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Anotace 

Diplomová práce Tištěné obecní zpravodaje v okresech Praha-západ a Beroun pojednává o 

tiskovinách vydávaných obcemi a městy, které seznamují recipienty s aktuálními informacemi 

o politickém, společenském, ekonomickém, kulturním a sportovním dění v dané lokalitě.  

Tiskoviny měst a obcí vznikají nejen kvůli potřebě informování čtenářů, ale často téţ ze snahy 

představitelů místních samospráv posílit společenské vazby obyvatel regionu a podpořit jejich 

vědomí příslušnosti k dané komunitě. První část této práce obsahuje definici obecních 

zpravodajů a dalších základních pojmů a popis právních aspektů vydávání těchto tiskovin. 

Druhá část práce je věnován popisu výsledků dotazníkového šetření, které bylo provedeno 

s vydavateli obecních zpravodajů v okresech Praha-západ a Beroun. Účelem tohoto šetření 

bylo získat přehled o mnoţství obecních zpravodajů vycházejících ve zkoumaných okresech. 

Šetření dále zjišťovalo údaje o organizačním, ekonomickém a personálním zabezpečení 

obecních zpravodajů, jejich technických rysech a rovněţ o zajišťování názorové plurality 

v obsahu těchto tiskovin. Třetí část práce obsahuje popis zpracovaných hloubkových 

rozhovorů provedených s osobami odpovědnými za vytváření zpravodajů. Účelem těchto 

rozhovorů bylo získání hlubších poznatků o organizaci vytváření zpravodajů, personálním 

sloţení redakcí, kontrole obsahu jeho vydavatelem či redakční radou a zajišťování názorové 

plurality v obsahu zpravodajů.  Cílem této práce je mimo jiné získat poznatky, které by 

pomohly sníţit riziko zneuţití obecních zpravodajů pro jednostrannou politickou agitaci.   
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Annotation 

The diploma thesis Printed Municipal Bulletins in Prague-West District and Beroun District 

deals with municipal printed bulletins as a specific kind of media. Municipal bulletins provide 

information about political, economic, cultural, and sport events in respective areas. They 

have a very important role in distribution of local news. The thesis is divided into three parts. 

The first part offers the definition of municipal bulletins and other important terms, and a 

description of legal aspects of their publishing. The second part analyzes results of a 

questionnaire research, which was conducted with publishers of municipal bulletins in 

Prague-West District and Beroun District. The purpose of this research was to obtain complex 

information on the number of municipal bulletins that are currently published in the districts. 

The research focused on organizational, economic, technical, and personnel background of 

publishing of the municipal bulletins. This important part of the research also attempted to 

obtain information about the level of pluralism of provided by the bulletins. The third part 

contains results of in-depth interviews with persons who are in charge of publishing the 

bulletins. The purpose of these interviews was to obtain thorough information on how the 

municipal bulletins are created. The aim of this thesis is, among other things, to obtain 

knowledge that could help reduce the risk of misuse of municipal bulletins for political 

propaganda.      

 

Key Words 

Bulletin, municipality, municipal government, Prague-West District, Beroun District, 

propaganda, pluralism. 
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Úvodem 

Práce Tištěné obecní zpravodaje v okresech Praha-západ a Beroun se zabývá specifickou 

mnoţinou lokálních tiskovin, jejichţ zřizovateli jsou subjekty veřejné správy – města a obce.  

Samosprávy mnoha měst a obcí v dnešní době vyuţívají moţnost vydávat tiskoviny, 

které seznamují recipienty s aktuálními informacemi o politickém, společenském, 

ekonomickém, kulturním a sportovním dění v dané lokalitě. Tyto tiskoviny hrají 

nezastupitelnou roli v distribuci zpráv, jejichţ význam je natolik lokálně omezen, ţe je ţádná 

další komerční ani veřejnoprávní média nejsou schopna pokrýt v podobném rozsahu. 

Tiskoviny měst a obcí vznikají nejen kvůli potřebě informování čtenářů, ale často téţ ze snahy 

představitelů místních samospráv posílit společenské vazby obyvatel regionu a podpořit jejich 

vědomí příslušnosti k dané komunitě.  

„Jestliţe zprávy jsou naším oknem do světa, tak lokální zprávy jsou oknem do té části 

světa, kterou obýváme. V globalizované kultuře, kde se do našich obýváků neustále line proud 

obrazů válek a neštěstí ze vzdálených míst, o nichţ mnoho nevíme, nám lokální zprávy říkají, 

co se děje na našich ulicích a dvorech. Lokální ţurnalismus je součástí tmelu, který spojuje 

komunity a je správně povaţován za základní element konstrukce místní identity,“ upozorňuje 

na důleţitost lokálních médií Brian McNair. (McNair, 2006) 

„Ačkoli jsou dlouho zastíněna celonárodními médii, lokální média vţdy ovlivňovala to, jak 

město a region chápe své problémy, moţnosti a lokální identitu. Hlavní témata lokálních 

zpráv jsou často odlišná od těch, která dominují národním zprávám, a reflektují problémy, jeţ 

jsou bliţší ţivotu lidí,“ tvrdí Phyllis Kaniss. (Kaniss, 1997).  

Poměrně široké zastoupení tiskovin měst a obcí v české mediální scéně souvisí 

s rozmachem regionálních a lokálních médií. „Regionální a lokální média se stávají 

v současnosti nejdynamičtějšími prvky mediálních systémů v jednotlivých krajinách 

evropského prostoru. Uţ před dvaceti lety – v roce 1986 – švýcarští mediální odborníci 

předpovídali, ţe ve vztahu k informační, orientační a integrační funkci médií bude v roce 

2000 působení lokálních a regionálních médií velmi široké a zaměření médií na lokální a 

regionální události bude dále růst.“ (Tušer, 2007)  

Navzdory tomu zůstává oblast obecních zpravodajů stranou pozornosti vědeckého 

výzkumu. První pokusem o kvantifikaci trhu těchto tiskovin a analýzu jejich obsahu je zřejmě 

rigorózní práce Pavla Hálka  Tištěné obecní zpravodaje v kontextu české mediální krajiny. Na 

výzkum Pavla Hálka jsem se pokusil v této práci navázat.  

Následující práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje úvod do problematiky 



12 

 

obecních zpravodajů, definice základních pojmů, popis právních a etických aspektů vydávání 

těchto tiskovin. 

Druhá část práce je věnován popisu výsledků dotazníkového šetření, které bylo 

provedeno s vydavateli obecních zpravodajů v okresech Praha-západ a Beroun. Účelem 

tohoto šetření bylo získat přehled o mnoţství obecních zpravodajů vycházejících ve 

zkoumaných okresech. Šetření dále zjišťovalo údaje o organizačním, ekonomickém a 

personálním zabezpečení obecních zpravodajů, jejich technických rysech a rovněţ zajišťování 

názorové plurality v obsahu těchto tiskovin. 

Třetí část práce obsahuje popis zpracovaných hloubkových rozhovorů provedených 

s osobami odpovědnými za vytváření zpravodajů. Účelem těchto rozhovorů bylo získání 

hlubších poznatků o organizaci vytváření zpravodajů, personálním sloţení redakcí, kontrole 

obsahu jeho vydavatelem či redakční radou a zajišťování názorové plurality zpravodajů.   

Cílem této práce je mimo jiné získat poznatky, na jejichţ základě by bylo moţné nalézt 

alespoň náznak řešení, jak sníţit riziko zneuţití obecních zpravodajů pro jednostrannou 

politickou agitaci.   
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1. Úvod do problematiky: status obecních zpravodajů 

 

1.1 Obecní zpravodaje z hlediska mediálního zařazení  

 

Tématu tiskovin měst a obcí nebylo dosud věnováno příliš mnoho výzkumného úsilí. Z toho 

vyplývá nedostatečná terminologie a nejistota ohledně jejich zařazení v mediální scéně.   

Postavení tiskovin měst a obcí pomáhá objasnit typologie Andreja Tušera vycházející ze 

samotné etymologie pojmů označujících určité ohraničené území. „…v lokalitě (obec, město) 

existují lokální média (obecní, městské), v regionu (okres, kraj, oblast) existují regionální 

média (okresní, krajské, oblastní).“ (Tušer, 2007) Pro všechna regionální a lokální média dle 

Tušera platí, ţe: „…výrazně se u nich projevuje integrační funkce médií, coţ je dáno filosofií 

regionálního a lokálního prostoru. Kaţdodenní ţivot totiţ občan pociťuje především na 

regionální a lokální ploše, zatímco na celostátní úrovni můţe pocítit výsledky spíše virtuálně.“ 

(Tušer, 2007) 

Andrej Tušer dodává: „Pod lokálností a regionálností existuje nejen geografický, ale i 

společenský aspekt. Rozeznáváme lokálnost a regionálnost: a) územní, b) společensky- 

odbornou. To znamená, ţe v lokalitách či regionech nepůsobí jen média zohledňující 

administrativní hranice a poskytující univerzální obsah, tedy zachytávající všechny oblasti 

společenského dění a pokrývající všeobecné zájmy a potřeby obyvatel na území, kde působí. 

Existují i média s tzv. společensko-odbornou lokálností a regionálností, zabývající se v rámci 

lokalit či regionů zájmy uţších společenství, např. místních společensko-kulturních, 

společensko-informačních spolků, svazů, organizací, farností, občanských iniciativ, stran…“ 

(Tušer, 2007) 

Z tohoto pohledu spadají tiskoviny města a obcí do skupiny lokálních médií s územní 

lokálností, které se vyznačují univerzálním obsahem. Tušerova typologie zároveň umoţňuje 

odlišit tiskoviny měst a obcí od lokálních periodik, které se vyznačují společensko-odbornou 

lokálností (tiskoviny různých spolků, občanských sdruţení, firem apod.) Tušerova typologie 

nicméně pro jasnou definici tiskovin a měst nestačí, protoţe nerozlišuje mezi lokálními médii 

s územní lokálností vydávanými místními samosprávami a lokálními médii s územní 

lokálností vydávanými soukromými vydavateli.    
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1.1.1 Definice pojmu označujícího tiskoviny měst a obcí 

Pavel Hálek ve své rigorózní práci Tištěné obecní zpravodaje v kontextu české mediální 

krajiny poukázal na nedostatečnou probádanost oblasti tiskovin měst a obcí mimo jiné 

v souvislosti s neexistencí jejich obecně vţitého pojmenování, natoţ definice.  

Pro účely své práce poté Pavel Hálek přišel s jednotným pojmenováním tohoto druhu 

tiskovin, které zní „obecní zpravodaj“. Pro účely této práce jsem se rozhodl pouţívat tento 

pojem, a to z následujících důvodů:  

 Návaznost na předchozí výzkum Pavla Hálka 

 Podle mých zjištění popsaných v podkapitole Názvy zpravodajů je slovo zpravodaj 

nejčastěji se vyskytujícím pojmenováním v názvech tiskovin měst a obcí.  

 Termín zpravodaj je pouţíván v Evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pro 

označení tiskovin měst a obcí.  

 

Pavel Hálek ve své práci formuloval definici obecních zpravodajů pomocí tří základních 

charakteristik:  

 „Jsou vydávány přímo obcemi, případně právnickými či fyzickými osobami, 

které tímto pověřila obec. 

 Jejich hlavní náplní je informování o společenských, ekonomických, kulturních a 

sportovních událostech spjatých s daným regionem. 

 Jsou dostupné všem obyvatelům daného regionu.“  (Hálek, 2008) 

  

Definici Pavla Hálka lze povaţovat za správnou, lze ji však upřesnit pomocí 

terminologie Andreje Tušera. Výsledná definice zní následovně.  

 

 Obecní zpravodaje jsou:  

 tiskoviny vydávané přímo obcemi, případně právnickými či fyzickými osobami, 

které tímto pověřila obec. 

 lokální tiskoviny s územní (nikoli společensko-odbornou) lokálností, jejichž obsah 

je univerzální, tedy zaznamenávající všechny oblasti společenského dění a 

pokrývající všeobecné zájmy a potřeby obyvatel na území, kde působí. 

 tiskoviny dostupné všem obyvatelům dané lokality.   

 

Angaţovanost obecního či městského úřadu na vydávání obecního zpravodaje je 
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důleţitou podmínkou pro vymezení tohoto typu lokálního periodika. Ve zkoumaných 

okresech Praha-západ a Beroun jsou totiţ vydávány i tiskoviny, jeţ se obecním zpravodajů 

podobají, jsou však vydávané soukromými fyzickými či právnickými osobami. Například v 

obci Dobřichovice v okrese Praha-západ vychází kromě obecního zpravodaje, vydávaného 

obcí, další dvě periodika. Jedná se o zpravodaj občanského sdruţení Dobnet a čtvrtletník 

Kukátko, jehoţ vydavatelem je společnost Dobřich s.r.o. 

Občanské sdruţení Dobnet je neziskovým sdruţením poskytujícím bezdrátové 

připojení k internetu v regionu Dolní Berounka. Jeho sídlo se nachází v Dobřichovicích. Od 

roku 2007 sdruţení vydává svůj vlastní informační měsíčník s názvem Dobnet zpravodaj, 

který má za úkol informovat o aktuálním dění v té oblasti Berounky, kam zasahuje signál sítě 

Dobnet. Tento zpravodaj nespadá do skupiny lokálních zpravodajů se společensko-odbornou 

lokálností, které jsou vydávány pouze pro potřeby členů různých spolků, sdruţení apod. 

V jeho obsahu se sice objevují i informace o činnosti občanského sdruţení Dobnet, avšak také 

zprávy z regionu dolní Berounka, rozhovory s osobnostmi apod. Jeho obsah je tedy 

univerzální, pokrývající všeobecné zájmy a potřeby obyvatel na území, kde působí.  

Zpravodaj je od počátku roku 2009 vydáván v tištěné podobě, nákladem 5 000 výtisků, a 

zdarma distribuován do schránek obyvatel regionu, čímţ splňuje třetí bod definice obecních 

zpravodajů – dostupnost všem obyvatelům daného regionu.    

Kukátko vychází jiţ 25 let a je jedním z nejstarších časopisů v nejbliţším okolí. V 

obsahu Kukátka se nachází kromě informací o dění v obci také poezie, povídky a zprávy o 

aktivitách společnosti Dobřich s.r.o., vydavatele periodika. Jeho obsah je tedy téţ univerzální. 

Kukátko vychází čtvrtletně a je zdarma distribuován do všech domácností v Dobřichovicích.  

Oba dva zmíněné zpravodaje nespadají do skupiny obecních zpravodajů nejen kvůli 

statusu vydavatele, ale také kvůli tomu, ţe spíše neţ o lokální, se jedná o média regionální. 

Jsou totiţ vydávány pro čtenáře ze širší oblasti, neţli představuje jedna obec.  

Malá lokální a regionální periodika vydávaná soukromými osobami a organizacemi 

představují hodnotnou a rozvíjející se mediální oblast, která by se měla stát předmětem 

výzkumu. Tato práce vzhledem ke svým omezeným kapacitním moţnostem zkoumá pouze 

zpravodaje, jejichţ zřizovatelem a vydavatelem jsou přímo obce, případně fyzické či 

právnické osoby, jeţ tím obec pověřila.  

 

Druhý bod definice obecních zpravodajů znamená, ţe jejich hlavní náplň tvoří 

praktické informace a zprávy o společenských, ekonomických, kulturních a sportovních 

událostech spjatých s daným regionem. Nejedná se tedy o periodika, která by byla úzce 
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zaměřena na jednu tematickou oblast. Šéfredaktor dobřichovického Informačního listu Václav 

Kratochvíl řekl: „Informační list jsme začali vydávat za účelem sdělování praktických 

informací, faktů, které jsou důleţité pro všechny obyvatele obce.“ 

  

Aby obecní zpravodaj mohl plnit svou úlohu, musí být dostupný všem obyvatelům 

dané lokality, coţ vystihuje třetí bod definice obecních zpravodajů. Z tohoto důvodu se tato 

práce nezabývá zpravodaji, které jsou šířeny pouze elektronickou formou (emailem nebo na 

webových stránkách). Ačkoli internet je vyuţíván stále větším počtem obyvatel České 

republiky, jeho dostupnost zejména ve venkovských oblastech nedosahuje takové úrovně, aby 

mohl být povaţován za univerzální a všem dostupné médium. Tato práce nicméně sleduje, zda 

tištěné obecní zpravodaje mají i svou elektronickou formu, kterou jejich vydavatelé distribuují 

pomocí internetu.  

 

1.1.2 Další důležité pojmy 

Kromě pojmu obecní zpravodaj jsou v této práci často uţívány další důleţité pojmy, jejichţ 

definice jsou shrnuty v následující podkapitole. 

 

„Obecní zastupitelstvo – je jakýmsi „obecním parlamentem“. Ze svých řad volí radu, 

starostu a jeho zástupce. Jedná se víceméně o orgán samosprávy, který rozhoduje v oblasti 

samostatné působnosti obce. Je mu přímo vyhrazena např. pravomoc schvalovat územní plán, 

rozpočet a závěrečný účet obce, zřizovat a rušit obecní policii a výbory a volit a odvolávat: 

jejich předsedy, rozhodovat o převodu nemovitostí a o darech, dotacích a pohledávkách 

převyšujících částku 20 000 Kč…Zastupitelstvo můţe jako své iniciativní a kontrolní orgány 

ustavit výbory, přičemţ vţdy musí zřídit výbor finanční a kontrolní.    

 

Rada obce je jakousi obecní vládou, je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné 

působnosti. Na rozdíl od zastupitelstva nemusí být rada vytvořena v kaţdé obci, neboť 

v obcích s méně neţ patnácti zastupiteli ustavena být nemůţe a její funkci plní starosta. Radu 

obce tvoří starosta, jeho zástupci a další členové volení z řad zastupitelstva. Počet členů rady 

je nejméně 5 a nejvýše 11, přičemţ tento počet nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva obce.  

 V kompetenci rady je např. zabezpečovat hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, 

zřizovat a rušit odbory obecního úřadu a plnit úkoly zřizovatele a zakladatele vůči 
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právnickým osobám a organizačním sloţkám zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou 

obecní policie. Rada zároveň rozhoduje o dalších záleţitostech patřících do samostatné 

působnosti, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu, nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradí. 

Jako své iniciativní a kontrolní orgány můţe rada zřídit komise. 

 

Starosta a jeho zástupci jsou voleni z řad zastupitelstva obce, přičemţ se svým 

zvolením automaticky stávají členy rady. Starosta svolává a řídí schůzi zastupitelstva. Do jeho 

kompetence patří např. jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu, můţe do nejbliţšího 

zasedání zastupitelstva pozastavit rozhodnutí rady obce, rozhoduje o záleţitostech samostatné 

působnosti svěřených mu radou obce a odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.“ 

(Svoboda, Hudák, Jüptner, 2003)  

 

1.1.3 Chápání lokálních médií recipienty v České republice 

Obecní zpravodaje tvoří v rámci lokálních médií specifickou oblast. Jejich charakteristickými 

rysy jsou velice častá ekonomická, organizační a personální provázanost s volenými zástupci 

obecních a městských samospráv a obvyklé financování z veřejných prostředků. Tato a další 

specifika vedou k otázce, jak na tyto tiskoviny nahlíţet a zda je lze povaţovat za zpravodajská 

média ve vlastním smyslu slova.  

Barbora Osvaldová píše na toto téma: „…v obecném povědomí českého publika je 

chápání regionálních novin dvojí. Za jedny jsou bez diskuze povaţovány mutované deníky, 

jaké vydává například Vltava-Labe-Press. 

Zároveň jsou za regionální, nebo správněji lokální, povaţována i další periodika, jako 

jsou například radniční noviny, obecní noviny, a všechny další tiskoviny, které si do svého 

názvu dávají zprávy, zpravodaj, kurýr, novinky a jakékoli označení evokující zpravodajství a 

zaznamenávání faktů. Názvem Radniční noviny nebo Zpravodaj budí takové tiskoviny 

v recipientech dojem, ţe přinášejí informace, a mohou dokonce suplovat místní deníky. 

 Postavení těchto lokálních tiskovin není vůbec jednoznačné. Často řeší agendu, která 

odpovídá jen skupinovým zájmům, uveřejňují jen vybrané názory a informace. Redaktoři zde 

zaměstnaní mohou být prostředníky zvolené politické reprezentace v regionu. To by samo o 

sobě nevadilo, pokud by recipienti tato periodika takto vnímali. Jenomţe někdy je tak 

nevnímají. Mají dojem, ţe jde o běţný tisk v tom nejvlastnějším slova smyslu. V tom je ale 

právě problém. Jsou to opravdu noviny a pracují v nich novináři?“ (Osvaldová, 2007)  

 Z výše řečeného vyplývá, ţe náhled na obecní zpravodaje se můţe odvíjet mimo jiné 
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od toho, jak je jejich funkce chápána recipienty. Jistě nelze nic namítat proti snaze místních 

samospráv informovat občany dané lokality o aktuálním dění v regionu a o činnosti obecního 

či městského úřadu. Problematická situace nastává ve chvíli, kdy čtenář chápe obecní 

zpravodaj jako médium stejného typu a stejného obsahu jako nezávislá zpravodajská 

periodika. Těmi totiţ obecní zpravidla zpravodaje nejsou, jelikoţ jejich účelem je informování 

mj. o činnosti svého vlastního vydavatele či zřizovatele. Toto negativní vymezení periodik 

měst a obcí je poměrně snadno formulovatelné. Pozitivní vymezení je jiţ o poněkud sloţitější, 

neboť zde není k dispozici jednoznačné právní ukotvení ani obecně přijatá definice a funkce 

obecních zpravodajů, natoţ jasná pravidla pro tvorbu jejich obsahu.     
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1.2 Právní rámce vydávání obecních zpravodajů 

 

1.2.1 Obecní zpravodaje optikou zákona 128/2000 Sb. o obcích  

Jak jiţ bylo řečeno, právní řád České republiky problematiku obecních zpravodajů dostatečně 

nepokrývá. „Moţnost, nikoli však povinnost, lze nalézt pouze v §§ 93 odst. 1 a 97 zákona o 

obcích a korespondující § 60 odst. 3 zákona o hl.m. Praze14, kde nabízí moţnost informování 

o zasedání zastupitelstva obce a o činnosti orgánů obce „způsobem v místě obvyklým“ (vedle 

povinného informování o termínu zasedání zastupitelstva na úřední desce a informování o 

činnosti orgánů právě na zasedání zastupitelstva). Komentáře k tomuto ustanovení pouze 

konstatují, ţe lze informační povinnost obce plnit i místními novinami, rozhlasem, televizí 

apod. Více k této problematice zákon mlčí. Zmíněné paragrafy jsou jedinou speciální úpravou 

obecné povinnosti obce v samostatné působnosti – pečovat o vytváření podmínek pro 

uspokojování potřeb svých občanů, mimo jiné potřeby informací (§35 odst.2 zákona o 

obcích).“ (Svatošová, 2006) 

Zákon dále k tématu vydávání obecních zpravodajů nehovoří. Neurčuje tedy ţádná 

konkrétní pravidla ohledně vytváření obecních zpravodajů, jejich registrace, sloţení redakcí, 

kontroly obsahu apod.   

 

1.2.2 Obecní zpravodaje optikou tzv. tiskového zákona  

Právní řád České republiky definici obecních zpravodajů (ani ţádného jiného termínu 

podobného významu) neobsahuje. Obecní zpravodaje nicméně spadají do reţimu zákona 

46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskového zákona), který se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený 

na území České republiky.
1
    

 V § 2 zákona 46/2000 Sb. stojí: „Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, Sbírku 

mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního 

předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.“ 

Je zřejmé, ţe obecní zpravodaje nespadají ani do jedné skupiny tiskovin, na něţ se 

zákon 46/2000 Sb. nevztahuje.  

Z § 3 zákona 46/2000 Sb. vyplývá, ţe za periodický tisk není povaţována tiskovina 

                                                 

1
 § 2 zákona 
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vydávaná s menší periodicitou neţ dvakrát ročně. Obecní zpravodaje, které vycházejí jednou 

za rok, tedy do reţimu zákona nespadají. Podle výsledků dotazníkového šetření popsaného 

v podkapitole Periodicita zpravodajů pouze jeden z obecních zpravodajů zkoumaných v rámci 

této práce vychází jednou ročně.   

Ze zákona 46/2000 Sb. vyplývají pro vydavatele obecních zpravodajů určité 

povinnosti. „Jedná se o povinnost registrace periodika u Ministerstva kultury
2
. Evidenční 

povinnost, která znamená zasílání tzv. povinných výtisků vybraným knihovnám a 

Ministerstvu kultury 
3
. Dále obsahové povinnosti vydavatele, které se soustřeďují na 

identifikovatelnost vydavatele (povinnost tzv. tiráţe), na vymezení odpovědnosti za obsah 

včetně souvisejících povinností (právo na odpověď a na dodatečné sdělení) a na povinnost 

uveřejnění oznámení v naléhavém veřejném zájmu.“ (Svatošová, 2006) 

Pro přesnější vymezení a definici obecních zpravodajů zákon 46/2000 Sb. pouţít 

nelze. Barbora Osvaldová uvádí: „Definice tiskového zákona jsou příliš široké a obecné, takţe 

podle nich nelze odlišit věstníky různých institucí (pokud nejsou vydávány jen pro vnitřní 

potřebu, coţ právě různé zpravodaje a radniční listy nejsou) od periodik v klasickém slova 

smyslu a není ani moţné jasně definovat redaktory takových tiskovin.“ (Osvaldová, 2007)  

 

1.2.3 Obecní zpravodaje optikou zákona o zadávání veřejných zakázek 

„V případě, ţe je vydávání radničních novin svěřeno jako celek jako zakázka třetí osobě, je 

namístě zkoumat, zda nepodléhá reţimu veřejných zakázek a zda jsou dodrţeny povinnosti 

uloţené příslušnou právní úpravou. Tou je zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, podle kterého jsou územní samosprávné celky včetně městských částí zadavateli, 

kteří mají povinnost řídit se touto právní úpravou (§ 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona). Pokud 

předpokládaná cena dodávky přesáhne 2 miliony Kč, jedná se o veřejnou zakázku, jejíţ 

sjednání je v zájmu hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, ochrany hospodářské 

soutěţe a zamezení korupce podrobeno detailním pravidlům a povinnostem při výběru 

dodavatele.“ (Svatošová 2006) 

Podle zjištění získaných v rámci dotazníkového šetření, popsaných v podkapitole 

Roční náklady na výrobu zpravodajů, je nejvyšší částkou vynaloţenou na vydávání obecního 

zpravodaje ve zkoumaných okresech za jeden rok 1 100 000 Kč.  

