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Hlavní zjištění 
 
Z hlediska principů svobodného šíření informací, dodržování objektivity a vyváženosti srchovský 
zpravodaj vykazuje jak pozitivní prvky a tendence, tak též rizikové momenty, které je nutno vnímat 
a postupně překonat. 
 
 

Oblast Klady Zápory 

Objektivita, 
vyváženost 

 

Periodikum není zneužíváno 
k propagaci jedné politické skupiny 
či některých představitelů. 

Periodikum není vcelku objektivní a 
vyvážené, chybí alternativní názory. 
Periodikum nepřináší dost informací 
o skutečných diskusích a polemice 
v orgánech obce včetně autentických 
vyjádření jejich aktérů 

Plnění funkcí periodika 
 

Periodikum poskytuje pravidelný 
přehled o událostech a 
rozhodnutích, včetně jejich 
vysvětlení a odůvodnění (ovšem jen 
z hlediska vedení obce). 

Nevyužívá se dostatečně možnost 
poskytovat informace o polemice o 
rozhodnutích obce, která však po 
odstoupení části zastupitelstva již 
není vedena na zastupitelstvu. 

Poskytují se informace o budoucích 
rozhodnutích, byť jde jen o případ 
územního plánu. 

Informování o plánovaných 
rozhodnutích s možností účasti 
veřejnosti není dostatečné. 

Periodikum neposkytuje významné 
formy zpětné vazby a komunikace, 
zejména ve směru od občanů 
k vedení radnice a ve směru mezi 
občany navzájem. 

Systémové otázky 
 

Redakční práci vykonávají občané, 
nepodléhající vedení obce. 
 
 

Není ustavena Redakční rada. 

Nejsou zveřejněny podrobnosti 
organizace vydávání, např. Pravidla 
pro vydávání (zařazování příspěvků, 
dosahování objektivity a vyváženosti) 
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Hlavní doporučení 
 

Oblast Č. Doporučení 

Objektivita, vyváženost 
 

1. V periodiku by se měly více prezentovat také alternativní názory. 
Redakce by je měla získávat i přes deklarovanou neochotu opozice. 

2. Při poskytování informací z jednání orgánů obce je vhodné upozornit 
na polemické momenty a poskytnout možnost nositelů alternativních 
názorů (opozice, občanské aktivity) přímo prezentovat své názory. 

3. 
Zavést rubriku typu Názory občanů. 

Plnění funkcí periodika 
 

4. Lze doporučit mírně zvětšit prostor pro informace o místních 
politických otázkách (podrobnější popis diskuse a argumentace na 
zastupitelstvu či v komisích a výborech, názory občanů, ankety, avíza 
budoucích významných rozhodnutí obce). Zde lze mj. použít 
poměrně podrobné zápisy jednání zastupitelstva. 

5. Periodikum by mělo ve vyšší míře zprostředkovávat také reakce 
vedení města na otázky, vznášené veřejností (je úkolem redakce 
takové otázky znát a formulovat). 

6. Periodikum by mělo ve vyšší míře umožnit přímá vyjádření občanů, 
ať už formou příspěvků (dopisy, zprávy, komentáře) anebo 
horizontální komunikace mezi občany a jejich aktivitami (oznámení o 
akcích, týkajících se politických otázek města). 

Systémové otázky 
 

7. Lze doporučit ustavení redakční rady a její oddělení od redakce. V 
redakční radě by neměli být představitelé radnice. (Vzhledem 
k velikosti obce je samozřejmě otázka efektivity takového opatření). 

8. Lze též doporučit vytvoření pravidel či statutu pro vydávání, která by 
zakotvila požadavky na prvky objektivity a vyváženosti periodika. 
Takový vnitřní předpis1 by mělo schválit zastupitelstvo. 

9. V periodiku uvést odkaz na Pravidla pro vydávání, redakční radu 
(bude-li), případnou smlouvu o vydávání, zveřejnit je na webu obce. 

 
 

  

                                                           
1
 inspirací mohou být Pravidla pro vydávání z Černošic 



 
 

4 
 
 

Oživení, o. s., Muchova 13, Praha 6, www.bezkorupce.cz 

Analýza radničního periodika 
 

Základní údaje: 
 
Název periodika: ZPRAVODAJ obcí Srch Hrádek Pohránov 
Analyzovaná čísla: podrobně: prosinec 2011, duben, září 2012, pro kontext a hodnocení místní 
politické situace: všechna čísla od prosince 2010 
 

Základní charakteristika periodika 
 
Větší část periodika tvoří kulturní a společenský servis, zaměřený především na školu a školku, hasiče, 
rybářství, sport a další místní společenská témata. Menší část tvoří informace o aktivitách radnice 
(politická témata).  
 
