
Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol

I. SUCHDOLSKÉ LISTY

Článek 1
Základní ustanovení

1) Zpravodaj městské části Praha-Suchdol, vycházející pod názvem Suchdolské listy, (dále 
jen „zpravodaj“) je periodický tisk sloužící zejména k informování občanů o dění v městské 
části a jejím okolí. Vydávání zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 
zákon) v platném znění.

2) Vydavatelem zpravodaje je městská část Praha-Suchdol (dále jen „MČ“), zpravodaj je 
registrován Ministerstvem kultury České republiky pod evid. č. MK ČR E 11135.

3) Tento statut upravuje vydávání zpravodaje zejména z hlediska tematického zaměření, 
obsahové náplně, přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

4) Zpravodaj je vydáván zpravidla 4 x ročně v rozsahu 24 – 28 stran, v tištěné podobě je 
distribuován bezplatně do všech domácností městské části a zveřejňován na webu MČ.

5) Vydávání časopisu včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu MČ. Platby za inzerci jsou 
příjmem rozpočtu MČ.

6) Za vydání zpravodaje v souladu s tímto statutem zodpovídá redaktor.

Článek 2
Tematické zaměření a obsah periodika

MČ vydává zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům objektivní a vyvážené informace 
týkající se činnosti MČ a úřadu MČ, společenského, hospodářského, kulturního a dalšího 
dění v MČ a okolí. Zpravodaj zveřejňuje zejména:

1) informace o činnosti MČ a úřadu MČ (dále jen „ÚMČ“),
2) informace o činnosti veřejné správy,
3) informace o činnosti organizací zřizovaných MČ,
4) informace o činnosti občanských a zájmových sdružení a dalších organizací 

působících na území MČ,
5) informace o připravovaných i uskutečněných kulturních, sportovních a 

společenských akcích,
6) informace o historii MČ, osobnostech žijících v MČ apod.,
7) sdělení a stanoviska členů zastupitelstva MČ.

Článek 3
Příspěvky do zpravodaje

1) Obsah zpravodaje v rozsahu článku 2 odstavce 1) až 6) zpracovává redaktor, který k tomu 
využije i vyžádané příspěvky dalších osob, případně další příspěvky došlé do uzávěrky.

2) Jednotný termín pro zaslání příspěvků (uzávěrka) je vždy s předstihem zveřejněn. 
3) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky. 
4) Příspěvek do zpravodaje musí obsahovat jméno a příjmení autora, adresu, e-mailové a 

telefonické spojení, při zveřejnění je uváděno pouze jméno a příjmení autora. Příspěvky a 
články, u kterých není znám autor, nebo u kterých jsou uvedeny nesprávné kontaktní údaje,
se ve zpravodaji nezveřejňují.

5) Za obsah příspěvku odpovídá autor příspěvku ve smyslu obecně platných předpisů s tím, 
že podmínkou zveřejnění je přiměřená gramatická, stylistická a obsahová úroveň, kterou 
posuzuje redaktor. 

6) Zpravodaj nezveřejňuje příspěvky ev. části příspěvků:
a) jejichž obsahem je řešení osobních nebo sousedských sporů,
b) s osobními útoky či věcně zjevně nepravdivými informacemi,
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c) obsahující polemiky, vč. stranických a politických, a názorové střety, které se 
netýkají MČ a jejích obyvatel,

d) které jsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy
e) které jsou vulgární či překračují obecnou míru slušnosti. 

7) O zveřejnění či nezveřejnění došlého příspěvku rozhoduje redaktor. Redaktor též může 
zveřejnit jen část příspěvku či použít citaci v redakčním článku.

8) Na zveřejnění příspěvku není právní nárok, toto ustanovení se netýká zastupitelů MČ dle 
článku 4.

9) V případě, že se příspěvek dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí konkrétní fyzické osoby 
nebo jména či dobré pověsti konkrétní právnické osoby, poskytne redaktor příspěvek této 
osobě k vyjádření, příspěvek spolu s vyjádřením pak budou uveřejněny nejpozději 
v následujícím vydání zpravodaje. Obdobně může redaktor postupovat v případě, že 
příspěvek vyjadřuje zavádějící či nepravdivé informace.

10) Redaktor může omezit vyjádření dle předchozího článku pouze na tvrzení, kterým se 
původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se doplňuje neúplné či zkreslující tvrzení.

11) Redaktor v případě postupu dle odstavce 9 uveřejní příspěvek a vyjádření k němu jen 
jednou bez dalších reakcí.

12) Příspěvky nejsou honorovány, nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Článek 4
Sdělení a stanoviska členů zastupitelstva MČ

1) Zaručený prostor pro sdělení a stanoviska členů zastupitelstva MČ je stanoven na 0,5 
strany pro každý politický subjekt působící v zastupitelstvu MČ. Tento prostor je jasně 
graficky vymezen. 

