
Dotaz ze dne 22.9.2014 
Č.j.  MmP 56835/2014/KP,  Periodika samosprávy  
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen žádost) 
  
Vážení,  
 
v rámci průzkumu tištěných periodik územně samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat o 
informace týkající se periodika vaší samosprávy (dále jen periodikum), vydávaného ve smyslu zákona 
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (dále jen tiskový zákon). Jde o periodikum, které vaše obec (městská část, kraj) buď 
vydává, nebo o jeho vydávání má smlouvu s jiným vydavatelem, a to i tehdy, pokud je plněno bez 
úplaty 
 
Konkrétně žádáme o následující informace: 
 
1) Identifikaci současného vydavatele periodika ve formátu: název a IČ vydavatele. Pokud je 

vydavatelem obec (kraj, městská část), uvedete ji, pokud jiná osoba, uvedete tuto osobu. 
 
2) Identifikaci současného dodavatele obsahu periodika ve formátu: název a IČ daného subjektu, v 

případě fyzické osoby (např. na DPČ, SOD), jméno a příjmení.  
Pokud je dodavatel obsahu stejný jako vydavatel (např. pokud je vydavatel přímo obec a obsah 
dodávají výhradně zaměstnanci samosprávy, anebo pokud externí smluvní vydavatel vytváří i 
obsah), stačí uvést pouze tuto skutečnost (např. „stejný“). 

 
3) Identifikaci subjektu, který zajišťuje distribuci periodika (např. do schránek, na odběrní místa).  

Pokud je subjekt, který zajišťuje distribuci periodika stejný jako vydavatel (např. pokud je 
vydavatel přímo obec a distribuci zajišťují výhradně zaměstnanci samosprávy, anebo pokud 
externí smluvní vydavatel zajišťuje i distribuci), stačí uvést pouze tuto skutečnost (např. „stejný“). 

 
4) Informace, zda má dodavatel obsahu, dle bodu 2) žádosti, ve smlouvě výslovně anebo odkazem 

na § 4a tiskového zákona stanovenou povinnost postupovat při dodání obsahu podle ustanovení § 
4a tiskového zákona, tj. „poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném 
celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného 
celku“. 

 
5) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika.  

Pokud ano, žádáme dále o: 
5.1) informace o členech redakční rady: 

a) informace o počtu členů redakční rady, 
b) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy nebo zastávající funkci 

starosty, místostarosty nebo radních (pokud má samospráva zřízenou radu), nebo byli do 
redakční rady jmenováni/zvoleni na návrh starosty, místostarosty, radních nebo tajemníka 
úřadu samosprávy,  

c) informace o počtu členů, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení jejich politické 
příslušnosti, nebo byli do redakční rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva, 

d) informace o počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 4.1 a) a b) žádosti 
e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice“ v zastupitelstvu.  

 



5.2) informaci o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil (např. starosta, rada, 
zastupitelstvo). 

5.3) informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle 
zákona o obcích (krajích, Praze) 
 

6) informaci, zda si zastupitelstvo samosprávy vyhradilo určité pravomoci při vydávání periodika ve 
smyslu ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obdobně dle zákona o krajích, 
Praze).  
Pokud ano, prosíme, uveďte jaké. 
 

7) informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika (Pravidla pro 
vydávání, Statut apod.).  
Pokud ano, žádáme dále o: 
a) informaci, zda pravidla obsahují výslovně uvedené povinnosti ve smyslu ustanovení § 4a 

tiskového zákona, 
b) informaci, zda pravidla obsahují ustanovení o prostoru vyhrazeném členům zastupitelstva 

včetně opozice, 
c) zda pravidla obsahují ustanovení, regulující obsah periodika z hledisek, která nejsou stanovena 

tiskovým zákonem (nad jeho rámec), například zákaz propagace politické strany (hnutí, 
uskupení), zákaz volební propagace či reklamy, zákaz informací „nepravdivých“, „klamavých“, 
„poplašných“, „nepodložených“ „destruktivních“ apod. 

d) kdo podle pravidel definitivně rozhoduje o zařazení určitého článku do vydání periodika. 
 

