
 

STATUT REDAKČNÍ RADY  

 

Čl. 1 

Předmět činnosti 

 

1. Tento statut redakční rady upravuje vydávání periodického tisku Městské části Praha 17 

(dále jen „MČ Praha 17“) s názvem Řepská 17 (dále jen „periodikum“). 

2. Statut schvaluje Rada MČ Praha 17. 

 

Čl. 2 

Konstituování a jednání 

 

1. Redakční rada (dále jen „RR“) periodika vykonává jménem MČ Praha 17 práva a 

povinnosti vydavatele periodika v rozsahu dále uvedeném. 

2. V čele Redakční rady je předseda RR, dále se skládá z členů a tajemníka Redakční rady. 

3. Předseda a ostatní členové jsou jmenováni z řad členů Zastupitelstva, zaměstnanců MČ 

Praha 17, občanů či odborníků. Předsedu, členy RR a tajemníka jmenuje a odvolává 

Rada MČ Praha 17. Funkci tajemníka plní vždy zaměstnanec ÚMČ Praha 17, který pro 

RR zajišťuje administrativní a organizační práce. Tajemník není členem RR, jeho hlas 

je poradní. V případě potřeby má předseda RR právo pověřit jeho činnostmi člena RR. 

4. RR je povinna řídit se platným kodexem RR. 

5. RR se schází podle potřeby, ale vždy minimálně jednou měsíčně (vyjma měsíce 

července). Jednání je neveřejné.  

6. Termín jednání RR je zpravidla 3-5 dní před odesláním periodika do výroby. Termín 

jednání nesmí kolidovat s jednáním Zastupitelstva MČ Praha 17.  

7. Členové RR jsou povinni účastnit se jednání a jejich členství je nezastupitelné. Pokud 

se nemůže člen RR dostavit na jednání, omluví se předem předsedovi nebo tajemníkovi 

RR, případně pověřenému členu. 

8. V případě potřeby může předseda či jím pověřený člen RR přizvat na jednání hosta, ať 

už představitele vedení MČ, zaměstnance či odborníka. Tento host bude přítomen pouze 

a výhradně k bodu, článku či materiálu, který se ho týká. 

9. Členové RR jsou na jednání zváni pozvánkou v el. podobě zaslanou tajemníkem RR či 

předsedou pověřeným členem RR. V případě nepřítomnosti předsedy RR na jednání jej 

zastupuje jím pověřený člen RR. 

10. Na jednání RR se pořídí prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných. 

Prezenční listina je přílohou zápisu z RR. Zápis z jednání je do 15 dnů vyvěšen na 

webových stránkách MČ Praha 17, v sekci Řepská sedmnáctka.  

11. RR je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem 

rozhodovacím. 

12. Každý člen RR, nebo další účastník, je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím 

osobám o věcech, se kterými se seznámil během jednání, a které byly RR klasifikovány 

jako informace důvěrné povahy. Za důvěrné nelze prohlásit takové informace, které je 

podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů v platném znění, Městská 

část Praha 17 povinna na žádost třetích osob sdělovat. Ochrana osobních údajů podle 

zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena. 

 



 

Čl. 3 

Odpovědnost 

 

1. Redakční rada má poradní hlas k obsahu periodika. 

2. Právní odpovědnost nese vydavatel.   

 

Čl. 4 

Spolupráce s redakcí Řepské sedmnáctky 

 

1. Na jednání RR je členům RR odpovědným redaktorem předložen koncept časopisu 

(jednotlivé články dostávají členové RR průběžně e-mailem od redaktora). 

2.  Příprava obsahu časopisu, rozložení jednotlivých článků, redakční úprava, 

uspořádání textů rukopisů je předmětem pracovní náplně odpovědného redaktora, 

který je zaměstnancem Úřadu MČ Praha 17.  

3. Odpovědný redaktor také již před jednáním RR konzultuje obsah některých 

příspěvků s odborníky, vedoucími odborů či vedením radnice. Redaktor má právo 

požadovat informace týkající se zveřejňovaných článků v periodiku od zaměstnanců 

úřadu, vedení příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 17 a zástupců 

právnických osob jí založených. Ti jsou povinni mu požadované informace 

poskytnout. 

4. RR se bude zabývat pouze takovými příspěvky od občanů do periodika, které budou 

obsahovat jméno pisatele, budou doručeny písemnou formou na adresu redakce či 

elektronicky na elektronické adresy pracovníků redakce, a to v souladu s ust. § 561 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

 

Čl. 5 

Příspěvky uvolněných členů zastupitelstva 

 

1. RR je povinna umožnit uveřejnění příspěvků uvolněných členů Zastupitelstva MČ 

Praha 17, pokud se týkají jejich řídící kompetence stanovené Organizačním řádem 

MČ Praha 17. Tyto příspěvky se nepovažují za sdělení podle § 4a zákona č. 

46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„tiskový zákon“). 

 

Čl. 6 

Sdělení a dodatečné informace členů zastupitelstva 

 

1. RR je povinna umožnit uveřejnění sdělení podle § 4a tiskového zákona, které 

vyjadřuje názory členů Zastupitelstva MČ Praha 17, týkající se tohoto územního 

správního celku, a to podle zákonné zásady přiměřenosti. 

2. V případě oslovení členů Zastupitelstva městské části Praha 17 s otázkou či účastí 

v tiskové zprávě, která bude stanovena RR, budou zastupitelé oslovení 

s dostatečným předstihem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po vytvoření 

požadavku ze strany RR.  

 



 

Čl. 7 

Zákaz uveřejnění 

 

1. RR nesmí umožnit uveřejnění příspěvků, sdělení či jiných textů, obsahujících 

vulgarismy, zjevné nepravdy, hrubě urážlivé výroky nebo takové, které odporují 

dobrým mravům a výroky, jejichž zveřejněním by mohla být naplněna skutková 

podstata trestného činu. 

 

Čl. 8 

Právní pomoc 

2. Předseda RR nebo redaktor je oprávněn požádat Právní odbor Úřadu MČ Praha 17 o 

právní stanovisko k možnosti uveřejnění příspěvku. Právní odbor je povinen jeho 

žádosti vyhovět. 

 

Čl. 9 

Zrušovací oznámení 

1. Tento statut Redakční rady nahrazuje statut schválený usnesením Rady MČ Praha 17 

č. 56/2016 ze dne 5. prosince 2016. 

 

 