2) Prostor vymezený pro politický subjekt je možné využít pro jeden nebo více příspěvků 
zastupitelů a zahrnují se do něho mezery, nadpisy, fotografie apod.

3) Autor musí příspěvek podepsat celým svým jménem a názvem politické strany nebo hnutí, 
které zastupuje.

4) Pokud je příspěvek delší, než odpovídá vymezenému rozsahu, redaktor požádá autora o 
zkrácení. 

5) V případě, že se příspěvek dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí konkrétní fyzické osoby 
nebo jména či dobré pověsti konkrétní právnické osoby či politického subjektu, poskytne 
redaktor příspěvek této osobě k vyjádření, příspěvek spolu s vyjádřením pak budou 
uveřejněny nejpozději  v následujícím vydání zpravodaje. Obdobně může redaktor 
postupovat v případě, že příspěvek vyjadřuje zavádějící či nepravdivé informace. 

6) Příspěvky musí být doručeny nejpozději v den uzávěrky, a to i v případě krácení. Vydavatel 
ani redaktor k zaslání příspěvků nikoho neupomínají. Pokud některý z politických subjektů 
této možnosti nevyužije, bude stránka doplněna o běžné informace o dění v MČ. 

Článek 5
Reklama a inzerce

1) Inzerce je v periodiku zveřejňována za úplatu, ceník inzerce schvaluje rada MČ. 
2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů, rozsah inzerce a

reklamy musí přiměřený rozsahu zpravodaje.
3) Administraci inzerce zajišťuje vydavatel.
4) Politickým subjektům, které kandidují do zastupitelstva MČ, bude v posledním vydání 

zpravodaje před volbami poskytnut prostor pro prezentaci v rozsahu formátu 0,5 strany 
zdarma. Pořadí politických subjektů bude podle abecedy. 

5) Placená prezentace kandidátů či politických subjektů na volby za ceny dle platného ceníku 
inzerce je v rámci zpravodaje omezena na celkem max. 4 strany formátu zpravodaje s tím, 
že rozhoduje pořadí, v němž došly objednávky inzerce vč. podkladů prezentace. 
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Článek 6
Redakční rada

1) Funkci redakční rady plní zastupitelstvo MČ.
2) Redakční rada:

a) jmenuje a odvolává na návrh rady MČ redaktora,
b) zajišťuje kontrolu nad dodržováním tohoto statutu, 
c) projednává stížnosti a podněty ve věci obsahu článků, nezveřejnění příspěvků 

apod.

Článek 7
Redaktor

1) Funkci redaktora plní zpravidla osoba s novinářskou praxí nebo příslušným vzděláním. 
2) Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů zejména:

a) získává informace a připravuje příspěvky k dění v MČ,  
b) odpovídá za konečnou podobu zpravodaje, jeho vyváženost a objektivitu, 
c) odpovídá za dodržování tohoto statutu,
d) odpovídá za včasné předání podkladů ke grafickému zpracování,
e) účastní se zasedání redakční rady s hlasem poradním,
f)  aktivně získává alternativní názory a sdělení.

3) Redaktor může doporučit vydavateli, aby v případě potřeby u konkrétního vydání navýšil 
počet stran zpravodaje.

4) Náklady na činnost redaktora hradí MČ.
5) Pokud redaktor není jmenován nebo nemůže svou funkci plnit, zajistí plnění jeho úkolů 

rada MČ.

Článek 8
Distribuce zpravodaje

1) Distribuce v listinné podobě je realizována zpravidla do 7 dnů od data vydání.
2) Zpravodaj je zveřejněn na webových stránkách MČ.

II. SUCHDOLSKÁ MOZAIKA

1) Suchdolská mozaika je periodický tisk sloužící k informování občanů o akcích, které se 
budou konat v městské části a jejím okolí v nadcházejícím období.

2) Do Suchdolské mozaiky není přijímána komerční, ani politická inzerce. Suchdolská 
mozaika neobsahuje autorské články, pouze přehled akcí, pozvánky a informativní sdělení 
ÚMČ Praha-Suchdol.  

3) Vydavatelem Suchdolské mozaiky je městská část Praha-Suchdol (dále jen „MČ“), je 
registrována Ministerstvem kultury České republiky pod evid. č. MK ČR E 22079.

4) Suchdolská mozaika je vydávána zpravidla 11 x ročně, v tištěné podobě je distribuována 
bezplatně do všech domácností městské části a zveřejňována na webu MČ.

5) Vydávání Suchdolské mozaiky včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu MČ. 

Závěrečné ustanovení
Tento statut byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Suchdol č. j. 9/5/2016 dne 14. dubna 2016 a 
bude uplatňován při vydávání zpravodaje od čísla 3/2016. 
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