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ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení 

Velkomeziříčsko je společensko-informační portál Velkomeziricsko.cz, doplněný o týdenní 
elektronický newsletter Týdeník Velkomeziříčsko a tištěný měsíčník Velkomeziříčsko. Statut 
Velkomeziříčska upravuje zejména tematické zaměření a obsah Velkomeziříčska.  
 

ČLÁNEK 2 
Velkomeziříčsko 

1. Vydavatelem a provozovatelem (dále „vydavatel“) Velkomeziříčska je JUPITER club, s. r. 
o., Velké Meziříčí. 

2. Měsíčník Velkomeziříčsko je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 
11 305. 

3. Obsah Velkomeziříčska zajišťuje úsek medializace a komunikace JUPITER clubu, s. r. o., 
Velké Meziříčí. 

4. Portál Velkomeziricsko.cz je aktualizován denně, Týdeník Velkomeziříčsko je 
distribuován jedenkrát týdně registrovaným odběratelům, měsíčník Velkomeziříčsko 
vychází zpravidla každou první středu kalendářního měsíce a je distribuován zdarma do 
všech domácností ve Velkém Meziříčí a jeho místních částech Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou. 

 
ČLÁNEK 3 

Obsah Velkomeziříčska 
1. Velkomeziříčsko je multižánrový společensko-informační komplex, jehož cílem je 

zejména poskytnout obyvatelům města a místních částí zpravodajsko-analytické 
informace o dění ve městě, jeho místních částech (dále „město“) a okolí. Jeho obsah 
primárně vytváří profesionální redakce, nezávislá na aktuálním politickém dění ve městě. 
Velkomeziříčsko publikuje informace o společenských, ekonomických, kulturních, 
sportovních a dalších událostech ve městě.  

2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve Velkomeziříčsku zveřejňovány zejména: 
a) informace o činnosti samosprávy a městského úřadu, 
b) informace o činnosti spolků, zájmových sdružení, nestátních neziskových organizací a 

dalších podobných aktivit ve městě, 
c) informace dalších organizací a institucí ve městě, neuvedených v bodu b, 
d) sdělení a informace ze společenského, kulturního a sportovního dění v obci, 
e) názory členů zastupitelstva obce na řešení aktuálních problémů v obci. 
 

3. Jednotlivé příspěvky Velkomeziříčsko zveřejňuje formou: 



a) redakčních článků, fotografií, audio a video příspěvků, 
b) autorských (publicistických) článků, 
c) inzerátů. 

4. Velkomeziříčsko zveřejňuje v omezené míře určené redakcí příspěvky externích autorů. U 
těchto příspěvků má redakce právo na redakční úpravy, krácení, opatření titulky a 
mezititulky. K příspěvkům externích autorů patří zejména: 
a) úvodník člena rady města v měsíčníku Velkomeziříčsko o maximálním rozsahu 2700 

znaků, 
b) sloupek člena zastupitelstva města v měsíčníku Velkomeziříčsko o maximálním 

rozsahu 1500 znaků, 
c) příspěvky vyžádané redakcí o rozsahu dle dohody, 
d) příspěvky nevyžádané redakcí o maximálním rozsahu 2000 znaků, 
e) příspěvky nevyžádané redakcí o maximálním rozsahu 2000 znaků, jejichž uveřejnění 

spadá do působnosti zák. č. 46/2000 Sb.   
5. Příspěvky Velkomeziříčsko zveřejňuje výhradně podepsané jménem skutečného autora. 

Redakční příspěvky mohou být opatřeny místo podpisu zkratkou.  
 

ČLÁNEK 4 
Redakční rada Velkomeziříčska 

1. Redakční rada Velkomeziříčska je šestičlenná. 
2. Redakční rada volí ze svého středu předsedu redakční rady.  
3. Složení redakční rady je následující: 

a) jednatel JUPITER clubu, s. r. o., 
b) vedoucí Turistického informačního centra Velké Meziříčí, 
c) tři zástupci spolkového či společenského života města, 
d) vedoucí redaktor Velkomeziříčska s hlasem poradním. 

