
Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje 

Článek 1 - Základní ustanovení 

a. Vydavatelem Újezdského zpravodaje (dále jen „ÚZ“) je Městská 
část Praha 21 (dále jen „MČ”). 

b. Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR od 30. 4. 
1991 pod číslem E 13327. 

c. Vydávání ÚZ se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, zákonem č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 
č. 468/1991 Sb., v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními 
předpisy 

d. Pravidla pro vydávání ÚZ a jejich případné změny může 
navrhovat Redakční rada (dále jen „RR“), Rada MČ (dále jen 
„RMČ“) nebo zastupitel. Návrhy schvaluje na svém jednání 
Zastupitelstvo. 

e. Újezdský zpravodaj je vydáván zpravidla 1 x měsíčně v 
nákladu 4200 ks. 

f. Stížnosti na činnost redaktora jsou adresovány Redakční radě 
(RR), stížnosti na RR jsou adresovány Kontrolnímu výboru 
Zastupitelstva. 

Článek 2 — Úkoly a cíle ÚZ 

a. MČ vydává ÚZ za účelem poskytnout obyvatelům MČ objektivní, 
vyvážené a nestranné informace týkající se společenského, 
kulturního, sportovního, občanského a politického dění v MČ, 
a informace o činnosti úřadu MČ. ÚZ podává informace o 
důležitých nadregionálních nebo všeobecných událostech 
(např. doprava, územní plán atd.) nebo o skutečnostech, 
které se Újezdu nad Lesy dotýkají. 

b. Všichni zvolení představitelé MČ (zastupitelé MČ) mohou v 
každém čísle ÚZ využít pro prezentaci svých názorů prostor v 
rubrice určené pro politickou polemiku „Sloupek zastupitelů” 
v rozsahu nejvýše 2500 znaků. Podmínky jsou blíže 
specifikovány v čl. 8. 

c. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal 
věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel. 

d. Obvyklé datum uzávěrky je 15. dne předcházejícího měsíce.  
e. V případě mimořádné události a odůvodněné potřeby může být 

vydáno mimořádné číslo ÚZ. 



Článek 3 — Financování a distribuce ÚZ 

a. Vydávání ÚZ včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu MČ. 
b. Kontaktní osobou pro jednání s distributorem je tajemník 

úřadu MČ, jako i v případě uplatnění reklamace při 
nedostatečné distribuci. 

c. Příjmy z inzerce jsou příjmem MČ a slouží primárně k pokrytí 
nákladů vydávání ÚZ. Aktuální ceník inzerce je zveřejněn na 
www.praha21.cz nebo k nahlédnutí v podatelně ÚMČ Praha 21, 
Staroklánovická 260, Praha 9 — Újezd nad Lesy. 

d. Příspěvky nejsou honorovány.  
e. Noviny jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek 

občanů Újezdu nad Lesy 

Článek 4 — Redaktor 

a. Vydávání ÚZ řídí redaktor, externí pracovník ÚMČ Praha 21 s 
odpovídající kvalifikací. Při přípravě čísla postupuje 
redaktor samostatně. 

b. Redaktor je při tvorbě ÚZ vázán těmito Pravidly, tiskovým 
zákonem a dalšími relevantními zákony (např. zákon na 
ochranu osobnosti, autorský zákon atd.). 

c. Redaktor zajišťuje náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu, 
odpovídá vydavateli za zpracování a včasné předání předlohy 
novin grafikovi. Jasně odděluje zprávy o činnosti Úřadu MČ 
od komentářů. 

d. Redaktor spolupracuje s externími dopisovateli a s 
inzerenty. 

e. Pro všechny redakční články uveřejněné v ÚZ platí, že musí 
informovat objektivně,vyváženě a nestranně. Vyžaduje-li dle 
názoru redaktora článek doplňující informace nebo vyvážení 
protinázorem, redaktor zajistí takové doplnění. 

f. Návrh obsahu zveřejňovaného kalendária bude úřadu MČ 
ponechán ke kontrole minimálně 2 pracovní dny. Toto se týká 
i pozvánek na akce pořádané MČ. 

