
STATUT 

REDAKČNÍ RADY 

RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Statut Redakční rady městské části Praha 5 (dále jen ,,statut“) stanoví základní rámcové 

vymezení okruhů činnosti Redakční rady městské části Praha 5 (dále jen ,,redakční rady“). 

2. Posláním redakční rady je dohlížet na kvalitu jednotlivých medií, která jsou financována MČ 

Praha 5 (dále jen ,,média úřadu“). 

3. Postavení, jednání, způsob usnášení redakční rady a další otázky související s činností 

redakční rady stanoví Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5. 

 

Článek 2 

Funkce redakční rady 

1. Redakční rada je poradní a iniciační orgán Rady MČ Praha 5. 

2. Redakční rada dohlíží na kvalitu (technickou, grafickou, obsahovou aj.) jednotlivých medií 

úřadu v nejširším slova smyslu, pravidelně ji vyhodnocuje a informuje Radu MČ Praha 5 o 

trendech jejich vývoje. 

3. Redakční rada se vyjadřuje k vizím a koncepcím, které MČ Praha 5 potřebuje pro řízení vnější 

komunikace, včetně komunikace s médii. 

4. Redakční rada se zabývá vyvážeností, objektivitou a zaměřením médií úřadu na cílové 

skupiny. Line-up časopisu Pětka odsouhlasený Redakční radou je závazný pro redakci 

časopisu a to vždy pro dané číslo. Případné změny či doplnění line-upu jsou možné pouze po 

odsouhlasení Redakční radou a to i hlasováním per rollam. 

5. Redakční rada pracuje s informacemi o plánovaných investicích do komunikační strategie, 

resp. Komunikačních kanálů a to především z pohledu zajištění očekávání kvality provozu ze 

strany Rady MČ Praha 5. 

6. Redakční rada je zodpovědná za kvalitu svých usnesení, kterými ovlivňuje kvalitu médií 

úřadu. 

 

Článek 3 

Rozsah a náplň činnosti redakční rady 

1. Redakční rada reaguje na podněty Rady MČ Praha 5 tím, že srozumitelně a věcně formuluje 

usnesení, ve kterých je obsažen většinový názor členů Redakční rady. 

2. Redakční rada se vyjadřuje k nosným tématům komunikovaných v médiích úřadu. 

3. Redakční rada se vyjadřuje k zadávací dokumentaci výběrových řízení, která se týkají médií 

úřadu. 

4. Redakční rada úzce spolupracuje s Odborem kancelář starosty, který zajišťuje provoz redakce 

médií úřadu. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut byl schválen Redakční radou dne 8. 1. 2019. 

2. Tento statut byl schválen Radou městské části Praha 5 dne 12. 6. 2019. 

 

Předseda Redakční rady MČ Praha 5: 

 

Vladan Brenčič 