8) Informaci o tiskovém formátu periodika. Pokud formát neodpovídá standardním tiskovým 
formátům A3, A4 apod., uveďte prosím jeho velikost (šířku a výšku v cm). 
 

9) Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok. 
 
10) Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika, členěných 

zvláště na: 
a) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na služby související s tvorbou periodika (náklady na 

grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na distribuci, které jsou 
dodávány externími subjekty. 

b) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům samosprávy, kteří se podílejí na 
vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své pracovní povinnosti, 
uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete 
prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části. 

c) výši ročních nákladů v Kč na distribuci periodika. Pokud distribuci periodika realizují 
zaměstnanci samosprávy v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem 
tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či 
jejich části. 

 
 
 

Odpověď na dotaz ze dne 7.10.2014 
 
na Vaši žádost, týkající se periodika naší samosprávy, ze dne 22.9.2014 Vám níže zasílám odpovědi na 
požadované informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 



1,2) VYDAVATEL: 
Radniční zpravodaj vychází 11x ročně. Vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát 
města, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO 274046, a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., region 
východní Čechy, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové, IČO 61860981. Evidenční číslo MK ČR E 11512. 
Redakce: Nataša Hradní, Alexandra Tušlová, Šimon Hradní. Fotografie: Tomáš Kubelka. Adresa 
redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 
Internet: www.pardubice.eu. Elektronická adresa: alexandra.tuslova@mmp.cz, tel. 466 859 407. 
Výtisk doručila Česká distribuční a.s. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. 
vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující 
urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy.  
 
3) DISTRIBUTOR: 
Česká distribuční a.s., AXIS OFFICE PARK - BUDOVA C, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava, IČO 26791692. 
 
4) Nemá. Povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace ve smyslu § 4a zákona č. 46/2000 
Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tiskový zákon“), tiskový zákon ukládá 
výslovně vydavateli. Dle našeho názoru této povinnosti vydavatel vždy dostál. 
 
Redakční rada má 6-7 členů (3 členové tisk. úseku, v případě městských akcí pracovník odd. kultury, 
vedoucí kanceláře primátora, primátor a gesční náměstek). 
 
5) Redakční radu ustanovuje porada vedení. Tiskový úsek/KP MmP zabezpečuje na základě zmocnění 
obsažené ve směrnici č. 8/2014, Organizační řád, mj. oblast mediální prezentace města a zajišťuje 
vydávání vlastních tiskovin magistrátu. Redakční rada tak není ustanovena jako komise rady, ani 
výbor zastupitelstva. 
 
6)  Nevyhradilo. 
 
7) Psaná pravidla ne, zákon to výslovně nevyžaduje. Vnitřní nepsaná pravidla ale RR má – jedním 
z nich je pro redakční i inzertní plochy zákaz propagace politických stran a uskupení, reklam na 
omamné a psychotropní látky (drogy, alkohol, nikotin apod.), hazard, erotické služby. O článcích ve 
zpravodaji města rozhoduje redakční rada. 
 
8)  30,5 x 23,5 cm. 
 
9)  50 000 ks měsíčně, 11x ročně. 
 
10) Tisk RZ je recipročně zajištěn za správu inzerce (5 z celkových 24 stran tohoto periodika, více viz 
bod  7). Distributor: cca 280 tis.Kč ročně. 
 
 
Grafickou úpravu, sazbu a tvorbu obsahu zajišťuje tiskový úsek. Nelze vyčíslit, jakou část fondu 
pracovní doby ten který pracovník na tvorbě konkrétního zpravodaje stráví. Technický redaktor má 
práci na RZ v podílu 40 procent svého úvazku. 
 
 

 


