
Zápis č. 3

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 11. března 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Šárka Krákorová Pajůrková

Miloslav Suchý

Zdeněk Schenk

Martin Švadlenka

Jiří Lapáček

Michal Stoupa

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Program

1.    Zahájení
2.    Hodnocení březnového čísla
3.    Návrhy námětů do dubnového čísla
4.  Dopis zastupitele Richarda Šlechty, odpověď redaktorky Ingrid Lounové - diskuze k 

danému tématu
6.    Různé
7.    Závěr

Zápis

1. Zahájení

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je 

s programem jednání. Členové redakční rady hlasovali o navrženém programu takto:

PRO: 8  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

2. Hodnocení březnového čísla

Členové komise hodnotili březnové číslo jako standardní, neměli k němu připomínek. 



3. Návrhy námětů do dubnového čísla

Členové redakční rady neměli náměty do dubnového čísla. Souhlasili s těmito návrhy 

redaktorky Ingrid Lounové. 

- Lávka u tenisu – její demolici řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

- Přerov očima přátel přírody

- Co se zanedbaným parkem na náměstí Svobody

- Hotelový dům Strojař pod drobnohledem studentů architektury

- Přestavba kina Panorama v Předmostí

- Náhradní rodinná péče

- Cyklovyjížďka

- Sto let loutkového divadla

- Přehled dětských letních táborů

- Výstava v galerii města

- Kdo se stal Sportovcem roku 2014

- Nevidomý sportovec 

- Opoziční dopis od Miloslava Skládala + možná odpověď

4.  Dopis zastupitele Richarda Šlechty, odpověď redaktorky Ingrid Lounové -
diskuze k danému tématu

Členové komise dostali v pozvánce dopis zastupitele Richarda Šlechty (Příloha č. 1) a 
odpověď redaktorky Ingrid Lounové (Příloha č. 2). Richard Šlechta, který byl na jednání 
komise pozván, se omluvil z pracovních důvodů. 

Předsedkyně komise Lada Galová v této souvislosti uvedla, že stojí za rozhodnutím 
Ingrid Lounové, podrobně zdůvodněným v dopise. Zdůraznila, že Ingrid Lounová 
postupovala jak v souladu s platným Tiskovým zákonem, tak s usnesením 2. ZM ze dne 13. 
12. 2010, navrženým tehdejšími zastupiteli ing. Richardem Šlechtou a ing. Michalem 
Symerským, které přímo ukládá: "...poskytovat prostor v městském zpravodaji všem 
politickým stranám v zastupitelstvu města (i opozici)...". Uvedla, že nejen redaktorka Ingrid 
Lounová, ale celá redakční rada, plně respektuje zákony České republiky, stejně jako se 
řídí platnými usneseními orgánů města. Vyzvala členy redakční rady k diskuzi. 

Diskuze:

Redaktorka Ingrid Lounová v této souvislosti zopakovala, že i opozice má ze 
zákona právo psát své názory do radničních novin – bez ohledu na to, zda koalice na znění 
dopisu chce reagovat, nebo ne.  Zdůraznila, že objektivnost ve svých článcích vždy důsledně 
dodržuje. 

Člen komise Martin Švadlenka uvedl, že by bylo podle něj vhodné, kdyby členové 
komise byli včas alespoň rámcově informováni o tom, že redaktorka obdržela dopis od 
opozice. Podle něj není třeba znát jeho přesné znění, ale pouze obsah. Navrhl, že by bylo 
žádoucí, kdyby se ke kontroverznímu dopisu mohli vyjádřit nejen členové rady města, ale 
celého zastupitelstva. Navrhoval, aby redaktorka každý kontroverzní dopis rozesílala 
zastupitelům – a každý člen zastupitelstva, který by měl zájem, by na něj mohl reagovat. Řekl, 
že redakční rada pak může selektovat, která odpověď bude zveřejněna. Martin Švadlenka 
předeslal, že na konci diskuze k této problematice bude formulovat návrh usnesení.