                                                 

2
 § 9 zákona 

3
 § 10 zákona 
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1.2.4 Obecní zpravodaj optikou Listiny základních práv a svobod 

Problematiku obecních zpravodajů lze uchopit nejen prostřednictvím tiskového zákona, který 

je v některých ohledech příliš obecný, ale i dalších právních norem. Tyto normy doplňují 

rámec pravidel, jeţ musí vydavatel obecních zpravodajů dodrţovat.    

Právnička Helena Svatošová, členka občanského sdruţení Iuridicum Remedium 

zpracovala v rámci projektu Radniční listy bez cenzury právní analýzu zaměřenou na 

vydávání obecních zpravodajů. V této analýze nahlíţí na vydávání obecních zpravodajů mimo 

jiné optikou Listiny základních práv a svobod. Autorka v této souvislosti uvádí: „Z obecných 

ustanovení Listiny základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., dále jen „Listina“) má bezpochyby význam pro právní aspekty obsahu a vydávání 

radničních periodik
4
 interpretační pravidlo v čl. 22 stanovící, ţe výklad a pouţívání zákonné 

úpravy všech politických práv a svobod musí umoţňovat a ochraňovat svobodnou soutěţ 

politických sil v demokratické společnosti. Vzhledem k absenci speciální zákonné úpravy 

radničních periodik, která by především měla ošetřovat zajištění plurality názorů, je čl. 22 

Listiny jednou z pomocných nástrojů jak za stávající právní (ne)úpravy prosazovat 

nejednostranný obsah radničních periodik. Význam tohoto ustanovení posiluje zároveň 

Ústava, která prohlašuje svobodnou soutěţ politických sil ve společnosti za jednu z 

podstatných náleţitostí demokratického právního státu, které nelze měnit (čl. 9 odst. 2 

Ústavy) a zároveň sama v pozměněné podobě rovněţ obsahuje podobné interpretační pravidlo 

(čl. 9 odst. 3 Ústavy).   

Toto interpretační pravidlo je pak namístě zejména u zákonné úpravy provádějící 

právo nejrelevantnější – svobodu projevu. Listina toto právo garantuje v čl. 17, ve kterém jsou 

zároveň obsaţeny podmínky omezení tohoto práva. Úprava je velmi obdobná vymezení 

tohoto práva v hlavních lidsko-právních katalozích, které jsou součástí právního řádu ČR – v 

čl. 19 s omezením v čl. 20 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech9 a v čl. 

10 Evropské úmluvy o lidských právech10. Jejím obsahem je moţnost vyjádření názoru, ideje 

a informace jak vůči určitému adresátu, tak vůči veřejnosti obecně a to kohokoli. Tato 

svoboda platí pro jakoukoli fyzickou osobu na území ČR a tedy i pro osoby tvořící obsah 

radničních periodik (neboť bez ohledu na povahu vydavatele coby veřejnoprávní korporace 

jsou vţdy nakonec autory obsahu osoby fyzické).  

                                                 

4
 Autorka pouţívá termín radniční periodika jako ekvivalent termínu obecní zpravodaje.  
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Ústavně zaručená svoboda projevu má i ústavní omezení (odst. 4 čl. 17), Listina 

zároveň stanoví, ţe prostředkem limitování tohoto práva nemůţe být cenzura (čl. 3 čl. 17). 

(…) Aktuálnější je ovšem výklad tohoto práva v souvislosti s jiným Listinou garantovaným 

právem a to právem občanů podílet se na správě veřejných věcí (čl. 21). Poţadavkem výkladu 

základní práv v obecných ustanoveních Listiny pak je, aby byla respektována podstata a 

smysl práv a svobod v jejich vzájemné souvislosti12. Z výkladu obou práv je moţné dovodit 

zvláštní poţadavky na obsah radničních novin ve smyslu vyváţenosti obsahu ve vztahu k 

relevantním politickým silám, jelikoţ vydávání radničních novin je projevem správy 

veřejných věcí…“ (Svatošová 2006) 
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1.3 Etické aspekty vydávání obecních zpravodajů 

 

1.3.1 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 

„Pokud jsou redaktoři či šéfredaktor zaměstnancem obce, coţ nebývá neobvyklé, lze se 

nestranného a obsahově vyváţeného výkonu domáhat poukazem na Kodex etiky zaměstnanců 

ve veřejné správě, který vydalo Ministerstvo vnitra ČR v roce 2001. Jedná se pouze o 

doporučující dokument, který nemá sílu právního předpisu. Ačkoli je především konstruován 

na pracovníky veřejné správy na rozhodovacích pozicích, pro pracovníky obce zajišťující 

obsahovou stránku radničních periodik se dá vyuţít zejména čl. 2 odst. 3:  „Zaměstnanec ... 

nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či sloţky právnické 

osoby, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.“ A rovněţ čl. 4 odst. 1: 

„Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem“. Na základě 

tohoto Kodexu jsou přijímány kodexy etiky pracovníků obcí, přičemţ jsou obsahově velmi 

podobné. Pokud tedy obsahují podobná ustanovení (coţ by měly), mohou občané domáhající 

se vyváţenosti radničních novin tyto kodexy, ať jiţ přijatými v jakékoli formě, uplatňovat.“ 

(Svatošová 2006) 

 

1.3.2 Postoj Syndikátu novinářů České republiky  

Úskalí a problémy spojené s vydáváním lokálních tiskovin, mj. i obecních zpravodajů, 

popisuje Barbora Osvaldová, předsedkyně Komise pro etiku Syndikátu novinářů České 

republiky:  „V České republice vychází řada tiskovin, které vydávají buď radnice, podniky 

nebo různá dobrovolná lokální sdruţení. Některé jsou placeny přímo z peněz magistrátu, 

radnic, právnické osoby atd. Tyto tiskoviny mají v názvu Zprávy, Noviny, Listy, nebo nesou 

v podtitulu, ţe jde o noviny. Přitom jsou oficiálním věstníkem, redaktory nebývají novináři 

ţijící pouze z tohoto příjmu. Někdy takový autor působí zároveň jako člen zastupitelstva, 

nebo představenstva, tiskový mluvčí nebo je zaměstnancem radnice, magistrátu a podobně. 

Řada stěţovatelů se obrátila na komisi pro etiku při Syndikátu novinářů s tím, ţe opoziční 

názor v takových tiskovinách nedostane prostor, a ţádali komisi o zásah.  

Dále se KPE několikrát zabývala chováním médií v kampani před regionálními a 

senátními volbami. Konstatovala, ţe regionální ţurnalistika má z definice ztíţenou situaci. 

Většina aktérů se bezprostředně zná, místní komunity jsou svázány tisícem různých 

ekonomických, společenských i kulturních pout a zachovávat za takové situace informační 
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neutralitu je velmi sloţité.  

Zatímco v Praze nebo v Brně jsou novináři i politikové neustále na očích veřejnosti a 

prohřešky proti pravidlům jsou (moţná nejen z pohnutek čestných, ale i v rámci 

konkurenčního boje) sledovány a zveřejňovány, na regionální úrovni je větší existenční 

nejistota a redaktoři nemají takové moţnosti při hledání jiného místa. Také personální vztahy 

mezi ţurnalisty a lokálními politiky mohou být uţší. Média pak mohou hůře odolávat atakům 

různých lobby a mnohdy nezachovávají profesní neutralitu. Dávají prostor jednomu 

kandidátovi na úkor ostatních, zařazují materiály reklamního charakteru bez výrazného 

označení a, graficky nerozlišují PR články a materiály redakční. 

Na základě podnětů KPE se Syndikát novinářů k takzvaným radničním (lokálním) 

novinám ještě vrátil v květnu 2006 a stanovisko publikoval v červencovém Mediaţurnálu: 

Syndikát novinářů povaţuje za nešťastné, pokud radnice obcí a měst vydávají své informační 

tiskoviny pod označením „noviny“ či „zpravodaj“. Podle názoru SNČR to přispívá k matení 

veřejnosti a k nepřípustnému zaměňování propagačních tiskovin se zpravodajskými periodiky. 

Současně si na základě studia řady exemplářů těchto tiskovin uvědomujeme, ţe obsahují i 

kvalitní publicistické materiály a ţe je tedy nelze paušálně odsoudit jako nenovinářské 

produkty. Syndikát novinářů ČR upozorňuje své členy, kteří pro tyto radniční tiskoviny 

pracují, ţe jsou povinni řídit se Etickým kodexem novináře…“ (Osvaldová, 2007) 

Snaha informovat občany o důleţitých lokálních tématech a stmelovat místní 

komunitu na jedné straně a nebezpečí zneuţití k politické propagandě za peníze daňových 

poplatníků na druhé straně. Tyto dva argumenty pro a proti obecním zpravodajům jsou s tímto 

typem tiskovin neodmyslitelně spjaty.  

Syndikát novinářů ČR nahlíţí na obecní zpravodaje jako na problematická periodika. 

Důvod spatřuje uţ v jejich názvu, kdy slova jako „noviny“ či „zpravodaj“ přispívají k matení 

čtenářů, kteří se pak údajně domnívají, ţe jde o klasická zpravodajská periodika. Pouhým 

vyhýbáním se určitým termínům v názvech zpravodajů však tento problém vyřešen nebude. 

Stejně tak nelze odsoudit všechny obecní zpravodaje jako nástroje politické propagandy. 

Mnozí členové jejich redakcí tato periodika tvoří kvůli pohnutkám pramenících z lokálního 

patriotismu a přání zlepšit společenské vztahy v obci či městě pomocí lepší informovanosti 

čtenářů.  

Jedním z cílů této práce je najít alespoň náznak řešení otázky, jak zachovat mediální 

oblast obecních zpravodajů, které jsou často nenahraditelným zdrojem lokálních informací, a 

přitom sníţit riziko jejich zneuţití pro jednostrannou politickou agitaci.   
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2. Obecní zpravodaje v okresech Praha-západ a Beroun – 

dotazníkové šetření 

 

2.1 Charakteristika zkoumaných okresů  

Výzkum obecních zpravodajů je v rámci této práce omezen na okresy Praha-západ a Beroun. 

Tyto regiony představují ucelené jednotky v rámci územně správního členění České republiky 

a svou charakteristikou (zejména počtem obcí) splňují kvantitativní nároky výzkumu. Do 

okresu Praha-západ spadá 79 obcí a do okresu Beroun 85 obcí. Oba okresy jsou součástí 

Středočeského kraje.    

Okresy se vzájemně výrazně liší zejména v hustotě osídlení. Dále mezi nimi existují 

patrné rozdíly, pokud jde o celkový počet obyvatel, výši celkového přírůstku obyvatelstva a 

míru nezaměstnanosti. Okres Beroun navíc vzhledem ke své poloze jiţ nevykazuje takovou 

míru provázanosti s hlavním městem jako okres Praha-západ.  

 

2.1.1 Okres Praha-západ 

„Okres Praha-západ má v republice výjimečné postavení, jelikoţ přímo sousedí s hlavním 

městem Praha, správním a ekonomickým centrem České republiky. Sousedství s Prahou 

významně ovlivňuje sociálně-ekonomické charakteristiky okresu. Okres Praha-západ spolu 

s okresem Praha-východ uzavírají Prahu ve svém středu a tvoří společně praţskou 

středočeskou aglomeraci. Tyto dva okresy jsou pro hlavní město zdrojem pracovních sil, 

doplňují praţský průmysl, stavebnictví a sluţby, zásobují Prahu potravinami, poskytují Praze 

svůj rekreační potenciál. Naopak na území obou okresů probíhá proces tzv. suburbanizace, 

praţské ekonomicky silné obyvatelstvo se stěhuje do zázemí metropole s cílem zlepšení 

kvality bydlení. V důsledku tohoto procesu dochází v obou okresech v posledních letech k 

významnému nárůstu počtu obyvatel imigrací. 

Území okresu Praha-západ tvoří půlměsíc obepínající ze západu Hlavní město Prahu. 

S Prahou má okres také nejdelší, východní, hranici. Na severovýchodě a jihovýchodě sousedí 

s okresem Praha-východ, na jihu s Příbramskem a Benešovskem, na západě s Berounskem a 

Kladenskem. 

Svojí rozlohou 586 km
2
 je okres Praha-západ nejmenším okresem ve Středočeském 

kraji, zaujímá pouze 5,3 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zabírá 59 % a lesy 27,5 % 
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z rozlohy okresu. 

Svou hustotou osídlení 182 obyvatel na km2 se naopak řadí mezi nejlidnatější okresy 

kraje. Do okresu Praha-západ náleţí 79 obcí. Z celkového počtu obcí má 9 přiznán statut 

města a dvě obce byly stanoveny městysem. K 1. 1. 2008 bylo v okrese 106 048 obyvatel.“ 

(Český statistický úřad, 2008) Podle dat, která byla zjištěna pomocí dotazníkového šetření 

provedeného v rámci této práce se zástupci všech obcí okresu, ţije v současné době v okrese 

107 231 obyvatel.  

„Během roku 2007 bylo zaregistrováno 1 456 ţivě narozených dětí, coţ představuje 10,2 % z 

ţivě narozených ve Středočeském kraji, bylo uzavřeno 550 sňatků a rozvedeno 357 

manţelství.  

V okrese Praha-západ dochází k poměrně výraznému nárůstu počtu obyvatel. 

Stěhováním v letech 2001 aţ 2004 získával okres průměrně 28,4 ‰ obyvatel. V letech 2005 

činil přírůstek stěhováním 42,3 ‰, v roce 2006 činil 44,2 ‰ a v roce 2007 dosáhl migrační 

přírůstek hodnoty 50,2 ‰. V okrese došlo v roce 2004 ke zvrácení negativního trendu 

přirozeného přírůstku obyvatelstva, jelikoţ se narodilo o 69 více lidí, neţ zemřelo. V roce 

2007 činil přirozený přírůstek 5,3 ‰. Celkový přírůstek obyvatelstva v roce 2007 činil v roce 

55,5 ‰. 

Území okresu Praha–západ nikdy nepatřilo v průmyslové činnosti k rozhodujícím 

oblastem středních Čech, vţdy se zde však nacházela řada rozmanitých a zajímavých 

výrobních kapacit, zejména v odvětví hutnictví neţelezných kovů a výroby stavebních hmot.  

K 31. 12. 2007 bylo v rámci okresu Praha-západ evidováno 1 025 uchazečů o 

zaměstnání, coţ představuje registrovanou míru nezaměstnanosti 1,64 %, a je nejniţší mírou 

nezaměstnanosti v kraji.  

V okrese bylo k 31. 12. 2007 v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 32 

191 subjektů. Z tohoto počtu tvoří 12,1 % činnosti z odvětví průmyslu, 10,9 % ze 

stavebnictví, 3,2 % ze zemědělství a lesnictví a 13,6 % z maloobchodu. 

Školství je v okrese zastoupeno sítí především základních škol. Po ukončení základní 

školy musí většina dětí za vzděláním vyjíţdět mimo okres, protoţe zde je nabídka středních 

škol a učilišť minimální. Střední odborná učiliště jsou tři, střední odborné vzdělání lze získat 

v jediné škole.  Gymnázium není v okrese ţádné.“ (Český statistický úřad, 2008) 
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2.1.2 Okres Beroun 

„Okres Beroun leţí v západní části Středočeského kraje. V rámci kraje sousedí z východu s 

okresem Praha-západ, z jihu s okresem Příbram a ze severu s okresy Rakovník a Kladno. 

Povrch okresu má charakter pahorkatiny.  

 Svojí rozlohou 662 km2 zaujímá okres 10. místo z 12 okresů ve Středočeském kraji a 

6,0 % z jeho rozlohy. Z 52,8 % jej tvoří zemědělská půda. Lesy pokrývají 35,7 % plochy 

okresu.   

 Nachází se zde 85 obcí, z toho 6 má status města a 4 byly stanoveny městysem.  Okres 

k 1. 1. 2008 obývalo celkem 81 307 obyvatel. Ze dvanácti okresů Středočeského kraje se tak 

počtem obyvatel řadí mezi tři nejméně obydlené okresy, konkrétně na desáté místo. Hustotou 

osídlení 123 obyvatel na km2 patří k průměrným okresům kraje. Během roku 2007 bylo 

zaregistrováno 977 ţivě narozených dětí, coţ činí 6,8 % z ţivě narozených v kraji, bylo 

uzavřeno 459 sňatků a rozvedeno 274 manţelství.  

V okrese Beroun dochází k nárůstu počtu obyvatel, nikoli však tak výraznému jako 

v okrese Praha-západ. Přírůstek stěhováním v roce 2006 činil 13,0 ‰ a v roce 2007 19,1 ‰. 

Přirozený přírůstek v roce 2006 činil 1,3 ‰ a 2,4 ‰ v roce 2007. Celkový přírůstek dosáhl 

hodnoty 14,3 ‰ v roce 2006 a 21,5 ‰ v roce 2007.  

 Po stránce hospodářské převládá v okrese Beroun průmysl, jehoţ převáţná část je 

soustředěna do dvou oblastí, kterými jsou Beroun-Králův Dvůr a Hořovice-Komárov. K 31. 

12. 2006 bylo v rámci okresu Beroun zapsáno celkem 18 390 subjektů v registru 

ekonomických subjektů. Podle převaţující činnosti tvoří zemědělství a lesnictví 6,4 %, 

průmysl 13,4 % a stavebnictví 13 % a maloobchod 18 %.  

 Míra registrované nezaměstnanosti činila v roce 2007 3,56 %, coţ se řadí v rámci kraje 

na 5. místo. Oproti roku 2005 došlo ke sníţení, a to ze 4,96 %.  

 Školství je v okrese zastoupeno sítí základních škol, učilišť a středních škol. Střední 

odborné vzdělání lze získat v 6 školách, střední všeobecné vzdělání na gymnáziu v Berouně 

nebo Hořovicích. Jediná vyšší odborná škola má zaměření pedagogické.“ (Český statistický 

úřad, 2008)  
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2.2 Popis metodiky dotazníkového šetření 

V okrese Praha-západ se nachází 79 obcí a v okrese Beroun 85 obcí, celkem tedy 164 obcí. 

Důleţitým cílem výzkumu bylo zjistit, kolik obecních úřadů těchto obcí (nebo jimi 

pověřených fyzických či právnických osob) vydává obecní zpravodaj.  Za účelem získání této 

a dalších informací jsem oslovil zástupce obecních úřadů obcí prostřednictvím emailu a poté 

telefonicky a poţádal je o vyplnění dotazníku.  

Pro účely této práce jsem pouţil dotazník, který vytvořil Pavel Hálek pro výzkum 

obecních zpravodajů v Karlovarském kraji. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, ţe zmíněný 

dotazník přesně a téměř bezezbytku pokrývá spektrum informací relevantních k danému 

tématu, a dále potřeba kompatibility dotazníků pro umoţnění další komparace dat ze 

zkoumaných regionů. Dotazník jsem modifikoval vypuštěním jedné otázky a přidáním dvou 

nových otázek.  

Informace zjišťované pomocí dotazníku jsou rozděleny do těchto tematických skupin:  

 Základní údaje o obci – název obce; počet obyvatel; informace o tom, zda obec 

vydává obecní zpravodaj (v případě nevydávání zpravodaje důvod nevydávání) 

 Základní informace o zpravodaji – titul; vydavatel; rok prvního vydání.  

 Ekonomické a organizační údaje o zpravodaji – roční náklady na vydávání 

zpravodaje, způsob financování; způsob distribuce; přítomnost reklamy v obsahu 

zpravodaje (v případě přítomnosti její rozsah); existence elektronické podoby 

zpravodaje  

 Technické údaje o zpravodaji – periodicita; náklad; formát; barevnost; počet stran 

 Personální údaje o zpravodaji –  počet zaměstnanců obecního (městského) úřadu, 

jejichţ náplní práce je podíl na  přípravě zpravodaje; nejvyšší dosaţené vzdělání 

osoby, která má zásadní úlohu při vytváření zpravodaje (šéfredaktor, odpovědný 

redaktor, editor, jazyková úprava); zkušenost osoby, která má zásadní úlohu při 

vytváření zpravodaje, s prací ve zpravodajských médiích;  

 Zajištění názorové plurality v obsahu zpravodaje – existence redakční rady; účast 

zástupců místní politické opozice v redakční radě 

  

2.2.1 Modifikace dotazníku Pavla Hálka 

Pro potřeby práce jsem pouţil dotazník, jehoţ autorem je Pavel Hálek. Tento dotazník jsem 

však přizpůsobil potřebám této práce a provedl na něm modifikace vypuštěním jedné otázky a 
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přidáním dvou jiných otázek.  

Otázka, kterou jsem z dotazníku odstranil, se týkala jazyka, v němţ je obecní 

zpravodaj vydáván a případných jazykových mutací zpravodaje. Pavel Hájek tuto otázku do 

dotazníku zařadil pravděpodobně proto, ţe jím zkoumaný Karlovarský kraj sdílí svou západní 

hranici s Německem. Vzhledem k tomu, ţe okresy Praha-západ a Beroun leţí ve 

Středočeském kraji a nemají společnou hranici s ţádným cizím státem, usoudil jsem, ţe 

existence cizojazyčných mutací zdejších obecních zpravodajů není pravděpodobná.  

Do dotazníku jsem naopak začlenil dvě nové otázky. První zjišťuje počet stran 

zpravodaje. Tento údaj sice zcela jasně nevypovídá o mnoţství článků a informací, které 

zpravodaj obsahuje, protoţe je v tomto ohledu nutné přihlédnout i k velikosti fontu písma, v 

němţ je zpravodaj vytištěn, k mnoţství a velikosti fotografií apod. Přesto se jedná o důleţitý 

údaj, který alespoň přibliţně vystihuje podobu zpravodaje. Některé obce vydávají zpravodaj v 

podobě letáku formátu A4 nebo A5, jiné zpravodaje mají naopak podobu svazku čítajícího 

několik desítek stran.  

Druhá otázka se týká objemu placené inzerce ve zpravodaji. Reklama můţe být pro 

obecní zpravodaj významným zdrojem příjmů. Některé redakce zpravodajů dle poznatků, 

získaných v rámci této práce, řešily dilema, zda jsou komerční sdělení vhodnou součástí 

obsahu obecního zpravodaje. Pokud jde o přístup k tomuto problému, existují mezi 

jednotlivými zpravodaji výrazné rozdíly. U některých tvoří reklama velkou část obsahu, v 

jiných zpravodajích naopak zcela chybí.  
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2.3 Výsledky dotazníkového šetření 

 

2.3.1 Počet obecních zpravodajů v okresech Praha-západ a Beroun 

Z celkového počtu 79 obcí v okrese Praha-západ vydává svůj vlastní obecní zpravodaj 52 

obcí, coţ představuje 65,8 %. Zpravodaj nevydává 27 obcí.  

Obce, které zpravodaj vydávají, mají dohromady 93 397 obyvatel, tedy 87,1 % 

veškerého obyvatelstva okresu (107 231 lidí). Obce, které zpravodaj nevydávají, obývá 13 

831 lidí, tedy 12,9 % obyvatelstva okresu.  

 

Z celkového počtu 85 obcí v okrese Beroun vydává obecní zpravodaj 44 obcí, tedy 

51,8 %.  Dvě obce v tomto okrese vydávají společný zpravodaj. Obecních zpravodajů zde 

tedy vychází 43. Zpravodaj nevydává 41 obcí.  

Obce, které zpravodaj vydávají, obývá 66 802 lidí, coţ představuje 82,2 % veškerého 

obyvatelstva okresu (81 307 lidí). Obce, jeţ nevydávají obecní zpravodaj, mají dohromady 14 

506 obyvatel, tedy 17,8 % obyvatelstva okresu.  

 

Z uvedených čísel vyplývá, ţe více obecních zpravodajů vychází v okrese Praha-

západ. Tento okres vykazuje i vyšší poměr obcí, které vydávají zpravodaj, k celkovému počtu 

obcí v okrese, a to 65,8 %. U okresu Beroun tento poměr činí 51,8%. 

Pokud jde o poměr počtu obyvatel, jejichţ obce vydávají obecní zpravodaj, 

k absolutnímu mnoţství obyvatel okresu, hodnoty zkoumaných okresů se k sobě přibliţují 

(Praha-západ - 87,1 %, Beroun - 82,2 %). Lze konstatovat, ţe v případě obou okresů má 

zpravodaj své obce k dispozici výrazná většina populace okresů. 

2.3.1.1 Souvislost počtu obyvatel obce a vydávání zpravodaje 

Sebraná data nepřímo potvrzují to, ţe fakt vydávání či nevydávání zpravodaje souvisí 

s počtem obyvatel obce. Poměr obyvatel, jejichţ obce vydávají zpravodaj, k celkovému 

mnoţství obyvatel je totiţ v případě obou okresů výrazně vyšší, neţ poměr obcí, které 

vydávají zpravodaj, k celkovému počtu obcí. Tento rozdíl je výrazný zejména v okrese 

Beroun, kde zpravodaj vydává 51,8% obcí, v nichţ však ţije 82,2 % obyvatelstva okresu.  

V okrese západ je to 65,8 % obcí, a 87,1 % obyvatelstva.  

Počet obyvatel ovšem nelze označit za jedinou proměnnou, která určuje, zda obec 

vydává zpravodaj. V obou okresech se nacházejí obce s malou populací, které zpravodaj 
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vydávají. V okrese Praha-západ se nachází 9 obcí s méně neţ 500 obyvateli, které vydávají 

obecní zpravodaj. Nejmenší obcí vydávající obecní zpravodaj v okrese Praha-západ je 

Lichoceves s 208 obyvateli, a dále Dobříč s 272 obyvateli a Chýnice s 312 obyvateli.  

Jako minimální počet obyvatel pro obce vydávající obecní zpravodaj na Praze-západ 

platí číslo 200. Obce s méně neţ 200 obyvateli zpravodaj nevydávají. Takové jsou však 

v okrese pouze 3.  

V okrese Praha-západ se nachází 12 obcí s počtem obyvatel vyšším neţ 500, které 

obecní zpravodaj nevydávají. Největšími z nich jsou Statenice a Zlatníky-Hodkovice s více 

neţ 1000 obyvateli. Podle zástupců obce Zlatníky-Hodkovice je naplánován začátek vydávání 

zpravodaje na rok 2009.  

V okrese Beroun se nachází 16 obcí s méně neţ 500 obyvateli, které vydávají obecní 

zpravodaj. Nejmenší obcí, která obecní zpravodaj vydává je Mořinka se 130 obyvateli. Tato 

obec však vydává obecní zpravodaj ve spolupráci se svým větším sousedem – obcí Mořinou. 

Takováto forma spolupráce dvou obcí na společném zpravodaji je ve zkoumaných okresech 

ojedinělá. Další malé obce (např. Svatý Jan pod Skalou se 132 obyvateli) vydávají obecní 

zpravodaj samostatně. Jako minimální počet obyvatel pro obce vydávající obecní zpravodaj 

v okrese Beroun platí číslo 130. Obce s méně neţ 130 obyvateli, jichţ je v okrese 9, zpravodaj 

nevydávají.   

