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Čo by mohlo fungovať
• Štatúty RM

• Redakčné rady – tvorba obsahu

• Mediálne rady – stratégia RM a spätné hodnotenie obsahu
– Ako KOZA komisia + neposlanci

• Oddelenie zodpovednosti za obsah od zodpovednosti za 
existenčné podmienky
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Čo by mohlo fungovať
• Pravidelná diskusia na stránkach RN – napr. 2 diskusné 

strany

• Raz ročne v OcZ správa o pluralite RN
– 1. početnosť zmienok o politikoch;

– 2. relatívna početnosť článkov kritických k vedeniu obce ku 
všetkým článkom a vedení obce;

– 3. anketa
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Čo by mohlo fungovať

• Jasné a vždy pripomínané vlastníctvo (v tiráži)

• Vždy jasné autorstvo textov

• Hovorca nie šéfredaktor RN, ak sa dá
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Inšpirácia z ČR
• § 4a Tiskového zákonu

• Sdělení v periodickém tisku územního 
samosprávného celku

• Vydavatel periodického tisku územního samosprávného 
celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené 
informace o územním samosprávném celku a 
poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního 
samosprávného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.
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Inšpirácia z ČR
• § 11a

• Doplňující informace

• (1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může 
požadovat na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel 
periodického tisku územního samosprávného celku

• a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto 
sdělení vydavateli,

• b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u 
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců 
ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo

• c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že 
vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.

• Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku 
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl 
přiměřený prostor sdělení podle § 4a. 6
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Inšpirácia z ČR
• § 11a

• Doplňující informace

• (2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla 
vydavatelem uveřejněna doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže 
požadovat uveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.
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