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Výběrové řízení na pozici vedoucího redaktora periodika KOSTKA
jednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 9, dne 11.2.2020

Jakým způsobem bude uchazeč zastávat funkci vedoucího redaktora, pokud bude ve
výběrovém řízení do funkce zvolen.
Uchazeč (jméno a příjmení):
Jako odpověď je možné označit i více nabízených variant. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. (on-line
např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-46) je dále uváděn jako TZ, Pravidla pro vydávání
periodika KOSTKA jsou dále uváděna jako Pravidla, Redakční rada periodika KOSTKA je dále
uváděna jako RR.

1. Odpověď dle §10 TZ zařadí RR
 do rubriky zprávy z obce
 do rubriky fórum zastupitelů
 do rubriky dopisy čtenářů
 na místo původního textu, jehož se Odpověď týká
 kamkoliv do vydání periodika KOSTKA
 jako volně vloženou přílohu k vydání periodika KOSTKA
 jiný způsob:
2. Sdělení zastupitele dle §4a TZ zařadí RR
 do rubriky zprávy z obce
 do rubriky fórum zastupitelů
 do rubriky dopisy čtenářů
 do rubriky slovo starosty/starostky
 kamkoliv do vydání periodika KOSTKA
 jako volně vloženou přílohu k vydání periodika KOSTKA
 jiný způsob:
3. Doplňující informaci dle §11a TZ zařadí RR do rubriky
 do rubriky zprávy z obce
 do rubriky fórum zastupitelů
 do rubriky dopisy čtenářů
 do rubriky slovo starosty/starostky
 kamkoliv do vydání periodika KOSTKA
 jako volně vloženou přílohu k vydání periodika KOSTKA
 jiný způsob:
4. Sdělení zastupitele dle §4a TZ
 dle Pravidel musí sdělení podat pouze jeden zastupitel za svou osobu
 zastupitelé nejsou omezeni, zda podají sdělení samostatně či společně s více
zastupiteli
 vnitřní předpisy obce typu Pravidla nemohou omezovat zákonný nárok zastupitele
(judikát Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 140/2017 a Okresního soudu Prahavýchod č.j. 6 C 181/2016)
 jiná odpověď:
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5. Rozsah sdělení zastupitele dle §4a TZ
 je dle Pravidel 1000 úhozů
 není v počtu úhozů TZ stanoven či jinak omezen
 vnitřní předpisy obce typu Pravidla nemohou omezovat zákonný nárok zastupitele
(judikát Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 140/2017 a Okresního soudu Prahavýchod č.j. 6 C 181/2016)
 jiná odpověď:
6. Vydavatel má dle TZ povinnost otisknout
 informace o činnosti obecního úřadu dle §103 odst. 4 pís. e) zák. č. 128/2000 Sb.
 sdělení starosty/starostky obce dle §4a
 informace o činnosti ZŠ dle Pravidel
 informace o činnosti MŠ dle Pravidel
 sdělení zastupitele obce dle §4a
 odpověď dle §10 TZ
 příspěvek čtenáře dle Pravidel
 příspěvek spolku dle Pravidel
 doplňující informaci dle §11a TZ
 jiná odpověď:
7. Odpověď dle §10 TZ
 musí být otištěna do 8 dnů od doručení žádosti
 musí být uveřejněna v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku;
vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů od doručení žádosti písemně
informovat žadatele a označit vydání periodického tisku v němž dojde k uveřejnění
odpovědi
 umístí RR do vydání pouze dle své úvahy a není přitom vázána žádnými pravidly
 nemusí RR při uveřejnění nijak zvlášť označovat
 musí být otištěna takovým způsobem, aby byla umístěním a formou rovnocenná
napadenému sdělení
 je třeba uveřejnit s výslovným označením „odpověď“
 jiná odpověď:
8. Doplňující informace dle §11a TZ
 musí být otištěna do 8 dnů od doručení žádosti
 musí být uveřejněna v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku;
vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů od doručení žádosti písemně
informovat žadatele a označit vydání periodického tisku v němž dojde k uveřejnění
odpovědi
 umístí RR do vydání pouze dle své úvahy a není přitom vázána žádnými pravidly
 RR nemusí při uveřejnění nijak zvlášť označovat
 musí být otištěna takovým způsobem, aby byla umístěním a formou rovnocenná
napadenému sdělení
 je třeba uveřejnit s výslovným označením „doplňující informace“
 jiná odpověď:
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9. Nezveřejnění povinných příspěvků (§4a, §10, §11a TZ)
 může rozhodnut RR
 může rozhodnut vedoucí redaktorka
 dle Pravidel projedná RR s Radou obce konkrétní příspěvky navržené
k nezveřejnění
 RR nemá pravomoc sama o sobě rozhodnout o nezveřejnění příspěvků, jejichž
zveřejnění vyžaduje TZ
 jiná odpověď:
10. Redakční krácení povinných příspěvků (§4a, §10, §11a TZ)
 je možné, záleží na úvaze RR
 je možné, záleží na úvaze vedoucí redaktorky
 není možné, neboť RR „odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich
předlohami“ (Článek 5 bod 4 písm. c) Pravidel)
 je možné za podmínky souhlasu autora/autorů příspěvku
 je možné za podmínky, že všech 24 stran vydání KOSTKA je zaplněno povinnými
příspěvky a další grafické zpracování (zmenšení fotografií, zmenšení fontu či
řádkování) tiskoviny nevede k úspoře místa; o oprávněnosti konkrétního krácení
rozhoduje v případě sporu příslušný soud
 jiná odpověď:

Datum vyhotovení:
Podpis uchazeče:

