Zápis on-line jednání Komise pro komunikaci a média
č. 06/2021 ze dne 19. 05. 2021
Způsob konání: on-line via Microsoft Teams
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 20:00 hod
Přítomni: Jiří Dvořák, Michal Kadlec, Jan Kos, Pavel Hanák, Barbora Kulhánková, Miroslav Pálka, Jan
Brdíčko
Omluveni: Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Šimečková (tisková mluvčí), K. Válková (grafik), K. Souček (zastupitel)
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Korektura TN č. 6/2021 (Vladimír Vecheta)
Návrh na doplnění Statutu Tišnovských novin
Různé

•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal a požádal
všechny členy komise vč. hostů o zprovoznění vizuálního kontaktu (zapnutí kamery).
předseda komise Michal Kadlec konstatoval, že je KKM usnášeníschopná; všech přítomných
členů komise je 6 (šest) z celkového počtu 7 (sedmi) členů
následně předseda komise navrhl zařadit do programu nový bod č. 3 Návrh na doplnění
Statutu Tišnovských novin
následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
další doplnění programu jednání >> není tomu tak
hlasování o podobě upraveného programu s tímto výsledkem:
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•
•
•
•
•

K jednání se připojil místostarosta Karel Souček jako host
Ad 1 – Kontrola úkolů z minulých jednání komise (dle zápisu)
•

korektura TN č. 05/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 29.04.2021

•

Reakce na stížnost Jana Schneidera >> stěžovateli odesláno usnesení KKM č. 1/4_2021 >>
reakce redakce pro KKM dodána do 30.4. >> projednána vč. stížnosti na KKM č.05/2021 >>
stěžovateli odesláno stanovisko KKM formou usnesení č. 1/5_2021 >> v TN 06/2021 bude
uveřejněna omluva za věcné a technické chyby >> bude projednáno v bodě 2 v rámci
korektury TN 06

Ad 2 – Korektura TN č. 06/2021
•
•

Rozsah: 60 s. + příloha Křížem krážem Tišnovskem 20 s.
05_Radnice informuje
o Aktuálně z města
>> doporučení přeskládat pořadí článků a fotografií, aby spolu lépe korespondovaly

•

10_Sdělení zastupitele

>> Proběhla diskuse nad problematikou příspěvku zaslaného zastupitelem Janem
Křehlíkem, který požadoval otisknout jako Sdělení zastupitele s odkazem na Tiskový zákon.
Článek dodal jako rozhovor, ve kterém figuruje jako respondent, dotazovaný panem
Dušanem Kaláškem. Následná diskuse se vztahovala k legislativním normám pro publikování,
otázkám literárního žánru, autorství a možnosti redakčních zásahů s ohledem na technická
omezení daná tiskovým prostorem a zásadami zakotvenými ve Statutu Tišnovských novin.
Prosba redakce, aby byl příspěvek panem zastupitelem zkrácen na jednu tiskovou stranu,
nebyl z jeho strany vyslyšen.
>> výstup diskuse >> nesouhlas části členů s publikováním
▪ rozsah překračuje technické i statuární parametry TN
▪ autorem textu není pan zastupitel Křehlík, ale dle standardních
publicistických pravidel pan Kalášek.
▪ Redakce nemá povinnost vydat nevyžádaný článek autora, který není
zastupitelem.
▪ legislativa (tiskový zákon, verdikt Nejvyššího správního soudu) ponechává
prostor vydavateli pro redakční krácení či úpravu článku i dle interních
pravidel, redakce nemá povinnost otisknout příspěvek v zaslaném
nezměněném znění
>> předseda M. Kadlec nechává hlasovat o vyřazení příspěvku s tímto výsledkem
▪ PRO: 3 (tři); PROTI: 3 (tři); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
>> výsledkem je, že příspěvek zůstane zařazen ve vydání