V okrese Beroun se nachází 8 obcí s počtem obyvatel vyšším neţ 500, které obecní 

zpravodaj nevydávají. Největšími z nich jsou Zaječov s 1370 a Cerhovice s 1000 obyvateli.  

Tabulka 1: Obce s počtem obyvatel nižším než 500, které vydávají zpravodaj v okrese Praha-

západ. 

Obec Počet obyvatel 

Lichoceves 208 

Dobříč 272 

Černolice 300 

Chýnice 312 

Hvozdnice 370 

Kytín 406 

Drahelčice 453 

Líšnice 470 

Dobrovíz 477 
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Tabulka 2: Obce s počtem obyvatel vyšším než 500, které nevydávají zpravodaj v okrese 

Praha-západ. 

Obec Počet obyvatel 

Statenice 1100 

Zlatníky-Hodkovice 1100 

Libeř 985 

Středokluky 916 

Červený újezd 842 

Kosoř 799 

Slapy 741 

Březová-Oleško 712 

Měchenice 660 

Únětice 570 

Okrouhlo 565 

Kněţeves 508 

 

Tabulka 3: Obce s počtem obyvatel nižším než 500, které vydávají zpravodaj v okrese Beroun. 

Obec Počet obyvatel 

Mořinka 130 

Svatý Jan pod Skalou 132 

Koněprusy 205 

Vižina 220 

Železná 237 

Točník 251 

Běštín 291 

Lhotka 300 

Kotopeky 306 

Svatá 412 

Všeradice 426 

Suchomasty 456 

Rpety 458 

Mezouň 461 

Srbsko 480 

Otročíněves 498 
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Tabulka 4: Obce s počtem obyvatel vyšším než 500, které nevydávají zpravodaj v okrese 

Beroun. 

Obec Počet obyvatel 

Zaječov 1370 

Cerhovice 1000 

Liteň 986 

Karlštejn 712 

Zadní Třebaň 663 

Podluhy 641 

Vysoký Újezd 577 

Neumětely 533 

 

Výše uvedená data dokazují, ţe počet obyvatel obce není jediným faktorem, který 

určuje vydávání zpravodaje. Lze však konstatovat, ţe se zvyšujícím se počtem obyvatel 

pravděpodobnost vydávání zpravodaje roste, jak ukazují následující grafy.  

 

Graf 1: průměrný počet obyvatel obcí, které nevydávají a vydávají obecní zpravodaj v okrese 

Praha-západ (zpracováno v programu Statistika)  
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Graf 2: průměrný počet obyvatel obcí, které nevydávají a vydávají obecní zpravodaj v okrese 

Beroun (zpracováno v programu Statistika)  
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Zdrojem informací o mnoţství vydávaných zpravodajů by tak měla být Evidence 

periodického tisku Ministerstva kultury. Tato databáze rozděluje přihlášená periodika do 

několika skupin, z nichţ jedna je vyhrazena pro obecní zpravodaje. Obsah databáze je pak 

tříděn mimo jiné i dle okresů, takţe s její pomocí by mělo být teoreticky moţné dohledat 

všechny obecní zpravodaje vycházející momentálně ve zkoumaných okresech. Podle 

informací zjištěných v rámci této práce však toto neplatí, jelikoţ ne všechny zpravodaje 

vycházející ve zkoumaných okresech jsou v Evidenci periodického tisku zaregistrovány.   

Z 52 zpravodajů vycházejících v okrese Praha-západ je 32, čili 61,5%,  zaregistrováno 

v Evidenci periodického tisku.  

Ze 43 zpravodajů vycházejících v okrese Beroun je 28, čili 65,1%, zaregistrováno 

v Evidenci periodického tisku.  

Důvod, proč některé obce neregistrovaly svůj zpravodaj, souvisí pravděpodobně 

s povinnostmi, které s sebou registrace přináší. Jde zejména o zasílání povinných výtisků, jak 

stanovuje § 9 zákona 46/2000 Sb.  

Vydávání obecního zpravodaje představuje náročný úkol, který v mnoha obcích 

vykonávají dobrovolníci ve svém volném čase. Byrokratické povinnosti spojené s registrací 

zpravodaje v Evidenci periodického tisku je pro některé obce důvodem k tomu, aby zpravodaj 

nepřihlašovaly.   

2.3.1.3 Zpravodaj Středočeského kraje 

Ačkoli se tato práce zabývá pouze zpravodaji, jejichţ zřizovateli a vydavateli jsou 

samosprávy obcí a měst v okresech Praha-západ a Beroun, je třeba uvést, ţe svůj zpravodaj 

vydává i vyšší územní samosprávný celek Středočeský kraj, do něhoţ zkoumané okresy 

Praha-západ a Beroun spadají. Tento zpravodaj, který se jmenuje Středočeské listy, vychází 

od května roku 2003 jako vloţená příloha deníků MF Dnes, středočeských deníků Bohemia a 

deníku Práva. Zpravodaj vychází s měsíční periodicitou, vţdy poslední úterý v měsíci. Pro 

Středočeský kraj jeho vydávání zhotovení zajišťuje pověřená právnická osoba, společnost 

CVS Consulting.  
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2.3.2 Důvody nevydávání zpravodaje 

Z celkového počtu 79 obcí v okrese Praha-západ nevydává svůj vlastní obecní zpravodaj 27 

obcí, tedy 34,2 %.  

Důvody pro nevydávání obecního zpravodaje byly shrnuty do následujících bodů:   

 nedostatek finančních prostředků 

 nemoţnost personálního zajištění zpravodaje 

 postačující jiné informační prostředky: 

- obec vydává pouze elektronickou formu zpravodaje na internetu či informuje občany na 

webu obce 

- úřední deska 

- místní rozhlas 

- veřejná jednání zastupitelstva 

- o obci pravidelně informuje zpravodaj sousední obce 

- jiné 

 jiné důvody 

 

Nejvíce obcí, které v okrese Praha-západ nevydávají obecní zpravodaj, je k tomu 

nuceno nemoţností personálního zajištění zpravodaje. Tento důvod pro nevydávání 

zpravodaje uvedlo 13 obcí, tedy 48,1 % z těch, které zpravodaj nevydávají. 9 obcí uvedlo 

personální zajištění jako jediný důvod nevydávání. Všech 13 obcí má méně neţ 1000 

obyvatel, 7 z nich pak méně neţ 500 obyvatel. Průměrný počet obyvatel těchto obcí činí 

512,4. Z toho je patrné, ţe tento problém se týká zejména menších obcí. Jejich obecní úřady 

mají zpravidla jednoho nebo několik zaměstnanců. Starosta a členové zastupitelstva 

vykonávají své funkce jako neuvolnění, tj. mají i své civilní zaměstnání. Obecní úřad často 

nemá k dispozici zaměstnance, který by mohl vytvářet obecní zpravodaj v rámci svého 

pracovního úvazku. Vydávání zpravodaje tak závisí na tom, zda se v obci najdou občané 

ochotní věnovat se této práci ve svém volném čase a bez finanční odměny.  

Druhým nejčastějším důvodem pro nevydávání zpravodaje v okrese Praha-západ jsou 

postačující jiné informační prostředky. Tento důvod uvedlo 12 obcí, tedy 44,4 % z těch, které 

zpravodaj nevydávají. 7 obcí uvedlo jiné informační prostředky jako jediný důvod 

nevydávání. Nejčastějšími informačními kanály, které nahrazují v okrese Praha-západ obecní 

zpravodaj, je obecní úřední deska a veřejná jednání zastupitelstva, které uvedlo shodně 8 obcí. 

5 obcí vyuţívá elektronickou formu zpravodaje či web obce, 4 obce vyuţívají místní rozhlas a 
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o 3 obcích informuje zpravodaj sousední obce. Dvě obce navíc uvedly další formu šíření 

informací. V případě obce Pohoří jsou to dopisy, které jednou za dva měsíce rozesílá do 

domácností starosta. Obecní úřad Měchenice rozesílá v případě významné události letáky. Je 

třeba dodat, ţe všechny obce kombinují vícero alternativních informačních kanálů, 

nevyuţívají pouze jeden.   

Graf 3: jiné informační prostředky nahrazující obecní zpravodaj (Praha-západ). 

 

 

Nejméně častým důvodem pro nevydávání zpravodaje jsou v okrese Praha-západ 

nedostatečné finanční prostředky. Tento důvod uvedlo 7 obcí, tedy 25,9 % z těch, které 

zpravodaj nevydávají. 4 obce finance uvedly jako jediný důvod nevydávání.   

Graf 4: důvody nevydávání zpravodaje (Praha-západ). 
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Z  celkového počtu 85 obcí v okrese Beroun nevydává obecní zpravodaj 41 obcí, tedy 

48,2 %. 6 obcí nesdělilo důvod nevydávání zpravodaje.  

Zdaleka nejčastějším důvodem pro nevydávání zpravodaje v okrese Beroun je 

nemoţnost personálního zajištění. Tento důvod uvedlo 28 obcí, tedy 68,3 % z těch, které 

zpravodaj nevydávají. 22 obcí uvedlo personální zajištění jako jediný důvod nevydávání 

zpravodaje Průměrný počet obyvatel těchto obcí činí 383, 6. Na rozdíl od okresu Praha-západ 

v okrese Beroun nevydávají obecní zpravodaj i dvě obce s počtem obyvatel vyšším nebo 

rovno 1000 – Zaječov a Cerhovice. I v tomto okrese však platí, ţe problémy s personálním 

zajištěním zpravodaje mají zejména malé obce. 22 obcí, které nevydávají zpravodaj 

z personálních důvodů, má počet obyvatel menší neţ 500.  

Druhým nejčastějším důvodem pro nevydávání zpravodaje v okrese Beroun jsou 

postačující jiné informační prostředky. Tento důvod uvedlo 8 obcí, tedy 19,5 % z těch, které 

zpravodaj nevydávají. 7 obcí uvedlo jiné informační prostředky jako jediný důvod 

nevydávání.  

Nejčastějším informačním kanálem, který nahrazuje v okrese Beroun obecní 

zpravodaj, jsou veřejná jednání zastupitelstva, které uvedlo 6 obcí. 5 obcí vyuţívá úřední 

desku a rovněţ 5 místní rozhlas. O 3 obcích informuje zpravodaj sousední obce. Jedna obec 

informuje občany elektronickou formou na internetu a 2 obce (Otmíče a Záluţí) vyuţívají 

jinou formu šíření zpráv, v tomto případě letáky obsahující aktuální důleţitou zprávu, které 

jsou roznášeny do domácností. Stejně jako v okrese Praha-západ, všechny obce kombinují 

vícero alternativních informačních kanálů, nevyuţívají pouze jeden.   

Graf 5: jiné informační prostředky nahrazující obecní zpravodaj (Beroun). 
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Stejně jako v okrese Praha-západ nejméně častým důvodem pro nevydávání 

zpravodaje v okrese Beroun jsou nedostatečné finanční prostředky. Tento důvod uvedlo 6 

obcí, tedy 14,6 % z těch, které zpravodaj nevydávají. Ani jedna obec neuvedla finance jako 

jediný důvod nevydávání zpravodaje.    

Graf 6: důvody nevydávání zpravodaje (Beroun) 
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název, který neobsahuje ţádné z výše uvedených slov. Takovýchto zpravodajů je 13 (25%). 

Patří sem například Ruch (Řevnice), Ţivot v Rudné (Rudná), Zvonice (Jíloviště), Průhonicko 

(Průhonice), Štěchovické proudy (Štěchovice), Soutok (Davle) a jiné.   

Graf 7: nejčastější výrazy v názvu obecních zpravodajů (Praha-západ) 
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vydávání zpravodaje (Lhotecký zpravodaj, Niţborský list, Kublovské noviny, Srbecký 

občasník, Mořinský kurýr, Mezouňský oběţník, Měsíční zpravodaj města Ţebráku, 

Dvouměsíčník obce Ţelezná).  

Skupina zpravodajů s názvem neobsahujícím výše zmíněná slova v tomto okrese čítá 

12 obcí (27,9 %). Patří sem například Hýskováček (Hýskov), Zvěd (Vráţ), Obzor (Tmaň), 

Osek dnes (Osek), Měšťan (Hořovice), Chrustoš (Chrustenice).  

Graf 8: nejčastější výrazy v názvu obecních zpravodajů (Beroun) 
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2.3.3.2 Vydavatelé zpravodajů 

Angaţovanost obecního či městského úřadu na vydávání obecního zpravodaje je důleţitou 

podmínkou pro vymezení tohoto typu periodika, jak říká první bod definice obecních 

zpravodajů. Z toho vyplývá, ţe vydavatelem obecního zpravodaje musí být přímo obec nebo 

fyzická či právnická osoba, na kterou byla tato pravomoc obcí přenesena.  

Praxe ukazuje, ţe vydavatelem naprosté většiny obecních zpravodajů v okresech 

Praha-západ a Beroun je sama obec.  

V okrese Praha západ je přímo obcemi vydáváno 49 zpravodajů (94,2 %). 2 

zpravodaje (3,8 %) jsou vydávány pověřenou právnickou osobou. Jedná se o Ţivot v Rudné, 

zpravodaj města Rudná, a Líšnickou ţábu na prameni, zpravodaj obce Líšnice. Výrobu prvně 

jmenovaného zajišťuje právnická osoba Technické sluţby Rudná a.s. Výhradním vlastníkem 

této společnosti je město Rudná. S ročním rozpočtem 344 000 Kč se jedná o jeden 

z největších a nejlépe finančně zajištěných zpravodajů v okrese.  

Druhý zpravodaj je vydáván občanským sdruţením Ţába na prameni. Zakládající 

členky tohoto sdruţení Dana Radová a Hana Květová jsou místostarostkami obce Líšnice. 

Zpravodaj Líšnická ţába na prameni tudíţ informuje jak o aktivitách občanského sdruţení, tak 

o dění v obci. Zpravodaj má roční rozpočet 20 000 Kč a je financován zejména 

z dobrovolných příspěvků. Občanské sdruţení Ţába na prameni v době psaní této práce 

ukončuje svou činnost, takţe vydávání tohoto zpravodaje je v budoucnu nejisté.  

1 obecní zpravodaj (1,9 %) v okrese Praha-západ je vydáván obcí společně 

s právnickou osobou. Jedná se o Tachlovické listy, na jejichţ tvorbě spolupracuje obec se 

spolkem Topas, sdruţením občanů a přátel obce Tachlovice. Roční náklady na výrobu tohoto 

zpravodaje činí pouze 6 000 Kč, coţ ho řadí do skupiny méně nákladných obecních 

zpravodajů v okrese Praha-západ.   

Ţádný zpravodaj v okrese Praha-západ není vydáván pověřenou fyzickou osobou.  

 

V okrese Beroun je stejně jako v okrese Praha-západ většina zpravodajů vydávána 

přímo obcemi. Konkrétně se jedná o 39 zpravodajů, tedy 90,7 %. V této mnoţině se nachází 

jeden zvláštní případ – zpravodaj vydávaný společně dvěma obcemi. Jedná se o Mořinský 

kurýr, na jehoţ výrobě spolupracují obecní úřady dvou sousedních obcí Mořina a Mořinka.  

2 zpravodaje (4,67 %) jsou v tomto okrese vydávány pověřenou právnickou osobou. Jde o 

zpravodaje města Zdice a obce Všeradice. Název prvně jmenovaného zní Zdické noviny. Je 

vydáván občanským sdruţením Společenský klub Zdice. S ročním rozpočtem 190 000 Kč 

patří k nejlépe finančně zajištěným zpravodajům v okrese. Druhý zpravodaj se jmenuje 
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Všeradův kurýr. Je vydáván pověřenou právnickou osobou, jejíţ název obec nesdělila.    

1 zpravodaj (2,3 %) je vydáván pověřenou fyzickou osobou. Je to zpravodaj obce Běštín a 

jeho název zní Běštínský zpravodaj. Jedná se o malý zpravodaj s ročním rozpočtem 5000 Kč 

vydávaný malou obcí.  

1 zpravodaj (2,3 %) je vydáván obcí ve spolupráci s pověřenou fyzickou osobou. Je to 

zpravodaj obce Točník a jeho název zní Točnický zpravodaj. Opět se jedná o malý zpravodaj 

s ročním rozpočtem 3000 Kč.  

Graf 9: Vydavatelé obecních zpravodajů v okrese Praha-západ. 

 

 

Graf 10: Vydavatelé obecních zpravodajů v okrese Beroun. 
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2.3.3.3 Tradice zpravodajů (rok vydání prvního čísla) 

Vznik naprosté většiny zpravodajů v obou zkoumaných okresech se datuje do období po roce 

1989. Z toho lze usuzovat, ţe rozvoj tohoto typu tiskovin souvisí s přechodem 

k demokratickému politickému uspořádání. Data ze zkoumaných okresů však nepoukazují na 

prudký rozmach obecních zpravodajů krátce po změně politického reţimu. Růst počtu 

obecních zpravodajů má spíše pozvolnou tendenci.  

Podle dat získaných dotazníkovým šetřením vychází v okrese Praha-západ  8 

zpravodajů (15,4 %), jejichţ historie sahá před rok 1989. Nejstarším, dodnes existujícím 

obecním zpravodajem v okrese je Letovák, zpravodaj obce Lety. Pracovníci obecního úřadu 

této obce datují první číslo zpravodaje přibliţně do roku 1950. V databázi Národní knihovny 

České republiky se však o tomto zpravodaji nenachází záznam starší neţli z roku 1994. 

Obecním zpravodajem s nejdelší historií, kterou dokládá záznam v databázi Národní 

knihovny, je tak Ţivot v Rudné, zpravodaj města Rudná. Pracovníci místního městského 

úřadu datují jeho vznik do roku 1957, databáze Národní knihovny do roku 1958. Dalšími 

obecními zpravodaji s tradicí sahající před rok 1989 jsou Všenorský zpravodaj (obec Všenory, 

1962), Soutok (obec Davle, 1970), Zrcadlo (obec Vrané nad Vltavou, 1970), Hostivický 

měsíčník (město Hostivice, 1973), Zpravodaj městečka pod Skalkou (město Mníšek pod Brdy, 

1976), Čisovické noviny (obec Čisovice, 1986). Databáze Národní knihovny potvrzuje 

příslušný rok vydání prvního čísla v případě Hostivického měsíčníku, Zpravodaje městečka 

pod Skalkou a Čisovických novin. Dlouholetá obyvatelka obce Všenory potvrdila, ţe 

Všenorský zpravodaj vycházel jiţ na počátku 70. Let 20. století.   

 18 zpravodajů (34,6 %) vzniklo v okrese Praha-západ v období mezi rokem 1989 a 

2000 (včetně). 8 těchto zpravodajů vzniklo krátce po změně politického reţimu v letech 1990 

a 1991.  

Počínaje rokem 2001 růst počtu obecních zpravodajů v okrese Praha-západ neustává. 

Od tohoto roku do současnosti bylo zaloţeno dokonce více zpravodajů neţli v devadesátých 

letech, konkrétně 21 zpravodajů (40,4 %).  

Zástupci obcí Jeneč, Průhonice, Řitka, Třebotov a Velké Přílepy nebyli schopni sdělit 

rok vydání prvního čísla zpravodaje.  

 

V okrese Beroun vychází 3 obecní zpravodaje (4,7 %), jejichţ tradice začala jiţ před 

rokem 1989. Nejstarším z nich je dle dat získaných dotazníkovým šetřením Broumský 

zpravodaj. Zástupci obecního úřadu obce Broumy, která je jeho vydavatelem, uvedli, ţe 

zpravodaj začal vycházet v roce 1977. Tento údaj potvrzuje i databáze Národní knihovny. 
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Další z nejstarších obecních zpravodajů v okrese je Chyňavský zpravodaj. Podle dat, která 

poskytl obecní úřad obce Chyňava, začal tento zpravodaj vycházet v roce 1987. Databáze 

Národní knihovny potvrzuje jeho existenci v roce 1989. Zpravodaj třebaňských občanů a 

chatařů vydávaný v obci Hlásná Třebaň začal vycházet rovněţ v roce 1987. Databáze Národní 

knihovny tento údaj potvrzuje.  

16 zpravodajů (37,2 %) vzniklo v okrese Beroun mezi rokem 1989 a 2000 (včetně). 4 

z těchto zpravodajů vznikly v letech 1990 a 1991.  

 Podobně jako v okrese Praha-západ i v okrese Beroun růst počtu obecních zpravodajů 

po roce 2000 neustal. Počínaje rokem 2001 do současnosti zde vzniklo 20 obecních 

zpravodajů (46,5 %). 

Obce Mořina a Mořinka (vydavatelé zpravodaje Mořinský kurýr) a dále obce Hýskov, 

Vráţ a Komárov nebyly schopny určit rok prvního vydání zpravodaje.  

Jak v okrese Praha-západ, tak v okrese Beroun vzniklo nejvíce obecních zpravodajů po 

roce 2000. Rozvoj tohoto typu periodika není tedy pravděpodobně zapříčiněn pouze změnou 

politického reţimu v roce 1989, ale také dostupnějšími a efektivnějšími technologiemi výroby 

tištěných periodik.   
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2.3.4 Ekonomické a organizační údaje o zpravodajích 

2.3.4.1 Roční náklady na výrobu zpravodajů 

Moţnost, nikoli však povinnost vydávat obecní zpravodaj přiznává obcím zákon 128/2000 Sb. 

o obcích. Tento zákon, ani ţádná jiná součást právního řadu ČR, však nedefinuje ţádná bliţší 

pravidla pro vydávání obecních zpravodajů. Schvalování výše finančních prostředků 

vynaloţených na zpravodaj je tedy stejně jako samotné rozhodnutí o jeho vydávání 

v kompetenci obecního či městského zastupitelstva. Jedním z cílů dotazníkového šetření bylo 

zjistit, kolik obce a města za vydávání zpravodajů platí. Respondenti byli tedy poţádáni, aby 

upřesnili výši prostředků vynakládaných na vydávání zpravodaje za jeden kalendářní rok.     

Finanční prostředky, které obce ročně vydávají na výrobu zpravodajů v obou zkoumaných 

okresech, jsou velmi různorodé. Pohybují se od částek v řádech tisícikorun aţ k milionovým 

hodnotám.  

Obce okresu Praha-západ investují do výroby svých zpravodajů přibliţně 5 809 000 

Kč ročně, do čehoţ nejsou započítány náklady 8 obcí a měst (15,4 %), které je 

v dotazníkovém šetření nesdělily. Jedná se o Dobrovíz, Jeneč, Kytín, Lichoceves, Průhonice, 

Řitka, Velké Přílepy, Zbuzany.  5 z těchto měst a obcí, které náklady nesdělily, má méně neţ 1 

000 obyvatel.  

Nejvíce peněz na výrobu zpravodaje v okrese Praha-západ, rovný milion korun ročně, 

vynakládá obec Jesenice. Následuje město Hostivice (870 000 Kč), město Roztoky (600 000 

Kč) a město Černošice (450 000 Kč).  

14 obecních zpravodajů v okrese (27 %) stojí více neţ 100 000 Kč ročně. Všechny tyto 

nejdraţší zpravodaje v okrese jsou vydávány v obcích s větším počtem obyvatel neţ 1500. 5 

obecních zpravodajů v okrese (9,6 %) stojí 51 000 aţ 100 000 Kč ročně. 16 zpravodajů (30,8 

%) stojí 11 000 aţ 50 000 ročně. 9 zpravodajů (17,3 %) stojí 10 000 Kč a méně za rok. Mezi 

těmito obcemi je 8, které mají počet obyvatel niţší neţ 1000.  

Z výše uvedených čísel je patrné, ţe vysoké náklady na zpravodaj mají zejména obce 

s vyšším počtem obyvatel. Počet obyvatel však není jediným faktorem, který ovlivňuje výši 

nákladů zpravodaje. Mezi počtem obyvatel a finančními náklady zpravodaje tedy nefunguje 

vţdy přímá úměra, jak ukazuje následující graf.   
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Graf 11: Počet obyvatel obcí a výše nákladů na výrobu obecních zpravodajů (Praha-západ)          

 

Obce okresu Beroun vynakládají na výrobu zpravodajů dohromady přibliţně 

2 516 000 Kč ročně. Do této sumy nejsou započítány náklady 9 obcí (21 %), které je 

v dotazníkovém šetření nesdělily. Jedná se o obce Hýskov, Chodouň, Chyňava, Lhotka, 

Mořinka, Otročíněves, Svatá, Újezd a Vráţ. 6 z těchto obcí má méně neţ 600 obyvatel. 

Nejvíce peněz na výrobu zpravodaje (1 100 000 Kč) v okrese Beroun vynakládá město 

Beroun, které má asi 18 23 obyvatel. Podobnou částku (1 mil. Kč) vydává na zpravodaj obec 

Jesenice v okrese Praha-západ, která má však pouze 5 500 obyvatel. Město Beroun následuje 

ve výši ročních výdajů na obecní zpravodaj v okrese Beroun město Hořovice (439 000 Kč), 

město Králův dvůr (220 000 Kč) a město Zdice (190 000 Kč). Zpravodaje těchto 4 měst (9,3 

%) jsou zároveň jedinými v okrese, jejichţ rozpočet přesahuje 100 000 Kč. Všechna města 

mají více neţ 3000 obyvatel.  

3 obecní zpravodaje v okrese (7 %) stojí 51 000 aţ 100 000 Kč ročně. 12 obecních 

zpravodajů (27,9 %) stojí 11 000 aţ 50 000 Kč ročně. Nejvíce zpravodajů v okrese stojí 

10 000 Kč a méně ročně. Je jich 16 (37,2 %). 15 z těchto zpravodajů vychází v obcích, které 

mají méně neţ 1 000 obyvatel 

Stejně jako v okrese Praha-západ i v okrese Beroun mají vysoké náklady na zpravodaj 

zejména obce s vyšším počtem obyvatel. Počet obyvatel však ani zde není jediným faktorem, 

který ovlivňuje výši nákladů zpravodaje. 
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Graf 12: Počet obyvatel obcí a výše nákladů na výrobu obecních zpravodajů (Beroun)          

 

Přes chybějící data z některých obcí (okres Praha-západ – 8, okres Beroun – 9) lze 

konstatovat, ţe obce okresu Praha západ vynakládají na výrobu zpravodajů dohromady 
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jednak tím, ţe v okrese Praha-západ je vydáváno více zpravodajů (52) neţli v okrese Beroun 

(43), ale také tím, ţe obecní zpravodaje v okrese Praha-západ jsou financovány vyššími 

částkami. Dokazují to následující další čísla. 14 obecních zpravodajů v okrese Praha-západ 

stojí více neţ 100 000 Kč ročně, kdeţto v okrese Beroun jsou takovéto zpravodaje pouze 4. 

