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STATUT DOLNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE

I. Základní ustanovení
1. Vydavatelem Dolnopočernického zpravodaje (dále jen „DPZ“) je Městská část Praha -

Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9, IČO: 00240150 (dále zpravidla jen
„Vydavatel“).
2. Vydavatel zřizuje Zastupitelstvem MČ Praha - Dolní Počernice Redakční radu pro

přípravu a vydávání Dolnopočernického zpravodaje a schvaluje, že Redakční rada plní
také další úkoly vydavatele DPZ dle právních předpisů a usnesení Zastupitelstva MČ
Praha - Dolní Počernice.
3. Jednání Redakční rady DPZ se řídí platným jednacím řádem, který je přílohou tohoto

statutu.
4. DPZ je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MKČR 310006184.
5. Vydávání DPZ se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména novely tiskového zákona o radničních periodikách z roku
2013, dále pak zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších
předpisů, dalšími právními předpisy, jakož i ustanoveními uvedenými v tomto statutu.
6. DPZ vychází zpravidla jednou za dva měsíce, tedy zpravidla šestkrát ročně. Na

oficiálních webových stránkách MČ Praha - Dolní Počernice jsou v elektronické podobě
umísťována jednotlivá již vytištěná čísla DPZ, a to ve formátu „pdf“.
7. Vydávání DPZ (tisk, grafické zpracování) a distribuce DPZ jsou hrazeny z rozpočtu

Vydavatele. Příjmy z inzerce otištěné v DPZ jsou příjmem vydavatele.
8. Příspěvky shromažďuje Redakční rada prostřednictvím zřízené e-mailové adresy,

dodáním v písemné formě na úřad městské části nebo jednotlivým členům Redakční
rady, případně prostřednictvím dalších kontaktů zveřejněných v tiráži DPZ.
9. Příspěvky zaslané redakci DPZ ani publikované v DPZ nejsou honorovány, pokud není

s autory domluveno jinak. Nevyžádané materiály se nevracejí.
10. DPZ je distribuován zdarma do všech domácností v MČ Praha - Dolní Počernice,

školským zařízením, organizacím a firmám působícím v Dolních Počernicích. Rozesílány
jsou povinné výtisky v souladu s příslušnými právními předpisy.1
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Např. § 9 odst. 1,2 tiskového zákona.
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II. Obecné zásady
1. DPZ je periodikem Městské části Praha - Dolní Počernice. Jeho cílem je poskytovat

občanům objektivní, vyvážené a nestranné informace o dění v městské části. Jsou to
zejména informace o činnosti Úřadu městské části Praha - Dolní Počernice, zprávy
z jednání Rady a Zastupitelstva, dále informace o investičních a rozvojových projektech
připravovaných městskou částí, o kulturním, společenském i sportovním dění
v městské části, o činnosti školských zařízení, příspěvkových a neziskových organizací.
2. Součástí DPZ jsou stanoviska a názory vedení městské části a členů Zastupitelstva. DPZ

poskytuje přiměřený prostor také občanům.
3. V DPZ nejsou uveřejňovány příspěvky týkající se celostátní politiky politických stran a

hnutí, uveřejňují se, jen pokud se přímo týkají komunální politiky nebo pokud se jedná
o charitativní akce.
4. Rada neposuzuje pravdivost předkládaných sdělení (pokud nejde o situaci, kdy by

zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný dle
tiskového, občanského nebo trestního zákona), naopak přispívá k tomu, aby se
pravdivost pro čtenáře ukázala ve střetu argumentů a názorů.
5. Názory a stanoviska zastupitelů a příspěvky občanů jsou v DPZ uveřejňovány vhodnou

formou v podobě dopisu, rozhovoru, zprávy nebo komentáře v příslušných a zřetelně
označených rubrikách.
6. Příspěvky zastupitelů je Redakční rada povinna otisknout do tří měsíců. Ve shodě

s tiskovým zákonem může požádat o úpravu textu.
7. V případě rozhodnutí o neuveřejnění příspěvku Redakční rada může autorovi

příspěvku poskytnout zdůvodnění.
8. V tiráži DPZ je uvedeno datum vydání dalšího čísla.
9. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího vydání DPZ je vždy zveřejněna v čísle právě

vycházejícím a je stanovena s ohledem na termíny souvisejících prací (zpracování a
tisk). Ediční plán je zveřejněn na webových stránkách MČ.
10. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. Termín uzávěrky

platí pro všechny přispěvatele.
11. DPZ jako komunikační médium obce nelze využívat k volební kampani.2
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Např. § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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III. Vymezení vztahu Redakční rady DPZ vůči Zastupitelstvu

1. Členy Redakční rady DPZ volí a odvolává Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice
(dále ZMČ). Počet členů Redakční rady určuje ZMČ Praha - Dolní Počernice.
2. Redakční rada DPZ se prostřednictvím svého předsedy zodpovídá ZMČ Praha - Dolní
Počernice.
3. Redakční rada navrhuje ZMČ změny Statutu DPZ.
4. Statut DPZ schvaluje ZMČ Praha - Dolní Počernice a je závazný pro Redakční radu DPZ.
ZMČ kontroluje jeho dodržování.

