
 

 

-------- Původní zpráva --------  

Předmět:  Žádost o poskytnutí informací - odpověď Prahy 10 

Datum:  Tue, 3 Jan 2012 12:53:48 +0100 

Od:  Charvát Jan (ÚMČ Praha 10) <JanCh@praha10.cz> 

Komu:  'poradna@oziveni.cz' <poradna@oziveni.cz> 

Kopie:  SEK TAJ Šmejkalová Jaroslava (ÚMČ Praha 10) <jaroslavas@praha10.cz> 

 

Odp ovědi Městské části Praha 10 na otázky Oživení ohledně radničního periodika 

z 27.12.2011:  

   

Praha 10 vydává radniční periodikum od roku 1990, do roku 2003 v rámci Úřadu městské 

části, od roku 2003 je vydávajícím externí dodavatel, který zajišťuje kompletní vydavatelskou 

činnost.  

   

a) Počet obyvatel městské části Praha 10: zhruba 115 tisíc. Náklad k 2011 – 75 tisíc výtisků. 

Distribuce do všech schránek a nadnáklad do stojanů umístěných na veřejných místech Prahy 

10.  

   

b) Noviny jsou distribuovány bezplatně.  

   

c + f) Z rozpočtu městské části Praha 10 bylo obstaravateli tištěných a online novin do června 

2011 hrazeno 398 tis. Kč měsíčně (čtrnáctideník), od července 2011 bylo hrazeno 199 tis.Kč 

měsíčně (měsíčník). Celkem bylo v roce 2011 vydáno 19. čísel a za ně uhrazeno 3,7 mil . Kč. 

V této částce jsou zahrnuty veškeré redakční, fotografické, provozní, personální a jiné výdaje 

spojené s redakcí, výrobou, inzercí, předtiskovou přípravou, dále tisk a náklady s distribucí 

novin distributorovi, kontroly distribuce + zajištění online verze novin (webhosting, redakční 

systém, personální a technické zajištění redakce, denní aktualizace, platby tiskovým 

agenturám atd.).  

   

d) Počet výtisků – do června 2011 čtrnáctideník a 1 mimořádné číslo, od července 2011 

měsíčník.  

   

e + f) Obvykle až 2 strany z osmi plnobarevných jsou vyhrazeny inzerci, kterou zajišťuje 

dodavatel a představuje tak jeho zisk.  



   

g) Noviny vydává pro čtenáře pod „licencí“ pro Úřad městské části Praha 10 na základě 

otevřeného výběrového řízení externí dodavatel: vydavatelství Strategic Consulting 

(www.nasepraha10.cz), které je dlouholetým celostátním vydavatelem místních a krajských 

novin a časopisů.  

Noviny (nadnáklad cca 2 tisíce) jsou také přístupné v tištěné verzi na dalších frekventovaných 

místech, které vytipoval úřad ve spolupráci s externím vydavatelstvím - například v 

informačních kancelářích, v poliklinice či zdravotních, školských, obchodních, kulturních, 

sportovních, společenských a dalších zařízeních. Tištěné noviny mají své online zrcadlo na 

redakčním webu, který na své náklady provozuje vydavatel.  

Subjektivní názorové spektrum je zaručeno cyklickým střídáním zástupců všech politických 

stran zvolených na obecní radnici – slovem zastupitele, které redakčně nepodléhá redakci. 

Redakce též může spolupracovat s úřadem při přípravě dalších praktických a osvětových 

materiálů, taková oznámení jsou vždy označena jako neredakční, připravená tím odborem 

nebo voleným politickým zástupcem. Tak je minimalizováno možné zneužití pro jeden 

politický směr. Úřad a jím přímo zřízené organizace mají možnost bezplatně zveřejňovat 

potřebná oznámení.  

   

Na dodržování těchto pravidel, korektnost informací i vyváženost obsahu dohlíží redakční 

rada složená ze zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu městské části.  

   

V případě Vašeho případného zájmu o další informace mě prosím neváhejte kdykoli 

kontaktovat,  

   

S pozdravem,  

   

Jan Charvát, tiskový mluvčí Prahy 10  

charvat@praha10.cz  

gsm: 608 827 381, tel: 267 093 246  
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