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JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD  
 

 redakční rady 

VELKOMEZIŘÍČSKA 

 

 

 

Rada města Velké Meziříčí se na své schůzi dne 27.03.2019 usnesla vydat v souladu 

s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tento Jednací a organizační řád redakční rady webového internetového deníku, 

týdenního newsletteru a tištěného měsíčníku „Velkomeziříčsko“ (dále jen „redakční rada“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 
1) Redakční rada je iniciativní, poradní a metodický orgán, který úzce spolupracuje s  tiskovým 

úsekem odboru školství a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí. Redakční rada je ze své 

činnosti odpovědná radě města. 

2) Redakční rada se při své činnosti řídí tímto Jednacím a organizačním řádem, obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (tiskový zákon) a  usneseními rady města ve vztahu ke své působnosti. 

 

Čl. 2 

Zřízení a složení redakční rady 

 

1) Redakční rada je zřízena usnesením rady města Velké Meziříčí.  

2) Redakční rada má nejméně čtyři členy, v jejím čele stojí předseda redakční rady.  

3) Složení redakční rady je následující: 

a) nejméně dva členové zastupitelstva města Velké Meziříčí (s  právem hlasovat), 

b) nejméně jedna osoba, která není členem zastupitelstva města, pokud možno se zkušenostmi 

a praxí v oblasti médií (s právem hlasovat), 

c) šéfredaktor Velkomeziříčska (s hlasem poradním). 

4) Členy redakční rady a předsedu redakční rady jmenuje rada města, s výjimkou šéfredaktora 

Velkomeziříčska, jehož členství v redakční radě vzniká automaticky se vznikem pracovního 

poměru k městu Velké Meziříčí na dané pozici. Šéfredaktor Velkomeziříčska nemůže být 

jmenován předsedou redakční rady.  

5) Členství v redakční radě zaniká: 

 a) odvoláním radou města, 

 b) úmrtím, 

 c) písemnou rezignací na členství doručenou předsedovi redakční rady, případně radě města. 

Ustanovení čl. 2 bodu 5 písm. a) a c) se nepoužijí na šéfredaktora Velkomeziříčska. 

6) Člen redakční rady, kterému zanikne mandát člena zastupitelstva města, zůstává i nadále 

členem redakční rady, a to až do doby jeho odvolání radou města. 
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7) V případě skončení pracovního poměru šéfredaktora Velkomeziříčska do doby vzniku 

pracovního poměru nového šéfredaktora je členem redakční rady jako jeho zástupce redaktor 

Velkomeziříčska.  

 

Čl. 3 

Úkoly redakční rady  

 

Redakční rada zejména: 

a) navrhuje tematický obsah Velkomeziříčska,  

b) posuzuje objektivitu a vyváženost obsahu Velkomeziříčska, 

c) projednává náměty, návrhy, připomínky a stížnosti vztahující se k obsahu 

Velkomeziříčska, 

d) dává redakci Velkomeziříčska zpětnou vazbu po vydání každého čísla. 

 

 

Čl. 4 

Příprava jednání redakční rady 

 

1) Redakční rada se schází zpravidla jednou měsíčně, a to v pondělí týdne předcházejícího 

týdnu, kdy vychází tištěná verze Velkomeziříčska. Svolání redakční rady na konkrétní místo, 

datum a čas zajišťuje šéfredaktor.  

2) Na žádost libovolného člena redakční rady lze svolat jednání v mimořádném termínu. O 

případném svolání redakční rady v mimořádném termínu rozhodne předseda redakční rady, 

pokud nebude jmenován předseda, tak šéfredaktor.  

3) Není-li určeno jinak, redakční rada se schází v sídle redakce. 
 

Čl. 5 

Jednání redakční rady 
 

1) Jednání redakční rady je neveřejné. Se souhlasem většiny členů redakční rady s právem 

hlasovat si může redakční rada přizvat k projednání konkrétní záležitosti členy zastupitelstva 

města, zaměstnance města, občany města, případně další osoby dle potřeby.  

2) Členové rady města mají právo účastnit se jednání redakční rady i bez jejího souhlasu. 

3) Jednání redakční rady se může účastnit i redaktorka Velkomeziříčska.    

4) Členové redakční rady jsou povinni se jednání účastnit. Nemůže-li se některý člen redakční 

rady jednání zúčastnit, je povinen se předsedovi omluvit předem (pokud není jmenován 

předseda, tak šéfredaktorovi). Nepředvídatelnou neúčast je člen redakční rady povinen 

omluvit dodatečně. Redakční rada může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

jejích členů s právem hlasovat. Pokud se redakční rada nesejde v nadpolovičním počtu členů 

s právem hlasovat do 20 minut po termínu zahájení jednání, je její jednání bez náhrady 

zrušeno.  

5) Jednání redakční rady řídí zpravidla předseda nebo jím pověřený člen  (dále jen 

”předsedající”). Pokud nebude jmenován předseda redakční rady, řídí jednání šéfredaktor.  

6) Předsedající dbá na to, aby jednání redakční rady mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

7) Členové redakční rady mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k připravovaným     

výstupům pro tištěnou verzi Velkomeziříčska, stejně tak k jeho elektronické verzi.  
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8) Redakční rada rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů všech svých členů 

s právem hlasovat. Rozhodnutí redakční rady mají pro šéfredaktora doporučující charakter. 

9) Členové redakční rady jsou povinni podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“ dle platných právních 

předpisů upravujících zpracování a ochranu osobních údajů a toto podepsané „Prohlášení 

mlčenlivosti“ doručit na oddělení kanceláře starosty k založení.  

  

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení  
 

1) Tento jednací a organizační řád redakční rady nabývá účinnosti dnem zřízení redakční rady 

Velkomeziříčska  usnesením rady města. 

2) Změny, doplnění nebo vydání nového jednacího a organizačního řádu redakční rady schvaluje 

rada města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Josef  Komínek       Ing. Jiřina Jurdová 

         starosta            místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


