
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Údaje o vydávání Novin českobudějovické radnice 

 
Dovolujeme si Vás požádat o níže specifikované informace týkající se Vaši činnosti: 

 

1) Jmenovitý seznam členů redakce radničního zpravodaje „Noviny českobudějovické radnice“ (dále jen „zpra-

vodaj“) vč. uvedení smluvního vztahu ke statutárnímu městu České Budějovice či případného zaměstnaneckého 

poměru ke statutárnímu městu České Budějovice; 

2) Jmenovitý seznam členů redakční rady zpravodaje, vč. délky funkčního období; 

3) Pravidla pro vydávání zpravodaje, např. zásady pro vydávané či statut upravující obsah, periodicitu, organi-

zaci vydávání zpravodaje atp.; 

4) Způsob označování autorství (signování) ve zpravodaji zveřejňovaných článků, vč. radničních; 

5) Výši měsíčních nákladů spojených s přípravou, vydáním i distribucí zpravodaj, a to včetně vyčíslení mzdových 

nákladů na pracovníky podílejících se na těchto aktivitách, rozepsáno na jednotlivé položky (např. příprava-

mzdy, sazba, grafika, tisk, distribuce);  

6) Za rok 2013 výši průměrného měsíčního příjmu z reklamy a inzerce zveřejňované na stránkách zpravodaje. 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

Dne 16. 8. 2013 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění ohledně 

Novin českobudějovické radnice.  

K bodu  

1. V redakci radničního zpravodaje v současné době zasedají: 

Mgr. Juraj Thoma – primátor, 

Ing. Miroslav Joch - 1. náměstek primátora, 

Ing. Ivana Popelová – náměstkyně, 

Ing. Kamil Calta – náměstek, 

Mgr. Petr Podhola – náměstek, 

Jana Holoubková – redaktorka. 

Primátor města a jednotliví náměstci mají zajištění fungování redakce radničního zpravodaje jako součást 

svých funkcí vykonávaných v rámci působení na Magistrátu města České Budějovice. Paní redaktorka provádí 

činnost související s radničním periodikem na základě dohody o provedení práce. 

 

2. Složení redakční rady je totožné s bodem jedna jen s tím rozdílem, že v této již nepůsobí paní redaktorka. Dél-

ka funkčního období je dána funkčním obdobím jednotlivých osob v souvislosti s jejich vztahem ke statutár-

nímu městu České Budějovice. 

 

3. Statutární město České Budějovice vychází při vydávání svého periodika především z platné legislativy. Stě-

žejním předpisem je zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, 

v platném znění. Za velmi důležité jsou při vydávání považovány také dobré mravy a vysoký stupeň etiky. Sta-

tutární město České Budějovice nedisponuje žádným vnitřním předpisem ohledně vydávání radničního perio-

dika. 

 

4. Označování autorství je plně v rukou členů redakce radničního zpravodaje. 

 

5. Výše měsíčních nákladů na vydání jednoho čísla radničního periodika činí průměrně 51.175,-- Kč s DPH. Za 

služby spojené s převzetím a zpracováním je společnosti Česká distribuční a.s. hrazena částka 12.125,--Kč. 

Částka 31.050,-- Kč je hrazena společnosti dot.DesignStudio, spol. s r.o. za služby spojené se zpracováním, 

tiskem a dodáním Novin distributorovi a objednateli.  Zbývající peněžní částka 8.000,-- Kč je vyplácena redak-

torce Novin českobudějovické radnice. Členům redakční rady není za činnost související s radničním periodi-

kem vyplácena žádná peněžitá částka, jelikož tuto činnost vykonávají v rámci svých funkcí. 

 

6. V Novinách českobudějovické radnice není možná běžná inzerce. V radničních Novinách jsou uveřejňována 

pouze inzerce organizací a obchodních společností města. Tato inzerce slouží k prezentaci a publikaci infor-

mací určených občanům. Uveřejňované informace se týkají především uskutečňovaných či plánovaných čin-

ností těchto organizací a společností. Měsíční příjem za poskytnutí informativního prostoru činí dohromady 

23.833,-- Kč. 
 


