
Statut redakční rady a pravidla pro přípravu  

a vydávání Hornopočernického zpravodaje 
 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

 

1. Tento Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického 

zpravodaje (dále jen „Statut“) upravuje vydávání periodického tisku Městské části Praha 

20, se sídlem Praha 20, Jívanská 647/10, PSČ: 193 00, IČ: 00240192 (dále jen „MČ Praha 

20“) s názvem „Hornopočernický zpravodaj“ (dále jen „HPZ“), a to zejména z hlediska 

tematického zaměření a obsahové náplně HPZ, jakož i přípravy a distribuce jednotlivých 

vydání HPZ. 

 

2. Statut schvaluje Rada MČ Praha 20. 

 

 

Článek II.  

Základní ustanovení 

 

1. Vydavatelem HPZ je MČ Praha 20.  

 

2. HPZ je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 12559. 

 

3. Vydávání HPZ se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, dále zákonem č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy, jakož i ustanoveními uvedenými v tomto Statutu.  

 

4. HPZ vychází zpravidla jednou měsíčně, jedenáctkrát ročně a je zdarma distribuován do 

všech domácností v MČ Praha 20, jakož i do institucí dle schváleného distribučního 

seznamu v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 

5. Na oficiálních webových stránkách MČ Praha 20 jsou v elektronické podobě umísťovány 

jednotlivá tištěná čísla HPZ, a to ve formátu „pdf“. Současně MČ Praha 20 zřizuje a 

provozuje elektronickou verzi HPZ, a to na webových stránkách s názvem „e-zpravodaj 

Horní Počernice“ (dále jen „e-zpravodaj“).   

 

6. Vydávání HPZ (tisk, grafické zpracování) je hrazeno z rozpočtu příspěvkové organizace 

s názvem „Chvalský zámek, příspěvková organizace“, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857/4, 

Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 725 51 011 (dále jen „p. o. Chvalský zámek“), 

jejímž zřizovatelem je MČ Praha 20. Distribuci HPZ hradí a zajišťuje MČ Praha 20. 

 

7. Příjmy z inzerce otištěné v HPZ jsou příjmem doplňkové činnosti p. o. Chvalský zámek. 

 



8. Příspěvky zaslané redakci HPZ ani publikované v HPZ nejsou honorovány, pokud není s 

autory domluveno jinak. 

 

 

Článek III.  

Redakční rada a její činnost 

 

1. MČ Praha 20 zřizuje redakční radu (dále jen „RR") a pověřuje RR zajištěním vydání HPZ.  

 

2. Redakční rada má maximálně 9 členů a je sestavena z předsedy RR a členů RR. Rada MČ 

Praha 20 jmenuje tajemníka RR a dále určuje svého zástupce pro jednání s RR.  

 

3. Členy RR jmenuje a odvolává Rada MČ Praha 20. Členství je dobrovolné, rezignace na 

členství se podává písemně Radě MČ Praha 20. RR svolává předseda RR nebo jim 

pověřený člen RR. Předseda řídí jednání RR. Jednání je neveřejné a z jednání tajemník 

RR pořizuje zápis, který bude zveřejněn na webových stránkách úřadu.  

 

4. MČ Praha 20 zřizuje funkci redaktora. Redaktor spolu s povinnostmi mu přímo 

vyplývajících ze zákona zejména: 

4.1. odpovídá za odborné a bezchybné zpracování periodika, 

4.2. odpovídá za včasné předání předlohy periodika k tisku, 

4.3. odpovídá za finální podobu periodika, 

4.4. účastní se zasedání redakční rady s hlasem poradním, 

4.5. zajišťuje příjem došlých příspěvků, 

4.6. zajišťuje evidenci došlých příspěvků, 

4.7. vykonává veškerou administrativu spojenou s činností redakční rady. 

 

5. Předseda RR řídí jednání redakční rady a organizuje spolupráci s MČ Praha 20 jako 

vydavatelem HPZ.  

 

6. RR je samostatným a nezávislým orgánem, který většinou hlasů všech členů navrhuje 

konkrétní tematický plán pro každé číslo HPZ, nezávisle schvaluje jednotlivé příspěvky, 

rozsah i definitivní podobu každého vydání HPZ a taktéž provádí kontrolu dodržování 

Statutu. 

 

7. RR taktéž iniciuje grafický vzhled HPZ, a to prostřednictvím návrhů předávaných Radě 

MČ Praha 20. Rozhoduje také v případech, kdy je k tomu na základě Statutu oprávněna 

nebo kdy by mohlo dojít k porušení platných zákonů. 

 

8. Redaktor je povinen všechny potenciální spory kolidující se Statutem projednat s RR a 

řešit je na základě RR přijatých stanovisek a doporučení. 