Článek 5 — Redakční rada (RR) 

a. Hlavním úkolem RR je dohled nad dodržováním Pravidel. 
b. RR má minimálně 3 členy. 
c. Každý politický subjekt, tj. volební strana zvolena na 

základě jedné společné kandidátky, může nominovat jednoho 
člena RR.  



d. V případě nedostatečného počtu nominovaných (méně než 3) 
nominuje chybějící členy RMČ.  

e. RR na základě nominací jmenuje a odvolává Zastupitelstvo. 
Pro jmenování nebo odvolání jsou třeba hlasy alespoň čtyř 
pětin všech zastupitelů. V případě, že RR není jmenována, 
její funkci plní Zastupitelstvo. 

f. Členové RR si volí ze svého středu předsedu RR. Předseda RR 
může požádat tajemníka ÚMČ o přidělení tajemníka RR na 
administrativní výpomoc. 

g. Jednání RR se řídí Jednacím řádem, který je přílohou těchto 
Pravidel. Z jednání RR jsou pořizovány zápisy, které jsou 
zveřejňovány na webu ÚMČ do 7 dnů po jednání. 

h. RR může navrhovat úpravy Pravidel, které předkládá 
Zastupitelstvu ke schválení. 

i. RR nezasahuje do obsahu a tvorby ÚZ. V případě pochybností o 
souladu s pravidly UZ si může redaktor vyžádat stanovisko RR 
k uveřejnění konkrétního příspěvku. 

j. Nominant na člena RR nesmí být současně zastupitelem a musí 
být bezúhonný, důvěryhodný (např. nepodílí se na šíření 
dezinformací) a nesmí být v konfliktu zájmu. 

k. Pokud RR zjistí porušení Pravidel, navrhne redaktorovi 
nápravná opatření. O této skutečnosti je RR povinna 
informovat Zastupitelstvo na jeho nejbližším jednání, ve 
Zprávě o činnosti za uplynulé období. 

l. Práce v RR není honorována. 

Článek 6 — Podklady pro vydání ÚZ 

a. Příspěvky a inzerci shromažďuje redaktor jednak přímo a 
jednak prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 21, 
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy. Pro 
elektronickou komunikaci jsou zřízeny emailové adresy 
redakce@praha21.cz a inzerce@praha21.cz. Rovněž lze využít 
datovou schránku ÚMČ: bz3bbxj.  

b. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla ÚZ je vždy 
zveřejněna v čísle právě vycházejícím a je stanovena s 
ohledem na termíny souvisejících prací tak, aby jednotlivá 
čísla vycházela vždy na počátku měsíce. Při nedodržení 
termínu uzávěrky příspěvek nebude v aktuálním čísle 
zveřejněn. 

c. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. 



Článek 7 — Zveřejňování příspěvků občanů a spolků 

a. Maximální rozsah jednoho příspěvku občana je 1500 znaků 
včetně mezer. Občanská sdružení, sportovní kluby a spolky, 
které mají sídlo v Újezdě nad Lesy, mají nárok na zveřejnění 
jednoho příspěvku o rozsahu 2000 znaků. Příspěvky jsou 
předány v elektronické podobě formátu doc, docx, nebo txt.. 

b. Příspěvky, které neodpovídají těmto Pravidlům, redaktor 
odmítne spolu s vysvětlením, v čem byl shledán rozpor s 
pravidly. V případě překročení povoleného počtu znaků si 
redaktor vyžádá zkrácení či přepracování příspěvku, anebo po 
dohodě s autorem provede redakční úpravy. 

c. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. 
d. Pro příspěvky občanů jsou vyčleněny nejvýše dvě strany 

každého čísla. Příspěvky, které z prostorových důvodů nebude 
možné otisknout v aktuálním čísle, budou uveřejněny na 
webových stránkách MČ Praha 21 www.praha21.cz. O zveřejnění 
v tištěné verzi rozhoduje redaktor na základě času přijetí 
příspěvku. 

e. Redaktor a RR zachovávají mlčenlivost o příspěvcích 
týkajících se třetích osob až do doby jejich zveřejnění. 

f. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z 
jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými 
právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých 
informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese 
osobní odpovědnost za případné právní důsledky. 

g. V ÚZ nejsou zveřejňovány příspěvky: 
i. Diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, 

náboženství, víry, pohlaví, sexuální orientace, věku nebo 
zdravotního postižení a příspěvky obsahující urážky či 
vulgarismy. 

ii.Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin 
občanů, které nesouvisí s obecní tématikou. 

iii.Postrádající identifikaci pisatele (anonymy). 