•

>> z hlediska obsahových a technických kritérií bude příspěvek publikován následovně:
▪ v rozsahu 1 tiskové strany, a to bez zásahu (krácení) ze strany redakce
▪ celý text bude uveřejněn na webu www.tisnovskenoviny.cz; tato skutečnost
bude u textu uvedena
▪ text je publikován na základě § 4 tiskového zákona; tato skutečnost bude u
textu uvedena
▪ za autora rozhovoru je považován tazatel, nikoliv respondent; tato
skutečnost bude u příspěvku uvedena (autor, vč. informace, že nejde o
redakční článek a že autor není členem redakce)
11_Názory a polemiky
o Co je pravda o pozemcích biokoridoru
>> příspěvek Jiřího Blahy >> redakce nedoporučuje publikování s odkazem na Pravidla
pro rubriku – Názory a polemiky, bod č. 16 Příspěvky, které se týkají jednoho tématu, mohou
být zveřejněny pouze jednou. >> Kritérium bylo uplatněno s ohledem na skutečnost, že
problematika byla již jednou řešena v rubrice Názory a polemiky otištěnými v TN 05/21.
>> KKM s návrhem redakce souhlasí, příspěvek nebude zařazen.
o Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená…
>> příspěvek Zdeňky Dohnálkové >> jedná se o standardní článek, nepatří tudíž do
rubriky Názory a polemiky >> bude publikován na jiném místě (Spolkový život)

•

22_MěKS
o Omluva redakce
>> doporučení doplnění nadpisu vystihující kontext pro srozumitelnost čtenářům >>
„Stanovisko a omluva“ redakce ke dříve publikovaným textům (reportáž TN 04, reakce J.
Schneidera TN 05)

K jednání se v 17:40 připojil člen KKM Miroslav Pálka bez zvukového a vizuálního kontaktu. Vzhledem
k této skutečnosti bylo jednání komise pozastaveno a předseda M. Kadlec zopakoval požadavek ze
začátku jednání komise a konstatoval, že nebude-li zprovozněn u M. Pálky audiovizuální přenos, je
jeho účast na jednání problematická. Na to konto byl vyzván, aby se připojil standardním způsobem,
což neučinil. P. Pálka byl tedy z jednání komise odhlášen. Následně se připojil vč. audiovizuálního
kontaktu a jednání pokračovalo.
B. Kulhánková vznesla návrh, aby byla v jednacím řádu KKM ošetřena povinnost funkčního
technického vybavení (mikrofon, kamera) pro každého, kdo se chce jednání účastnit.
Z jednání se odpojil místostarosta Karel Souček jako host.
•

•

2 volné strany (do rozsahu 60 s.)
o Doplnit příspěvek „Zahradníkův rok“ – 1 tisková strana
o Pozvánka na ArtCampy GJJ – ½ tiskové strany
o Pozvánka na Tišnovské trhy – ½ tiskové strany
INZERCE
o 6,5 stran

•
více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.
06/2021 při zapracování schválených úprav s tímto výsledkem:
PRO: 7 (sedm); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Ad 3 – Návrh na doplnění Statutu Tišnovských novin
Dodatek Statutu Tišnovských novin z 1.3.2020 >> definovat „přiměřený prostor“ pro publikování
příspěvků zastupitelů >> cílem je garantovat každému zastupiteli na základě § 4 zák. č. 46/2000 Sb.
Tiskový zákon, publikační prostor
P. Hanák >> prezentace návrhu textu Dodatku Statutu Tišnovských novin z 1. 3. 2020 >> Statut
Tišnovských novin se rozšiřuje v článku I o bod 9 takto: (příloha zápisu) >> dodatek definován dle
zkušeností dalších městských zpravodajů a za uplatnění principu „odstupňované rovnosti“ na základě
politické síly dané počtem mandátů (aplikace německého právního systému a verdiktů NSS).
Diskuse ke znění Dodatku se týkala aspektů
•
•

