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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 

Statut redakční rady Čáslavských novin upravuje působnost, složení a pravidla jednání redakční rady (RR). 

 

II. 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 možností místa v ČN, o vhodnosti či 
nevhodnosti, případně k nim připojí své vyjádření (v zájmu objektivizace podaných informací rada 
spolupracuje s příslušnými pracovníky městského úřadu, orgány města a organizacemi zřizovanými či 
vlastněnými městem a vyhrazuje si právo na zveřejnění případného komentáře k externím příspěvkům), 

3) doporučuje a schvaluje redakci témata a okruhy příspěvků, 

4) projednává připomínky a návrhy čtenářů a navrhuje příslušná opatření, 

5) doporučuje redakci realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality novin,  

6) provádí korekturu novin před jejich odesláním do tisku, ... 

 

III. Složení redakční rady 

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

2) 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. 

3) Členství v redakční radě zaniká: 

a) odvoláním člena RR radou města, 

b) vzdáním se členství v RR, 

c) úmrtím člena 
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IV. Svolání redakční rady 

Redakční radu svolává redaktor Čáslavských novin v dostatečném předstihu před uzávěrkou každého vydání, 
tedy 11x v kalendářním roce. 

V. Závěrečné ustanovení 

Tento statut v listinné podobě je uložen u tajemníka Městského úřadu Čáslav. V elektronické formě jej mají 
všichni členové RR a je dostupný také na webových stránkách Městského úřadu Čáslav. 

Statut redakční rady Čáslavských novin nabývá účinnosti březnem 2020. 

 

 

                                                             

                                                        

 

 


