
Statut Přerovských listů 
 

1. Úvodní  ustanovení  

 

1.1. Statut Přerovských listů (dále jen Statut) upravuje vydávání 

radničního měsíčníku Přerovské listy (dále jen PL) zejména z 

hlediska:  

a) tematického zaměření a obsahu 

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání  

c) redakce 

d) kompetencí členů redakční rady.  

1. 2. Vydavatelem PL je statutární město Přerov se sídlem Bratrská 

34, Přerov, IČ: 00301825  

1. 3. Práva a povinnosti vydavatele vycházejí ze zákona č. 305/2013 

Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku, jímž došlo k úpravě tzv. radničních 

periodik. 

1. 4. PL jsou vydávány v tištěné i elektronické podobě každý 

kalendářní měsíc, vycházejí celkem 12 x ročně, každé vydání 

v nákladu 22 000 kusů výtisků. Distribuovány jsou zdarma do všech 

domácností v Přerově a v místních částech.  

1. 5. PL jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod zn. MK ČR 

E 13283. 

1. 6. Statut PL schvaluje Rada města Přerova. 

 

2. Tematické zaměření a obsah Přerovských listů 

 

2.1. Smyslem vydávání PL je poskytovat pravdivé, objektivní a 

vyvážené informace o dění ve městě a poskytovat občanům 

informační servis z oblasti kultury, sportu a ostatních volnočasových 

aktivit.  

Přerovské listy si kladou za cíl: 

a) informovat o činnosti volených orgánů města 

b) informovat o činnosti úřadu  

c) informovat o činnosti městských organizací  



d) informovat o činnosti občanských a zájmových sdružení se sídlem 

v Přerově  

e) informovat o kulturních, společenských, sportovních a dalších 

významných a obecně zajímavých akcích, které se připravují anebo se 

již uskutečnily ve městě 

f) poskytovat prostor pro diskusi zastupitelům i občanům města o 

aktuálních tématech, týkajících se města  

g) přinášet informace o zajímavostech aktuálních i historických, 

osvětově upozorňovat na méně známá fakta 

h) reagovat na podněty občanů a akceptovat je jako podklad pro 

redakční práci. 

 

3. Zásady zveřejňování  

 

3. 1. Příspěvky jsou zveřejňovány formou redakčních a autorských 

textů, které vycházejí z žurnalistických žánrů – jde zejména o 

zpravodajské a publicistické styly jako zprávy, reportáže, rozhovory 

nebo vzpomínková ohlédnutí. Součástí rozložení stran jsou pravidelné 

rubriky, inzerce, názory a polemika.  Ze zdrojů se nejčastěji využívají 

oficiální tiskové zprávy. 

3. 2. Příspěvky přijímá redakce především v elektronické, případně i v 

tištěné podobě. Nevyžádaný text nesmí mít více než stanovený počet 

znaků včetně mezer.  

3. 3. Redakce má právo příspěvky podle potřeby krátit za 

předpokladu, že bude zachován obsah a nedojde k jeho zkreslení. 

Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Na zveřejnění 

příspěvku není právní nárok.  

3. 4. Pro příspěvky členů zastupitelstva i občanů je vyhrazena 

speciální rubrika „názory a polemika“. Texty se mohou týkat pouze 

otázek, souvisejících s děním ve městě Přerově, nikoli obecných témat 

konkrétní politické strany či uskupení ani osobních sporů. Sejde-li se 

vícero příspěvků do téže rubriky a není možné všechny zveřejnit, 

rozhoduje pořadí, v jakém byly příspěvky redakci zaslány do 

stanoveného termínu (každého 10. v měsíci), aktuálnost obsahu a 

rovněž četnost příspěvku konkrétního autora za poslední období. 

Nezveřejněné příspěvky budou vzhledem k omezenému rozsahu PL 

přesunuty do následujícího čísla (případně čísel) za předpokladu, že 

budou stále aktuální. Pisatel příspěvku má nárok na zveřejnění textu, 



který píše výhradně pro PL, nikoli zároveň pro jiná periodika. Za 

obsah příspěvku, který nesmí být v rozporu s dobrými mravy, a 

faktickou správnost, odpovídá sám autor. 