Nejvyšší procento zpravodajů v okrese Praha-západ je financováno roční částkou 11 000 Kč 

aţ 50 000 Kč. Nejvyšší procento zpravodajů v okrese Beroun spadá do skupiny 

nízkonákladových periodik s ročním rozpočtem 10 000 Kč a méně. Finanční náklady na 

takovéto zpravodaje obvykle tvoří jen částky za papír a tisk. Jsou většinou vytvářeny 

dobrovolníky ve volném čase za nulovou finanční odměnu.  

V rámci této práce není moţné přesně popsat důvody rozdílu ve finančním zajištění 

zpravodajů v okrese Praha-západ a v okrese Beroun. Pravděpodobně se zde ukazuje větší 

ekonomická síla okresu Praha-západ.  
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2.3.4.2 Financování zpravodajů  

Obce vydávající zpravodaj mají několik moţností, jak tuto aktivitu financovat. Mohou pro 

potřeby zpravodaje vyčlenit příslušnou částku ve svém rozpočtu, vydělávat prodejem 

zpravodaje a uveřejňováním placené inzerce v jeho obsahu, nebo vyuţít dobrovolné příspěvky 

či granty, jsou-li k dispozici. Mohou téţ kombinovat více těchto způsobů financování.  

Naprostá většina zpravodajů v obou zkoumaných okresech je však financována z rozpočtu 

obcí.  

V okrese Praha-západ je tímto způsobem financováno 49 zpravodajů (94,2 %). Pro 11 

zpravodajů (21,2 %) je obecní rozpočet jediným zdrojem peněz.  Běţně uţívaným zdrojem 

financí je v okrese Praha-západ placená inzerce v obecním zpravodaji. Je vyuţívána 39 

zpravodaji (75 %). Ţádný zpravodaj však nepouţívá inzerci jako jediný zdroj peněz, nýbrţ ji 

kombinuje s dalšími zdroji. Podrobněji se inzercí v obecních zpravodajích zabývá podkapitola 

Placená inzerce. 7 zpravodajů (13,5 %) je spolufinancováno pomocí jejich prodeje. Čisovické 

noviny (obec Čisovice), Štěchovické proudy (obec Štěchovice) a Zrcadlo (obec Vrané nad 

Vltavou) stojí 10 Kč. Nučický zpravodaj (obec Nučice), Hvozdnický zpravodaj (obec 

Hvozdnice) a Soutok (obec Davle) stojí 5 Kč. Vydavatel Libčických novin, město Libčice nad 

Vltavou, neuvedl cenu výtisku. Ţádný z těchto zpravodajů není financován jen pomocí 

prodeje svých výtisků. 4 zpravodaje (7,7 %) jsou financovány z dobrovolných příspěvků. Pro 

3 z nich jsou tyto příspěvky jediným zdrojem peněz. Jedná se o zpravodaje obcí Černolice, 

Líšnice a Ptice.      

Graf 13: Zdroje financí obecních zpravodajů (Praha-západ)  
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V okrese Beroun je všech 43 zpravodajů (100 %) financováno z obecního rozpočtu. Pro 28 

zpravodajů (65,1 %) je obecní rozpočet jediným zdrojem financí. 11 zpravodajů (25,6 %) 

vyuţívá ke svému financování inzerci. To je výrazně méně neţli v okrese Praha-západ. Ţádný 

zpravodaj nepouţívá inzerci jako jediný zdroj peněz. 8 zpravodajů (18,6 %) je 

spolufinancováno jejich prodejem. Zpravodaj obce Praskolesy (obec Praskolesy) stojí 15 Kč. 

Hýskováček (obec Hýskov), Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů (obec Hlásná Třebaň), 

Tlustický zpravodaj (obec Tlustice), Zdické noviny (město Zdice) a Měsíční zpravodaj města 

Ţebráku (město Ţebrák) stojí 5 Kč. Obzor (obec Tmaň) stojí 3 Kč. Chyňavský zpravodaj 

(obec Chyňava) stojí 1 Kč. Ţádný z těchto zpravodajů není financován jen pomocí prodeje 

svých výtisků. 2 zpravodaje - Zpravodaj obce Praskolesy (obec Praskolesy) a Hýskováček 

(obec Hýskov) čerpají peníze z dobrovolných příspěvků. Pro ani jeden z nich to však není 

jediný zdroj peněz.  

Graf 14: Zdroje financí obecních zpravodajů (Beroun) 

 

 

2.3.4.3 Placená inzerce v obecních zpravodajích 
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zpravodaje potencionálním zdrojem finančních prostředků. V praktickém vyuţívání tohoto 

zdroje financí však mezi zpravodaji existují velké rozdíly. Tyto rozdíly jsou způsobeny jednak 

rozdílnou výší zájmu místních firem a občanů o inzerci a dále rozhodnutím vydavatelů 

zpravodaje o tom, zda a jaké mnoţství inzerce uveřejňovat. Někteří vydavatelé totiţ 

nepovaţují placenou inzerci za vhodnou součást obecního zpravodaje. Příkladem je zpravodaj 

města Berouna, jehoţ vydavatel komerční inzerci odmítá zařadit do obsahu zpravodaje, jak 
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potvrdila tisková mluvčí a šéfredaktorka zpravodaje města Berouna Jitka Soukupová.  

Ohledně dotazníkového šetření placené inzerce v obecních zpravodajích je nutno zdůraznit 

tyto dva fakty: 

 Tato kapitola shrnuje pouze údaje o placené inzerci pro jednotlivce a firmy. Některé 

zpravodaje poskytují svým občanům, místním občanským organizacím či obecním 

institucím moţnost uveřejňování inzerátů zdarma. Příklad tohoto typu inzerce lze 

nalézt například ve zpravodaji obce Niţbor. Starostka obce Niţbor, potvrdila, ţe 

obecní úřad nabízí místním občanům a firmám prostor pro inzerci zdarma. Tuto 

formu neplacené inzerce nepovaţuji za komerční inzerci.  

 Počet stran placené inzerce zjištěný dotazníkovým šetřením představuje přibliţný 

údaj. Mnoţství inzerce ve zpravodajích můţe být odlišný v závislosti na daném čísle 

zpravodaje. Respondenti byli poţádáni, aby uvedli průměrný počet stran placené 

inzerce.  

 

Placenou inzerci v okrese Praha-západ zařazuje do svého obsahu 39 zpravodajů (75 

%). 13 zpravodajů placenou inzerci neuveřejňuje. 11 z těchto obcí má počet obyvatel niţší neţ 

1000. Placená inzerce tedy v tomto okrese chybí zejména ve zpravodajích obcí s menším 

počtem obyvatel.  

V okrese Beroun zařazuje placenou inzerci do svého obsahu pouze 12 zpravodajů 

(27,9 %). Polovina vychází v obcích s počtem obyvatel vyšším neţ 1 000, polovina v obcích 

s méně neţ 1 000 obyvateli. Placená inzerce v obecních zpravodajích není v tomto okrese 

příliš rozšířená a neodvíjí se nijak od počtu obyvatel obcí.  

Mezi zkoumanými zpravodaji neexistuje jednotný systém umísťování inzerce do 

obsahu. Některé zpravodaje rozmisťují inzerci do celého obsahu, jiné zpravodaje umísťují 

inzertní stránku či blok inzertních stránek na konec svazku.  

 

Pro lepší přehled o objemu uveřejňované reklamy byly zpravodaje v této kapitole rozděleny 

do skupin podle formátu.  

40 zpravodajů v okrese Praha-západ má formát A4. Nejvyšší podíl placené inzerce 

v této skupině zpravodajů má Hostivický měsíčník (město Hostivice), a to 11 stran (39 % 

obsahu). Další 4 zpravodaje v této skupině mají podíl placené inzerce ve svém obsahu vyšší 

neţ 30 %. Jedná se o zpravodaje měst a obcí Dobřichovice, Libčice nad Vltavou, Zvole a 

Velké Přílepy. Tyto zpravodaje obsahují 6 nebo více stran placené inzerce.  

10 zpravodajů v okrese Praha-západ má formát A5. Velký podíl inzerce má ve svém 
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obsahu trojice zpravodajů těchto obcí a měst: Dolní Břeţany (11 stran; 34,4 % obsahu), 

Černošice (16 stran; 24,6 % obsahu), Jesenice (15 stran, 20 % obsahu). Zbylé zpravodaje 

v této skupině uveřejňují 1 aţ 3 strany placené inzerce. 

2 zpravodaje v okrese Praha-západ mají formát A3. Placenou inzerci zveřejňuje pouze 

1 z nich, Štěchovické proudy (4 strany, 25 % obsahu). 

 

34 zpravodajů v okrese Beroun má formát A4. Pouze 9 z nich uveřejňuje placenou 

inzerci. Největší mnoţství této inzerce uveřejňuje ve svém obsahu zpravodaj Komárovák 

(obec Komárov), a to 3 strany (25 % obsahu). Ostatní zpravodaje v této skupině uveřejňují 

placenou inzerci v rozsahu 1 strana nebo méně.  

V okrese Beroun vychází 8 zpravodajů ve formátu A5. Pouze 1, zpravodaj obce Tmaň, 

má ve svém obsahu placenou inzerci, a to 1 stranu.   

V okrese Beroun vychází 1 zpravodaj ve formátu B3. Jedná se o Měsíční zpravodaj 

města Ţebráku, u něhoţ se rozsah inzerce nepodařilo zjistit. 

 

Sebraná data ze zkoumaných okresů potvrzují vyšší vyuţití placené inzerce ve 

zpravodajích okresu Praha-západ neţli v okresu Beroun. Vydavatelé obecních zpravodajů 

v okrese Praha-západ jsou tedy této formě získávání financí otevřenější neţli v okrese Beroun. 

Také zájem lokálních inzerentů je v okrese Praha-západ pravděpodobně vyšší neţ v okrese 

Beroun, coţ lze patrně opět přičíst větší ekonomické síle prvně jmenovaného okresu.   

 

2.3.4.4 Distribuce zpravodajů 

Způsoby, jimiţ vydavatelé mohou šířit výtisky obecních zpravodajů mezi své příjemce, lze 

shrnout do následujících bodů: 

 doručování do poštovní schránky 

 distribuce na veřejných místech v obci  

 stánkový prodej 

Doručování do poštovních schránek můţe zajišťovat externí firma (např. Česká pošta), 

v menších obcích je pak obvyklé roznášení zpravodajů do domácností pracovníkem obecního 

úřadu či členem redakce. Distribucí na veřejných místech je myšlena moţnost vyzvednutí 

výtisku zpravodaje na k tomu určených veřejných místech jako je obecní úřad, místní kulturní 

středisko, knihovna či samoobsluha. Stánkový prodej znamená moţnost zakoupení zpravodaje 

v prodejnách tiskovin (v trafikách apod.).  
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47 zpravodajů (90,4 %) v okrese Praha-západ je distribuováno doručováním do 

poštovních schránek domácností. Z toho 32 zpravodajů je šířeno pouze tímto způsobem. 

Zbylých 15 zpravodajů kombinuje doručování do schránek s ještě dalším způsobem 

distribuce, ve všech případech jde o distribuci na veřejných místech.  

18 zpravodajů (34,6 %) je šířeno distribucí na veřejných místech. 16 zpravodajů 

distribuci na veřejných místech kombinuje s dalším způsobem šíření. Pouze 2 zpravodaje jsou 

dostupné výhradně prostřednictvím distribuce na veřejných místech. Jedná se o Štěchovické 

proudy města Štěchovice a Hvozdnický zpravodaj obce Hvozdnice.  

Stánkovým prodejem jsou šířeny 4 zpravodaje (7,7 %). 2 z těchto zpravodajů 

kombinují stánkový prodej s jiným způsobem šíření a 2 ho pouţívají jako jediný nástroj 

šíření. Jedná se o zpravodaje Libčické noviny města Libčice nad Vltavou a Zrcadlo obce 

Vrané nad Vltavou.  

Graf 15: Způsoby distribuce zpravodajů (Praha-západ) 

 

 

32 zpravodajů (74,4 %) v okrese Beroun je distribuováno doručováním do poštovních 

schránek domácností. Z toho 27 zpravodajů je šířeno pouze tímto způsobem. Zbylých 5 

zpravodajů kombinuje doručování do schránek s ještě dalším způsobem distribuce, ve všech 

případech jde o distribuci na veřejných místech.  

12 zpravodajů (27,9 %) je šířeno distribucí na veřejných místech. 7 zpravodajů 
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distribuci na veřejných místech kombinuje s dalším způsobem šíření. 5 zpravodajů  je 

dostupných pouze prostřednictvím distribuce na veřejných místech. 

 6 zpravodajů (14 %) je šířeno prostřednictvím stánkového prodeje.  2 z těchto 

zpravodajů kombinují stánkový prodej s jiným způsobem šíření. Zbylé 4 ho pouţívají jako 

jediný nástroj šíření. Jedná se o Měsíční zpravodaj města Ţebráku, Chyňavský zpravodaj, 

Zpravodaj obce Praskolesy a Tlustický zpravodaj.  

Graf 16: Způsoby distribuce zpravodajů (Beroun) 

 

 

2.3.4.5 Elektronická verze zpravodajů 

Ačkoli se tato práce zabývá tištěnými obecními zpravodaji, v jejím rámci byla zjišťována i 

míra dostupnosti jejich elektronické verze na internetu. Ačkoli internet se stává stále 

rozšířenějším médiem, nelze ho zatím povaţovat za univerzální zdroj informací dostupný 

všem bez rozdílu. Umoţňuje však zefektivnit distribuci zpravodaje pomocí vystavení jeho 

elektronické verze na webové stránce obce nebo zasílání elektronické verze emailem.  

39 obecních zpravodajů (75 %) v okrese Praha-západ je dostupných prostřednictvím 

internetu (webové stránky obce, nebo emailem). Pouze 13 zpravodajů není šířeno 

prostřednictvím internetu. 10 z těchto zpravodajů je vydáváno obcemi s méně neţ 1000 

obyvateli.  

24 obecních zpravodajů (55,8 %) v okrese Beroun je dostupných prostřednictvím 

internetu. 19 zpravodajů není šířeno prostřednictvím internetu. 16 z těchto zpravodajů je 

vydáváno obcemi s méně neţ 1000 obyvateli.  

Z uvedených údajů vyplývá, ţe více zpravodajů, jeţ mají zajištěnou distribuci 

elektronickou cestou, se nachází v okrese Praha-západ. Dále se ukazuje, ţe důleţitým 
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faktorem ovlivňujícím existenci či neexistenci elektronické formy zpravodaje je počet 

obyvatel obcí. Elektronickou formu zpravodaje totiţ postrádají v obou zkoumaných okresech 

zejména obce s méně neţ 1000 obyvateli. Počet obyvatel však není v tomto ohledu jediným 

podmiňujícím faktorem. V obou zkoumaných okresech lze nalézt zpravodaj vydávaný obcemi 

s vyšším počtem obyvatel, který nemá elektronickou formu. V okrese Praha-západ je to 

například zpravodaj obce Horoměřice (2 500 obyvatel), v okrese Beroun zpravodaj města 

Ţebrák (2 000 obyvatel).  
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2.3.5 Technické údaje o zpravodajích 

2.3.5.1 Periodicita zpravodajů 

Obecní zpravodaje v obou zkoumaných okresech mají nejrůznější periodicitu. 13 zpravodajů 

(25 %) v okrese Praha-západ jsou měsíčníky. 9 z nich je vydáváno obcemi s více neţ 1000 

obyvateli. Měsíční periodicita je tedy v okrese Praha-západ typická spíše pro větší obce. Není 

to však pravidlem, neboť měsíčně svůj zpravodaj vydává i obec Lichoceves, která má 208 

obyvatel.  

5 zpravodajů (9,6 %) vychází 11 krát za rok. Jsou tedy téměř měsíčníky, které 

nevydávají zpravodaj jeden měsíc v roce, zpravidla v létě nebo na konci roku, kdy mají 

členové redakce dovolenou. 1 zpravodaj (1,9 %) vychází 8 krát za rok. 6 zpravodajů (11,5 %) 

vychází 6 krát za rok. 1 zpravodaj (1,9 %) vychází 5 krát za rok. Nejvíce zpravodajů v okrese 

– 16 (30,8 %) jsou čtvrtletníky. 1 zpravodaj (1,9 %) vychází 3 krát za rok. 3 zpravodaje (5,8 

%) vycházejí 2 krát za rok. 1 zpravodaj vzchází 1 (1,9 %) krát za rok.   

5 zpravodajů (9,6 %) nemá ustálenou periodicitu. 2 z nich jsou občasníky. Zbylé 3 

uvedly počet výtisků za rok v určitých rozmezích. Letovák (obec Lety) vychází 3 krát aţ 6 

krát za rok. Zpravodaj městečka pod Skalkou (město Mníšek pod Brdy) vychází 5 krát aţ 6 

krát za rok. Horoměřický zpravodaj (obec Horoměřice) vychází 6 krát aţ 8 krát za rok.   

Graf 17: Periodicita obecních zpravodajů (Praha-západ) 

 

 

Primát, pokud jde o počet výtisků za rok, v okrese Beroun nedrţí měsíčníky, nýbrţ  

Všeradův kurýr, zpravodaj obce Všeradice, který vychází 27 krát za rok jako příloha 

čtrnáctideníku Naše noviny. Spoluprácí s komerčním deníkem se obci Všeradice podařilo 
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dosáhnout takové periodicity zpravodaje, která nemá ve zkoumaných okresech obdoby. Podle 

Bohumila Stibala, starosty obce Všeradice, uzavřel obecní úřad smlouvu s vydavatelem 

Našich novin na odkup 100 výtisků kaţdého vydání tohoto periodika. Těchto 100 výtisků je 

poté distribuováno v obci. Vydavatel Našich novin zařazuje obecní zpravodaj do kaţdého 

výtisku, kterých je vydáváno 1 200. Všeradův kurýr má rozsah 1 strany a je vloţen ve všech 

výtiscích Našich novin, coţ znamená, ţe je distribuován i mimo obec Všeradice. 

14 zpravodajů (32,6 %) v okrese Beroun jsou měsíčníky. Polovina z nich je vydávána 

obcemi s více neţ 1000 obyvateli a polovina obcemi s méně neţ 1000 obyvateli. Měsíčníkem 

je například Radniční list, zpravodaj města Berouna, které má 18 000 obyvatel, ale například i 

zpravodaj obce Točník, v níţ ţije 250 lidí.   

1 zpravodaj (2,3 %) – Zdické noviny vychází 11 krát ročně. 2 zpravodaje (4,7 %) 

vycházejí 10 krát ročně. 4 zpravodaje (9,3 %) vycházejí 6 krát ročně. 1 zpravodaj vychází (2,3 

%) vychází 5 ročně. 12 zpravodajů (27,9 %) v okrese Beroun jsou čtvrtletníky. 1 zpravodaj 

(2,3 %) vychází 3 krát za rok a 3 zpravodaje (7 %) vychází 2 krát za rok.  

4 zpravodaje (9,3 %) nemají ustálenou periodicitu. Chrustoš (obec Chrustenice) 

vychází 6 krát aţ 12 krát za rok. Srbecký občasník 4 krát aţ 5 krát za rok. Zpravodaj obce 

Suchomasty vychází 3 krát aţ 4 krát za rok a Tetínský zpravodaj vychází 1 krát aţ 2 krát za 

rok.  

Graf 18: Periodicita obecních zpravodajů (Beroun) 

 

 

Mezi zpravodaji v obou zkoumaných okresech převaţují měsíčníky a čtvrtletníky. 

Pokud jde o souvislost mezi počtem obyvatel obce a periodicitou jejího zpravodaje, nelze ve 
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všech případech konstatovat vztah přímé úměry. Mezi zpravodaji s největší periodicitou 

(měsíčníky) sice v okrese Praha-západ převaţují obce s počtem obyvatel vyšším neţ 1000, 

v okrese Beroun je to však jiţ jen polovina. V obou okresech existují obce s počtem obyvatel 

vyšším neţ 1000, které mají niţší periodicitu zpravodaje. V okrese Praha-západ jsou to 

například Dolní Břeţany (2500 obyvatel), jejichţ zpravodaj je čtvrtletník. V okrese Beroun 

například Niţbor (1659 obyvatel), jehoţ zpravodaj je rovněţ čtvrtletník. Zpravodaj s největší 

periodicitou v obou zkoumaných okresech (27 vydání za rok) pak vychází v obci Všeradice, 

která má pouze 426 obyvatel. Počet obyvatel obce tedy není jediným faktorem, který určuje 

periodicitu zpravodaje.  

 

2.3.5.2 Náklad zpravodajů 

 Náklad zpravodajů se přímo odvíjí od počtu obyvatel obcí. Není překvapením, ţe 

nejvyšší náklady v obou zkoumaných okresech mají zpravodaje největších měst.  

 Zpravodajem s nejvyšším nákladem (3 800 výtisků) je v okrese Praha-západ zpravodaj 

Odraz vydávaný městem Roztoky (7 000 obyvatel). Následuje zpravodaj Hostivický měsíčník 

(3 500 výtisků) města Hostivice (7 000 obyvatel). V okrese vychází dohromady 5 zpravodajů 

(9,6 %) s nákladem vyšším neţ 2 000 výtisků. Všechny jsou vydávány v obcích s počtem 

obyvatel vyšším neţ 4 000. 9 zpravodajů (17,3 %) má náklad 1 000 aţ 2 000 výtisků. 33 (63,5 

%) zpravodajů má náklad niţší neţ 1 000 výtisků. Zpravodajem s nejmenším nákladem je 

zpravodaj obce Lichoceves (208 obyvatel), který vychází v nákladu 80 výtisků. 5 obcí 

neuvedlo výši nákladu svých zpravodajů. 4 z nich mají počet obyvatel mezi 800 a 2 000, 

náklady jejich zpravodajů se tedy pravděpodobně pohybují v řádu stovek výtisků. Jedna 

z těchto obcí má 2 450 obyvatel (Průhonice), náklad jejího zpravodaje se tedy pravděpodobně 

pohybuje kolem 1 000 výtisků.  

 

 Zpravodajem s nejvyšším nákladem (10 000 výtisků) v okrese Beroun je zpravodaj 

města Beroun, které má 18 236. Následuje zpravodaj města Hořovice (6 500 obyvatel) 

Měšťan, který má náklad 4 000 výtisků. V okrese Beroun vycházejí pouze 3 zpravodaje (7 %) 

s nákladem vyšším neţ 2000 výtisků a pouze 2 zpravodaje (4,7 %) s nákladem 1 000 aţ 2 000 

výtisků. 34 zpravodajů (79 %) v okrese má náklad menší neţ 1 000 výtisků. Zpravodajem 

s nejmenším nákladem je zpravodaj obce Točník (251 obyvatel), který vychází v nákladu 30 

výtisků. 4 obce v okrese Beroun neuvedly výši nákladu svých zpravodajů. Jedna z nich 

(Hýskov) má počet obyvatel vyšší neţ 1 000, zbylé obce mají počet obyvatel menší neţ 1 000. 
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 Průměrný náklad všech zpravodajů okresu Praha-západ činí 868 výtisků a je vyšší 

neţli průměrný náklad zpravodajů okresu Beroun, který činí 729 výtisků. Do těchto čísel 

nejsou zahrnuty údaje z 5 obcí okresu Praha-západ a 4 obcí okresu Beroun.  

2.3.5.3 Barevné provedení zpravodajů 

Varianty barevného provedení zpravodajů lze shrnout do následujících bodů: 

 černobílé provedení 

 barevné provedení 

 jedna doplňková barva 

 obálka barevná, vnitřní strany černobílé 

 jiná varianta  

 

30 zpravodajů (57,7 %) v okrese Praha-západ vychází čistě v černobílém provedení. 8 

z těchto zpravodajů má roční rozpočet 10 000 Kč nebo méně. 11 černobílých zpravodajů je 

financováno částkou 11 000 Kč aţ 50 000 Kč ročně. 2 černobílé zpravodaje částkou 51 000 

Kč aţ 100 000 Kč a 3 černobílé zpravodaje mají roční rozpočet vyšší neţ 100 000 

(Horoměřický zpravodaj, Libčické noviny, Jílovské noviny). 6 obcí vydávající černobílý 

zpravodaj neuvedlo výši jeho ročního rozpočtu.  

 10 zpravodajů (19,2 %) v okrese Praha-západ má barevné provedení. 6 z těchto 

zpravodajů má roční finanční rozpočet vyšší neţ 100 000 Kč. Patří sem nejnákladnější obecní 

zpravodaje v okrese Jesenický kurýr, Hostivický měsíčník a Informační list města Černošice. 

Barevný tisk však není v okrese Praha-západ výsadou pouze výborně finančně zajištěných 

zpravodajů. V barvě je tisknut například i Ohrobecký občasník obce Ohrobec, který je 

financován částkou 10 000 Kč ročně.  

4 zpravodaje (7,7 %) vycházejí v černobílém provedení s jednou doplňkovou barvou.  

6 zpravodajů (11,5 %) vychází v černobílém provedení s barevnou obálkou. 

1 zpravodaj (1,9 %) má černobílé provedení s obálkou v černobílém provedení 

s jednou doplňkovou barvou.  

1 zpravodaj (Zvolské noviny) vydává v průběhu roku 5 černobílých čísel a na konci roku 

vydává barevné vánoční číslo.  
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Graf 19: Barevné provedení zpravodajů (Praha-západ) 

 

 

32 obecních zpravodajů (74,4 %) v okrese Beroun vychází v čistě černobílém 

provedení. 15 černobílých zpravodajů má roční rozpočet 10 000 Kč nebo méně. 7 černobílých 

zpravodajů je financováno částkou 11 000 Kč aţ 50 000 Kč. 2 černobílé zpravodaje jsou 

financovány částkou mezi 51 000 Kč a 100 000 ročně a 1 zpravodaj částkou 190 000 Kč 

ročně. 7 obcí vydávajících černobílý zpravodaj neuvedlo výši jeho ročního rozpočtu. 

Černobílé provedení je v okrese Beroun doménou spíše zpravodajů s niţšími finančními 

náklady.  

4 zpravodaje (9,3 %) v okrese Beroun jsou vydávány v barevném provedení. Jsou 

mezi nimi tři nejlépe finančně zajištěné zpravodaje v okrese: Radniční list (město Beroun), 

Měšťan (město Hořovice) a Králodvorský zpravodaj (město Králův dvůr). Všechny mají 

rozpočet vyšší neţ 100 000 Kč ročně. Tuto trojici doplňuje Tlustický zpravodaj (obec 

Tlustice) s rozpočtem 30 000 Kč ročně.  

6 zpravodajů (14 %) vychází v černobílém provedení s barevnou obálkou. 

Vydavatel 1 zpravodaje (2,3 %), Mezouňského oběţníku, uvedl, ţe tento zpravodaj 

vychází v černobílém provedení, výjimečně však také v barevném.   
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Graf 20: Barevné provedení zpravodajů (Beroun) 

 

  

Pro zkoumané okresy jsou typické zejména obecní zpravodaje v černobílém 

provedení, kterých je v obou případech většina. Barevné zpravodaje mají vyšší zastoupení 

v okrese Praha-západ (19,2 %) neţli v okrese Beroun (9,3 %). Jejich podíl je v obou 

případech celkem nízký. Pro většinu obcí je stále barevný tisk zpravodaje příliš nákladný.   

