Akreditace MV ČR: AK/PV-37/2019 - AK/VE-27/2019

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Poradce s mnohaletou praxí se zaměřením na otevřenost veřejné správy, ochranu soukromí a
přístup k informacím, realizátor projektu Otevřete.cz. Aktuálně též působí na pozici vrchní
ministerský rada odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra (právo na
informace), je členem Rady vlády pro lidská práva.
Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí (tajemníci, starostové a
radní, členové zastupitelstev, tiskoví mluvčí, redaktoři a členové redakčních rad) orientaci v
problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření
informací (například internetová či kabelová televize). Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v
němž se radniční periodika vydávají, výsledky rozsáhlého průzkumu a srovnání radničních periodik v ČR, dále
předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a
předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe.

1) Základní souvislosti radničních periodik
o
o
o
o

Základní právní zakotvení
Hlavní funkce radničních periodik
Tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby
Právní povinnosti při vydávání periodika

2) Pojmy a principy
o
o
o
o

Objektivita
Vyváženost
Apolitičnost
Definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích
rozhodnutích“ a další).

3) Praktické formy řešení
o
o
o
o
o

Pojetí periodika redaktorské a editorské
Zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel)
Další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.)
Postupy při úpravě příspěvků
Příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik

4) Organizační otázky při vydávání radničního periodika
•
•
•

Role zastupitelstva, rady
Redakční výbor / redakční rada / redakce
Formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude
účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat
náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

➢ 24. 04. 2022 (9:00 - 14:00 hod)
➢ Maják Šumperk (Husitská 2, Šumperk 78701)

Platba: 1 950,- / os. bez DPH
✓ úhrada se provádí před školení na základě zaslané výzvy k úhradě
✓ v ceně jsou zahrnuty školící materiály, certifikát, psací potřeby a občerstvení

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
• na emailu stanislava.komarkova@asi.cz
• telefonicky na čísle 606 535 636 nebo
• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz

Stanislava Komárková, DiS.
organizátorka
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