
 

 

STATUT REDAKČNÍ RADY ČÁSLAVSKÝCH NOVIN  

Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, redakční 

radu Čáslavských novin.  

I. Základní ustanovení  

1. Statut redakční rady Čáslavských novin upravuje působnost, složení a 

pravidla jednání redakční rady Čáslavských novin (RR).  

II. Složení redakční rady  

1. Členy RR jmenuje a jejich počet určuje rada města.  

 

2. Redakční rada sestává ze zástupců subjektů, působících v 

zastupitelstvu města pro zajištění vyváženosti obsahu a dále z 
občanů z řad veřejnosti, jejichž odbornost může přispět ke zkvalitnění 

obsahu a formy Čáslavských novin. Redakční rada je sestavována s 

ohledem na převažující zastoupení členů z řad odborné veřejnosti při 
dodržení lichého počtu jejích členů.  

 

3. Funkce člena redakční rady je čestná a nezastupitelná a je s ní 
spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady. Funkce člena 

RR je bez nároku na honorář.  

 

4. Členství v redakční radě zaniká: odvoláním člena RR radou města, 

vzdáním se členství v RR, úmrtím člena. V případě členů, 

nominovaných subjektem zastoupeným v ZM, také další neúčastí 
tohoto uskupení v ZM, případně jeho odvoláním navrhující volební 

stranou.  

 

5. Členové redakční rady volí ze svého středu předsedu nadpolovičním 

počtem hlasů všech členů RR. Tato jeho funkce zaniká odstoupením 

předsedy, ukončením činnosti v redakční radě, případně z vůle 
nadpoloviční většiny všech členů RR, kterou projeví hlasováním.  

 

III. Působnost redakční rady  



 

 

Redakční rada se podílí na tvorbě a koncepci novin a dále plní zejména 

tyto úkoly:  

1. projednává plány činnosti a další záměry redakce,  

 

2. posuzuje externí příspěvky, rozhoduje o jejich rozsahu dle 

prostorových možností Čáslavských novin, o jejich vhodnosti či 
nevhodnosti,  

 

3. v zájmu podávání pravdivých informací redakční rada spolupracuje s 
příslušnými pracovníky městského úřadu, orgány města a 

organizacemi zřizovanými či vlastněnými městem. Vyhrazuje si právo 

upozornit autora externího příspěvku na případně objektivně 
zjištěnou nepravdu se žádostí o úpravu textu. Nedojde-li k úpravě, 

doložitelně nepravdivý text nedoporučí ke zveřejnění,  

 

4. doporučuje a schvaluje redakci témata a okruhy příspěvků,  

 

5. projednává připomínky a návrhy čtenářů a navrhuje příslušná 
opatření,  

 

6. doporučuje redakci realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality 

novin,  

 

7. dle možností provádí korekturu novin před jejich odesláním do tisku, 

... 
  

 

IV. Svolání zasedání redakční rady  

1. Redakční radu svolává její předseda dle potřeby minimálně 10 x 
ročně, případně na základě žádosti redakce.  

 

2. Jednotliví členové RR mohou na žádost redakce poskytnout 
individuální konzultaci k danému problému, který se týká jejich 



 

 

odbornosti, také mimo termín zasedání.  

 

V. Závěrečné ustanovení  

1. Tento statut v listinné podobě je uložen na sekretariátu Městského 
úřadu Čáslav. V elektronické formě jej mají všichni členové RR a je 

dostupný také na webových stránkách Městského úřadu Čáslav.  

 

2. Statut redakční rady Čáslavských novin nabývá účinnosti dnem 

schválení radou města.  

 


