
STATUT PROSTĚJOVSKÝCH RADNIČNÍCH LISTŮ

Tento statut vymezuje základní práva a povinnosti při vydávání městského periodika 
(Prostějovské) Radniční listy, Radniční listy Prostějov (v současné době je vedeno licenční  
řízení o přidělení ochranné známky uvedeného názvu).

 Čl. I.

Úvodní ustanovení

1) Statutární město Prostějov je vydavatelem měsíčníku (Prostějovské) Radniční listy, 
které jsou evidovány Ministerstvem kultury ČR pod číslem E 111 44.

2) Periodikum je zaměřeno na zpravodajství, publicistiku, kulturu, společnost a sport ve 
městě, případně v blízkém okolí.

3) (Prostějovské) Radniční listy jsou vydávány pro občany města, periodikum uznává a 
ctí veškeré svobody občana v mezích upravených příslušnými právními předpisy.

4) Za obsah periodika odpovídá vydavatel. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů 
obsažených v reklamě a v inzerci, podrobnosti upravuje tiskový zákon (Tiskový zákon 
č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku).

Čl. II.

Základní hodnoty a cíle

1) (Prostějovské) Radniční listy jsou periodikem pro občany města Prostějova. 
Základním cílem a chráněnou hodnotou je pluralita názorů a svoboda projevu. 
(Prostějovské) Radniční listy uznávají a ctí veškeré svobody občana v mezích 
upravených ústavou a příslušnými zákony. Zejména ceněnou hodnotou je možnost 
svobodného a veřejného vyjádření názorů.

2) (Prostějovské) Radniční listy jsou rovněž součástí mediálního trhu a jsou oprávněny 
poskytovat komerční inzerci a propagaci podnikatelských služeb.

3) Noviny působí ve prospěch rozvoje informovanosti a v tomto ohledu jsou zároveň 
významným informačním kanálem z radnice směrem ke všem skupinám obyvatelstva.

4) Periodikum poskytuje v míře limitované rozsahem a periodicitou prostor pro diskusi o 
aktuálních tématech týkajících se města Prostějova a jeho místních částí, prostor pro 
diskusi bude v rámci možností poskytnut všem názorovým proudům v obdobném 
rozsahu.

Čl. III.

Organizace vydávání



1) Redakce je součástí organizační struktury Magistrátu města Prostějova (Odbor 
kancelář primátora) a tvoří ji výkonný redaktor a zároveň editor (referent vnějších 
vztahů) a korektor (vedoucí OKP). Redakce odpovídá vydavateli za obsah vydání.

2) Výkonný redaktor (editor) i korektor jsou zaměstnanci vydavatele a požívají při 
výkonu své činnosti ochrany podle platných předpisů proti všem formám 
protiprávního nátlaku směřujícího k maření plnění základních cílů periodika.

3) O obsahu a tématu příspěvků rozhoduje výkonný redaktor.

4) Podmínkou uveřejnění příspěvku je:

a) Uvedení jména a příjmení autora v případě, že je zpracovatelem externí osoba

b) Uvedení redakční značky výkonného redaktora, pokud je zpracovatelem redaktor.

5) Články přispěvatelů (neredakční články) budou zpravidla zveřejňovány v rubrikách 
k tomu účelu zvlášť označených a s upozorněním, že se nemusí jednat o názor 
redakce, rozsah těchto příspěvků určuje redakce po projednání s autorem.

6) V případě redakčních příspěvků musí redakce v odůvodněných případech ověřit 
pravdivost zveřejněné informace nejméně ze dvou zdrojů, přičemž za ověření se 
pokládá i pokus redaktora ověřit si informace, ale musí být patrné, že dotazovaná 
osoba se odmítla k věci vyjádřit.

7) Členové Zastupitelstva města Prostějova, zaměstnanci města nebo jím založených 
nebo zřízených organizací budou postupovat při poskytování informací v součinnosti 
s redakcí, především poskytováním informací nezbytných pro pravdivé, včasné a 
všestranné informování veřejnosti nebo umožněním přístupu redaktorů listu 
k takovým informacím.

8) Jestliže bylo v periodiku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se 
dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti 
určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli odpovědi.

9) Podrobnosti při postupu o uveřejnění odpovědi nebo postupu o uveřejnění informace o 
konečném výsledku řízení stanoví výkonný redaktor v souladu s tiskovým zákonem.

10) Redakce bude otiskovat příspěvky členů zastupitelstva města v pořadí stanoveném 
zastupitelskými kluby. Rozsah těchto příspěvků pro vydání v jednom čísle nepřesáhne 
30 řádků za každý zastupitelský klub.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení



1) Tento předpis lze měnit či doplňovat pouze po předchozím schválení v Zastupitelstvu 
města Prostějova.

2) Tento statut nabývá účinnosti 1. března 2014.

Mgr. Jiří Pospíšil Miroslav Pišťák

1. náměstek primátora primátor