Periodikum má pravidelně 10 až 12 stran formátu A4, vychází čtyřměsíčně, 3 x ročně. 
 
Periodikum vydává obec. Redakci tvoří Ing. Květoslava Doležalová, Ing. Michael Fabián, oba na 
kandidátce SNK pro Srch, Hrádek, Pohránov. Redakce je tedy oddělena od radnice, byť je s vedením 
radnice spojena politicky. 
Redakční rada: nejspíše není ustavena (nebyla nalezena). 

Pojetí Periodika 
 
Periodikum je pojímáno jako nástroj informování občanů o aktivitách radnice a o společenských 
a kulturních událostech města. Informace o politických tématech (aktivitách radnice) se zařazují 
převážně ze začátku periodika, byť je najdeme i na dalších místech periodika. Malý prostor se věnuje 
rozhodování orgánů obce – nezveřejňují se usnesení zastupitelstva, výborů a komisí, ani zprávy o 
jejich průběhu (až na výjimky).  
 
Mimo politický obsah se preferují informace o aktivitách školy a školky, hasičích, občanských 
aktivitách, kultuře, sportu. 
 
Pravidelné „Slovo starosty“ na dominantním místě první strany dává najevo, že Zpravodaj se pojímá 
jako nástroj prezentující především názory vedení radnice. 
 

Obsah politických témat (názorová sdělení k aktivitám radnice) 
 
Periodikum obsahuje vedle kulturního a společenského servisu též část věnovanou místní politice, 
resp. aktivitám radnice. V této části periodika je třeba dodržovat principy šíření informací veřejnou 
správou, tedy zejména zásady objektivity, vyváženosti názorů a zdržení se toho, aby byla v celku 
šířeného obsahu jednostranně zvýhodňována některá politická strana nebo hnutí. 
 
Politická plocha v srchovském periodiku má průměrně rozsah okolo 4 stran z 10 až 12, což 
představuje asi 35 %. Ve zkoumaných číslech bylo aktivitám vztahujícím se k činnosti radnice 
věnováno: 
 



 
 

5 
 
 

Oživení, o. s., Muchova 13, Praha 6, www.bezkorupce.cz 

 

Vydání Počet stran celkem Počet stran politické 
plochy  

1 (prosinec 2011) 10 3,4 

2 (duben 2012) 12 4,8 

3 (září 2012) 10 3,1 

 
Průměr tohoto údaje byl v r. 2006 ve velkém vzorku radničních periodik 2 (dále jen „průzkum 2006“) 
zjištěn ve výši 40%. Lze tedy konstatovat jak statisticky, tak i přímo z posuzovaného vzorku, že 
v periodiku se tématům místní politiky věnuje dostatek pozornosti – na úrovni odpovídající 
celostátnímu průměru.  
 
V tomto ohledu investice veřejných prostředků do periodika3 plní kvantitativně svůj účel, například 
ve smyslu § 97 obecního zákona. 
 
§ 97 zákona o obcích: „Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce 
a dále jiným způsobem v místě obvyklým.“ 
 
Lze doporučit mírně zvýšit rozsah plochy, informující o politickém dění v obci, zejména zvýšit kvalitu 
informování o diskusích na zastupitelstvu a pozadí přijímaných rozhodnutí, případně též o názorech 
veřejnosti (opozice, alternativní názory) na činnost vedení obce. 
 

Prezentace představitele radnice 
 
Starosta je periodiku zmiňován4 průměrně 1 x na stránku politické plochy. Průměr tohoto údaje byl 
v průzkumu 2006 zjištěn ve výši 1,6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet fotografií starosty je umírněný a nijak nepřekračuje průměr. Nárůst v posledním čísle je však 
varovný. 
 