 

9. RR nekontroluje obsah textů zařazených redaktorem do HPZ. Kontrola plnění Statutu a 

dalších ustanovení probíhá teprve potě, kdy je kompletní aktuální číslo HPZ předloženo 



RR. Některé příspěvky navržené redaktorem k zařazení mohou být dodány v textovém 

formátu. Redaktor je povinen řídit se přijatými závěry a doporučeními RR. Náhled vydání 

daného HPZ je vždy zasílán prostřednictvím e-mailu členům RR a členům Rady MČ 

Praha 20 ve formátu „pdf“. 

 

10. RR je oprávněna zamítnout zveřejnění materiálů, příspěvků a informací, které by byly v 

rozporu se zákonem, Statutem nebo které neodpovídají zaměření a povaze HPZ.  

 

 

Článek IV.  

Tematické zaměření, obsah a cíle HPZ 

 

1. HPZ je vydáván za účelem poskytovat občanům MČ Praha 20 objektivní, vyvážené a 

nestranné informace o dění v MČ Praha 20. Jsou to zejména informace o činnosti vedení 

MČ Praha 20, informace o činnosti státní správy a organizací a institucí, jichž je MČ 

Praha 20 zřizovatelem či zakladatelem, informace o činnosti občanských a zájmových 

sdružení, dále informace o společenském, kulturním, sportovním, hospodářském a dalším 

dění v MČ Praha 20, jakož i informace o očekávaných a uskutečněných akcích konaných 

v MČ Praha 20. V HPZ jsou vyjma sdělení a věcných stanovisek vedení MČ Praha 20 též 

zveřejňována sdělení a věcná stanoviska politických stran, uskupení či klubů působících 

v Zastupitelstvu MČ Praha 20 v daném volebním období týkající se dění v MČ Praha 20, 

popř. týkající se řešení problémů MČ Praha 20. Příspěvky občanů se mohou zveřejňovat 

v e-zpravodaji.  

 

2. V HPZ nejsou a nesmí být uveřejňovány: 

2.1. příspěvky, které jsou v rozporu s  právními předpisy a dobrými mravy,  

2.2. příspěvky, které se přímo netýkají komunální politiky, ledaže se jedná o charitativní 

akce,  

2.3. příspěvky o činnosti politických stran a hnutí (ani stranické polemiky) a jejich 

organizačních složek, stejně tak jako příspěvky propagující či odkazující na tyto 

subjekty, ledaže se jedná o případy upravené tiskovým zákonem,  

2.4. příspěvky politicky názorových střetů,  

2.5. příspěvky založené na domněnkách, dedukcích a na neověřených informacích,  

2.6. příspěvky urážlivé, dehonestující a mající charakter pomluvy, 

2.7. příspěvky anonymní,  

2.8. reklamy politických stran mohou být uveřejňovány pouze formou placené inzerce. 

 

 

Článek V. 

Základní struktura, dělení pravidelných rubrik a jejich rozsah 

 

1. Redaktor usiluje v souladu s grafickou podobou HPZ o relevantní poměr textu a 

fotografií. 

 



 

2. Rozsah každého jednoho čísla HPZ činí zpravidla 40 stran včetně obálky.  

 

3. Redaktor se během přípravy HPZ orientuje podle přehledu sektorů, rubrik a doporučeného 

rozsahu stran HPZ uvedeného v příloze č. 1 tohoto Statutu, která je jeho nedílnou součástí.  

 

4. Rozsah sektorů a rubrik se může vyvíjet v závislosti na aktuální situaci. Rozsah rubrik 

může být v případě rozhodnutí RR podle aktuální situace rozšířen nebo naopak v případě 

nedostatku relevantních textů zkrácen a vyplněn jiným tematicky vhodným obsahem. 

Rubriky jsou zařazeny po sobě podle důležitosti (zpravodajství, publicistika, věcné 

informace z radnice, kultura, sport, příspěvkové organizace, neziskový sektor, inzerce 

atd.). Maximální rozsah článků v rubrice školy, církve, neziskovky je 1800 znaků + 

fotografie. Veškeré fotografie musí být v minimální kvalitě od 500 kB. Fotografie 

v menším rozlišení nemohou být přijaty do HPZ. 

 

5. Sdělení a věcná stanoviska politických stran, uskupení či klubů týkající se dění v MČ 

Praha 20 a zveřejňované v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1. tohoto Statutu jsou v 

HPZ uveřejňovány vhodnou formou v příslušných rubrikách, přičemž každý shora 

uvedený politický subjekt má v každém čísle HPZ nárok na uveřejnění jednoho příspěvku 

v maximálním rozsahu 2000 znaků včetně mezer.  

 

6. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího vydání HPZ je vždy zveřejněna v čísle právě 

vycházejícím a je stanovena s ohledem na termíny souvisejících prací podle dispozic 

redaktora. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. 

