
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmět žádosti:  

 

Povinný subjekt obdržel dne 24.08.2022 žádost o poskytnutí následujících informací: 
 

 1) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním 

periodika. 

Pokud ano, žádáme dále o:  

1.1) informace o členech redakční rady:  

a) informace o počtu členů redakční rady 

b) informace o počtu členů redakční rady, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení jejich 

politické příslušnosti a funkce (např. starosta, místostarosta, radní), nebo kteří byli do redakční 

rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva,  

c) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy 

d) informace o počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 1.1 a) a b) žádosti 

e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice“ v zastupitelstvu. 

1.2) informaci o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil (např. starosta, rada, 

zastupitelstvo). 

1.3) informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle 

zákona o obcích (krajích, hl.m. Praze)  

 

2) informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika 

(Pravidla pro vydávání, Statut apod.). 

 

3) Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok. 

 

4) Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika, 

členěných zvláště na:  

a) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na služby související s tvorbou periodika (náklady na 

grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na distribuci, které jsou 

dodávány externími subjekty. 

b) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům samosprávy, kteří se podílejí na 

vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své pracovní povinnosti, 

uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím 

v počtu pracovních úvazků či jejich části. 

c) výši ročních nákladů v Kč na distribuci periodika. Pokud distribuci periodika realizují 

zaměstnanci samosprávy v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento 

podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich 

části. 

 

5) Informaci o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku, 

či zda si jej občané kupují. V takovém případě uveďte, kolik činí cena jednoho výtisku 

pro veřejnost.  
 
Způsob vyřízení žádosti: 
 
Informace byly poskytnuty. 

 

Informace zpracoval:  

 

29.08.2022  

Zdeněk Daněk, Odbor Kanceláře primátora, Oddělení organizační 