 
 

 

 
 
Počet článků starosty: 

                                                           
2
 projekt Radniční listy bez cenzury (RLBC), Oživení o.s. a Otevřená společnost o.p.s. 2006, vzorek 100 periodik 

3
 10 000 Kč ročně z obecního rozpočtu, náklady 30 000.-, příjem z inzerce 20 000.-, viz článek v č. Duben 2012 

4
 obvykle jde o uvedení jména pod článkem, jehož je starosta autorem 

Vydání Počet zmínek 
o starostovi 

1 (prosinec ´11) 8 

2 (duben ´12) 1 

3 (září ´12) 1 

Vydání Počet 
fotografií starosty 

1 (prosinec ´11) 1 

2 (duben ´12) 1 

3 (září ´12) 3 
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Specifická situace „převzetí obce“ po volbách 2010 se projevuje v relativně vysoké produkci článků 
z pera starosty. Mají však v zásadě informační povahu. Tendence je klesající. Postupně se snižuje 
plocha úvodního Slova starosty. Postupně se také snižuje plocha článků, které do Zpravodaje zařazuje 
buď pod plným jménem, nebo pod zkratkami (-lupan-, -lp-). 
 
Prezentace představitelů radnice je tedy sice zvýšená, ale s ohledem na specifickou situaci přechodně 
tolerovatelná, pokud je trend sestupný. 
 

Slovo starosty 
 
Tento pravidelný formát nelze považovat za příliš šťastný. Po změně vedení obce sloužil především ke 
slibování otevřenosti a vstřícné komunikace s občany. Stabilizace tohoto žánru však posléze přechází 
v jednostranné sdělování postojů a názorů. K takovému využití je nutno vytvořit protiváhu a 
poskytovat prostor i pro alternativní názory. Prostor první strany by se měl věnovat důležitějším 
věcem, než jsou sliby a názory starosty, či dokonce jakýsi pozdrav (září 2012). Pokud starosta sděluje 
faktické události (např. rozhodnutí o zbudování přístavby školky, prosinec 2011), pak by neměly být 
smíchány s komentářem („zkvalitní život mladé generaci“). 
Lze doporučit tento žánr zcela opustit. 
 
Periodikum se nezneužívá k propagaci představitelů radnice, resp. je patrný trend tuto propagaci, 
plynoucí do značné míry z nutnosti informovat, postupně omezit a najít formy informování bez 
prvků osobní propagace. 
 

Přítomnost alternativních názorů 
 

Specifičnost složení zastupitelstva 
 
Po těsném vítězství jedné kandidátky nad druhou (oboje SNK, 6:5) došlo cca po necelém roce 
k odstoupení téměř celé opoziční kandidátky. Zastupitelstvo dále pracuje prakticky bez opozice. Lídr 
opozice – bývalá starostka, odmítla poskytnout ke svému postupu pro Zpravodaj rozhovor. 
Pro účel zkoumání vyváženosti nutno předpokládat, že situace, kdy opozice se politického života 
odmítá účastnit, přetrvává. Proto hodnocení běžných parametrů vyváženosti z hlediska plochy 
alternativních názorů nutno brát jako pouze jeden z podkladů hodnocení. 
 

Alternativní názory 
 
Přítomnost alternativních názorů je klíčový parametr pro hodnocení názorové vyváženosti periodika 
ve smyslu výše uvedených principů šíření informací veřejnou správou.  

Vydání Počet článků 
starosty 

1 (prosinec ´11) 8 

2 (duben ´12) 7 

3 (září ´12) 6 
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Alternativním názorem je jakékoliv sdělení, které nepředstavuje sdělení názoru či stanoviska 
aktuálního vedení radnice. 
 
Periodikum ve zkoumaných číslech neobsahuje žádné alternativní názory. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nepřítomnost alternativních sdělení znamená orientační výsledný Index různosti názorů (IRON)5 nula 
procent. To by mezi 100 hodnocenými periodiky průzkumu 2006 zařadilo Srch mezi téměř polovinu 
samospráv se stejným problémem. 
 

                                                           
5
 Podle metodiky RLBC, ovšem určený na pouhých třech vydáních listu, zatímco metodika RLBC vyžaduje alespoň pět vydání. 

Vydání Alternativní sdělení 
(počet stran) 

1 (prosinec ´11) 0,0 

2 (duben ´12) 0,0 

3 (září ´12) 0,0 
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Nutno však uznat, že Zpravodaj v dřívějších číslech (nezahrnuto do součtu) přinesl informaci o 
odstoupení opoziční části zastupitelstva s citací odůvodnění, předneseného bývalou starostkou, a 
s odkazem na zápis na webu, kde je její vystoupení šířeji zaznamenané. Zároveň uvedl, že odmítla 
rozhovor k věci pro Zpravodaj. 
 
