra je základem vztahu mezi klientem a PR agenturou. Údaje, které byly agentuře klientem 
poskytnuty jako důvěrné a které nejsou všeobecně známé, nesmí agentura bez souhlasu klienta 
poskytnout třetím stranám.  
 

Pravdivost informací 
PR agentura nesmí cílové skupině vědomě poskytovat zavádějící informace, ať už jde o faktické údaje, 
nebo o zájmy klienta, jehož reprezentuje. Agentury se musí maximálně snažit poskytovat přesné a 
úplné informace.  
 

Dodržování slibů 
Agentury musí spolupracovat s klientem tak, aby byla předem vyjasněna očekávání týkající se 
výsledků jejich práce. Musí definovat specifické cíle komunikačních aktivit a následně dělat vše pro 
to, aby dané sliby splnily. Agentury nesmí nabízet záruky, které nelze dodržet nebo které 
kompromitují integritu komunikačních kanálů.  
 

Střety zájmů 
Agentury mohou zastupovat klienty, jejichž zájmy jsou ve vzájemném rozporu. Agentura nesmí začít 
pracovat pro nového klienta s konfliktním zájmem, aniž by předem nabídla svému současnému 
klientovi možnost využít všech práv, která mu zaručují smlouvy uzavřené mezi klientem a agenturou.  
 

Zastupování 
Agentury mohou odmítnout nebo přijmout zakázku na základě osobního posouzení managementu 
firmy nebo na základě zaměření organizace.  
 

Jednání a pracovní postupy 
PR agentury se při práci se všemi cílovými skupinami zavazují jednat eticky a používat nejlepší 
existující postupy. 