    

2.3.5.4 Počet stran a formát zpravodajů   

Většina zpravodajů v obou zkoumaných okresech má formát A4. V okrese Praha-západ jde o 

40 zpravodajů (76, 9 %) a v okrese Beroun o 34 zpravodajů (79,1 %).  

Druhým nejběţnějším formátem zpravodajů v obou zkoumaných okresech je A5. 

V okrese Praha-západ vychází v tomto formátu 10 zpravodajů (19,2 %). V okrese Beroun 8 

zpravodajů (18,6 %). 

Ostatní formáty zpravodajů představují ve zkoumaných okresech velmi řídký jev. 

V okrese Praha-západ vychází 2 zpravodaje (3,8 %) ve formátu A3. V okrese Beroun pak 

vychází 1 zpravodaj (2,3 %) ve formátu B3.  

Údaj o počtu stran zpravodaje zcela jasně nevypovídá o mnoţství článků a informací, 

které zpravodaj obsahuje, protoţe je v tomto ohledu nutné přihlédnout i k velikosti fontu 

písma, v němţ je zpravodaj vytištěn, k mnoţství a velikosti fotografií apod. Přesto se jedná o 

důleţitý údaj, který alespoň přibliţně vystihuje podobu zpravodaje  - zda se jedná o leták, 

několik spojených listů nebo svazek čítající několik desítek stran.   

Pokud jde o zjišťování počtu stran zpravodajů pomocí dotazníkového šetření, je nutné 
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zdůraznit tyto tři fakty:  

 Počet stran zjištěný pomocí dotazníkového šetření je pouze přibliţný. Počet stran 

většiny zpravodajů se lehce mění podle mnoţství informací, které redakce potřebuje 

v daném čísle zveřejnit. Rozdíl v počtu stran jednotlivých čísel (pokud existuje) se 

zpravidla pohybuje v řádu několika stran. Pod pojmem počet stran zpravodaje se tak 

rozumí přibliţný, průměrný počet stran. 

 Do počtu stran zpravodajů jsou v této kapitole zahrnuty pouze strany, na nichţ je 

vytištěn informační obsah zpravodaje, tzn. strany, které obsahují placenou inzerci, do 

údaje „počet stran“ zahrnuty nejsou (reklama v obecních zpravodajích je blíţe 

rozebírána v podkapitole Placená inzerce).  

 Vzhledem k tomu, ţe obecní zpravodaje ve zkoumaných okresech mají různé formáty, 

jsou údaje o počtu stran zpravodajů seřazeny do skupin podle formátu zpravodajů. 

 

Graf 21: Formáty zpravodajů (Praha-západ) 

 

Graf 22: Formáty zpravodajů (Beroun) 
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V okrese Praha-západ vychází 40 zpravodajů (76, 9 %) ve formátu A4. Vydavatelé 3 

z těchto zpravodajů neupřesnili počet jejich stran. Jde o Čisovické noviny (obec Čisovice), 

Informace (obec Tuchoměřice) a Ptický zpravodaj (obec Ptice).  1 zpravodaj ve formátu A4 

má více neţ 30 stran. Jedná se o Odraz, zpravodaj města Roztoky, který má 32 stran. Tento 

zpravodaj je vydáván městem, které má 7000 obyvatel a investuje do zpravodaje 600 000 Kč 

ročně. 1 zpravodaj spadá počtem svých stran do rozmezí 21 aţ 30. Jedná se o zpravodaj 

Zvonice vydávaný v obci Jíloviště, který má 23 stran. 13 zpravodajů má 11 aţ 20 stran. 10 

z těchto zpravodajů je vydáváno v obcích s vyšším počtem obyvatel neţli 1000. 22, čili 

nejvíce zpravodajů ve formátu A4, má 10 a méně stran. 8 z nich má méně neţ 5 stran. 

Zpravodaje s tímto relativně malým počtem stran ve formátu A4 jsou vydávány v 10 obcích 

s počtem obyvatel vyšším neţ 1000 a ve 13 obcích s počtem obyvatel niţším neţ 1000. 

Z uvedených čísel vyplývá, ţe počet obyvatel obce je důleţitým, ale ne jediným faktorem, 

který by jako jediný určoval počet stran zpravodajů.  

Graf 23: Počet stran u zpravodajů ve formátu A4 (Praha-západ) 

 

   

V okrese Praha-západ vychází 10 zpravodajů (19,2 %) ve formátu A5. 4 zpravodaje ve 

formátu A5 mají více neţ 30 stran. 3 z nich jsou dotovány roční částkou přesahující 100 000 

Kč. Zpravodajem s vůbec největším počtem stran v této skupině je Letovák (obec Lety), který 

má 53 stran. Vydává ho obec o 1 050 obyvatelích a dotuje ho částkou 45 000 Kč ročně. 

Následuje Informační list města Černošice, který má 49 stran. Dále Jesenický kurýr (obec 

Jesenice), který má 45 stran. Zpravodaje Černošic a Jesenice patří mezi nejlépe finančně 

zajištěné zpravodaje v okrese (Černošice – 450 000 Kč, Jesenice – 1000 000 Kč) a jsou 
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vydávány městem a obcí, které mají shodně 5 500 obyvatel. 2 zpravodaje ve formátu A5 

spadají počtem svých stran do rozmezí 21 aţ 30. 1 zpravodaj do rozmezí 11 aţ 20 stran. 3 

zpravodaje ve formátu A5 mají 10 a méně stran.   

Graf 24: Počet stran u zpravodajů ve formátu A5 (Praha-západ) 

 

 

V okrese Praha-západ vychází 2 obecní zpravodaje ve formátu A3. Jsou to 

Štechovické proudy (obec Štěchovice) a Tachlovické listy (obec Tachlovice). Prvně 

jmenovaný zpravodaj má 12 stran a je financován 40 000 Kč ročně. Druhý má 5 stran a je 

financová částkou 6 000 Kč ročně. 

 

V okrese Beroun vychází 34 zpravodajů (79,1 %) ve formátu A4. Vydavatelé 3 

z těchto zpravodajů neupřesnili počet jejich stran. Jde o Hýskováček (obec Hýskov), 

Lhotecký zpravodaj (obec Lhotka) a Osek dnes (obec Osek).  

 V okrese Beroun nevychází ani jeden zpravodaj, který by počtem stran převyšoval 

číslo 30. 1 zpravodaj spadá počtem svých stran do rozmezí 21 aţ 30. Jedná se o zpravodaj 

obce Praskolesy, který má 24 stran a je tak nejrozsáhlejším zpravodajem ve formátu A4 v 

okrese. 7 zpravodajů má 11 aţ 20 stran. 4 z těchto zpravodajů je vydáváno v obcích s vyšším 

počtem obyvatel neţli 1000, například zpravodaj největšího města okresu - Berouna (18 236 

obyvatel) či zpravodaj města Zdice (3 900 obyvatel). V této skupině se však objevují i 

zpravodaje menších obcí, například zpravodaj obce Srbsko (480 obyvatel). 23 zpravodajů ve 

formátu A4, tedy většina, má 10 a méně stran. 15 z nich má méně neţ 5 stran.  Zpravodaje 

s tímto relativně malým počtem stran ve formátu A4 jsou vydávány v 6 obcích s počtem 
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obyvatel vyšším neţ 1000 a v 17 obcích s počtem obyvatel niţším neţ 1000.  

Podobně jako v případě okresu Praha-západ, z uvedených čísel vyplývá, ţe počet 

obyvatel obce je důleţitým, ale ne jediným faktorem, který by jako jediný určoval počet stran 

zpravodajů.  

Graf 25: Počet stran u zpravodajů ve formátu A4 (Beroun) 

 

 

V okrese Beroun vychází 8 zpravodajů (18,6 %) ve formátu A5. Ani jeden z těchto 

zpravodajů nepřesahuje počtem svých stran číslo 20. 5 zpravodajů má 11 aţ 20 stran. 

Nejrozsáhlejším zpravodajem je zde Tetínský zpravodaj (obec Tetín), který má 20 stran. 

Vydává ho obec o 787 obyvatelích a dotuje ho částkou 12 000 Kč ročně. Následuje Zpravodaj 

třebaňských občanů a chatařů (Hlásná Třebaň), který má 16 stran, a Obzor (obec Tmaň), který 

má 15 stran. 3 zpravodaje v této skupině mají méně neţ 10 stran. 

Graf 26: Počet stran u zpravodajů ve formátu A5 (Beroun) 
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Měsíční zpravodaj města Ţebráku vychází jako jediný zpravodaj ve zkoumaných 

okresech ve formátu B3. Tento zpravodaj má 5,5 strany (s inzercí 6 stran). Je dotován 

poměrně vysokou částkou 78 000 Kč ročně.    

 

Na základě údajů o počtu stran obecních zpravodajů zjištěných dotazníkovým 

šetřením lze konstatovat, ţe zpravodaje v okrese Praha-západ jsou v průměru rozsáhlejší, neţ 

zpravodaje v okrese Beroun.  Průměrný počet stran zpravodajů ve formátu A4 v okrese Praha-

západ činí 10 stran. V okrese Beroun je to 7 stran. V údajích nejsou zahrnuty 3 zpravodaje ve 

formátu A4 z okresu Praha-západ a 3 zpravodaje ve formátu A4 z okresu Beroun, jejichţ 

vydavatel neupřesnil počet stran.  

Průměrný počet stran zpravodajů ve formátu A5 v okrese Praha-západ činí 27 stran. 

V okrese Beroun je to 12 stran. V údajích nejsou zahrnuty 3 zpravodaje ve formátu A4 

z okresu okresu Beroun, jejichţ vydavatel neupřesnil počet stran.  
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2.3.6 Personální údaje o zpravodajích 

Právní řád České republiky pojem obecní zpravodaj nezná. Obecní zpravodaje nicméně 

spadají do reţimu zákona 46/2000 Sb. (tiskového zákona), který se vztahuje na periodický 

tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky. Tiskový zákon je ovšem ze své podstaty 

příliš obecný, neboť právně definuje širokou oblast periodického tisku. Pravidla a povinnosti 

ohledně tvorby a vydávání obecních zpravodajů v něm nejsou nijak blíţe popsány.  To samé 

platí i o přispěvovatelích, kteří se podílejí na vytváření obsahu obecních zpravodajů. 

Vzhledem k tomu, ţe obecní zpravodaje jsou specifickými lokálními periodiky, jejichţ 

odlišnost od zpravodajských periodik v pravém slova smyslu tkví mimo jiné v tom, ţe ve 

svém obsahu informují o činnosti svého vydavatele, či zřizovatele, vyvstávají zde otázky 

ohledně statutu jejich přispěvovatelů důleţité otázky. Lze tyto autory povaţovat za novináře? 

Mohou se v případě zájmu stát členem Syndikátu novinářů.  

Barbora Osvaldová popisuje problémy s definicí lokálních tiskovin a pokusy o jejich 

řešení z pozice předsedkyně Komise pro etiku Syndikátu novinářů České republiky: „Komise 

pro etiku (KPE) při Syndikátu novinářů ČR poţádala Syndikát novinářů České republiky o 

podrobnější vymezení toho, kdo je novinář, a jak odlišit zpravodajská periodika od periodik 

eufemisticky řečeno účelových. Součástí dotazu také bylo, zda člověk prohlašující se za 

novináře můţe být zároveň zaměstnancem například radnice a jak postupovat v případě 

takových periodik, respektive kde je hranice mezi nezávislým tiskem a tiskem evidentně 

hájícím především zájmy jedné skupiny, např. politické.  

Stanovisko členské komise SNČR ke členství novinářů z časopisů, vydávaných úřady, 

ze dne 24. března bylo následující: „Podle Stanov Syndikátu novinářů ČR můţe být členem 

ten, kdo se novinářskou činností zabývá nejméně jeden rok před podáním přihlášky a má ze 

své novinářské činnosti převáţnou část svého příjmu. To jsou podstatné podmínky, jejichţ 

dodrţení sleduje při projednání přihlášek členská komise. Stanovy nikde neomezují tzv. 

nezávislost práce novináře při šíření informací.  Ve stanovách také není zmínka o tom, na 

základě jakých kritérií by bylo moţno hodnotit závislost či nezávislost novináře na názorech, 

doporučeních nebo přáních jeho sluţebně nadřízených nebo vydavatele. Nicméně lze 

v konkrétních případech najít nesporný vliv některých vydavatelů, který ovšem nelze 

v ţádném případě povaţovat za jakoukoli cenzuru. Podle názoru členské komise jde 

v takových případech o uţívání „práva“ vydavatele ne přednostní zařazování zpráv a článků, 

které nejsou v rozporu s posláním, záměry a cíli jeho organizace.  Při projednávání přihlášek 

za členy SNČR  u novinářů, zaměstnaných např. v časopisech obecních úřadů (a podobných, 
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někdy i vysloveně inzertních časopisů) se snaţí členská komise posoudit z předloţených 

ukázek, nakolik je ten či onen časopis poplatný svému vydavateli či zřizovateli. Podle toho 

také přihlášky posuzuje. Je toho názoru, ţe u podobných časopisů a „novin“ nelze najít zcela 

spolehlivé jednotné měřítko pro stanovení jisté závislosti a ţe je skutečně nutné přistupovat 

k závěru individuálně.“ (Osvaldová, 2007) 

Jak vyplývá ze stanoviska syndikátu, najít univerzální a jednoduchý způsob 

posuzování pracovníků vytvářejících obecní zpravodaj nelze. V některých případech se jedná 

o redaktory se zkušeností s prací v klasických zpravodajských médiích, kteří přistupují k práci 

na obecním zpravodaji s nezaujatostí a snaţí se o distribuci zpráv na profesionální úrovni. 

V jiných případech jsou redaktory obecních zpravodajů zaměstnanci obecního či městského 

úřadu bez jakékoli předchozí zkušenosti s novinářskou profesí. Redaktorem zpravodaje je 

často i starosta či zastupitel informující čtenáře o své vlastní činnosti.  

 

2.3.6.1 Počet zaměstnanců místních samospráv tvořících zpravodaje 

Personální zajištění zpravodajů ve zkoumaných okresech je velmi různorodé. V některých 

obcích mají přípravu zpravodaje v popisu práce zaměstnanci obecního (městského) úřadu 

nebo najatí redaktoři, v jiných případech jsou zpravodaje dílem nebo dobrovolníků 

vykonávajících veškerou redakční činnost ve svém volném čase. I velikost redakcí je velmi 

různorodá, od jednotlivců aţ po týmy několika redaktorů. 

Celkový počet přispěvovatelů a autorů obecního zpravodaje je poměrně problematické 

zjistit, jelikoţ můţe zahrnovat i externí autory jednotlivých článků. Pojem „počet 

zaměstnanců tvořících zpravodaj“ bylo tedy nutné v rámci této práce blíţe definovat. Pojmem 

„zaměstnanci“ rozumím jedince, kteří pracují pro obecní (městský) úřad, dostávají za svou 

práci mzdu, a v popisu jejich práce je příprava obecního zpravodaje buď jako jediná pracovní 

náplň, nebo jedna z několika pracovních činností. Do počtu zaměstnanců tedy nejsou 

započítáváni dobrovolníci, jimţ vydavatel zpravodaje za jejich práci neplatí. V případě, ţe 

zpravodaj je tvořen pouze dobrovolníky, byli respondenti dotazníkového šetření instruováni 

zapsat jako odpověď číslo 0. Dotazníkové šetření tak zjišťovalo pouze počet zaměstnanců, 

kteří jsou za svou práci na zpravodaji placeni vydavatelem zpravodaje (obcí či městem). 

 

Většinu zpravodajů v okrese Praha-západ tvoří 1 aţ 2 zaměstnanci. Jde o 28 

zpravodajů (53,8 %).  9 zpravodajů (17,3 %) tvoří 3 aţ 4 zaměstnanci. 3 zpravodaje (5,77 %) 

tvoří 5 či více zaměstnanců. Jedná se zpravodaje Štěchovic (6 zaměstnanců), Jílového u Prahy 
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(10 zaměstnanců) a Dolních Břeţan (15 zaměstnanců). V případě Dolních Břeţan se podílí na 

přípravě zpravodaje celé zastupitelstvo obce. 7 zpravodajů (13,5 %) je tvořeno pouze 

dobrovolníky ve volném čase. 5 vydavatelů zpravodaje (9,6 %) neupřesnilo počet 

zaměstnanců tvořících zpravodaj. Jde o obec Jeneč, Průhonice, Řitka, Tachlovice, Velké 

Přílepy.   

Graf 27: Počet zaměstnanců obecního (městského) úřadu tvořících zpravodaj (Praha-západ) 

 

    

Stejně jako v okrese Praha-západ i v okrese Beroun většinu zpravodajů tvoří 1 aţ 2 

zaměstnanci. Jde o 27 zpravodajů (62,8 %). 6 zpravodajů (14 %) tvoří 3 aţ 4 zaměstnanci. 3 

zpravodaje (7 %) tvoří 5 či více zaměstnanců. Jedná se o zpravodaj obce Koněprusy (6 

zaměstnanců) a měst Králův dvůr (8 zaměstnanců) a Ţebrák (6 zaměstnanců). 2 zpravodaje 

(4,7 %) jsou tvořeny pouze dobrovolníky ve volném čase. V okrese Beroun 5 vydavatelů 

zpravodajů (11,6 %) neupřesnilo počet zaměstnanců tvořících zpravodaj. Jde o obec Hýskov, 

Chyňava, Komárov, Otročíněves a Vráţ.  

 

Tvorbu většiny obecních zpravodajů mají v popisu práce 1 či 2 zaměstnanci obecního 

či městského úřadu, kteří jsou za práci placeni a tvorba zpravodaje je pro ně jedinou nebo 

jednou z několika pracovních povinností. Těmto zaměstnancům mohou dále vypomáhat další 

redaktoři, kteří za práci na zpravodaji nejsou placeni a vykonávají ji jako dobrovolníci.  
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Graf 28: Počet zaměstnanců obecního (městského) úřadu tvořících zpravodaj (Beroun) 

 

    

2.3.6.2 Vzdělání odpovědné osoby 

V rámci dotazníkového šetření bylo dále zjišťováno nejvyšší dosaţené vzdělání osoby, která 

má zásadní úlohu při vytváření zpravodaje. Touto osobou se rozumí například šéfredaktor, 

editor či odpovědný redaktor odvádějící podstatnou část práce na zpravodaji (tvorba článků, 

výběr a shromaţďování příspěvků, jazyková korekce apod.) 

25 zpravodajů (48 %) je spravováno odpovědnou osobou se středoškolským 

vzděláním zakončeným maturitou. Odpovědná osoba 21 zpravodajů (40,4 %) má 

vysokoškolské vzdělání. Jsou zde zastoupeni absolventi nerůznějších vysokoškolských oborů, 

jak humanitních, tak technických. Většina respondentů však vysokoškolský obor odpovědné 

osoby nespecifikovala. 1 zpravodaj (1,9 %) je spravován osobou se základním vzděláním. 5 

vydavatelů obecních zpravodajů (9,6 %) v okrese Praha-západ neuvedlo vzdělání odpovědné 

osoby. Jedná se o obce a města Jeneč, Průhonice, Roztoky, Řitka a Velké Přílepy.  

Graf 29: Vzdělání odpovědné osoby (Praha-západ) 
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19 zpravodajů (44,2 %) v okrese Beroun je spravováno odpovědnou osobou se 

středoškolským vzděláním zakončeným maturitou. 16 zpravodajů (37,2 %) je spravováno 

odpovědnou osobou s vysokoškolským vzděláním. Odpovědné osoby 3 (7 %) zpravodajů 

mají středoškolské vzdělání bez maturity. 1 zpravodaj (2,3 %) je spravován osobou se 

základním vzděláním. Zajímavý úkaz pak představuje sloţení redakce Viţinského zpravodaje 

(obec Viţina), kterou tvoří tři ţáci místní základní školy, kteří z vlastní iniciativy vytvářejí 

obecní zpravodaj. Odpovědné osoby tohoto zpravodaje tedy (zatím) nemají ukončené 

základní vzdělání. 3 vydavatelé obecních zpravodajů (7 %) v okrese Beroun neuvedli vzdělání 

odpovědné osoby. Jde o zpravodaje obcí Otročíněves, Hýskov a Vráţ. 

Graf 30: Vzdělání odpovědné osoby (Beroun) 

 

 

Nejvíce obecních zpravodajů v obou zkoumaných okresech tedy řídí odpovědné osoby 

se středoškolským vzděláním s maturitou. Podíl zpravodajů řízených odpovědnými osobami 

s vysokoškolským vzděláním je však v obou okresech poměrně vysoký.  

 

2.3.6.3 Zkušenost odpovědné osoby s předchozí prací ve zpravodajských médiích  

 

V rámci dotazníkového šetření byla zjišťována i zkušenost odpovědných osob (pojem 

definován v předcházející podkapitole) s předchozí prací ve zpravodajských médiích. Účelem 

tohoto šetření bylo zjistit profesionální úroveň redakcí vytvářejících zpravodaje, tj. zda se 

skládají z novinářů-amatérů, či naopak z profesionálů s určitou zkušeností s prací v médiích.  

 

Redakce většiny obecních zpravodajů v okrese Praha-západ, konkrétně 29 (55,8 %), 

vedou amatérští ţurnalisté, kteří nemají ţádnou předcházející zkušenost s prací v médiích. 3 
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zpravodaje (5,8 %) jsou spravovány odpovědnou osobou, která má předchozí zkušenost 

s prací v médiích kratší neţli 3 roky. 5 zpravodajů (9,6 %) vede odpovědná osoba s mediální 

zkušeností dlouhou 3 aţ 5 let. 10 zpravodajů (19,2 %) spravuje odpovědná osoba se 

zkušeností více neţ 5 let. 8 z těchto zpravodajů řízených zkušenými profesionály vychází ve 

větších obcích s více neţ 2000 obyvateli a je financováno částkami vyššími neţ 100 000 Kč 

ročně. Profesionálně řízené redakce obecních zpravodajů jsou tedy podle těchto dat doménou 

větších obcí a měst okresu Praha-západ, které vynakládají na zpravodaje vysoké finanční 

částky. 5 vydavatelů obecních zpravodajů (9,6 %) v okrese Praha-západ neuvedlo zkušenost 

odpovědné osoby.    

Graf 31:  Zkušenost odpovědné osoby s prací ve zpravodajských médiích (Praha-západ) 

 

 

Rovněţ v okrese Beroun je většina zpravodajů, konkrétně 24 (55,8 %), spravována 

amatérskými ţurnalisty bez předchozí zkušenosti z mediální oblasti. 3 zpravodaje (7 %) jsou 

spravovány odpovědnou osobou, která má předchozí zkušenost s prací v médiích kratší neţli 

3 roky. 5 zpravodajů (11,6 %) vede odpovědná osoba s mediální zkušeností dlouhou 3 aţ 5 

let. 8 zpravodajů (18,6 %) spravuje odpovědná osoba se zkušeností více neţ 5 let. Na rozdíl 

od okresu Praha-západ nejsou zpravodaje řízené zkušenými profesionály výlučnou záleţitostí 

větších měst a obcí. 3 zpravodaje řízené odpovědnou osobou s dlouhou zkušeností z mediální 

oblasti vycházejí v obcích a městech s více neţ 1000 obyvateli. Zbylých 5 vychází v obcích 

s méně neţ 1000 obyvateli. Vůbec nejmenší obcí vydávající zpravodaj řízený zkušeným 

profesionálem je Svatý Jan pod Skalou, kde ţije 132 obyvatel. 3 vydavatelé obecních 

zpravodajů (7 %) v okrese Beroun neuvedli zkušenost odpovědné osoby. 
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Graf 32:  Zkušenost odpovědné osoby s prací ve zpravodajských médiích (Beroun) 
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2.3.7 Zajištění názorové plurality v obsahu zpravodajů 

 

2.3.7.1 Přítomnost opozice v redakční radě zpravodajů 

Obecní zpravodaje představují typ média, který je potencionálně problematický z hlediska 

zajištění názorové plurality obsahu. To vyplývá z jednoduchého faktu, ţe redakce většiny 

zpravodajů jsou kontrolovány zastupitelstvem obce, obecní radou či starostou. Pokud jsou 

výše uvedené orgány ovládnuty jednou politickou stranou, či více politickými stranami 

v koalici, získává tak dané politické uskupení faktickou kontrolu nad obecním zpravodajem. 

V návaznosti na to zde pak vyvstává moţnost vyuţití tohoto média, hrazeného zcela či 

částečně z veřejných peněz, nejen k informování občanů, ale také k politické agitaci a 

(neplacené) politické reklamě. Jedním ze způsobů, jak tomuto zneuţívání veřejných 

finančních prostředků zamezit, je vytvoření redakční rady zpravodaje, v níţ je kromě 

vládnoucí koalice zastoupena i místní opozice. Jedním z cílů této práce bylo zjistit, kolik 

zpravodajů je kontrolováno redakční radou, jejímiţ členy jsou i zástupci místní opozice.    

 

Pouze 7 samospráv obcí vydávajících obecní zpravodaj (13,5 %) v okrese Praha-západ 

umoţnilo dle dotazníkového šetření účast opozice v redakční radě obecního zpravodaje. Jedná 

se o samosprávy těchto obcí a měst: Hostivice, Chrášťany, Jílové u Prahy, Nučice, Roztoky, 

Štěchovice, Vestec. V 15 obcích (28,8 %) není ustavena místní politická opozice, takţe její 

účast v redakční radě je bezpředmětná. Ve 25 obcích (48 %) není redakční rada ustavena nebo 

v ní opozice není účastna. Vydavatelé 5 zpravodajů (9,6 %) neupřesnili situaci ohledně 

redakční rady zpravodaje.  

 

Pouze 3 samosprávy obcí vydávajících obecní zpravodaj (7 %) v okrese Beroun 

umoţnily účast opozice v redakční radě obecního zpravodaje. Jedná se o samosprávy těchto 

obcí a měst: Hostomice, Loděnice, Ţebrák. V 17 obcích (40 %) není ustavena místní politická 

opozice, takţe její účast v redakční radě je bezpředmětná. Ve 20 obcích (46,5 %) není 

redakční rada ustavena nebo v ní opozice není účastna. Vydavatelé 3 zpravodajů (7 %) 

neupřesnili situaci ohledně redakční rady zpravodaje.  