 

 

 

Článek VI. 

Příprava vydání HPZ 

 

1. Příspěvky (materiály) jsou přijímány a připravovány k uveřejnění na zasedání RR. 

Přípravu a vydávání HPZ řídí redaktor, který je vázán Statutem. 

 

2. Redaktor zajišťuje obsah každého vydání HPZ. Odpovídá RR a MČ Praha 20 jako 

vydavateli za zpracování a včasné předání podkladů pro tisk. 

 

3. MČ Praha 20, jako vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a 

zajistit grafické zpracování příspěvků. 

 

4. Redaktor shromažďuje materiály k otištění a podklady pro inzerci. 

 

5. HPZ vychází zpravidla na začátku měsíce, ke kterému je aktuální číslo vydáváno. 

 

 



Článek VII. 

Obecná pravidla pro uveřejňování příspěvků v HPZ 

 

1. Příspěvky jsou zveřejňovány v rubrikách, které nejlépe vyhovují charakteru textů.  

 

2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. 

 

3. Pokud nebude možné všechny příspěvky uveřejnit z důvodu jejich velkého počtu, je 

redaktor oprávněn je uveřejnit v následujících vydáních nebo je zveřejnit na webových 

stránkách e-zpravodaj.  

 

4. Redaktorovi si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat je, pokud přitom bude 

zachován podstatný obsah sdělení. V takovém případě je však povinen autora příspěvku o 

zkrácení uvědomit, je-li mu znám kontaktní e-mail na autora. Nebude-li autor se 

zkrácením textu souhlasit, je oprávněn navrhnout vlastní zkrácení svého příspěvku. Pokud 

tak neučiní, nebude jeho příspěvek zveřejněn. 

 

5. Pokud autor příspěvku použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika 

jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora 

převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost 

za případné právní důsledky. 

 

 

Článek VIII. 

Inzerce 

 

1. Inzerce je v HPZ zveřejňována zpravidla za úplatu, a to podle pravidel zveřejněných na 

webových stránkách MČ Praha 20.  

 

2. Inzerce je zveřejňována za úplatu podle platného sazebníku dle pravidel inzerce 

zveřejněných na webových stránkách https: //www.pocernice.cz/zpravodaj-informace/. 

 

3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.  

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Statut RR byl schválen radou MČ Praha 20 na jejím zasedání dne 11.7. 2019.  

 

2. Statut RR nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení. 

 

 



Příloha č. 1 Statutu redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání 

Hornopočernického zpravodaje 

 

SEKTOR NÁZEV RUBRIKY, STRUČNÝ OBSAH ROZSAH 

STRAN 
 

I. Informace Přehled akcí 1 

 Úvodní strana – úvodník, zprávy z radnice, 

informace o činnosti Úřadu MČ, pozvánky pro 

občany na jednání Zastupitelstva MČ a setkání 

s Radou MČ 

 

 

1 

II. Informace z RMČ, ZMČ a 

z Úřadu MČ 

Zprávy a komentáře z RMČ a informace z jednání 

ZMČ včetně zpráv z komisí, výborů a pracovních 

skupin 

 

2 - 3 

 Zprávy z odborů Úřadu městské části, informace o 

dění v městské části 

 

2 

 Zdravá městská část a životní prostředí 1 

III. Příspěvky zastupitelů Příspěvky politických stran, uskupení a klubů 2 

IV. Kultura a společnost Historie dávná nedávná (Kronika) 1 

 Chvalský zámek  4 

 Místní veřejná knihovna 1 

 Kulturní centrum Horní Počernice 3 

 DDM 1 

 Ostatní kulturní aktivity 1 

 Publicistika – rozhovor s osobnostmi 2 - 3 

 Životní jubilea, senioři, vzpomínky atd. 1 

V. Neziskové organizace, 

centra pro volný čas, mládež, 

církve 

MUMRAJ  

1 

 Církve Půl strany 

 Ostatní MNO, které nepřispívají pravidelně 1 

VI.Školy a vzdělávací zařízení  Základní umělecká škola Půl strany 

 Gymnázium Chodovická Půl strany 

 SOŠ Půl strany 

 ZŠ Ratibořická Půl strany 

 ZŠ Stoliňská Půl strany 

 ZŠ Spojenců Půl strany 

 FZŠ Chodovická Půl strany 

 ZŠ a MŠ Bártlova Půl strany 

 MŠ Chodovická Půl strany 

 MŠ U Rybníčku Půl strany 

 Ostatní školská a vzdělávací zařízení, která 

přispívají nepravidelně 

1 

VII. Sportovní události Události ve sportu 2 

VIII. Inzerce Inzerce dle potřeby 3 

 

 