Členka komise Šárka Krákorová Pajůrková konstatovala, že se jí nelíbí, že článek, 
jehož autorem je člen ČSSD Miloslav Skládal, koluje po Přerově ještě před zveřejněním. 
Podle ní bylo nekorektní, když jej členové koalice posílali k vyjádření „výběrovým 
občanům“. Konstatovala, že v minulém volebním období, když ČSSD byla v koalici, si prošla 
školením tehdejší opoziční zastupitelky Heleny Netopilové – a toho se teď drží. Vzpomněla, 
že tehdy bylo uváděno, že opozice by měla mít možnost prezentovat své názory 
v Přerovských listech. Dále konstatovala, že požadavek pana Šlechty na případné změny 
v redakční radě směřovala k sobě a tuto vyhrůžku považovala za nefér. Na závěr řekla, že si 
koalice bude muset zvyknout, neboť takřka do všech Přerovských listů bude směřován 
opoziční dopis.

Členka redakční rady Hana Učíková podotkla, že nechápe, kdo by se měl - podle 
vyjádření pana Švadlenky - k opozičním dopisům vlastně vyjadřovat a jaký klíč by byl pro 
výběr dopisů/odpovědí.

Člen redakční rady Jiří Lapáček se dotazoval Martina Švadlenky, jaká opatření by 
doporučoval - aby se nestalo to, co pan Šlechta v dopise označil za „exces“. Dotazoval se, 
jestli je opravdu tak velký problém, že v Přerovských listech vyšel opoziční názor člena 
ČSSD. Dále konstatoval, že formulace Richarda Šlechty neodpovídá skutečnosti, která 
nastala. 

Martin Švadlenka uvedl, že navrhuje toto usnesení: S podstatou neredigovaných 
příspěvků (kontroverzních materiálů) bude ve chvíli, kdy je tento obdržen redakcí, 
mailem seznamována celá redakční rada.

PRO: 4   PROTI: 2   ZDRŽEL SE: 2

Návrh nebyl přijat. 

6.    Různé

Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se uskuteční v pondělí 30. března v 15 
hodin v zasedací místnosti rady.

7.    Závěr

Předsedkyně Lada Galová poděkovala všem členům za účast. 

Lada Galová
Předsedkyně redakční rady



Příloha č. 1 

Vážená paní Lounová, 

od 1.11.2013 platí zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku…Obsahuje mj. opatření směřovaná k úpravě 
vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování 
objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity a 
vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky. 

Jsem velmi znepokojen Vašim svérázným výkladem „poskytování objektivních a 
vyvážených informací“, kdy zveřejníte v Přerovských listech názor občana Skládala (s 
odůvodněním že se údajně jedná o politika) a odmítnete zveřejnit jiný úhel pohledu občana 
Němečka na problematiku okolo ZŠ Předmostí (s odůvodněním že se údajně nejedná o 
politika) 

Prosím nastudujte si definici slov „politik/politika“ v jejich širších souvislostech… např. 
v souvislosti se základním ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, mj. § 16, odst. (2) 
Občan obce má právo… písm. c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s 
jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem… písm. g) podávat orgánům obce 
návrhy, připomínky a podněty… , atd. 

Každý názor veřejně sdělený občanem města je nutné vnímat rovněž za politický názor, neboť 
se s ním následně po zveřejnění nepochybně vždy ztotožní různě velká množina dalších 
občanů, jejichž společným cílem je nepochybně ovlivnění příslušného rozhodovacího 
procesu… 

Pokud členové rady či zastupitelstva nechtěli na vyjádření pana Skládala reagovat, bylo Vaší 
povinností jako externího pracovníka, zajistit jiný úhel pohledu na danou problematiku –
zvláště v této kauze - jedině takto jste mohla splnit zákonný požadavek na objektivitu a 
vyváženost městského periodika… 

Věřím, že se výše vedený exces již nebude opakovat a nebudu nucen vznést na příslušné 
orgány města požadavek na změnu personálního obsazení Redakční rady Přerovských listů, a 
to nejen z důvodu neplnění zákonných povinností, ale také z důvodu konání proti Plánu pro 
Přerov 2014-2018, kdy veřejně deklarovaným cílem současné koalice je řídit město jako 
otevřenou a transparentní veřejnou službu… 