•
•

pořadí publikování příspěvků (princip dřívějšího dodání, omezení na 3 tiskové strany s
příspěvky v jednom vydání),
plánovitost v zasílání (nelze objednávat a blokovat prostor předem, nutnost opakovaného
zaslání v případě nezařazení, eliminace možnosti hromadění nezařazených příspěvků do
dalšího vydání),
termíny zaslání příspěvků (definice „okna“ pro příjem),
princip přijímání příspěvků jako nevyžádaných (eliminace záměny s příspěvky vyžádanými
redakcí na zastupitelích, eliminace vyčerpání publikační kvóty u oslovovaných zastupitelů)

Dle připomínek je upravený návrh podroben hlasování členů KKM a následně bude předán ke
schválení Radě města.
Usnesení č. 1/6_2021:
Komise pro komunikaci a média schvaluje návrh znění Dodatku Statutu Tišnovských novin z 1. 3.
2020 a doporučuje jej ke schválení Radě města Tišnova.
PRO: 6 (šest); PROTI: 1 (jeden); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Usnesení bylo přijato šesti (6) ze sedmi (7) přítomných členů Komise pro komunikaci a média.
Od jednání se v 19:33 odpojil člen KKM Miroslav Pálka.
Ad 4 – Různé
A) Křížem krážem Tišnovskem 2021
Redaktor V. Vecheta představil připravenou turistickou přílohu Křížem krážem Tišnovskem 2021
P. Hanák doplnil, že půjde o přílohu
• všitou do vydání novin v nákladu 5 050 ks
• samostatný výtisk v nákladu 5 000 ks (uhrazeno z dotace JMK) + 2 000 ks (objednané obcemi)
Materiál bude po vyjití představen i na jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch
B) Další jednání
Příští jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 16. června 2021 od 16.30 hod. již za osobní
přítomnosti členů na MěKS Tišnov.
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 20:00
ukončil.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

Dodatek Statutu Tišnovských novin z 1. 3. 2020

Statut Tišnovských novin se rozšiřuje v článku I o bod 9 takto:

Poskytnutí přiměřeného prostoru pro zveřejnění sdělení členů zastupitelstva města Tišnova se řídí
§4a zákona č. 46/2000 Sb. a upřesňuje se tímto statutem. Přiměřený prostor se řídí principem
odstupňované rovnosti tak, aby každý politický subjekt zastoupený v zastupitelstvu města Tišnova
měl alespoň minimální šanci k prezentaci svých názorů a stanovisek, a aby byl tak naplněn požadavek
plurality politických názorů přiměřeně k jejich politickému a společenskému významu. Každý politický
subjekt zastoupený v zastupitelstvu města Tišnova má k dispozici přiměřený prostor vyjádřený
procentuálním zastoupením ve vztahu k počtu mandátů v zastupitelstvu. Autorem sdělení může být
pouze řádně zvolený zastupitel města Tišnova v daném funkčním období. Pro sdělení zastupitelů,
která nejsou redakcí vyžádána je v TN vyčleněn prostor rubriky s názvem „Sdělení zastupitelů“ a
v každém čísle jsou těmto sdělením rezervovány maximálně 3 tiskové strany. V přepočtu je penzum
definováno dvěma tiskovými stranami vůči jednomu mandátu, které je procentuálně rozděleno mezi
politické subjekty (tzn. že v praxi jedna politická strana disponující například dvěma mandáty může za
rok využít 4 tiskové strany). Roční penzum se nepřevádí do nového edičního roku. Délka jednoho
příspěvku do jednoho vydání TN nesmí překročit velikost jedné tiskové strany dle technických
parametrů TN. Sdělení lze zaslat nejdříve 10 dní před uzávěrkou textu a nejpozději v den uzávěrky
textů. Na příspěvky, které přijdou mimo tento interval nebude brán zřetel. Sdělení budou řazena až
do vyčerpání maximálního prostoru v jednom vydání TN dle data a času doručení příspěvku redakci.
Nezařazené příspěvky se nebudou automaticky přenášet do následujícího čísla.

