
STATUT REDAKČNÍ RADY KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE 

 

I. Působnost 

- Redakční rada (dále jen RR) je jmenována Radou města (dále jen RM) 

- členové RR se scházejí minimálně jednou v měsíci 

- jednotlivé schůzky svolává šéfredaktor/-ka a předkládá materiály ke schválení RM 

- jednání RR je neveřejné a kromě jmenovaných členů se jej účastní šéfredaktor/-ka a grafik  

- o účasti hostů rozhoduje nadpoloviční většina hlasů členů 

- členové městské samosprávy a zástupci příspěvkové organizace KaSS mají možnost 

automatické účasti na jednání RR, nemohou hlasovat 

 

II. Činnost a náplň práce 

- RR schvaluje obsah Zpravodaje 

- RR prostřednictvím předsedy RR předkládá RM návrhy na změnu ceny časopisu či inzerce 

- RR ve spolupráci s šéfredaktorkou schvaluje a připravuje harmonogram jednotlivých vydání 

- RR dbá na vyváženost obsahu 

- RR schvaluje tematický plán 

- RR schvaluje distribuční plán Zpravodaje 

- RR navrhuje výši odměny pro externí spolupracovníky a předkládá návrhy vydavateli 

 

III. Práva a povinnosti členů RR 

- členové RR jsou povinni dodržovat právní normy a předpisy (zejména tiskového zákona) 

- členové RR mají právo publikovat své příspěvky 

- členové RR jsou za svoji práci odměňováni na základě rozhodnutí RM, která zohledňuje jejich 

účast na jednáních RR a redaktorskou práci (návrhy předkládá předseda RR) 

 

IV. Práva a povinnosti šéfredaktora/-ky 

- šéfredaktor/-ka má právo zkracovat příspěvky a informovat o změnách autora článku 

- šéfredaktor/-ka ve spolupráci s grafikem připravuje po obsahové a grafické stránce podobu 

Zpravodaje, kterou následně předkládá RR ke schválení 

- šéfredaktor/-ka se účastní RR s hlasem poradním 

- šéfredaktor/-ka plní úkoly vzešlé z jednání RR nebo ředitele příspěvkové organizace KaSS 

- vydavatel, který se zodpovídá RM, má právo veta 

- šéfredaktor/-ka zajišťuje příjem inzerce, koordinuje práci grafika a zajišťuje následný tisk a 

distribuci 

 

V. 



V. Závěrečná ustanovení 

- vydavatel schvaluje lay out Zpravodaje, za grafickou podobu konkrétního čísla odpovídá 

grafik 

- z jednání RR je pořizován zápis, který je zaslán RM  

- vzešlá ustanovení jsou pro členy RR a šéfredaktora/-ku závazná 

- statut nabývá platnosti dnem schválení RM 

 

 

 

schváleno Radou města Kralupy nad Vltavou: usnesení č.: 14/27/8/01 ze dne 25. 11. 2014 

 

na vědomí: 

šéfredaktor/-ka: 

grafik: 

členové RR: 