Richard Šlechta 

zastupitel Společně pro Přerov 

Pozn.: Je nyní více než zřejmé, že město Přerov potřebuje internetovou alternativu k tištěné 
verzi Přerovských listů. V daném duchu byl 12.1.2015 Komisí pro Otevřenou radnici 
doporučeno radě přijmout usnesení „Rada města po projednání ukládá odboru vnitřní správy 
vypracovat ve spolupráci s Komisí pro otevřenou radnici a Redakční radou Přerovských listů 
zpracovat koncept provozování diskusního portálu jako internetové nadstavby tištěné verze 
Přerovských listů.“ 



Příloha č. 2

Dobrý den, pane Šlechto,
novelu tiskového zákona z roku 2013 dobře znám a v Přerovských listech ji uplatňujeme. 
Přesto děkuji za poučení, doufám, že oboustranné. V mnohém ale nemáte pravdu a nejste 
dostatečně informován. 

Miloslav Skládal píše příspěvky za ČSSD, dosud napsal dva a má právo je v PL publikovat 
v rozsahu zhruba 20 řádků, stejně jako ostatní pisatelé, kteří mají příslušnost k politické straně 
v zastupitelstvu města. Ve svém textu se Miloslav Skládal kriticky vyjádřil k problematice ZŠ 
v Předmostí a rovněž kritizoval vedení města. Proto jsem podle běžné novinářské praxe dopis 
postoupila k vyjádření vedení města. Dopis jsem odeslala panu náměstku Navrátilovi, který 
má tuto problematiku ve své gesci. Po týdnu mi odepsal, že se k němu vyjadřovat nebude. 
Znovu jsem ho kontaktovala a tuto možnost jsem mu nabízela i po uzávěrce. Sdělil mi, že ani 
on, ani pan primátor reagovat nechtějí. Dopis od pana Skládala, který došel do redakce, jsem 
nikomu dalšímu neodesílala, nikomu dalšímu totiž nebyl určený – to je novinářská etika, která 
se ctí v každé redakci. To, že se dostal jinou cestou než z redakce k někomu dalšímu – je věc 
jiná, která jistě stojí za širší diskusi. Budeme to probírat na redakční radě a pravděpodobně se 
obrátíme i na Radu města, aby k tomu zaujala postoj. 

Když chtěli do Přerovských listů napsat příspěvek zástupci petentů ze ZŠ Předmostí, 
vysvětlila jsem jim, že Přerovské listy nejsou určeny k této diskusi. A najednou by reagoval 
na dopis pana Skládala pan Němeček. Jak se k němu dostal? S Ivanem Němečkem jsem 
telefonovala a celou věc jsem mu vysvětlila. Stejnou záležitost komunikovala předsedkyně 
redakční rady Lada Galová s paní Netopilovou a totéž jí vysvětlila. Já i kolegyně Galová jsme 
nabízely, ať odpoví kdokoliv ze Společně pro Přerov -  to by bylo férové (aby bylo jasné, že 
Skládalův dopis neputoval ještě před zveřejněním po Přerově), nikdo nereagoval. A teď se 
ozýváte Vy a poučujete mě. Není mou povinností hledat někoho, kdo odpoví na dopis člena 
opoziční strany „z jiného úhlu pohledu“. Vyváženost byla zajištěna tím, že koalice dostala 
prostor prostřednictvím pana Navrátila k vyjádření. A hlavně vyváženost práce redaktora 
spočívá v tom, že nereprezentuje ve zpravodajských článcích názory jen jedné strany, ale dává 
prostor koalici i opozici.

Vy píšete o excesu a v čem jej spatřujete? Samozřejmě, že Váš dopis budeme řešit na 
redakční radě a budu žádat, aby se tímto problémem, zda zveřejňovat i příspěvky občanů 
zabývali radní a zastupitelé, dosud tomu tak nebylo a to z důvodu malého rozsahu listů. Často 
jsem ráda, že se tam dostanou povinné aktuální informace. 
Pane Šlechto, nad Vaší větou – o možném požadavku na změnu personálního obsazení 
redakční rady PL se musím pozastavit. Připadá mi to od Vás velmi nekorektní se takto 
vyjadřovat a nemohu se zbavit dojmu, že zastrašujete. S tímto jsem se ještě za dva a půl roku 
mého působení v Přerovských listech nesetkala. Mě jmenovala rada města, stejně jako kolegy 
– členy redakční rady, takové rozhodnutí přísluší jim a Vám tudíž tyto komentáře nenáleží.

S pozdravem,
Ingrid Lounová