 

Tato data potvrzují, ţe zajištění názorové plurality v obsahu obecního zpravodaje 

pomocí politicky barevné redakční rady není pro většinu vydavatelů obecních zpravodajů 

prioritou.   
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Graf 33: Přítomnost opozice v redakční radě zpravodajů (Praha-západ) 

 

 

Graf 34: Přítomnost opozice v redakční radě zpravodajů (Beroun) 
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3. Hloubkové rozhovory se zástupci vybraných obecních 

zpravodajů 

 

Následující kapitola obsahuje popis zpracovaných hloubkových rozhovorů provedených 

s osobami odpovědnými za vytváření zpravodajů. Účelem těchto rozhovorů bylo získání 

hlubších poznatků o organizaci vytváření zpravodajů, personálním sloţení redakcí, kontrole 

obsahu jeho vydavatelem či redakční radou a zajišťování názorové plurality zpravodajů.  

Smyslem této kapitoly je popsat jednotlivé aspekty produkce obecních zpravodajů za pomoci 

příkladů redakční praxe na konkrétních zpravodajích.  

 

3.1 Popis metodiky hloubkových rozhovorů  

 

3.1.1 Výběr respondentů 

Za účelem provedení hloubkových rozhovorů bylo v obou zkoumaných okresech vybráno pět 

zpravodajů, jejichţ zástupci byli dotazováni během hloubkových rozhovorů. Zpravodaje byly 

zvoleny tak, aby reprezentovaly co nejširší spektrum obcí zkoumaných okresů, pokud jde o 

počet obyvatel.  

Hloubkové rozhovory byly provedeny v okrese Praha-západ se zástupci zpravodajů 

těchto měst a obcí: Černošice (5 500 obyvatel), Dobřichovice (3100 obyvatel), Řevnice (3000 

obyvatel), Lety (1 050 obyvatel), Jíloviště (610 obyvatel).  

Hloubkové rozhovory byly provedeny v okrese Beroun se zástupci zpravodajů těchto 

měst a obcí: Beroun (18 236 obyvatel), Hořovice (6 500 obyvatel), Niţbor (1 659 obyvatel), 

Hlásná Třebaň (720 obyvatel), Srbsko (480 obyvatel).    

 

3.1.2 Okruhy informací zjišťovaných hloubkovými rozhovory 

Informace zjišťované pomocí hloubkových rozhovorů jsou rozděleny do těchto tematických 

skupin:  

 Základní údaje o zpravodaji - účelem této skupiny otázek hloubkových rozhovorů 

bylo získat informace na následující témata: funkce zpravodaje, historie zpravodaje. 
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 Personální zajištění - účelem této skupiny otázek hloubkových rozhovorů bylo získat 

následující informace: počet členů redakce zpravodaje; forma realizace práce 

redaktorů (celý úvazek, částečný úvazek, dohoda o provedení práce, dobrovolnická 

práce ve volném čase); přítomnost redaktorů v obecním či městském zastupitelstvu 

(politická angaţovanost); spolupráce redakce s profesionálním jazykovým 

korektorem; spolupráce redakce s profesionálním fotografem; spolupráce redakce 

s jinými odborníky (např. profesionálními grafiky či odborníky na IT pro 

elektronickou verzi zpravodaje). 

 Kontrola obsahu zpravodaje - účelem této skupiny otázek hloubkových rozhovorů 

bylo získat přehled o tom, kdo (kromě členů redakce) kontroluje obsah zpravodaje a 

má moţnost zasahovat do jeho obsahu před vydáním. Otázky zjišťovaly informace o 

těchto tématech: existence redakční rady; sloţení redakční rady; schvalování obsahu 

zpravodaje redakční radou či vydavatelem (starostou, zastupitelstvem apod.); 

existence předem stanovených pravidel či etického kodexu pro vydávání zpravodaje; 

kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva nebo jiných 

úřadů.    

Poslední z této skupiny otázek hloubkového zpravodaje se týkala případné kontroly či 

dozoru zpravodaje ze strany krajského úřadu či ministerstva. „…Dozor podle § 123 

an. zákona o obcích se teoreticky můţe uplatnit ohledně obsahové stránky radničních 

periodik, pokud by byla v rozporu se zákony a podzákonnými předpisy. Tento dozor je 

následný, jinak řečeno zpravidla na základě podnětu. Podnět krajskému úřadu ohledně 

potřeby dozoru v určité otázce můţe podat kdokoli, nejde však o podání, které by 

zahajovalo ze zákona řízení či jiný proces. Je na úvaze dozorového úřadu, zda úkony 

dozoru zahájí…V praxi lze těţko očekávat, ţe by krajský úřad poţadoval na obci 

splnění úkolu vyváţenosti obsahu jejích novin, neboť chybí takto jasně daná povinnost 

v zákoně či podzákonném předpisu...“ (Svatošová, 2007) 

 Zajištění názorové plurality - smyslem této skupiny otázek bylo zjistit, zda zpravodaj 

poskytuje platformu pro uveřejňování názorově pluralitního obsahu. Otázky zjišťovaly 

informace na tato témata: existence moţnosti místní politické opozice podílet se na 

tvorbě zpravodaje (např. zveřejněním článku); moţnost lidí, kteří nejsou členy redakce 

zpravodaje a obecního zastupitelstva, podílet se na tvorbě zpravodaje (např. 

uveřejněním příspěvku v rubrice „dopisy čtenářů“).  
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3.2 Popis zpravodajů na základě hloubkových rozhovorů 

 

3.2.1 Informační list města Černošice (zpravodaj města Černošice) 

3.2.1.1 Základní údaje 

Tento obecní zpravodaj je vydáván jedním z největších měst v okrese Praha-západ. Jedná se o 

barevný zpravodaj ve formátu A5, který vychází s měsíční periodicitou. Město na jeho výrobu 

vynakládá 450 000 Kč ročně. Zpravodaj je vydáván od roku 1991. Jeho vydavatelem je přímo 

Městský úřad Černošice. Hloubkový rozhovor proběhl dne 5.3. 2009. Na otázky odpovídal 

odpovědný redaktor zpravodaje Ing. Stanislav Janovský.  

 Podle slov odpovědného redaktora je primární funkcí zpravodaje přinášet informace 

z městského úřadu. Jeho smyslem není suplovat klasická zpravodajská periodika. Do 

zpravodaje pravidelně přispívají starosta, členové městské rady, vedoucí odborů městského 

úřadu a náčelník městské policie.  

3.2.1.2 Personální zajištění 

Vytváření obsahu zpravodaje má v dlouhodobém popisu práce jeden zaměstnanec městského 

úřadu, kterým je právě odpovědný redaktor Stanislav Janovský. Janovský není členem 

obecního zastupitelstva a není aktivním politikem. Je pouze zaměstnancem města. Má 

předchozí zkušenost s prací ve zpravodajských médiích (novinách) delší neţli pět let.  

 Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionální fotografa. V jeho obsahu se objevují 

fotografie amatérských fotografů, za něţ vydavatel zpravodaje neplatí.  

 Zpravodaj dále vyuţívá sluţeb dvou externích zaměstnanců. Jde o jazykového 

korektora a grafika. Jejich spolupráce s vydavatelem zpravodaje je řešena dohodou o 

provedení práce.   

 

3.2.1.3 Kontrola obsahu zpravodaje: 

Město Černošice nezřídilo redakční radu, která by byla určena pro kontrolu zpravodaje. 

Redakční radu dle slov odpovědného redaktora nahrazuje rada města. Tento orgán místní 

samosprávy má v Černošicích 7 členů, mezi něţ patří starosta, místostarostka, místostarosta a 

další 4 zastupitelé. 4 radní jsou členové ODS, 1 radní je členem ČSSD, místostarostka je 

členkou KDU-ČSL, 1 radní je nestraník. V radě města není zastoupena místní politická 

opozice, například členové politické strany Věci veřejné, z nichţ 4 jsou členové městského 
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zastupitelstva. Výše uvedená fakta potvrzují, ţe Informační list města Černošice je jedním ze 

zpravodajů, jejichţ obsah je kontrolován redakční radou tvořenou zejména politiky místní 

koalice bez účasti místní opozice.    

Odpovědný redaktor Janovský rozesílá zpracovaný obsah nového čísla před jeho 

vytisknutím kaţdému členu rady města, která má moţnost vyjádřit své připomínky. Podle slov 

odpovědného redaktora Janovského rada města se kvůli schválení nového čísla zpravodaje 

neschází, jelikoţ na to nemá čas. V praxi je proto odpovědný redaktor podřízen starostovi, 

který schvaluje nové číslo zpravodaje před jeho vydáním 

Kontrola či dozor obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.1.4 Zajištění názorové plurality:  

 
Část obsahu zpravodaje zajišťují vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu. Například 

vedoucí finančního odboru dodává příspěvky týkající se povinných poplatků apod.  Moţnost 

přispívat článkem do zpravodaje mají i zástupci místních spolků a sdruţení, například 

dobrovolných hasičů, skautského oddílu, Sokola, zahrádkářského spolku apod.  

 Zpravodaj neobsahuje rubriku dopisy čtenářů. Podle slov odpovědného redaktora je 

tomu tak proto, ţe občané projevují malý zájem o uveřejňování svých příspěvků. Obsah listu 

je však dle odpovědného redaktora občanům otevřen. Většina dopisů od občanů adresovaných 

městskému úřadu se týká konkrétního problému (např. stavu chodníku v určité ulici). Tyto 

dopisy jsou předávány příslušným odborům městského úřadu, které zajišťují přímou odpověď 

tazateli a nejsou obvykle uveřejňovány ve zpravodaji.     

 Představitelé místní opozice mají podle slov odpovědného redaktora moţnost přispívat 

svými články do obsahu zpravodaje. Na internetových stránkách místní opozice je však 

Informační list města Černošice terčem kritiky. „…starosta Rádl (ODS) dle hesla „vítěz bere 

vše“ ovládl Informační list a za peníze těch, kteří ho volili, těch, kteří ho nevolili a dokonce i 

těch, kteří vůbec nechodí k volbám, vyrábí propagandu vlastní politické strany a spřízněných 

podnikatelů…“ uvádí například členka místní organizace strany Věci veřejné Daniela 

Göttelová. (Göttelová, 2008)  
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3.2.2 Informační list (zpravodaj města Dobřichovice) 

 

3.2.2.1 Základní údaje 

Tento obecní zpravodaj je vydáván středně velkým městem okresu Praha-západ, které má 3 

100 obyvatel. Jedná se o barevný měsíčník ve formátu A4, který vychází od roku 1994. Město 

na jeho výrobu vynakládá 100 000 Kč ročně. Vydavatelem zpravodaje je přímo Městský úřad 

Dobřichovice. Hloubkový rozhovor proběhl dne 2.3.2009. Na otázky odpovídal odpovědný 

redaktor zpravodaje Mgr. Václav Kratochvíl.  

Většinu obsahu zpravodaje podle odpovědného redaktora tvoří zprávy o dění 

v Dobřichovicích. Menší část zpravodaje informuje o případných kulturních či sportovních 

akcích v sousedních obcích. Podle odpovědného redaktora je záměrem vydavatele poskytovat 

praktické informace občanům Dobřichovic, případně i dalším čtenářům, například místním 

chatařům.  Zpravodaj vychází od roku 1995. Od roku 2005 je zpravodaj tisknut v barvě.  

 

3.2.2.2 Personální zajištění 

Vytváření obsahu zpravodaje má v soustavném popisu práce jeden zaměstnanec městského 

úřadu, kterým je právě odpovědný redaktor Václav Kratochvíl. Odpovědný redaktor je 

zároveň členem rady města za Sdruţení ODS a nezávislých kandidátů, které má v obecním 

zastupitelstvu většinu. Je to téţ bývalý starosta Dobřichovic. Jako důchodce nadále pracuje 

pro městský úřad formou částečného úvazku. Jeho úkolem je koordinace výroby zpravodaje. 

Zároveň je autorem přibliţně třetiny příspěvků kaţdého čísla. Václav Kratochvíl nemá 

předchozí zkušenost s prací ve zpravodajských médiích.  

 
Starosta města přispívá pravidelně do obsahu zpravodaje úvodníkem, u kterého není 

připojena jeho fotografie.  

 Zpravodaj vyuţívá sluţeb dvou profesionálních fotografů. Jedná se místní občany, 

kteří své snímky poskytují zpravodaji zdarma. V obsahu zpravodaje se objevují i fotografie 

amatérských fotografů. 

 Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionálního jazykového korektora.   

Zpravodaj vyuţívá sluţeb profesionálního grafika. Tento pracovník není zaměstnán 

městským úřadem, ale je za svou práci pro zpravodaj placen.    
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3.2.2.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Zpravodaj města Dobřichovice je řízen redakční radou, kterou tvoří 1 zaměstnankyně 

městského úřadu mající na starosti kulturu a 5-ti členná městská rada, jejímţ členem je i 

odpovědný redaktor zpravodaje. Politická scéna v Dobřichovicích, pokud jde o zastoupení 

politických stran, není příliš pestrá. Naprostá většina zastupitelstva kandidovala jako nezávislí 

kandidáti pod hlavičkou ODS nebo KDU-ČSL. Jeden ze zastupitelů je kandidátem ČSSD a 

v redakční radě přítomen není. 

 Odpovědný redaktor rozesílá zpracovaný obsah nového čísla před jeho vytisknutím 

redakční radě, která vyjádří své případné připomínky a poté zpravodaj schválí k tisku.  

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.2.4 Zajištění názorové plurality 

Moţnost přispívat článkem do zpravodaje mají zástupci místních spolků a sdruţení, například 

dobrovolných hasičů, skautského oddílu, Sokola, zahrádkářského spolku apod.  

 V obsahu zpravodaje se nepravidelně objevuje rubrika dopisy čtenářů. Podle slov 

odpovědného redaktora je tomu tak proto, ţe zájem občanů o přispívání do zpravodaje není 

velký. Pokud čtenář projeví zájem uveřejnit příspěvek týkající se dění ve městě, redakce mu 

to umoţní.   

 Na komunální politické scéně v Dobřichovicích není ustavena výrazná opozice. Jeden 

zástupce opoziční ČSSD je členem obecního zastupitelstva a do zpravodaje nepravidelně 

přispívá.  
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3.2.3 Ruch (zpravodaj města Řevnice) 

 

3.2.3.1 Základní údaje  

 Tento obecní zpravodaj je vydáván středně velkým městem, které má 3 000 obyvatel. 

Jedná se o měsíčník tisknutý černobíle s jednou doplňkovou barvou ve formátu A4, který 

vychází od roku 1990. Město na jeho výrobu vynakládá 180 000 Kč ročně. Vydavatelem 

zpravodaje je přímo Městský úřad Řevnice. Zpravodaj vychází s měsíční periodicitou, vţdy 

na začátku měsíce. Hloubkový rozhovor se uskutečnil 7.4.2009.  Na otázky odpovídal 

šéfredaktor zpravodaje Mgr. Tomáš Hromádka. 

 Většinu obsahu zpravodaje, který v dubnu 2009 oslavil dvacáté výročí své existence, 

podle odpovědného redaktora tvoří zprávy o dění v Řevnicích a okolí a informace o činnosti 

městské samosprávy. Zpravodaj obsahuje i pravidelnou rubriku popisující historii města, 

kterou vytváří předseda místní letopisecké komise. Podle šéfredaktora povaţuje místní 

samospráva zpravodaj Ruch za hlavní zdroj informací o své činnosti. 

 

3.2.3.2 Personální zajištění 

Vytváření obsahu zpravodaje má v soustavném popisu práce jeden zaměstnanec městského 

úřadu, kterým je právě šéfredaktor Tomáš Hromádka. Hromádka není členem městského 

zastupitelstva, ani aktivním politikem. Je dlouholetým redaktorem časopisů různých spolků a 

sdruţení (např. skautských novin) a jedním ze zakladatelů Sdruţení amatérských novinářů. 

Pro městský úřad pracuje na částečný úvazek. Kromě toho je šéfredaktorem ještě dalšího 

zpravodaje – měsíčníku Městské části Praha – Velká Chuchle. Kromě redaktorské činnosti 

Tomáš Hromádka zajišťuje rovněţ sazbu zpravodaje Ruch.     

 Do zpravodaje pravidelně přispívá úvodníkem starosta města. Úvodník je otištěn 

společně s jeho fotografií.  

 Zpravodaj vyuţívá sluţeb profesionální jazykové korektorky. Jedná se o bývalou 

učitelku češtiny v současné době v důchodu. Pro městský úřad pracuje na dohodu o provedení 

práce.   

 Šéfredaktor a jazyková korektorka jsou jedinými zaměstnanci městského úřadu, kteří 

jsou za práci na zpravodaji placeni.  

 Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionálního fotografa. Většinu fotografií dle 

šéfredaktora dodávají spolky a organizace, jejichţ zástupci přispívají do obsahu zpravodaje 

článkem. Autorem zbylých fotografií je sám šéfredaktor.   
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3.2.3.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Zpravodaj města Řevnice je řízen tříčlennou redakční radou, kterou tvoří šéfredaktor Tomáš 

Hromádka, dále Jindřich König, předseda letopisecké komise, který do zpravodaje přispívá 

články o historii obce. Třetí členkou redakční rady je Veronika Stará, bývalá vedoucí místního 

kulturního střediska. Ani jeden ze členů redakční rady není členem zastupitelstva města ani 

aktivním politikem.  

Politická scéna, pokud jde o zastoupení politických stran a sdruţení, je v Řevnicích 

poměrně pestrá. V městském zastupitelstvu Řevnic nemá ţádná strana výraznou většinu. 

Městská rada se skládá ze členů ODS, členů sdruţení nezávislých kandidátů Naše Řevnice a 

členů KDU-ČSL. V zastupitelstvu jsou dále přítomni členové dalšího sdruţení nezávislých 

kandidátů Řevnice pro budoucnost. Rozloţení politických sil mezi kandidáty čtyř politických 

stran a sdruţení nedává jakékoli politické straně moţnost převzít kontrolu nad zpravodajem. 

Zastoupení v redakční radě je nepolitické a členové všech místních politických stran a 

sdruţení mají moţnost spoluvytvářet obsah zpravodaje.   

Šéfredaktor rozesílá zpracovaný obsah nového čísla před jeho vytisknutím starostovi. 

Pokud starosta není přítomen, zasílá nové číslo místostarostovi. Vedení města však podle 

šéfredaktora připomínkuje pouze rubriku věnovanou jednání městské rady. Záznamy z jednání 

městského zastupitelstva jsou vyvěšeny na webové stránce města. 

Podle šéfredaktora nezasahuje městská rada do obsahu zpravodaje a jeho vytváření 

nechává plně v kompetenci jeho a redakční rady. Výsledkem je, ţe se ve zpravodaji objevují i 

články kritické vůči městské radě a starostovi. Příkladem je článek „Kde je to dětské hřiště?“, 

kde opoziční zastupitel kritizuje radnici za nedodrţení slibu postavit ve městě dětské hřiště. 

(Sudek, 2009) 

Redakční rada se při kontrole a schvalování obsahu zpravodaje řídí etickým kodexem, 

který má však pouze nepsanou podobu. Tento etický kodex všeobecně zakazuje zveřejňování 

vulgárního a pornografického materiálu. Šéfredaktor uvedl jako příklad kontroly obsahu 

zpravodaje ze strany redakční rady nedávný zákaz uveřejnění reklamy na travesty show nebo 

na finanční půjčky s lichvářskou úrokovou sazbou.  

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

3.2.3.4 Zajištění názorové plurality 

Pokud jde o zveřejňování příspěvků ve zpravodaji, dle šéfredaktora mají přednost členové 

redakční rady a městského zastupitelstva (tzn. i opozice). Moţnost přispívat článkem do 



83 

 

zpravodaje mají dále zástupci místních spolků a sdruţení, například dobrovolných hasičů, 

skautského oddílu, Sokola, zahrádkářského spolku apod.  

Obecní zpravodaj je otevřen i řadovým občanům města, jejichţ příspěvky jsou 

uveřejňovány ve zvláštní rubrice. Tato rubrika se objevuje téměř v kaţdém čísle. V obsahu 

není zařazena pouze výjimečně.  
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3.2.4 Letovák (zpravodaj obce Lety) 

  

3.2.4.1 Základní údaje  

Tento obecní zpravodaj je vydáván středně velkou obcí okresu Praha-západ, která má 1 050 

obyvatel. Jedná se o zpravodaj tisknutý barevně ve formátu A5. Obec na jeho výrobu 

vynakládá 45 000 Kč ročně.  Vydavatelem zpravodaje je přímo Obecní úřad Lety. Zpravodaj 

vychází s nepravidelnou periodicitou 3 krát aţ 6 krát za rok.  Hloubkový rozhovor se 

uskutečnil 30.4.2009. Na otázky odpovídala dlouholetá redaktorka zpravodaje Alena 

Vanţurová. 

Zpravodaj Letovák začal podle obecního úřadu Lety vycházet jiţ v roce 1950, coţ 

z něj činí pravděpodobně nejstarší, dodnes existující obecní zpravodaj v okrese. V databázi 

Národní knihovny České republiky se však o tomto zpravodaji nenachází záznam starší neţli 

z roku 1994. Podle Aleny Vanţurové existoval o vydávání zpravodaje záznam v obecní 

kronice, která však byla z velké části zničena při povodni v roce 2002. Ačkoli se datum 

začátku vydávání zpravodaje nepodařilo oficiálně potvrdit, jisté je, ţe Letovák má dlouhou 

historii. Redaktorka Alena Vanţurová se podílela na jeho tvorbě ještě před rokem 1989 jako 

zaměstnankyně MNV.   

 

3.2.4.2 Personální zajištění 

Na přípravě zpravodaje Letovák pracuje 6 lidí. 4 z nich jsou zaměstnanci obecního úřadu. 

Jedná se o starostu Jiřího Hudečka, místostarostu Josefa Cmírala a dvě zaměstnankyně úřadu - 

účetní Alenu Vanţurovou a referentku Ivana Melicharovou. Členy redakce jsou dále dva 

dobrovolníci, občané obce Lety Pavel Kosatík a Tomáš Bím. První z nich je profesionální 

spisovatel a publicista, druhý profesionální malíř a grafik. Šéfredaktorem zpravodaje je 

spisovatel Pavel Kosatík, který má dlouholeté zkušenosti s prací v mediální oblasti. Ani jeden 

ze členů redakce není za práci na zpravodaji placen. Dva členové redakce (šéfredaktor a 

grafik), kteří nejsou zaměstnanci obecního úřadu, poskytují své sluţby obecnímu zpravodaji 

jako sponzorský dar.  

Starosta obce je pravidelně píše úvodník zpravodaje, zprávy o činnosti obecního 

zastupitelstva. Účetní a redaktorka zpravodaje Alena Vanţurová přispívá informacemi o 

zasedání obecního zastupitelstva, ţivotě v obci a činnosti kynologického klubu. Referentka 

obecního úřadu Ivana Melicharová má na starosti rubriku obsahující informace obecního 
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úřadu a společenskou rubriku. Místostarosta informuje o činnosti Sokola.  Šéfredaktor 

zpravodaje Pavel Kosatík přispívá články o ţivotě v obci.  

Mezi vydáními zpravodaje, vyvěšuje obecní úřad zápisy z jednání obecního 

zastupitelstva na internet.    

Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního jazykového korektora. Jazykovou 

korekturu zajišťuje šéfredaktor zpravodaje.  

Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionálního fotografa.  

Odbornou sazbu zpravodaje zajišťuje grafické studio Pavla Bíma formou 

sponzorského daru. Obecní úřad platí pouze náklady na papír a tisk.  

 

3.2.4.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Zpravodaj obce Lety je řízen čtyřčlennou redakční radou, kterou tvoří starosta, místostarosta a 

dvě zaměstnankyně obecního úřadu, které jsou rovněţ členkami redakce zpravodaje. Starosta 

je členem ODS a místostarosta je nestraník. Redakční rada se podle redaktorky Aleny 

Vanţurové schází z časových důvodů pouze nepravidelně. Obsah nového čísla zpravodaje 

před jeho vydáním dává šéfredaktor Kosatík ke schválení starostovi obce.   

Zastupitelstvo obce má 7 členů.  Kromě členů ODS a nestraníků v zastupitelstvu 

zasedá jeden člen KDU-ČSL. Místní opozice v této poměrně malé obci není ustavena. Všichni 

členové zastupitelstva mají moţnost do zpravodaje přispívat. 

Redakce nemá stanovený ţádný soubor psaných pravidel pro vytváření zpravodaje, ani 

etický kodex.  

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.4.4 Zajištění názorové plurality:  

Obecní zpravodaj je otevřen i řadovým občanům obce, jejichţ příspěvky jsou 

uveřejňovány ve zvláštní rubrice. Zájem občanů o přispívání však dle redaktorky Aleny 

Vanţurové není příliš velký.  

Šéfredaktor Pavel Kosatík navíc uveřejňuje ve zpravodaji své rozhovory s místními 

občany, kteří jsou něčím výjimeční.    
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3.2.5 Zvonice (Zpravodaj obce Jíloviště) 

 

3.2.5.1 Základní údaje  

Tento obecní zpravodaj je vydáván menší obcí okresu Praha-západ, která má 610 

obyvatel. Jedná se o černobílý dvouměsíčník ve formátu A4, který vychází od roku 1992. 

Obec na jeho výrobu vynakládá 30 000 Kč ročně. Vydavatelem zpravodaje je přímo Obecní 

úřad Jíloviště. Hloubkový rozhovor se odehrál 23.4.2009. Na otázky odpovídal redaktor 

zpravodaje a místostarosta obce Ing. Jan Vorel. 

Poslání zpravodaje je podle redaktora Vorla informovat o dění v obci nejen občany 

Jíloviště, ale také místní chataře. 

 

3.2.5.2 Personální zajištění 

Vydávání zpravodaje Zvonice zajišťuje 5 lidí. 3 z nich jsou členové zastupitelstva obce 

(starosta, místostarosta a zastupitelka). Starosta a místostarosta jsou placenými funkcionáři 

obecního úřadu. Starosta Karel Dostálek zajišťuje rubriku obsahující oznámení obecního 

úřadu. Místostarosta Jan Vorel má na starosti inzertní část zpravodaje, informace o sportovní 

dění v obci, rubriku pro dopisy čtenářů a zajišťuje téţ sazbu a elektronickou verzi zpravodaje. 

Obecní zastupitelka Libuše Fatková vytváří rubriku o aktuálním dění v obci a rubriku o 

činnosti místního sboru dobrovolných hasičů. Čtvrtý člen redakce nemá ţádnou funkci 

v místní samosprávě. Je místním občanem a pro zpravodaj zajišťuje zejména fotografie. Pátý 

člen redakce je téţ občanem Jíloviště. Zastává funkci jazykového korektora. 

3 členové redakce nejsou za svou práci na zpravodaji placeni. Starosta a místostarosta 

dostávají za výkon svých funkcí plat. Toto ohodnocení jim však náleţí za mnoho jiných 

pracovních úkonů, takţe finanční ohodnocení za výrobu zpravodaje je spíše symbolické.  

Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního korektora ani fotografa. Členem redakce je 

jazykový korektor a fotograf, kteří nejsou za práci na zpravodaji placeni. Členem redakce je 

odborník na IT, místostarosta Vorel.  

 

3.2.5.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

V zastupitelstvu obce Jíloviště nejsou přítomni ţádní členové parlamentních stran České 

republiky. Všichni zastupitelé jsou členy místních sdruţení nezávislých kandidátů: Sdruţení 

pro Jíloviště, Sportovci obce Jíloviště, Hasiči obci.  

Zpravodaj obce Jíloviště je řízen tříčlennou redakční radou, kterou tvoří starosta, 
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místostarosta a jedna zastupitelka. Všichni členové redakční rady jsou zároveň členy redakce. 

Starosta a místostarosta jsou členy Sdruţení pro Jíloviště, zastupitelka je členkou sdruţení 

Hasiči obci. Zástupci sdruţení Sportovci obce Jíloviště v redakční radě zastoupení nejsou. 

Tito zastupitelé však v obci nefigurují jako opozice vůči dvěma zbylým sdruţením. Opozice 

v obci Jíloviště tak není ustavena.  

Obsah nového čísla zpravodaje před jeho vydáním kontroluje a schvaluje redakční 

rada. Redakce zpravodaje se řídí nepsanou dohodou, která určuje základní pravidla o 

vytváření obsahu zpravodaje. Tato dohoda zakazuje zveřejňovat určité typy inzerce. U 

sporných příspěvků rozhoduje o jejich otištění redakční rada. V případě kritiky zastupitelstva 

a rady obce v otištěném příspěvku občana či čtenáře dohoda zaručuje právo kritizovaného 

zveřejnit v listu svou reakci na kritiku. Nezveřejňují se vulgární příspěvky.   

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.5.4 Zajištění názorové plurality 

Většinu obsahu zpravodaje obce Jíloviště tvoří jeho redakce. Články přispívají dále 

zástupci místních sdruţení. Občané mají moţnost přispívat téţ.  Politická opozice v této menší 

obci není ustavena.  
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3.2.6 Radniční list (zpravodaj města Beroun) 

 

3.2.6.1 Základní údaje 

Tento zpravodaj je vydáván největším městem v okrese Beroun, které má 18 236 obyvatel. 

Jedná se o barevný měsíčník ve formátu A4. Město na jeho výrobu vynakládá 1 100 000 Kč 

ročně. Jeho vydavatelem je přímo Městský úřad Beroun. Hloubkový rozhovor se odehrál 

10.4.2009. Na otázky odpovídala šéfredaktorka zpravodaje a tisková mluvčí Městského úřadu 

Beroun Mgr. Jitka Soukupová.  

Radniční list začalo město Beroun vydávat v březnu 2003 v černobílé verzi s modrou 

doplňkovou barvou (obálka) v rozsahu 12 stran za účelem informování veřejnosti o dění ve 

městě, o chystaných projektech a akcích. Od června 2007 má zpravodaj šestnáct stran, je 

plnobarevný a obsahuje samostatnou přílohu Berounská revue s přehledem všech kulturních a 

sportovních akcí v Berouně a okolí, společenskou rubrikou a dalšími stálými rubrikami. 

Všichni pořadatelé akcí tak mají moţnost zdarma prezentovat své aktivity. Nárazově má 

Radniční list 20 i 24 stran, a to zejména v období, kdy se ve městě koná více akcí nebo jedna 

velká, významná např. Hrnčířské trhy Beroun spojené s oslavami Dnů evropského dědictví 

druhý víkend v září. Dvakrát ročně zpravodaj obsahuje mimořádnou přílohu – v září přehled 

volnočasových aktivit zejména pro rodiny s dětmi a v listopadu přehled poskytovatelů 

sociálních sluţeb a doplňkových programů pro občany Berouna. Zajímavostí je rubrika O čem 

jednala městská rada před sto lety. Neobvyklá je i barevná škála zpravodaje, kaţdé roční 

období je vymezené jednou barvou a jednotlivá čísla pak jejími odstíny – jaro zelená, léto 

červená, podzim hnědá a zima modrá.  

 

3.2.6.2 Personální zajištění 

Kompletní přípravu zpravodaje pro sazbu včetně korektur má na starosti tisková mluvčí Jitka 

Soukupová v rámci své pracovní náplně. Jitka Soukupová absolvovala vysokoškolský 

magisterský cyklus v oboru ţurnalistika. Asistentka tajemníka starosty Zdeňka Slivková má 

za úkol vytvářet přehled kulturních, sportovních a společenských akcí – i u ní je to jedna 

z mnoha činností, které vykonává v rámci své práce pro městský úřad. Ani jedna ze 

jmenovaných pracovnic není členkou městského zastupitelstva. Jedná se o zaměstnankyně 

městského úřadu vykonávající svou práci na celý úvazek.  

Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionální jazykového korektora. Jazykovou korekci 

zajišťuje šéfredaktorka.  
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Zpravodaj obvykle zveřejňuje snímky amatérských fotografů. Ve výjimečných 

případech kupuje fotografie od regionálních, profesionálních fotografů. 

 Zpravodaj vyuţívá sluţeb profesionálního DTP studia, které zajišťuje sazbu a 

elektronickou verzi zpravodaje.   

 

3.2.6.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Zastupitelstvo města Beroun je sloţeno ze zástupců vícero politických stran a sdruţení. Jsou 

v něm přítomni členové ODS, ČSSD, KSČM, SZ a nezávislí kandidáti. Zpravodaj města 

Beroun řídí čtyřčlenná redakční rada. Jejími členy jsou obě redaktorky zpravodaje a dále 

místostarosta města a vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ. Jeden člen 

redakční rady, místostarosta Ing. Tomáš Havel, je členem městského zastupitelstva. Havel je 

členem ODS. Členové ostatních stran přítomných v zastupitelstvu města členy redakční rady 

nejsou.    

Redakční rada se schází jednou měsíčně a schvaluje obsah jednotlivých stran, podle 

něhoţ se pak hlavní část zpravodaje připravuje. Poté se doplňují pouze aktuální informace. 

Finální kontrolu před tiskem provádí tisková mluvčí a místostarosta, který tímto zároveň 

odsouhlasí zpravodaj k tisku, případně doplní nejţhavější novinky. 

Tvorba zpravodaje se řídí vnitřními pravidly, která schválila rada města. Účelem 

těchto pravidel je podle šéfredaktorky zachování informačního charakteru zpravodaje, bez 

reklamních a politicky zabarvených sdělení.   

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.6.4 Zajištění názorové plurality 

Podle šéfredaktory jsou ve zpravodaji zveřejňovány pouze příspěvky nekomerční a 

nepolitické povahy, které mají charakter zpravodajství. Zpravodaj údajně nezveřejňuje názory, 

komentáře ani polemiky ţádného politika. Příspěvky členů zastupitelstva a dalších politiků 

musí mít informační charakter.  

 V rámci této práce byla provedena kontrola posledních 10 čísel tohoto zpravodaje. 

Jako jeho zvláštnost lze označit to, ţe neosahuje pravidelný úvodník starosty. Za posledních 

10 čísel se úvodník objevil pouze v 1 případě. Starosta se nicméně ve zpravodaji objevuje na 

fotografiích.   

 Pokud čtenáři ţádají o zveřejnění dopisu, který se týká jednotlivce či úzké skupiny 
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lidí, není mu vzhledem k omezenému prostoru zpravodaje vyhověno. Na tyto dopisy 

odpovídá městský úřad pisateli individuálně. Týkají-li se dopisy širší problematiky, redakce se 

snaţí reagovat samostatným článkem, a to i v případě, ţe problém není v kompetenci 

městského úřadu. Článek je pak uváděn v rubrice „Zeptali jsme se za vás“, kde je zároveň 

připojena odpověď daného odpovědného subjektu. 
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3.2.7 Měšťan (zpravodaj města Hořovice) 

 

3.2.7.1 Základní údaje 

Tento zpravodaj je vydáván větším městem v okrese Beroun, které má 6 500 obyvatel. Jedná 

se o barevný měsíčník ve formátu A4. Město na jeho výrobu vynakládá 439 000 Kč ročně. 

Jeho vydavatelem je přímo Městský úřad Hořovice. Hloubkový rozhovor se odehrál 2.4.2009.  

Na otázky odpovídala šéfredaktorka zpravodaje Yvetta Hájková.  

Zpravodaj města Hořovice začal vycházet v roce 1999 pod názvem Občan, který byl 

v roce 2006 změněn na Měšťan.  

 
 

3.2.7.2 Personální zajištění 

Kompletní přípravu zpravodaje pro sazbu včetně korektur má v popisu práce vedoucí 

městského informačního centra Yvetta Hájková. Městské informační centrum je součástí 

Městského kulturního centra, příspěvkové organizace zřizované městem. Yvetta Hájková 

pracuje pro Městský úřad Hořovice na plný úvazek a vytváření zpravodaje je jednou z jejích 

nejdůleţitějších činností.  

Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionální jazykového korektora. Jazykovou korekci 

zajišťuje šéfredaktorka.  

Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionálního fotografa.   

 Zpravodaj vyuţívá sluţeb profesionálního grafika, který zajišťuje sazbu a 

elektronickou verzi zpravodaje.  

 

3.2.7.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Zpravodaj města Hořovice řídí čtyřčlenná redakční rada, která kontroluje obsah kaţdého 

nového čísla před jeho vydáním. Redakční rada se skládá z šéfredaktorky zpravodaje, starosty, 

místostarosty a předsedy místního fotbalového klubu. Šéfredaktorka zpravodaje není členkou 

zastupitelstva a aktivní političkou. Starosta obce Luboš Číţek je kandidátem KDU-ČSL. 

Místostarosta Jiří Auterský je kandidátem ODS. Předseda fotbalového klubu SK Hořovice 

není členem městského zastupitelstva.    

 Politická scéna, pokud jde o zastoupení politických stran a sdruţení, je v Hořovicích 

poměrně pestrá. Městská rada se skládá ze členů ODS, členů KDU-ČSL a nezávislých 

kandidátů. V městském zastupitelstvu jsou dále přítomni kandidáti ČSSD, KSČM a SDŢ.   
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 Z výše uvedených údajů vyplývá, ţe zpravodaj města Hořovic je kontrolován redakční 

radou, v níţ nejsou zastoupeny všechny politické strany přítomné v zastupitelstvu. V redakční 

radě zasedají zástupci KDU-ČSL a ODS, kteří spolu s nezávislými ovládají městskou radu. 

Zástupci dalších stran (ČSSD, KSČM, SDŢ) v redakční radě zpravodaje zastoupeni nejsou.  

Redakce zpravodaje nemá k dispozici stanovený soubor pravidel pro tvorbu 

zpravodaje. Řídí se pouze obecnými pravidly zakazujícími například zveřejňování vulgárních 

příspěvků apod. 

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.7.4 Zajištění názorové plurality:  

Podle šéfredaktory jsou ve zpravodaji zveřejňovány pouze příspěvky nekomerční a 

nepolitické povahy, které mají charakter zpravodajství. Autorkou většiny příspěvků je ona 

sama. Zpravodaj údajně nezveřejňuje názory, komentáře ani polemiky ţádného politika. 

Příspěvky členů zastupitelstva a dalších politiků musí mít informační charakter. Zpravodaj 

uveřejňuje dopisy čtenářů pouze zřídka, protoţe zájem občanů je malý.  

  



93 

 

3.2.8 Nižborský list (zpravodaj obce Nižbor) 

 

3.2.8.1 Základní údaje 

Tento zpravodaj je vydáván obcí v okrese Beroun, které má 1 659 obyvatel. Jedná se o 

černobílý čtvrtletník ve formátu A4, který vychází se čtvrtletní periodicitou. Jeho vydavatelem 

je přímo Obecní úřad Niţbor. Město na jeho výrobu vynakládá 80 000 Kč ročně. Hloubkový 

rozhovor se odehrál 5.5. 2009.  Na otázky hloubkového rozhovoru odpovídala starostka obce 

Kateřina Zusková.  

 Zpravodaj obce Niţbor začal vycházet v září roku 2005.   

 

3.2.8.2 Personální zajištění 

Redakci zpravodaje tvoří 2 zaměstnankyně obecního úřadu, kterými jsou starostka obce 

Kateřina Zusková a pracovnice obecního úřadu Alena Hlaváčková.  Redakce provádí sběr 

příspěvků pro otištění ve zpravodaji. Členky redakce jsou zároveň autorkami některých 

článků. Starostka Zusková je uvolněnou starostkou, coţ znamená, ţe vykonává svou funkci 

jako hlavní pracovní úvazek. Pro ni i pro její kolegyni Hlaváčkovou je práci na zpravodaji 

jednou z mnoha činností vykonávaných pro obecní úřad. Starostka je členkou ODS. 

Pracovnice obecního úřadu není členkou zastupitelstva a aktivní političkou. Ani jedna 

z členek redakce nemá zkušenosti s předchozí prací ve zpravodajských mediích.  

Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionální jazykového korektora.  

Zpravodaj nevyuţívá sluţeb profesionálního fotografa.   

 Zpravodaj vyuţívá sluţeb profesionálního grafika, který zajišťuje sazbu a 

elektronickou verzi zpravodaje. Tento grafik není zaměstnancem obecního úřadu, nýbrţ 

externistou, který je za práci na zpravodaji placen.  

 

3.2.8.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Zpravodaj obce Niţbor oficiálně řídí redakční rada, která se skládá ze čtyř členů. Jsou jimi 

zastupitelé Tomáš Hanák, Pavel Hučko, Libuše Krátká a Karel Lenický. Všichni členové 

redakční rady jsou zároveň obecními zastupiteli. 3 z nich jsou nezávislými kandidáty, jeden je 

kandidátem ODS.  

 Politická scéna, pokud jde o zastoupení politických stran a sdruţení, není v Niţboru 

příliš široká. Naprostou většinu mají v zastupitelstvu obce kandidáti ODS a nezávislí, kteří 

také společně tvoří obecní radu. V zastupitelstvu je kromě ODS a nezávislých přítomna pouze 
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jedna kandidátka KSČM, která v redakční radě nezasedá.   

Redakce zpravodaje nemá k dispozici stanovený soubor pravidel pro tvorbu 

zpravodaje. Řídí se pouze obecnými pravidly zakazujícími například zveřejňování vulgárních 

příspěvků apod.  

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.8.4 Zajištění názorové plurality 

 Podle starostky jsou ve zpravodaji zveřejňovány pouze příspěvky nepolitické povahy. 

Zpravodaj uveřejňuje pravidelně příspěvky zástupců místních spolků a sdruţení. Politická 

opozice v obci není ustavena.   

 Zpravodaj uveřejňuje dopisy čtenářů pouze zřídka, protoţe zájem občanů je údajně 

malý.  
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3.2.9 Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů (zpravodaj obce Hlásná 

Třebaň) 

 

3.2.9.1 Základní údaje 

Tento obecní zpravodaj je vydáván obcí okresu Beroun, která má 720 obyvatel. Jedná se o 

černobílý měsíčník s barevnou obálkou ve formátu A5. Obec na jeho výrobu vynakládá 35000 

Kč ročně. Vydavatelem zpravodaje je přímo Obecní úřad Hlásné Třebaně. Hloubkový 

rozhovor se odehrál 7.4. 2009.  Na otázky rozhovoru odpovídal šéfredaktor zpravodaje PhDr. 

Jaroslav Peleška. 

Posláním zpravodaje, který vychází jiţ 22 let, je podle šéfredaktora informovat o dění 

v obci nejen občany Hlásné Třebaně, ale také početnou skupinu místních chatařů. Zpravodaj 

přináší informace o dění v obci, kultuře v obci a okolí a o činnosti místních spolků. Redakce 

zpravodaje se téţ pokouší shromaţďovat informace o historii obce a upřesňovat údaje 

v kronice.  

Šéfredaktor povaţuje obecní zpravodaj za mnohem efektivnější způsob informování 

občanů neţli veřejná jednání zastupitelstva nebo úřední desku.  

 

3.2.9.2 Personální zajištění 

Vydávání zpravodaje zajišťuje 7 lidí. 6 členů redakce je běţnými občany obce. Jedna členka 

redakce (Ilona Gartová) pracuje pro obecní úřad jako účetní. V redakci má na starosti sazbu 

zpravodaje a jeho distribuci. Ţádný člen redakce není za svou práci na zpravodaji placen. 

Zpravodaj vytvářejí v rámci dobrovolnické práce ve volném čase.  

Členkou redakce je jazyková korektorka Anna Blaţejová, učitelka českého jazyka 

v důchodu. Za svou práci na zpravodaji není placena.   

 Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního fotografa.  

Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního grafika.  

 

3.2.9.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Všichni členové zastupitelstva Hlásné Třebaně jsou nezávislými kandidáty. Opozice v této 

poměrně malé obci není ustavena.   

Obsah nového čísla zpravodaje před jeho vydáním kontroluje redakční rada. Starosta 

ani nikdo z vedení obce obsah zpravodaje nekontroluje. Sloţení redakční rady zpravodaje 
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Hlásné Třebaně se shoduje se sloţením jeho redakce. Členem redakční rady není ţádný člen 

zastupitelstva ani místní politik.   

Redakce zpravodaje se řídí nepsanou dohodou, ţe obsah zpravodaje se musí týkat 

zejména obce, články musí mít informativní povahu a nemít formu politické propagace.  

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.9.4 Zajištění názorové plurality 

Opozice v Hlásné Třebani není ustavena. Starosta ani jiný místní politik do zpravodaje 

pravidelně nepřispívají. Autory většiny článků v obsahu zpravodaje jsou členové jeho 

redakce. Zpravodaj uveřejňuje i příspěvky občanů obce či okolních obcí.  
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3.2.10 Srbecký občasník (zpravodaj obce Srbsko) 

 

3.2.10.1 Základní údaje 

Tento obecní zpravodaj je vydáván obcí okresu Beroun, která má 480 obyvatel. Jedná se o 

černobílý zpravodaj ve formátu A4. Zpravodaj vychází 4 krát aţ 5 krát za rok. Jeho 

vydavatelem je přímo Obecní úřad obce Srbsko.  Obec na jeho výrobu vynakládá 2 500 Kč 

ročně. Na otázky hloubkového rozhovoru odpovídala redaktorka zpravodaje a zastupitelka 

Svatava Biskupová. 

 Funkcí zpravodaje je informovat o činnosti obecního úřadu o dění v obci a okolí.  

 

3.2.10.2 Personální zajištění 

Vydávání zpravodaje Srbecký občasník zajišťují 2 redaktorky. Jedná se o místostarostku Evu 

Kabátovou a zastupitelku Svatavu Biskupovou. Redaktorky nejsou za svou práci na 

zpravodaji placeny. Zpravodaj vytvářejí v rámci dobrovolnické práce ve volném čase. 

Zkušenost s prací ve zpravodajských médiích nemají.  

 Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního korektora. 

 Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního fotografa.  

Redakce nevyuţívá sluţeb profesionálního grafika. Sazbu a tisk zpravodaje provádějí 

redaktorky.  

 

3.2.10.3 Kontrola obsahu zpravodaje 

Všichni členové zastupitelstva Srbska jsou nezávislými kandidáty. Opozice v této poměrně 

malé obci není ustavena.   

Zpravodaj nemá formálně ustanovenou redakční radu. Obsah nového čísla před tiskem 

však schvaluje obecní zastupitelstvo.  

Redakce zpravodaje nemá stanovený soubor pravidel o tvorbě obsahu zpravodaje. O 

vhodnosti obsahu rozhoduje zastupitelstvo.  

Kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného 

správního úřadu nikdy neproběhla.  

 

3.2.10.4 Zajištění názorové plurality 

Opozice v Srbsku není ustavena. Starosta obce Jaroslav Bastl do zpravodaje pravidelně 
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přispívá.  

Zpravodaj dále zveřejňuje články zástupců místních spolků a organizací.  

 Zpravodaj je otevřen i příspěvkům obyvatel a čtenářů.  
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3.3 Zjištění získaná hloubkovými rozhovory (shrnutí)  

Následující podkapitola shrnuje poznatky zjištěné hloubkovými rozhovory se zástupci redakcí 

zkoumaných zpravodajů. 

 

3.3.1 Personální zajištění zpravodaje 

Podle zjištění hloubkových rozhovorů počet členů redakce zpravodajů nezávisí na velikosti 

obce. Ve větších městech okresu Praha-západ (Černošice, Dobřichovice, Řevnice) čítá 

redakce zpravodaje jednoho redaktora. Naopak v menších obcích Lety a Jíloviště je členy 

redakce šest a pět lidí.  V Berouně, naprosto největším městě ve zkoumaných okresech 

(18 236 obyvatel), tvoří redakci zpravodaje dvě pracovnice městského úřadu. Dvě redaktorky 

má rovněţ redakce zpravodaje obce Niţbor (1659 obyvatel) a Srbsko (480 obyvatel). Oproti 

tomu redakce zpravodaje Hlásné Třebaně (720 obyvatel) čítá 7 redaktorů.  

Pro většinu redaktorů zkoumaných zpravodajů není práce v redakci jedinou náplní jejich 

pracovní činnosti. V redakcích zpravodajů menších obcí (Lety, Jíloviště, Niţbor, Hlásná 

Třebáň, Srbsko) pracují pouze dobrovolníci nebo zaměstnanci obecního úřadu, pro něţ je 

redakční práce jednou z mnoha součástí pracovních povinností.  

Větší města (Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Beroun, Hořovice) zaměstnávají za účelem 

vydávání zpravodaje redaktory na plný či částečný pracovní úvazek. Redaktor zpravodaje 

města Černošic je zaměstnán městským úřadem na plný úvazek a práce na zpravodaji je jeho 

hlavní pracovní činností. Podobně jsou na tom tisková mluvčí a šéfredaktorka zpravodaje 

města Berouna a vedoucí informačního centra Hořovic, které jsou téţ zaměstnány na plný 

úvazek. Pro ně je však práce na zpravodaji jednou z více pracovních činností. Města Řevnice 

a Dobřichovice zaměstnávají vţdy jednoho redaktora na částečný úvazek.   

Kromě redaktora zpravodaje Černošic není pro ţádného z člena redakcí práce na zpravodaji 

jedinou pracovní činností, kterou vykonává.          

 5 z 10 zkoumaných zpravodajů má redakce, jejichţ členové zároveň zasedají 

v obecním či městském zastupitelstvu. Jedná se o zpravodaje města Dobřichovice a obcí Lety, 

Jíloviště, Niţbor a Srbsko. Zbylých pět zpravodajů má redakce, v nichţ nefigurují politicky 

aktivní jedinci přítomní v místním zastupitelstvu. Z toho vyplývá, ţe personální prolínání 

redakce zpravodaje s místním zastupitelstvem je typické spíše pro menší obce (s výjimkou 

města Dobřichovice, které má 3 100 obyvatel).   

 2 zpravodaje vyuţívají sluţeb profesionálního jazykového korektora, který je za svou 

práci na zpravodaji placen. Jde o zpravodaje měst Černošic a Řevnic. Redakce zpravodajů 
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Let, Jíloviště, Berouna a Hlásné Třebaně mají ve svých řadách jazykového korektora, který za 

svou práci není placen. Zpravodaje Dobřichovic, Hořovic, Niţbora a Srbska neprocházejí 

jazykovou korekturou.  

 Mezi zkoumanými zpravodaji není běţné vyuţívání placených sluţeb profesionálního 

fotografa. Jedině zpravodaj města Berouna výjimečně odkupuje fotografie od regionálních 

fotografů. Nicméně zpravodaj města Dobřichovic zveřejňuje ve svém obsahu fotografie 

profesionální autorů, kteří je poskytují zdarma.  

 6 ze zkoumaných zpravodajů vyuţívá sluţeb profesionálního grafika či grafického 

studia pro sazbu zpravodaje. V jednom případě obec za sluţby grafického studia neplatí, 

neboť se jedná o sponzorský dar (obec Lety). Vyuţívání profesionálního grafika je doménou 

spíše větších měst a obcí. V případě zbylých 4 zpravodajů zajišťují sazbu členové redakce. 

Jedná se o zpravodaje města Řevnice a obcí Jíloviště, Hlásná Třebaň a Srbsko. Sazba 

zpravodajů má profesionálnější úroveň v případě Řevnic a Jíloviště, jejichţ redaktoři jsou 

zkušenými odborníky v oblasti IT. Hlásná Třebaň a Srbsko sázejí zpravodaje v jednoduchém 

programu Microsoft Word.  

 

3.3.2 Kontrola obsahu zpravodaje 

Redakční rada je orgán, v jehoţ kompetenci je rozhodovat o obsahu obecního zpravodaje. 

Jeho sloţení určuje vydavatel zpravodaje. Členem redakční rady můţe být redaktor 

zpravodaje, ale také zástupce vydavatele, který do zpravodaje nepřispívá, pouze kontroluje a 

schvaluje jeho obsah.   

 Redakční radu nezřídili vydavatelé dvou zkoumaných zpravodajů. Jedním z nich je 

město Černošice, kde úlohu redakční rady převzala městská rada. Městská rada se v tomto 

městě skládá převáţně z politiků ODS a KDU-ČSl. V redakční radě není přítomna opoziční 

strana Věci veřejné Černošice. Redakční radu nemá dále zpravodaj obce Srbsko, kde je však 

politická situace zcela jiná. Všichni členové zastupitelstva jsou nezávislými kandidáty a 

opozice není v obci ustavena.   

Redakční radu zřídilo 8 vydavatelů zkoumaných zpravodajů. Z toho pouze dva 

zpravodaje mají redakční radu, v níţ nezasedá nikdo z politiků přítomných v 

místním zastupitelstvu. Jedná se o zpravodaje města Řevnice a obce Hlásné Třebaně. 

Redakční radu těchto zpravodajů tvoří pouze zaměstnanci úřadu bez politické funkce nebo 

řadoví občané.  

Zbylých 6 zpravodajů má redakční radu, v níţ jsou přítomni místní politici zasedající 



101 

 

v zastupitelstvu. Častým případem je redakční rada sloţená částečně z místních radních či 

zastupitelů a částečně ze zaměstnanců obecního či městského úřadu. Tento model funguje 

v případě všech zbylých obcí a měst: Dobřichovice, Lety, Jíloviště, Beroun, Hořovice a 

Niţbor. V případě Berouna a Hořovic to znamená nepřítomnost místních opozičních stran 

v redakční radě. V případě ostatních obcí není místní opozice ustavena.  

Z výše uvedených dat vyplývá, ţe většina zkoumaných zpravodajů je kontrolována 

redakční radou s účastí místních zastupitelů či radních.  

