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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 
Pořadové číslo jednání komise:   - 11 - 
Datum a čas konání:    25. února 2016, 18.00 – 21:35 hodin 
Místo konání:     obřadní místnost MÚ 
Přítomni členové RR:   Bc. Andrea Midkiff, M. A., Ing. Jana Digrinová, Michaela Škultéty, 

Miloš Navrátil, Michal Strnad, Mgr. Lukáš Nádvorník 
Redaktorka/OKS:   Mgr. Zora Kasiková 
 
 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů: 

RR jmenuje zapisovatelem jednání Miloše Navrátila. Ověřovatelé zápisu nebyli zvoleni, zápis ověří svým 
podpisem všichni členové RR na jejím konci. 
 
Pro 5    zdržel se  1     proti  0 
 

2. Program jednání redakční rady: 

 

• Miloš Navrátil předkládá návrh programu jednání RR: 
 

1. Volba zapisovatele 
2. Program jednání 
3. Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod Skalkou 
4. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje 
5. Redakční témata 
6. Audit otevřenosti zpravodaje 
7. Různé 

 
RR schvaluje program jednání 
Pro 6    zdržel se  0     proti  0 
 

3. Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod Skalkou 

• Michal Strnad předkládá návrh Pravidel pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji 
městečka pod Skalkou (dále jen Pravidla). Návrh vychází z diskuse, která běží od podzimu 2015. 
 
19:38 odešel člen rady Lukáš Nádvorník. RR dále jedná v počtu 5 a je stále usnášeníschopná. 
 

Diskuse k návrhu pravidel byla důkladná (18:10 – 20:45) a skončila hlasováním. Členové RR text projednávali 
bod po bodu a postupně jej měnili a formulovali, což vedlo k postupnému souhlasu všech přítomných. Po 
odchodu L. Nádvorníka se hlasuje za přítomnosti 5 členů RR. 
 
Pravidla pro zve řejňování nevyžádaných p říspěvků ve Zpravodaji m ěstečka pod Skalkou  
 

1. Délka jednoho příspěvku nepřekročí 2 200 znaků včetně mezer. Může ho doplnit 1 fotografie 
(rozlišení 300 dpi a více). 

2. Došlé podněty a dotazy občanů redakce zpracuje a zařadí podle aktuálnosti a připravovaných témat. 
3. Redakce může příspěvky stylisticky upravit a krátit. Redakce o úpravách vyrozumí autory. 
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4. Příspěvky došlé do uzávěrky vydání se mohou zařadit podle aktuálnosti a připravovaných témat do 
vydání. Příspěvky, které se do aktuálního čísla nevejdou, budou zveřejněny v číslech následujících 
nebo na webových stránkách města.  

5. Opakovaným příspěvkům, které se týkají jednoho tématu, se Zpravodaj nebude dále věnovat, pokud 
redakce nebo redakční rada nerozhodnou jinak. 

6. Příspěvky ve Zpravodaji se budou týkat záležitostí veřejného zájmu1). 
7. Zpravodaj zveřejní pouze příspěvky, které nebudou:  

• diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženství či víry; 

• obsahovat soukromé či osobní spory občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní 
tématikou (s veřejnými záležitostmi obce); 

• v rozporu s dobrými mravy, napadat dobré jméno osob či firem nebo obsahovat vulgární urážky 
a osočování; 

• postrádat identifikaci pisatele (anonymy) a kontaktní údaj. 
8. Redakce o úpravách vyrozumí autory. 

 
1) Definici obvykle stanoví soud ke každému případu zvlášť, obecně definoval Ústavní soud veřejný zájem 
jako "ochranu (nejen právních) norem o právech, povinnostech a stavech, jejichž zachování patří podle 
obecného názoru k nezbytným předpokladům lidského soužití". (ÚS 41/97 ze dne 11. 3. 1998) 
 
 
RR schvaluje návrh Pravidel pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod 
Skalkou. RR Pravidla po třech měsících vyhodnotí. RR postupuje návrh k projednání Radě města Mníšek 
pod Brdy. 
 
Pro 5    zdržel se  0     proti  0 
 

20:57 odešla členka RR Andrea Midkiff. RR dále jedná v počtu 4 a je stále usnášeníschopná. 
 

Vzhledem k tomu, že jednání opustili dva členové RR, přistoupili zbylí členové RR ke stanovení 
ověřovatelů zápisu. Stali se jimi Michaela Škultéty a Michal Strnad. 

 

4. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje 

 

RR nesouhlasí se zveřejněním otázek zaslaných panem Petrem Jánským s tím, že se redakce vzneseným 

podnětům může v budoucnu věnovat. 

Pro 4    zdržel se  0     proti  0 
 
RR odkládá text paní Evy Stieberové do čísla 248, kde se budeme auditu otevřenosti Zpravodaje věnovat.  
Pro 4    zdržel se  0     proti  0 
 

RR odkládá text „Nenávist“ paní Marie Janů k rozhodnutí do příštího jednání redakční rady. 
Pro 4    zdržel se  0     proti  0 
 
RR v e-mailovém hlasování rozhodla, že nezveřejní text paní Marie Janů „Cenzura?“ ani následné reakce. 
Paní Andrea Midkiff hlasovala pro zveřejnění článku a nesouhlasila se zněním reakce RR. 
Pro 5   zdržel se 0   proti 1 
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5. Redakční témata 

/// 
 

6. Audit otevřenosti Zpravodaje 

Miloš Navrátil informoval o auditu a procesu jeho přijetí. Autor auditu svůj materiál dopracuje po setkání s 
Radou města. 
 
 
 

5. Různé 

Diskuse: 
 

 
 

 
 
 
Zapsal:  Miloš Navrátil 
 
 
Ověřili:  Michaela Škultéty, Michal Strnad 


