
V Praze dne 14.4.2016 

 

Vážené členky a vážení členové zastupitelstva, 

Seznámil jsem se s návrhem Statutu tiskovin MČ Praha –Suchdol. Protože jsem v důvodové zprávě 

uváděný jako zdroj inspirace (resp. Manuál, který jsem s M. Kameníkem formuloval v projektu 

Oživení o.s.), dovoluji si vám podat toto sdělení. 

Některé bodu Statutu se mohou dostat do rozporu s tiskovým zákonem.  

1. V čl. 3 bod 8 se uvádí, že na zveřejnění příspěvku není právní nárok. Tiskový zákon však 

ukládá vydavateli zajistit objektivní a vyvážené informování, z čehož plyne, že některé typy 

příspěvků, resp. sdělení v nich, de facto mohou být v přiměřeném rozsahu nárokovány 

k otištění. Vedle toho zákon ukládá vydavateli též „poskytnout přiměřený prostor pro 

uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného 

celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“ (§ 4a TiskZ). Nelze tedy paušálně 

tvrdit, že na otištění příspěvku není právní nárok –opak je pravdou, byť to neznamená právní 

nárok na otištění každého příspěvku a v jakémkoliv rozsahu. Statut by však měl upravit právě 

tyto mechanismy a proporce, což nečiní. 

2. V čl. 4 odst. 1 se omezuje prostor pro stanoviska členů zastupitelstva na 0,5 strany ve vydání. 

Pokud by to mělo znamenat, že zastupitelé již nedostanou další prostor pro svá sdělení (např. 

příspěvkem k tématu, projednávaném na zastupitelstvu, v rámci redakčních článků formou 

citací), bylo by to v rozporu s Tiskovým zákonem, který zaručuje „přiměřený prostor“. 

Přiměřený prostor se obecně člení na „zaručený minimální prostor“, a dále nad jeho rozsah 

další prostor až do dosažení „přiměřeného prostoru“. Omezení na 0,5 strany spíše odpovídá 

stanovení „zaručeného minimálního prostoru“, nikoli však zajištění „přiměřeného prostoru“. 

Přiměřený prostor se totiž navíc musí posuzovat též ve vztahu k prostoru, který je v periodiku 

věnován stanoviskům vedení radnice (členů rady). Pokud ten je rozsáhlý, i „přiměřený 

prostor“ pro ostatní členy zastupitelstva musí odpovídat tomuto rozsahu s ohledem na jejich 

zastoupení v zastupitelstvu. Nelze tedy a priori stanovit, že 0,5 strany dostatečně zaručuje 

„přiměřený prostor“. 

3. V čl. 3 odst. 6 písm. c) se vylučuje zařazení příspěvků o činnosti politických stran a hnutí. To 

by byla nepřípustná cenzura, která je výslovně zakázána v čl. 17 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod. Podobně u dalšího písmene d), v němž se vylučují příspěvky obsahující 

stranické polemiky a politické názorové střety, které se netýkají MČ a jejich obyvatel. 

Periodikum sice opravdu nemusí informovat o věcech, které se netýkají samosprávného 

celku, ale uvedená formulace je nejasná, zbytečně vylučuje celý příspěvek, pokud je v něm 

taková zmínka, a samotný vztah k MČ bude těžko jasně určit. Není též jasné, proč se vylučují 

právě politické polemiky, zatímco jiné polemiky, netýkající se MČ, budou možné. 

Další body Statutu jsou v rozporu nebo nerespektují doporučení, která formulujeme v uvedeném 

Manuálu, a která vyplývají z dlouhodobé analýzy a sledování radničních periodik. 

1. Chybí otázka střetu zájmů, která se ukazuje pro objektivitu a vyváženost jako zásadní. 

Z přímého vlivu na obsah periodika by měli být rozumně odděleni (aniž by se jim bránilo 

nastolovat témata a předkládat podklady, stanoviska a názory) členové vedení (rady). Podle 

Statutu jsou však členy redakční rady (zastupitelstva). 

2. Stejně tak postavení redaktora/ky by mělo být zakotveno tak, aby byl/a relativně nezávislý/á 

na vedení a mohl/a formulovat nezávislou reflexi činnosti vedení radnice. Pro případ, že 



redaktor není ustaven, má plnit jeho funkci rada jako celek. Nelze si představit větší střet 

zájmů, nemluvě o nepraktičnosti a faktickém zastření skutečné funkce redaktora (kterou si 

pod takovým krytím logicky přivlastní některý z členů rady). 

3. Za nedostatek lze také považovat formulace opačné, než je v Manuálu předkládaný princip 

aktivity redakce k získání alternativních sdělení. Statut v čl. 4 odst. 6 uvádí, že nikdo nebude 

o příspěvky upomínaný. Pokud by se tím rezignovalo na aktivní vyhledávání alternativních 

názorů, neplnila by se pak povinnost, uložená zákonem, aktivně zajišťovat objektivní a 

vyvážené informování, tedy aktivně vyhledávat a získávat alternativní sdělení a názory. 

4. Za nešťastný považuji koncept, že redakční radu tvoří celé zastupitelstvo. Odvození RR od 

zastupitelstva sice systémově správné je, ale navržený koncept asi bude nepraktický. 

V případě sporu mezi redaktorem a vedením radnice jej těžko může operativně řešit 

zastupitelstvo. Není tak ani umožněna účast osob mimo zastupitelstvo podílet se na činnosti 

redakční rady. Existují obce (např. Černošice, Semily) kde se dokonce redakční rada záměrně 

koncipuje mimo zastupitelstvo. V devítičlenné RR Prahy 6 jsou pouze tři členové 

zastupitelstva. 

 

S pozdravem 

 

Oldřich Kužílek 

Poradce pro otevřenost veřejné správy 

 

 

 

 

 

 


