
Zápis č. 33 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 14. 8. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý (odešel před hlasováním) 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová - šéfredaktorka 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Zdeněk Schenk (omluven) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Diskuse o podobě statutu Přerovských listů 

3. Různé 

 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně redakční rady Lada Galová přivítala členy redakční rady, kteří se sešli 

k projednání podoby statutu Přerovských listů, jehož vytvoření jim bylo uloženo Radou města 

Přerova. 

 

2. Diskuse o podobě statutu Přerovských listů 

Návrh statutu zpracovala předsedkyně komise a rozeslala ho všem členům redakční rady, aby 

si jej před jednáním prostudovali a mohli si připravit poznámky, připomínky a návrhy. 

 

Jako první se o slovo přihlásil Jiří Lapáček, který navrhl změnu členění statutu následovně: 

body 1-3 beze změny 

4. Šéfredaktor 

5. Redakční rada 

6. Inzerce 

7. Distribuce a tisk 

8. Účinnost 



Ostatní přítomní členové redakční rady se změnou souhlasili.  

Poté se členové redakční rady věnovali postupně jednotlivým bodům. 

 

Odstavec 1. Úvodní ustanovení 

Členové se shodli na těchto úpravách: 

1) V bodě 1. 1. – byla doplněna informace, že statut Přerovských listů upravuje vydávání 

radničního měsíčníku Přerovské listy také z hlediska: redakce – odrážka c. 

2) Byla vyjmuta informace o tom, která konkrétní firma má na starosti přípravu, zpracování a 

tisk, protože se jedná o proměnlivou informaci. 

 

Odstavec 2. Tématické zaměření a obsah Přerovských listů 

Bez připomínek. 

 

Odstavec 3. Zásady zveřejňování 

Členové redakční rady diskutovali o bodu 3. 2., který se věnuje problematice nevyžádaných 

textů a jejich stanovené délky. 

Do bodu 3. 4. navrhl Michal Stoupa doplnit informaci, že příspěvky zveřejňované 

v Přerovských listech nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

V bodě 3. 5., který se týká zveřejňování textů v rubrice „názory a polemika“, se členové 

redakční rady shodli uvést, že se řídí za a) tiskovým zákonem. 46/2000 Sb. a za b) zásadami 

zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech, které byly schváleny Radou 

města Přerova usnesením č. 844/27/10/2015.  

 

Odstavec 4. Šéfredaktor 

Členové redakční rady se shodli, že v prvním bodě by mělo zaznít, že šéfredaktor není 

zaměstnancem Magistrátu města Přerova, je smluvním pracovníkem dodavatele Přerovských 

listů a informace, že jej jmenuje nebo schvaluje Rada města (přesná terminologie byla členy 

ponechána k dodatečnému ověření).  

Bod 4. 5. byl doplněn o informaci, že šéfredaktor postupuje podle interního manuálu a byl 

přidán bod 4. 6. s informací, komu předkládá šéfredaktor náhled k tisku ke schválení. 

 

Odstavec 5. Redakční rada 

Bod 5. 4., který pojednává o tom, v čem spočívá činnost redakční rady, byl v odrážce a) 

zestručněn na základní informaci o tom, že se vyjadřuje k tematickému obsahu jednotlivých 

čísel, sleduje zvláště tematickou a názorovou vyváženost obsahu. Odrážka e) byla doplněna o 

informaci, že redakční rada zpětně hodnotí každé vydání. 

 

Odstavec 7. Distribuce a tisk 

Členové redakční rady diskutovali, zda jsou Přerovské listy volně k dispozici mimo budovu 

magistrátu a Městského informačního centra i na jiných místech a zvažovali případné 

doplnění. 

 

 



Předsedkyně redakční rady Lada Galová dala na závěr hlasovat o podobě statutu 

Přerovských listů: 

Redakční rada se shodla na návrhu statutu Přerovských listů v následujícím znění. 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. Podoba statutu Přerovských listů, kterou členové redakční rady odhlasovali, 

je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

3. Různé 

Členové redakční rady se znovu sejdou 11. září v 15 hodin v zasedací místnosti Rady města. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