3. 5. Zveřejňování textů, odpovědí, dodatečných sdělení a 

doplňujících informací v rubrice názory a polemika se řídí:  

a) příslušnými ustanoveními tiskového zákona č. 46/2000 Sb .  

b) zásadami zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských 

listech, které schválila Rada města Přerova svým usnesením č. 

844/27/10/2015 na své 27. schůzi konané 1. října 2015. 

 

4. Šéfredaktor  

 

4.1. Šéfredaktor není zaměstnancem Magistrátu města Přerova. 

Smluvně pracuje pro dodavatele Přerovských listů. Do funkce jej 

schvaluje Rada města Přerova. 

4. 2. Dohlíží na dodržování žurnalistických principů při tvorbě PL, 

dbá na názorovou vyváženost zpravodajství i textů v rubrice „názory a 

polemika“.  

4. 3. Spolupracuje s RR. 

4. 4. Navrhuje konkrétní tematický plán pro každé číslo novin a 

zodpovídá za jeho naplňování. 

4. 5. Navrhuje definitivní obsah každého čísla novin a zodpovídá za 

něj (správnost a vyváženost informací, gramatika, jazyková úprava), 

postupuje podle interního manuálu. 

4.6. Zkompletovaný a graficky zpracovaný náhled k tisku předkládá 

šéfredaktor ke schválení vedoucí Kanceláře primátora a tiskové 

mluvčí. 

 

5. Redakční rada  

 

5. 1. Redakční rada (dále RR) je komisí Rady města a její kompetence 

jednoznačně vymezuje Jednací řád komisí Rady města Přerova.  RR je 

poradním orgánem Rady města, poradním orgánem šéfredaktora a 

vedle jiných nařízení se mj. řídí i tímto Statutem PL.  

5. 2. Redakční radu volí a odvolává Rada města Přerova.  

5. 3. RR se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně. 

Schůzi RR svolává předseda, může tak ale v případě potřeby učinit i 



kterýkoli z jejích členů nebo šéfredaktor PL, vyvstane-li potřeba 

projednat důležité téma nebo příspěvek. 

5. 4. Činnost RR spočívá především:  

a) Vyjadřuje se k tematickému obsahu jednotlivých čísel, sleduje 

zvláště tematickou a názorovou vyváženost obsahu. 

b) Spolupracuje se šéfredaktorem, který je zodpovědný za kompletní 

přípravu čísla. 

c) Vyjadřuje se ke sporným situacím, jak o tom hovoří bod 3. 4. 

Statutu. 

d) Projednává připomínky, podněty a návrhy ve věci obsahu a 

grafické úpravy PL. 

e) Zpětně hodnotí každé vydání. Navrhuje změny a inovace, týkající 

se obsahu a grafické úpravy PL. 

 

6. Inzerce  

 

6. 1. Rozsah inzerce vychází ze smluvně daných pravidel, zisky 

z inzerce jsou příjmem statutárního města Přerova. 

6. 2. Zadavatel inzerátu zodpovídá za jeho obsahovou správnost a za 

to, že tento obsah je v souladu s právními předpisy ČR a nezasahuje 

do práv třetích osob. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů, 

obsažených v inzerátu, s výjimkou své vlastní inzerce.  

 

 

7. Distribuce a tisk 

 

7. 1. Termíny uzávěrek jednotlivých čísel vycházejí z dohody 

s dodavatelem a šéfredaktorem a jsou na konci roku známy vždy na 

další kalendářní rok dopředu.  

7. 2. PL v tištěné podobě vycházejí celkem 12 x ročně, každé vydání 

v nákladu 22 000 kusů výtisků. Distribuovány jsou zdarma do všech 

domácností v Přerově a v místních částech prostřednictvím smluvního 

partnera a jsou zdarma. Na jejich obdržení není právní nárok. 

Distribuce každého vydání trvá 3-4 dny. PL jsou volně k dispozici 

také v některých budovách Magistrátu města Přerova a v Městském 

informačním centru. V elektronické podobě najdou čtenáři kompletní 

archiv PL na webových stránkách města.  

 



8. Účinnost  

 

8.1. Statut byl schválen – neschválen usnesením Rady města Přerova 

ze dne XY. 

8.2. Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 