Článek 8 - Prostor pro prezentaci názorů volených zástupců 
(Sloupky zastupitelů) 

a. Rozsah a pravidla pro „Sloupky zastupitelů” jsou stanoveny s 
cílem zajistit rovné podmínky při uveřejňování názorů 
jednotlivých zastupitelů MČ Praha 21. 

b. V každém čísle ÚZ je pravidelně vyhrazen prostor pro sloupky 
zastupitelů v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. „Sloupky 
zastupitelů” jsou řazeny podle abecedního pořadí příjmení 
autorů. 

http://www.praha21.cz


c. Příspěvky do „Sloupků zastupitelů” jsou zasílány v termínu 
do uzávěrky pro veřejnost stanoveném redaktorem. V případě, 
že zastupitel nevyužije možnosti publikovat v daném čísle, 
redaktor využije plochu dle svého uvážení. 

d. Sloupky zastupitelů poskytují přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názor členů 
zastupitelstva MČ Praha 21, týkající se především MČ Praha 
21. 

e. Příspěvky nesmějí být neslušné, urážlivé, v osobní rovině 
napadající nebo očividně nepravdivé. Příspěvek nesmí 
obsahovat reklamu na komerční služby či výrobky. Pokud není 
obsah příspěvku v souladu s Pravidly, Redaktor ÚZ vrátí 
takový příspěvek k přepracování se stanovením termínu, do 
kdy má být přepracovaný článek redaktorovi doručen tak, aby 
mohl být otisknut v aktuálním čísle. 

f. Příspěvky zastupitelů jsou zasílány v elektronické podobě. 
g. Autorství jednotlivých příspěvků je nepřenosné, každý 

zastupitel píše pod svým jménem, plocha pro případné 
kolektivní vyjádření volebního uskupení se nesčítá.  

h. Redaktor má právo stanovit téma či otázku pro vyjádření 
zastupitelů v daném čísle ÚZ, a pokud tak učiní, rozešle jej 
e-mailem všem zastupitelům nejpozději 14 dní před uzávěrkou 
daného čísla ÚZ. V takovém případě je přípustné, aby každý 
zastupitel zveřejnil dva příspěvky. 

i. Zastupitel může reagovat na téma či otázku. 
ii.Stanovení tématu nebere zastupitelům právo na 

zveřejnění samostatného příspěvku ve Sloupcích 
zastupitelů s obsahem dle svého uvážení. 

Redaktor musí jasně odlišit, které příspěvky reagují 
na zadané téma a které jsou příspěvky dle vlastního 
uvážení zastupitelů. 

i. Informace o činnosti RMČ, které poskytují jednotliví radní 
nejsou chápány jako příspěvky zastupitelů, pokud sdělují 
informace o své práci a činnosti související s výkonem 
mandátu ve prospěch městské části. Redaktor odmítne jejich 
zveřejnění, pokud dospěje k názoru, že nevyjadřují věcné 
informace pracovní povahy, ale osobní či politické názory, 
které mají být zveřejňovány v Sloupku zastupitelů. 



Článek 9 — Inzerce 

a. Inzerce se v ÚZ zveřejňuje zpravidla za úplatu. 
b. Inzercí či reklamou se rozumí proces komerční komunikace 

prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo 
jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je 
poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále 
jen „produkt”) i činnostech a projektech charitativní 
povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím 
komunikačních médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí 
televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický 
tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty 
a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující 
přenos informací. 

c. Výši úhrady za inzerci stanovuje RMČ Praha 21 v ceníku, 
který je umístěn na webové adrese MČ Praha 21 
www.praha21.cz.  

d. Bezplatně je možné inzerovat tzv. společensky prospěšné 
nabídky (akce pořádané MČ a akce bezplatné ve prospěch 
občanů městské části a okolí). 

e. Do ÚZ je umožněno komerčnímu i nekomerčnímu subjektu nechat 
vložit inzertní přílohu velikosti A4 oboustrannou, za 
jednotnou cenu 8 500 Kč bez DPH v černobílém i barevném 
provedení. Jedno číslo ÚZ může obsahovat pouze jednu 
vloženou inzertní přílohu. 

f. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. 
g. Jako placená reklama nejsou přijímány osobní příspěvky 

občanů. 
h. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující 

zákonům ČR a dobrým mravům. 
i. Informace o akcích komerčního charakteru mohou být 

zveřejněny v Kalendáriu na titulní straně. Cena je 70,-Kč za 
jeden řádek. Tato inzertní možnost je omezena volným 
prostorem v Kalendáriu. 

j. Inzerce je zpravidla zasílána na email: inzerce@praha21.cz a 
řídí se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou 
nedílnou součástí těchto pravidel. 