 Zpravodaje obcí a měst Dobřichovice, Jíloviště, Beroun, Hořovice, Niţbor a Hlásná 

Třebaň schvaluje před vytisknutím redakční rada. Zpravodaj města Řevnice schvaluje 

redakční rada a starosta (pouze rubriku o jednání zastupitelstva).  Zpravodaj obce Lety 

schvaluje redakční rada a starosta.  Zpravodaj města Černošic schvaluje formálně městská 

rada, z časových důvodů tak ovšem činí spíše starosta.   

 Většina redakcí se řídí jednoduchými nepsanými pravidly o vytváření zpravodaje, 

které obecně zakazují vulgární příspěvky apod. Pouze redakce zpravodaje města Beroun se 

řídí souborem vnitřních pravidel, které schválila rada města, a která mají za účel zachování 

informačního charakteru zpravodaje bez reklamních a politicky zabarvených sdělení.   

V případě všech zkoumaných zpravodajů nikdy neproběhla kontrola obsahu 

zpravodaje ze strany krajského úřadu, ministerstva či jiného správního úřadu.   

   

3.3.3 Zajištění názorové plurality 

Všechny zkoumané zpravodaje se dle slov svých zástupců snaţí poskytovat platformu pro 

uveřejňování zpráv a příspěvků zástupců místních spolků a organizací. 

 Většina zpravodajů je ochotna zveřejňovat i dopisy a příspěvky čtenářů. Rubrika 

věnovaná tomuto obsahu se pravidelně či nepravidelně objevuje v obsahu 9 ze zkoumaných 

zpravodajů. Tuto rubriku neobsahuje zpravodaj města Černošice. I u zbylých devíti 

zpravodajů však existují pro uveřejňování příspěvků čtenářů jistá omezení. Všeobecně platí, 

ţe pokud čtenáři ţádají o zveřejnění dopisu, který se týká jednotlivce či úzké skupiny lidí, 

není mu obvykle vzhledem k omezenému prostoru zpravodaje vyhověno. Přednost při 

uveřejňování článků pak mají ve všech případech nepochybně členové redakce zpravodaje, 

zastupitelé, zaměstnanci obecního či městského úřadu a zástupci místních organizací. 

Zástupci některých zpravodajů (Dobřichovice, Lety, Jíloviště, Hořovice, Niţbor) na druhou 

stranu upozorňují i na malý zájem občanů a čtenářů o přispívání do zpravodaje.  

 Zástupci všech zkoumaných zpravodajů deklarují moţnost politické opozice podílet se 
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na tvorbě zpravodaje. Tato problematika není zcela aktuální v obcích a městech, kde opozice 

téměř či zcela neexistuje. Jedná se o město Dobřichovice a menší obce Lety, Jíloviště, Niţbor, 

Hlásná Třebáň a Srbsko.  

 V případě města Řevnic, kde opozice existuje, je názorová pluralita zpravodaje 

podpořena vhodným sloţením jeho redakční rady, v níţ nezasedá nikdo z členů zastupitelstva 

ani z místních politiků. 

 Naopak jako problematická se jeví situace v Černošicích, kde je obecní zpravodaj 

kontrolován městskou radou a z tohoto důvodu se stává terčem kritiky místní opozice – strany 

Věci veřejné, která zaloţila svůj vlastní lokální zpravodaj.       
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Závěr 

 

Výsledkem dotazníkového šetření provedeného v rámci této práce bylo zjištění, ţe obecní 

zpravodaje vydává v okrese Praha-západ 52 měst a obcí, v okrese Beroun 44 měst a obcí. 

Zpravodaj své obce či města má k dispozici většina obyvatelstva zkoumaných okresů (Praha-

západ - 87,1 %, Beroun - 82,2 %).  

Výše uvedená čísla dokazují, ţe obecní zpravodaje představují ve zkoumaných 

okresech poměrně širokou mediální oblast zahrnující v současnosti 95 vycházejících titulů 

(dvě obce v okrese Beroun vydávají společný zpravodaj). Tendenci místních samospráv 

k informování občanů prostřednictvím tištěného zpravodaje dokazuje i to, ţe vznik velkého 

mnoţství nových titulů se neomezuje na porevoluční období počátku 90. let. Téměř polovina 

zpravodajů ve zkoumaných okresech začala být vydávána aţ po roce 2000.  

 

Rozdíly a podobnosti mezi zpravodaji zkoumaných okresů 

V rámci této práce se podařilo získat širokou paletu informací o ekonomickém, organizačním, 

technickém a personálním zajištění obecních zpravodajů ve zkoumaných okresech. Tato 

zjištění jsou podrobně popsána v kapitole Obecní zpravodaje v okresech Praha-západ a 

Beroun – dotazníkové šetření.  

Pokud přistoupíme ke srovnání údajů ze zkoumaných okresů, je nutné zmínit značný 

rozdíl v mnoţství vynakládaných finančních prostředků na zpravodaje, kdy vydavatelé 

zpravodajů v okrese Praha-západ investují za tímto účelem více neţ dvojnásobek toho, co 

vydavatelé v okresu Beroun.  V okrese Praha-západ je to více neţ 5 800 000 Kč ročně, 

v okrese Beroun více neţ 2 500 000 Kč ročně. 

Co se týče ekonomických údajů, zpravodaje zkoumaných okresů odlišuje i mnoţství 

placené inzerce, jejíţ podíl je mnohem vyšší na stránkách zpravodajů v okrese Praha-západ. 

Pro většinu zpravodajů ve zkoumaných okresech je však hlavním zdrojem financí obecní 

rozpočet. 

V okrese Praha-západ byl zjištěn vyšší podíl zpravodajů tištěných v barevném 

provedení neţli v okresu Beroun, coţ souvisí s vyšším mnoţstvím finančních prostředků 

vynakládaným na zpravodaje v okrese Praha-západ. Praha-západ se rovněţ vyznačuje vyšší 

podílem zpravodajů, jeţ jsou čtenářům k dispozici i v elektronické formě na internetu.      

Údaje ze zkoumaných okresů se oproti tomu sbliţují, pokud jde o další organizační a 
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technické rysy zpravodajů. Zpravodaje jsou v obou okresech podobně rozvrstveny dle jejich 

periodicity, formy distribuce a formátu.  

Údaje o počtu stran dokazují, ţe zpravodaje okresu Praha-západ jsou obecně rozsáhlejší neţli 

zpravodaje okresu Beroun. 

Pokud jde o personální zajištění zpravodajů, údaje z obou zkoumaných okresů jsou si 

velmi podobné z hlediska mnoţství pracovníků místních obecních úřadů majících v popisu 

práce přípravu zpravodaje, z hlediska nejvyššího dosaţeného vzdělání osoby odpovědné za 

vydávání zpravodaje (šéfredaktora, odpovědného redaktora apod.), i z hlediska zkušenosti 

odpovědné osoby s předchozí prací ve zpravodajských médiích.   

Dále je nutné zmínit, ţe překvapujícím údajem je velké mnoţství obecních zpravodajů, 

které nejsou zaregistrovány v Evidenci periodického tisku Ministerstva kultury.  V okrese 

Praha-západ je to 38,5 % a v okrese Beroun 34,9 % vydávaných zpravodajů.   

  

Zajištění názorové plurality - současný stav 

Právní řád České republiky pojem obecní zpravodaj, ani jeho ekvivalent, nezná. Obecní 

zpravodaje spadají do reţimu zákona 46/2000 Sb. (tiskového zákona), který vydavatelům 

obecních zpravodajů, podobně jako vydavatelům ostatních periodik, ukládá určité povinnosti. 

Tiskový zákon je však příliš obecný. Obecní zpravodaje v něm nejsou nijak blíţe definovány. 

To samé platí i o pravidlech jejich tvorby a vydávání.   

Obecní zpravodaje představují specifickou skupinu lokálních periodik. Tato 

specifičnost tkví zejména v ekonomické a personální provázanosti s obecními a městskými 

samosprávami. Členy redakcí některých zpravodajů jsou členové místních zastupitelstev, kteří 

tak na jejich stránkách informují o své vlastní činnosti a prezentují své názory. Některé obecní 

zpravodaje navíc svým názvem a grafickou úpravou vyvolávají dojem zpravodajských 

tiskovin v pravém slova smyslu, takţe jejich recipienti mohou nabýt dojmu, ţe jejich 

prostřednictvím se jim dostává nezávislého informačního servisu. Obsah obecních zpravodajů 

však často definici nezávislého zpravodajství nenaplňuje. Tento fakt, spolu s vědomím 

finančních prostředků vynakládaných na obecní zpravodaje z veřejných zdrojů vede 

k polemice ohledně omezení práva místních samospráv vydávat tato periodika, či případného 

definování přísnějších pravidel jejich produkce.  

 Zajištění názorové plurality v obsahu je jednou z nejoţehavějších problematik, které 

jsou s obecními zpravodaji spojeny. Jedním z cílů této práce je proto nalezení alespoň 

náznaku řešení otázky, jak zachovat mediální oblast obecních zpravodajů, které jsou často 
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nenahraditelným zdrojem lokálních informací, a přitom sníţit riziko jejich zneuţití pro 

jednostrannou politickou agitaci.   

 

Redakce 

Nutným krokem bylo zjištění současného stavu v oblasti zajišťování názorové plurality ve 

zpravodajích. Proto bylo třeba nejdříve stanovit, kdo ovlivňuje obsah zpravodajů. První 

skupinou je samozřejmě redakce zpravodaje.  

Stálí redaktoři zpravodajů píší články, které tvoří hlavní část obsahu zpravodaje. 

Vedoucí redakcí (šéfredaktoři, odpovědní redaktoři) navíc shromaţďují a vybírají články od 

externích spolupracovníků (zástupců místních spolků, řadových občanů atd.).  

 Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, ţe v redakci obecních zpravodajů 

v naprosté většině případů pracují zaměstnanci obecních a městských úřadů. Těmto 

pracovníkům někdy vypomáhají řadoví občané, kteří na zpravodaji pracují v rámci 

dobrovolnické práce ve volném čase. Výhradně dobrovolníky je však tvořena výrazná 

menšina zpravodajů (13 % v okrese Praha-západ, 5 % v okrese Beroun).  

Hloubkové rozhovory se zástupci zpravodajů dále přinesly zjištění, ţe v redakcích 

zpravodajů nefigurují pouze  řadoví úředníci, ale také starostové, členové obecních rad a 

zastupitelstev, tedy aktivní komunální politici. Personální prolínání redakce zpravodaje 

s místním zastupitelstvem je typické zvláště pro menší obce, ale není výjimkou ani ve 

městech. Zajisté není moţné obvinit obecně všechny redaktory obecních zpravodajů, kteří 

jsou zároveň politiky, z manipulačních úmyslů. Starosta či člen obecního zastupitelstva jsou 

v malých obcích často jedinými lidmi, kteří jsou na zpravodaji ochotni pracovat. Na druhou 

stranu faktem zůstává, ţe aktivní členství místních politiků v redakcích zpravodajů není z 

hlediska názorové vyváţenosti pozitivním faktorem.     

Redakční rada 

Kompetenci rozhodovat o obsahu obecního zpravodaje má dále redakční rada, pokud tento 

orgán zřídí vydavatel. Členy redakční rady mohou být redaktoři zpravodaje, ale také zástupci 

pověření vydavatelem, kteří do zpravodaje nepřispívají, pouze kontrolují a schvalují jeho 

obsah. Redakční rada je potencionálním řešením zajištění názorové plurality i na malých 

obcích, které se potýkají s nedostatkem občanů ochotných věnovat obecnímu zpravodaji svůj 

volný čas. Práce v redakční radě je totiţ časově méně náročná, neţli práce v redakci. 

Nevyţaduje aktivní tvorbu obsahu zpravodaje, ale pouze kontrolu a schvalování obsahu před 
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tiskem. Ochranu názorové pestrosti  je však tento orgán schopen zajistit pouze v případě, ţe 

jeho sloţení není politicky jednostranné, tzn. jsou v něm přítomni i zástupci místní opozice, 

nebo řadoví občané, kteří nejsou aktivními politiky.    

 Data o redakčních radách zpravodajů získaná dotazníkovým šetřením jsou alarmující. 

Pouze 13,5 % vydavatelů zpravodajů v okrese Praha-západ a 7 % v okrese Beroun umoţnilo 

účast politické opozice v redakční radě obecního zpravodaje. Je třeba přihlédnout k tomu, ţe 

v některých, zvláště menších, obcích politická opozice není ustavena. Téměř polovina 

zpravodajů v obou okresech však vychází v obcích, kde je opozice ustavena, není však 

přítomna v redakční radě zpravodaje.  

  

Kontrola zpravodaje vydavatelem  

Třetím a posledním subjektem, který má vliv na obsah zpravodaje je pak jeho vydavatel, 

v tomto případě samospráva obce či města. Zvláště tam, kde není ustavena redakční rada 

s účastí opozice, schvalují obsah zpravodaje před jeho vytištěním vedoucí místních samospráv 

– starosta, místostarosta, případně obecní rada, v níţ zpravidla zasedají zástupci místní 

koalice, nikoli však opozice.   

Hloubkové rozhovory se zástupci zpravodajů přinesly zjištění, ţe výše popsaný typ 

kontroly obsahu zpravodaje je ve zkoumaných okresech obvyklým jevem. Například ve městě 

Černošice je místní zpravodaj zcela pod kontrolou starosty a městské rady bez účasti opozice. 

Kontrola obecního zpravodaje starostou či jeho zástupci je dle zjištění hloubkových 

rozhovorů zavedenou praxí i v některých menších obcích.     

  

Zajištění názorové plurality – možná řešení 

Oblast regionálních a lokálních médií se donedávna nacházel na periferii zájmu mediálních 

teoretiků a novinářů. „Význam regionu a obecně a regionálních médií konkrétně se začíná 

posilovat aţ v posledních letech. Rostoucí zájem o média mimo centra má různé příčiny – 

mezi jinými je to důraz na územněsprávní členění (související s rozšiřováním Evropské unie), 

posilování tématu regionality v rámci studia globalizace či například ekonomický vývoj 

mediálního systému (od privatizace titulů přes vstup zahraničních vlastníků aţ po posilování 

postavení regionálních médií na celostátním trhu (Waschková Císařová, 2007). 

  Obecní zpravodaje rovněţ dlouhá léta zůstávaly na pokraji zájmu. Situace se postupně 

začíná měnit. Debata o jejich zneuţívání pro jednostrannou politickou agitaci za peníze 
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z veřejných zdrojů vede k poţadavkům na jejich zrušení či zpřísnění pravidel jejich vydávání. 

Problematikou se zabýval rovněţ Syndikát novinářů České republiky a jeho návrh zní takto: 

„…z dlouhodobého hlediska povaţuje Syndikát novinářů České republiky za ţádoucí 

oddělení radničních periodik od radnic, zřídit pro ně redakční rady a vydávat je ve 

vydavatelských společnostech vzešlých z veřejného výběrového řízení.“ (Osvaldová, 2007)  

Řešení navrhované Syndikátem novinářů (vydávání zpravodajů ve vydavatelských 

společnostech oddělených od místních samospráv) není moţné aplikovat ve všech případech. 

Údaje zjištěné hloubkovými rozhovory se zástupci obecních zpravodajů, popsané ve třetí 

kapitole této práce, potvrzují, ţe členové místních samospráv jsou často jedinými redaktory, 

kteří jsou ochotni do obecních zpravodajů přispívat, a to často bez odpovídající finanční 

odměny, přičemţ zájem ostatních občanů o tuto činnost je malý. V případě, ţe by vydávání 

obecního zpravodaje mohla zajišťovat pouze vydavatelská společnost, která by za svou 

činnost poţadovala patřičné finanční ohodnocení, bylo by pro mnoho (zvláště menších) obcí a 

měst vydávání zpravodaje ekonomicky nedostupné.        

Hlavními činiteli v zajišťování pluralitního a demokratického obsahu obecních 

zpravodajů mohou být jejich redakce a redakční rady s vhodným personálním sloţením. 

Redakce obecního zpravodaje by se v ideálním případě neměla skládat z místních politiků 

zasedajících v obecní či městské radě, starosty a jeho zástupců, nýbrţ z řadových občanů, 

kteří jsou ochotni pracovat pro město a mají určité základní vzdělanostní předpoklady pro 

výkon novinářského povolání. Pozitivní roli v tomto případě hraje to, pokud tito redaktoři 

mají určitý společenský status vycházející z jejich dalších činností či práce pro obec. 

Motivace pro tyto občany by měl být v prvé řadě jejich lokální patriotismus a jisté finanční 

ohodnocení ze strany vydavatele. Nikdy samozřejmě nelze vyloučit případné vazby těchto lidí 

na politické vedení města či obce, které by měly podobný vliv, jako by v redakcích pracovali 

sami politikové. V tomto případě by svou úlohu měli sehrát občané a tlakem na své volené 

zástupce poţadovat změnu nepříznivého stavu.  

 Pokud není v obci moţné personální zajištění zpravodaje ze strany řadových občanů, 

nelze se vyhnout tomu, aby část či celou redakci zpravodaje obsadili místní politici. V této 

situaci je na místě snaha zapojit do redakční práce co nejvíce zastupitelů, aby zpravodaj 

neodráţel v převáţné míře pouze názory starosty či obecní rady.  

 Svou pozitivní roli v zajištění názorové plurality zpravodaje by měla téţ sehrát 

redakční rada. To platí dvojnásob, pokud v obci panuje nedostatek občanů ochotných zapojit 

se do vytváření zpravodaje a redakce se skládá z místních politiků. Členství v redakční radě 

s sebou nepřináší tak velké pracovní a časové nároky jako práce v redakci. Vyţaduje pouze 
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kontrolu zpravodaje a odsouhlasení obsahu před jeho vydáním.  

 Stejně jako redakci i redakční radu by za ideálních podmínek měli obsadit nikoli 

politici, ale spíše řadoví občané s určitým společenským statusem, zástupci místních spolků a 

sdruţení apod. Pokud je účast komunálních politiků v redakční radě nevyhnutelná, mělo by 

jejich zastoupení reflektovat co nejširší spektrum politických stran a uskupení, jeţ jsou v obci 

aktivní. Pokud je například obecní zastupitelstvo sloţeno z většiny kandidátů jedné strany či 

místní koalice, a pouze jednoho či dvou kandidátů místní opozice, měli by být i tito opoziční 

zastupitelé přizváni do redakční rady. Pokud je zastupitelstvo ovládáno jedním politickým 

uskupením, měly by jeho zástupci nabídnout členství redakční radě místním politicky 

neaktivním občanům se společenským statusem, například zástupcům místních spolků a 

sdruţení.  

  Za naprosto nevhodnou je nutné označit praxi, která je dle zjištění hloubkových 

rozhovorů obvyklá v některých obcích a městech, totiţ personální prolínání redakční rady 

s obecní radou, případně funkcí starosty a jeho zástupců bez zastoupení místní opozice. 

Vydavatelé zpravodajů v těchto případech sice plní svou formální povinnost zaloţit redakční 

radu zpravodaje, coţ jim dává moţnost deklarovat jeho údajný nezávislý a demokratický 

charakter. Tato praxe je však ve skutečnosti usvědčuje z nedostatku povědomí o pojmech 

demokracie a pluralita. 

 Za stavu, kdy zpravodaje nesplňují svým charakterem poţadavky na názorovou 

vyváţenost a personální podmínky či nedostatek politické vůle dlouhodobě brání ve zjednání 

nápravy, je řešením pozastavení jejich vydávání. Úlohu obecních zpravodajů mohou 

v některých obcích převzít tiskoviny vydávané místními spolky a občanskými organizacemi. 

Tato periodika představují dle dílčích poznatků této práce rozvíjející se mediální oblast, která 

by se měla stát předmětem výzkumu.  

Pokud by byla opatření zajišťující pluralitu na stránkách obecních zpravodajů uvedena do 

praxe, nepochybně by to ve svém výsledku vedlo ke zvýšení prestiţe tohoto typu periodika. 

Obecní zpravodaje by tak mohli naplnit svůj potenciál stát se médii, které nejen informují o 

dění v dané lokalitě, ale také poskytují platformu pro věcnou diskusi o aktuálních problémech 

a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti.                
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Úplné znění § 2 a § 3 zákona 46/2000 Sb.    

 

§ 2 

Působnost zákona 

 

(1) Tento zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České 

republiky.  

(2)  Tento  zákon  se  nevztahuje  na  Sbírku  zákonů, Sbírku mezinárodních  smluv,  

věstníky  a  úřední  tiskoviny  vydávané na základě  zvláštního  právního  předpisu  ani  na  

periodický  tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.) 

 

§ 3 

Vymezení pojmů 

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se 

stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním 

roce, 

b) vydavatelem fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk, 

c) vydáváním periodického tisku činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou 

odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření, 

d) vydáním periodického tisku soubor stejných či pouze regionální částí (mutace) se lišících 

hmotných rozmnoţenin (výtisků) periodického tisku, 

e) dnem vydání kalendářní den, kdy bylo zahájeno veřejné šíření vydání periodického tisku, 

f) veřejným šířením periodického tisku jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému 

okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, 

který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel. 
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Příloha č. 2: Dotazník pro dotazníkové šetření v okresech Praha-západ a Beroun  

1. Název obce: 

 

2. Počet obyvatel obce: 

 

3. Vydává obec tištěný zpravodaj? 

 ano 

 ne 

Pokud obec zpravodaj nevydává, zodpovězte, prosím pouze následující otázku: 

 

4. Důvodem pro nevydávání nebo ukončení vydávání zpravodaje je (bylo):  

 nedostatek finančních prostředků 

 nemoţnost personálního zajištění zpravodaje  

 postačující jiné informační prostředky: 

- obec vydává pouze elektronickou formu zpravodaje na internetu či informuje občany 

na webu obce 

- úřední deska 

- místní rozhlas 

- veřejná jednání zastupitelstva 

- o obci pravidelně informuje zpravodaj sousední obce 

- jiný nástroj (jaký?) 

 jiné důvody (jaké?) 

 

Pokud obec zpravodaj vydává, zodpovězte, prosím, všechny následující otázky:  

5. Kdo je vydavatelem zpravodaje? 

 obec 

 pověřená fyzická osoba 

 pověřená právnická osoba 

 místní občanské sdruţení 

 jiná varianta (jaká?) 

 

6. Jaký je název zpravodaje? 

 

7. Jak dlouho je obecní zpravodaj vydáván? (rok vydání prvního obecního 

zpravodaje)  

 

8. Jaké jsou aktuální roční náklady na výrobu a distribuci zpravodaje (v Kč)? 

 

9. Jak je zpravodaj financován? 

 z rozpočtu obce 

 inzercí 

 prodejem zpravodaje (uveďte prosím cenu) 

 dobrovolných příspěvků 

 grantu kraje 

 jiná varianta (jaká?) 

 

10. Zveřejňuje zpravodaj placenou inzerci pro soukromé subjekty a firmy? Pokud 

ano, kolik stran inzerce zabírá? 

 

 



112 

 

11. Jak je zpravodaj distribuován? 

 doručováním do poštovní schránky 

 distribucí na veřejných místech v obci 

 stánkový prodej 

 jiná varianta (jaká?) 

 

12. Má zpravodaj elektronickou verzi dostupnou na internetu? 

 ano (napište prosím internetovou adresu) 

 ne 

 

13. Jaká je periodicita zpravodaje? (počet vydání za rok) 

 12 

 10 

 8 

 6 

 4 

 2 

 jiná varianta (jaká?) 

  

 

14. Jaký je průměrný tištěný náklad zpravodaje? 

 

15. V jakém barevném provedení je zpravodaj vydáván? 

 černobílé provedení 

 barevné provedení 

 jedna doplňková barva 

 obálka barevná, vnitřní strany černobílé 

 jiná varianta (jaká?) 

 

16. Jaký je formát zpravodaje? 

1. A3 

2. A4 

3. A5 

4. Jiná varianta (jaká?): 

 

17. Kolik má tištěný zpravodaj stran? 

 

18. Jaký je počet zaměstnanců obecního (městského) úřadu, jejichž náplní práce je 

podíl na přípravě zpravodaje? 

 

19. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání osoby, která má zásadní úlohu při vytváření 

zpravodaje (šéfredaktor, odpovědný redaktor, editor)? 

 základní 

 středoškolské bez maturity 

 středoškolské s maturitou 

 vysokoškolské – bakalářský cyklus (uveďte studijní obor) 

 vysokoškolské – magisterský či doktorandský cyklus (uveďte studijní obor) 

 

20. Má zodpovědný pracovník za list dřívější zkušenosti s prací ve zpravodajských 

médiích?  
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 ano (méně neţ tři roky)  

 ano (tři aţ pět let) 

 ano (déle neţ pět let) 

 ne 

 

21. Jsou zastoupeni členové opozice v redakční radě zpravodaje?  

 ano 

 ne 

 zpravodaj nemá redakční radu 

 opozice není v obci (městě) ustavena 

 

 

 

Příloha č. 3: Dotazník pro hloubkové rozhovory se zástupci obecních zpravodajů  

  

 Základní údaje:  

Otázka 1: Popište funkce zpravodaje. 

Otázka 2: Popište historii zpravodaje.  

 

 Personální zajištění: 

Otázka 3: Kolik zaměstnanců OÚ či MÚ a externích spolupracovníků se soustavně 

podílí na přípravě zpravodaje?   

Otázka 4: Jakou formou je práce realizována (celý úvazek, částečný úvazek, dohoda o 

provedení práce, dobrovolnická práce ve volném čase)? 

Otázka 5: Jsou redaktoři členy místního zastupitelstva?  

Otázka 6: Vyuţívá redakce sluţeb profesionálního jazykového korektora?  

Otázka 7: Vyuţívá redakce sluţeb profesionálního fotografa? 

Otázka 8: Vyuţívá redakce sluţeb jiných odborníků (např. profesionálního grafika 

nebo odborníka na IT pro elektronickou verzi zpravodaje)?  

 

 Kontrola obsahu zpravodaje: 

Otázka 9: Má zpravodaj redakční radu?  

Otázka 10: Pokud ano, jaké je její sloţení (zejména s ohledem na politickou 

příslušnost členů)? 

Otázka 11: Dává redakce zpravodaje schvalovat obsah listu redakční radě či vydavateli 

(starostovi, zastupitelstvu, radě obce či města apod.)?  

Otázka 12: Řídí se redakce při své práci předem stanoveným souborem pravidel či 

etickým kodexem pro vytváření zpravodaje? 

Otázka 13: Proběhla někdy kontrola obsahu zpravodaje ze strany krajského úřadu, 

ministerstva či jiného správního úřadu?  

 

 Zajištění názorové plurality:  

Otázka 14: Mají zástupci místní opozice moţnost podílet se na tvorbě zpravodaje 

(např. zveřejnit svůj článek)? 

Otázka 15: Obsahuje zpravodaj rubriku "dopisy čtenářů", kde jsou zveřejňovány 

příspěvky lidí, kteří nejsou členy redakce zpravodaje a obecní rady či zastupitelstva? 

 

 


