
 

 

 

STATUT REDAKČNÍ RADY KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE 
 

1. PŮSOBNOST 
1.1. Redakční rada (dále jen RR) je jmenovaná Radou města (dále jen RM). 
1.2. Členové RR se scházejí minimálně jednou v měsíci. 
1.3. Jednotlivé schůzky svolává šéfredaktorka a předkládá náměty a materiály ke schválení RM. 
1.4. Jednání RR je neveřejné a kromě jmenovaných členů se jej účastní šéfredaktorka a grafik. 
1.5. O účasti hostů rozhoduje nadpoloviční většina hlasů členů. 
1.6. Členové samosprávy městské mají možnost automatické účasti na jednání RR, nemohou hlasovat. 

 
2. ČINNOST A NÁPLŇ PRÁCE 

2.1. RR schvaluje obsah Zpravodaje. 
2.2. RR prostřednictvím předsedy RR předkládá RM návrhy na změnu ceny časopisu či inzerce. 
2.3. RR ve spolupráci s šéfredaktorkou schvaluje a připravuje harmonogram jednotlivých vydání. 
2.4. RR dbá na vyváženost obsahu. 
2.5. RR schvaluje tematický plán. 
2.6. RR schvaluje distribuční plán Zpravodaje. 
2.7. RR navrhuje výši odměny pro externí pracovníky a předkládá návrhy vydavateli. 

 
3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ RR 

3.1. Členové RR jsou povinni dodržovat právní normy a předpisy (zejména tiskového zákona). 
3.2. Členové RR mají právo publikovat své příspěvky. 
3.3. Členové RR jsou za svoji práci odměňováni na základě rozhodnutí RM, jež zohledňuje jejich účast na RR a 

redaktorskou práci (návrhy předkládá předseda RR). 
 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ŠÉFREDAKTORKY 
4.1. Šéfredaktorka má právo zpracovat příspěvky a informovat o změnách autora článku. 
4.2. Šéfredaktorka ve spolupráci s grafikem připravuje po obsahové a grafické stránce podobu Zpravodaje, 

kterou následně předkládá RR ke schválení. 
4.3. Šéfredaktorka se účastní RR s hlasem poradním. 
4.4. Šéfredaktorka plní úkoly vzešlé z jednání RR nebo vydavatele. 
4.5. Šéfredaktorka koordinuje příjem inzerce, koordinuje práci grafika a zajišťuje následný tisk. 
4.6. Šéfredaktorka spravuje obsahovou část www.kralupskyzpravodaj.cz. 

 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Vydavatel schvaluje Layout Zpravodaje, za grafickou podobu konkrétního čísla odpovídá grafik. 
5.2. Právo veta má RM. 
5.3. Vydavatel zjišťuje distribuci Zpravodaje. 
5.4. Z jednání RR je pořizován zápis, který je předkládán RM ke schválení. 
5.5. Vzešlá ustanovení jsou pro členy RR a šéfredaktorku závazná. 
5.6. Statut nabývá platnosti dnem schválení RM. 

 
Schváleno Radou města Kralupy nad Vltavou dne 17. 08. 2020. 
Usnesení č. 
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