Článek 10 — Závěrečná ustanovení 

a. Tato Pravidla pro vydávání ÚZ nabývají účinnosti dnem dd . 
mm. 2021 na základě usnesení ze dne dd. mm. 2021, zároveň se 
ruší Pravidla schválená RMČ Praha 21 dne 16.6.2015 na 
základě usnesení RMČ 8/0284/15. 



b.

Jednací řád Redakční rady Újezdského zpravodaje 

Schválený Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 21 č. 
x/…./.. 

ze dne dd. mm. 2021. 

a. Zastupitelstvo městské části Praha 21 vydává tento Jednací 
řád Redakční rady (dále jen „RR) Újezdského zpravodaje (dále 
jen „ÚZ“). 

b. RR provádí kontrolní činnost vydávání ÚZ především ve 
smyslu: 

i. Dodržování Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje 
ii.Kontroly hospodaření 

c. První jednání RR zahajuje a řídí nejstarší člen RR až do 
okamžiku volby předsedy RR, který je zvolen z členů RR 
nadpoloviční většinou hlasů. Navržen může být kterýkoli z 
členů RR. Zvolený předseda RR přebírá další řízení jednání 
RR. 

d. Předseda RR může požádat tajemníka ÚMČ o přidělení tajemníka 
RR na pomoc s řešením administrativních záležitostí. 

e. Jednání RR jsou neveřejná, člen RR však může dle svého 
uvážení přizvat k projednání konkrétního bodu i dotčenou 
osobu. 

f. Jednání RR se účastní i redaktor ÚZ bez hlasovacího práva. 
g. O své činnosti vydává RR „Zprávu o činnosti RR“ za každé 

období mezi jednáním zastupitelstva. Zprávu předkládá v 
písemné podobě a v termínu, aby mohla být zařazena do 
programu jednání zastupitelstva. Zpráva obsahuje stručný 
výčet řešených případů se závěry učiněnými RR. 
Zastupitelstvo bere Zprávu na vědomí. 

h. Jednání RR svolává jeho předseda dle potřeby, ale nejméně 
jednou za 3 měsíce, na podnět, či stížnost na ÚZ, nebo jeho 
redaktora. RR je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů RR. Jednání se koná zpravidla na 
ÚMČ Praha 21, nebo je umožněno distančně, s využitím 
zabezpečených technologií nezpochybnitelně prokazujících 
identifikaci účastníků a jejich volbu při hlasování. 

i. Návrh usnesení může předložit předseda RR nebo jiný člen. RR 
o něm hlasuje. Usnesení je přijato, vysloví-li souhlas 
nadpoloviční většina členů RR.V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy RR. Hlasování může proběhnout i 



metodou per-rollam, kdy na následujícím jednání RR je 
stvrzeno členy RR osobně. 

j. Pokud RR shledá řešený případ jako závažnější, může požádat 
Kontrolní výbor zastupitelstva o součinnost. V takovém 
případě mu poskytne všechny dostupné podklady. 

k. O průběhu jednání, zejména však o přijatých usneseních a 
průběhu hlasování je učiněn návrh zápisu, který je do 2 
pracovních dní rozeslán všem členům RR k připomínkám. Pokud 
člen RR do dvou pracovních dnů nezašle předsedovi RR své 
připomínky k zápisu, má se za to, že s navrženým zněním 
zápisu souhlasí. Předseda připomínky zpracuje a do 
pracovních 7 dní po jednání zajistí zveřejnění zápisu na 
webových stránkách www.praha21.cz. 

l. Tento Jednací řád nabývá platnosti schválením v 
Zastupitelstvu MČ Praha 21, dne: dd. mm. 2021 a účinnosti po 
ověření zápisu z jednání Zastupitelstva.  

http://www.praha21.cz
http://www.praha21.cz

