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Předkládá: Rada města Prostějova
                               Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova, v. r. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova 
s c h v a l u j e
Statut prostějovských Radničních listů dle předloženého návrhu  

Důvodová zpráva:

Usnesení č. 4085:
Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit Statut 
prostějovských Radničních listů dle předloženého návrhu.

Zákonem č. 305/2013 Sb., s účinností od 1. 11. 2013 byl novelizován zákon č. 46/2000 Sb. tiskový 
zákon. Novela se týká zejména uveřejnění sdělení a doplňujících informací ze strany členů 
zastupitelstva. 

„§ 4a) Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen 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.“

§ 11a) Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat na vydavateli  

uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku
 a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u periodického tisku územního 
samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán,  
nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že vydavatel mu neposkytl  
přiměřený prostor podle § 4a.

Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku územního 
samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený prostor sdělení podle § 4a.

(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla vydavatelem 
uveřejněna doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další doplňující  
informace k této doplňující informaci.“.

Dle výše uvedených ustanovení tiskového zákona je zřejmé, že je vydavatel povinen otisknout 
všechny  příspěvky  zastupitelů,  ale  nestanoví  konkrétní  rozsah. Existuje  tak  možnost,  že  by 
v případě požadavků zastupitelů k otištění jejich příspěvků, mohl být naplněn rozsah Radničních listů, 
což by v konečném důsledku mohlo poškodit jak samotné autory článků, tak zejména čtenáře. V rámci 



rovného přístupu ke všem zastupitelům, dále s ohledem na pestrost příspěvků v radničním periodiku a 
na  základě  dobré  praxe  z jiných  měst  (Kopřivnice,  Přerov,  Praha  3,  Kamenický  Šenov) 
vydávajících  obdobná  radniční  periodika,  proto  navrhujeme  schválení  STATUTU RADNIČNÍCH 
LISTŮ Zastupitelstvem města Prostějova, který by tyto záležitosti řešil.  V příloze je návrh uvedeného 
dokumentu. 

Příloha: STATUT PROSTĚJOVSKÝCH RADNIČNÍCH LISTŮ

V Prostějově dne 5. 2. 2014

Osoba odpovědná za správnost: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář 
primátora, v.r.

Zpracovaly:  JUDr. Olga Kapplová, Ph.D., právník Odboru kancelář tajemníka, v.r.                    
         Mgr. Jana Gáborová, ref. vnějších vztahů Odboru kancelář primátora, v.r.
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