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Vážení, 

 
dne 28.12.2011 nám byla doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, která je 
u nás evidována pod č.j. INF - 037/11, KT/417/11, INF – 037/11. 
 

K Vaší písemné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28.12.2011 a telefonickém doplnění ze dne 03.01.2012, 
dle které žádáte o: 

 

1. Informaci, zda Městská část vydává radniční periodikum, pokud ano, od kterého roku. 
2. Pokud radniční periodikum Městská část vydává, pak dále níže uvedené informace: 

a) Počet obyvatel MČ/náklad radničního periodika/ procentní podíl remitendy, tj. počet 
výtisků, které ve skutečnost nejsou prodány čí rozdány občanům – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let 

b) Informaci, zda je radniční periodikum pro občany bezplatné či zpoplatněné, popřípadě 
cenu radničního periodika – rozlišeno dle let za posledních 10 let 

c) Průměrná výrobní cena jednoho výtisku (výroba včetně distribuce) – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let 

d) Počet výtisků ročně (frekvence vydání radničního periodika) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let 

e) Informaci o formátu a průměrném počtu stran radničního periodika – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let 

f) Informaci, zda radniční periodikum obsahuje inzerci, pokud ano, procentní podíl 
inzerce na radničním periodiku a průměrný roční příjem z inzerce – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let 

g) Informaci, jakým způsobem je organizována výroba a tisk radničního periodika 
(městskou částí či třetí osobou, popřípadě kterou třetí osobou) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let 

 

Vám na základě podkladů zpracovaných oddělením vnějších vztahů a komunikace odboru 
Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 12 sděluji, že: 

 

 
 



 
1. Městská část Praha 12 vydává radniční periodikum od roku 1991, 
 

 
2. a) K 31.12.2010 byl z dostupných informací počet obyvatel městské části Praha 12 

52.695, náklad radničního periodika je v současnosti 25.000 výtisků, 50 ks výtisků 
radničního periodika v rozhodném období zůstávalo a zůstává pro potřeby redakce. 
 
b) Radniční periodikum je bezplatné a je bezplatně distribuován do všech dostupných 
domovních schránek na území městské části Praha 12 v rozhodném období beze změn. 

 
c) Průměrná výrobní cena jednoho výtisku včetně distribuce byla v rozhodném období 
následující: 
 
2002 /  3,07 Kč  
2003 /   3,20 Kč 
2004 /   3,20 Kč 
2005 /   3,20 Kč 
2006 /   3,50 Kč 
2007 /   3,50 Kč  
2008 /   3,07 Kč 
2009 /   3,10 Kč 
2010 /   2,72 Kč 
2011 /   3,13 Kč 
 
d) Náklad radničního periodika byl od roku 2002 do roku 2009 24.000 ks / měs. v roce 
2010 došlo ke zvýšení nákladu na 25.000 ks / měs., a to z důvodu nárůstu bytových 
domů na území městské části. Radniční periodikum v rozhodném období je vydáváno 
11x ročně. 

 
e) V rozhodném období je radniční periodikum vydáváno ve formátu A 3 a má 8 stran. 
 
f) Radniční periodikum obsahuje inzerci s tím, že její maximální podíl je stanoven na 
dvě tiskové strany, tj.25%. 
 
 
Roční příjmy z inzerce v rozhodném období byly následující: 
 
2002 /    údaje již nejsou k dispozici 
2003/     345.858 Kč 
2004 /    660.995 Kč 
2005 /    570.279 Kč 
2006 /    447.178 Kč 
2007 /    460.028 Kč 
2008 /    816.882 Kč 
2009 /    322.009 Kč 
2010 /    1.515.831 Kč 
2011 /    1.026.144 Kč 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
g) Radniční periodikum obsahově připravují zaměstnanci Úřadu městské části Praha 
12, dále láme grafik, tiskne tiskárna, distribuuje držitel poštovní licence, vše jako třetí 
osoby. 

 
Věřím, vážení, že poskytnuté informace pro Vás budou dostačující a budou tak přínosem pro 
Vaší rešerši k vydávání radničních zpravodajů ve výběrovém řízení. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Václav Kůs v. r. 
pověřen zastupováním vedoucího OKS 
 
 

 

 

 

 

 