4. Členství v redakční radě vzniká v bodech a, b, d automaticky; v bodě c schválením a 
přijetím usnesení Valné hromady JUPITER clubu, s. r. o., na návrh člena valné hromady, 
člena zastupitelstva města či jednatele JUPITER clubu, s. r. o. 

5. Funkční období členů redakční rady jmenovaných Valnou hromadou JUPITER clubu, s. r. 
o., dvouleté. Člen může být jmenován opakovaně.   

6. Členství v redakční radě členů jmenovaných Valnou hromadou JUPITER clubu, s. r. o., 
zaniká: 
a) úmrtím 
b) odstěhováním se z města 
c) písemnou rezignací na členství, doručenou předsedovi redakční rady, popř. valné 

hromadě.  
7. Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje JUPITER club, s. r. o. 
8. Redakční rada: 

a) schvaluje redakční plán a kalendář vydání a uzávěrek Velkomeziříčska, 
b) schvaluje vznik a zánik jednotlivých rubrik Velkomeziříčska, 
c) schvaluje a vydává tento statut, jeho změny a doplnění, 
d) posuzuje objektivitu a vyváženost obsahu Velkomeziříčska a vydává v tomto smyslu 

doporučení, 
e) rozhoduje jako jediný odvolací orgán odvolání proti rozhodnutím vedoucího 

redaktora.  
9. Jednání redakční rady svolává její předseda nejméně čtyřikrát ročně. Jednání jsou 

neveřejná. 
 

 



ČLÁNEK 5 
Redakce Velkomeziříčska 

1.  Redakci Velkomeziříčska tvoří zaměstnanci úseku medializace a komunikace JUPITER 
clubu, s. r. o., a další členové, zmocnění k práci redakce vydavatelem. 

2. Vydavatel pověří jednoho ze zaměstnanců vykonáváním funkce vedoucího redaktora.  
3.  Vedoucí redaktor odpovídá za: 

a)  naplněnost Velkomeziříčska, 
b) objektivitu a vyváženost Velkomeziříčska, 
c)  plnění pokynů redakční rady redakcí, 
d)  technicko-administrativní náležitosti Velkomeziříčska.  

4.  Vedoucí redaktor rozhoduje o zařazení a podobě všech příspěvků Velkomeziříčska v 
souladu s tímto statutem a platnou legislativou. Proti jeho rozhodnutí je možné odvolání k 
redakční radě.   

5.  Vedoucí redaktor dále řídí chod redakce, komunikuje s autory a aktivně předkládá 
redakční radě náměty a připomínky k trvalému zkvalitňování práce redakce a obsahu i 
formy Velkomeziříčska. 

 
ČLÁNEK 6 

Inzerce ve Velkomeziříčsku 
1.  Velkomeziříčsko zveřejňuje plošnou, elektronickou i řádkovou privátní inzerci.  
2.  Do inzerce spadají i soukromá společenská sdělení.   
3.  Způsob přijímání inzerce, pravidla vydávání inzerce a ceník inzerce je stanoven vnitřním 

předpisem vydavatele a při změnách schvalován redakční radou.  
 

ČLÁNEK 7 
Financování Velkomeziříčska 

1.  Náklady Velkomeziříčska jsou náklady vydavatele.  
2.  Příjmy Velkomeziříčska jsou příjmy vydavatele.  
 
Ve Velkém Meziříčí 7. 10. 2015 
 
Předseda redakční rady: Mgr. Milan Dufek 
 
Člen redakční rady: Mgr. Jiřina Kácalová 
 
Člen redakční rady:  Ing. Stanislav Tvarůžek 
 
Člen redakční rady: Květoslava Hladíková 
 
Člen redakční rady: Radim Svoboda 
 
Člen redakční rady: Bc. Martina Strnadová 
 