IV. Redakční rada DPZ
1. Vymezení činnosti Redakční rady DPZ:
a) připravuje obsahovou koncepci DPZ, schvaluje grafickou koncepci DPZ navrženou
grafikem,
b) stanovuje termíny uzávěrek a vydání DPZ,
c) vyhodnocuje a řeší stížnosti, podněty a návrhy týkající se DPZ,
d) dbá na dodržování obsahové náplně DPZ,
e) odpovídá za jazykovou úpravu DPZ,
f) odpovídá za obsahovou shodu příspěvků s jejich předlohami, případně za jejich
autorizované úpravy,
g) zajišťuje obsah DPZ v rozsahu dle čl. 5 tohoto statutu,
h) odpovídá za správnost uvedených údajů dle § 8 zákona 46/2000 Sb.,
i) volí a odvolává předsedu a místopředsedu Redakční rady DPZ,
j) může doporučit ZMČ dodavatele pro zajištění grafické úpravy, sazby a tisku DPZ a
zajišťuje komunikaci včetně sjednání potřebné smlouvy,
k) na zasedáních rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda Redakční
rady DPZ,
l) aktivně se podílí na vyhledávání vhodných témat,
m) při své činnosti spolupracuje s osobami z řad zástupců veřejného života a institucí –
zejména uvedených v čl. V. odst. 5), odborníků a dalších osobností,
n) z jednotlivých jednání Redakční rady se pořizuje zápis. Ten může obsahovat také
stanovisko přehlasovaného člena Redakční rady,
o) všichni členové Redakční rady DPZ mají právo seznámit se s náhledy zaslaných
příspěvků zaslaných do DPZ v elektronické i listinné podobě nejpozději tři dny od jejich
doručení a v termínech určených předsedou Redakční rady DPZ mohou vyjádřit své
připomínky.
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2. Předseda Redakční rady:
a) V čele Redakční rady stojí předseda, kterého volí a odvolávají členové Redakční rady.
b) Členové Redakční rady také volí místopředsedu Redakční rady, na něhož v případě
nepřítomnosti přecházejí práva a povinnosti předsedy Redakční rady.
c) Předseda Redakční radu řídí a svolává dle potřeby její zasedání.
d) Předseda Redakční rady je povinen všechny potenciálně sporné momenty kolidující se
statutem projednat s Redakční radou a řešit je na základě přijatých stanovisek a
doporučení.
V. Základní obsahová struktura DPZ
1. Úvodník je zpravidla prezentován starostou a reflektuje aktuální dění a problémy v MČ.
2. Informace o chodu úřadu a institucích, jichž je MČ Dolní Počernice zřizovatelem, jsou
informativní.
3. Činnost zastupitelstva, jeho výborů a činnost RMČ jsou prezentovány formou stručného
přehledu nejdůležitějších bodů jejich jednání.
4. DPZ poskytuje prostor pro instituce působící na území Dolních Počernic (např. školská
zařízení, farnost, spolky apod.)
5. Zpravodaj obsahuje také praktické informace pro občany Dolních Počernic (např. o
veřejné dopravě v obci, o možnostech nákupů a služeb, o možnostech kulturního a
sportovního vyžití, o provozu zdravotnických zařízeních, firem a řemesel sídlících v naší
městské části či okolí atd.), stejně jako články týkající se historie Dolních Počernic a
osobností s Dolními Počernicemi spjatých.

VI. Obecná pravidla pro uveřejňování příspěvků v DPZ
1. Redakční rada je povinna každý příspěvek, který by se dotýkal negativně konkrétní
fyzické nebo právnické osoby, kolektivně posoudit a případně poskytnout této osobě
k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek
v nejbližším vydání DPZ bez vyjádření. Pokud dotčená osoba odpoví do dvou
kalendářních dnů a oznámí zájem uveřejnit svoji reakci, vyčká Redakční rada další tři
kalendářní dny na zaslání této reakce. Pokud po uplynutí této lhůty dotčená osoba
reakci Redakční radě nezašle, vyjde příspěvek bez této reakce. V případě, že jsou výše
uvedené lhůty v kontrastu s termínem uzávěrky právě připravovaného čísla DPZ, bude
původní příspěvek i s reakcí dotčené osoby zpravidla zveřejněn až v následujícím čísle
DPZ.
2. Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou
míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření
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musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak
této části, z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
3. Pokud autor příspěvku použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného
periodika nebo z jiného zdroje chráněného autorskými nebo jinými právy, a předem si
nezajistí souhlas autora převzatých informací nebo neuvede zdroj takovéto informace,
nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
4. V DPZ nejsou zveřejňovány příspěvky:
– diskriminující či zesměšňují občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
– týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí
s obecní tématikou,
– které jsou v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy,
– které postrádají jasnou identifikaci pisatele (anonymy).

VII. Inzerce
1. Inzerce je zveřejňována za úplatu podle platného sazebníku.
2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

VIII. Závěrečné ustanovení
Statut DPZ byl schválen ZMČ Praha - Dolní Počernice dne ________2020.
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