Zpravodaj zároveň ale otiskl názor starosty na odstoupení části zastupitelstva. Otiskl též rozhovor 
s politoložkou Dvořákovou, který zčásti vyznívá jako kritika odstoupivší opozice („vzdávají se 
odpovědnosti“). 
 
Nastalá situace představuje problém pro redakci periodika, protože vyvolává mimořádně silný 
požadavek na získávání alternativních názorů jinými cestami, dalo by se říci „za každou cenu“. 
V nějaké podobě jistě alternativní názory existují a jsou dostupné, byť se neprojeví na zastupitelstvu. 
Redakce by měla s nositeli alternativních názorů přes prvotní odmítání opozice komunikovat 
jakoukoliv formou, například rozhovorem s občanem, vlastním článkem, uvádějícím, „co se v obci 
říká“ nebo kladoucí tyto otázky starostovi či dalším představitelům radnice v rozhovoru apod. 
Povinností redakce je alespoň přinést základní informaci o názorovém spektru a potenciálních 
diskusích, které jsou v pozadí rozhodování radnice. 
 
Rozumná míra vyváženosti názorů (velmi zhruba a v delším časovém součtu) by se měla pohybovat 
okolo hodnoty vyjadřující poměr volebních výsledků mezi koalicí a opozicí, po započtení tzv. 
„vládního bonusu6“, který je nutným důsledkem toho, že vedení obce ji reprezentuje a je přirozeným 
nositelem hlavních sdělení o politice radnice. Opozice v Srchu představuje téměř polovinu 
zastupitelstva (před rezignací), prostor pro alternativní vyjádření by tedy měl odpovídat asi 30 – 40 
% politické plochy.  
 
Redakci se zatím nedaří vyhledávat a zařazovat alternativní názory, které zobrazují protipóly diskuse. 
 
V periodiku chybí rubrika typu Názory zastupitelů, Názory občanů, v níž by bylo možné systematicky 
uplatňovat názory, zobrazující celé politické spektrum. 

Nabídka dalších alternativních názorů 
 
Náměty pro nalezení alternativních názorů poskytují mimo jiné jednání zastupitelstva (a následně 
zápisy a záznamy z nich), případně výborů a komisí. V případě Srchu je to však omezeno odstoupením 
opoziční části zastupitelstva. 
 
Ovšem např. v č. duben 2011 starosta sděluje: „Také jsem si za svoji krátkou dobu působení na vlastní 
kůži ověřil odvěkou pravdu, že kolik je v obci obyvatel, tolik je i v obci názorů.“ V dané situaci v obci je 
chybou, že se alespoň některé takové názory neprezentují ve Zpravodaji. 

 

Plnění hlavních funkcí periodika 
 
Fungující model vydávání periodika dokáže plnit tři směry komunikace a tedy i zpětných vazeb: 

1. od radnice k občanům – sdělování informací o činnosti orgánů, o záměrech, 
2. od občanů k radnici – předkládání dotazů, kritiky, polemiky (často formulované jako dotazy 

redaktora) 

                                                           
6
 uvádí se obvykle v rozsahu 10 – 20% 
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3. od občanů k občanům (výměna informací přímo mezi občany – sdělování názorů, oznámení o 
setkáních k problémům místní politiky apod.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto funkce srchovské periodikum plní pouze částečně. 
 
Periodikum neobsahuje žánr, v němž by redaktor (v zastoupení veřejnosti, při znalosti názorů ve 
veřejnosti) kladl dotazy (míněno žurnalisticky zkoumavé až nepříjemné dotazy) vedení obce. Takový 
žánr by lépe, než např. vlastním článkem starosty, umožnil vedení města vysvětlit některé kroky, jako 
např. v č. září 2012 v článku Územní plán v otázce průtahů jeho přípravy. Též by na veřejnost působil 
mnohem důvěryhodněji. 
 
Periodikum prakticky neposkytuje prostor pro občany pro komunikaci ve směru od občanů 
k občanům (v oblasti politických otázek obce).  
 

Informace o připravovaných rozhodnutích 
 
Významnou funkcí periodika má též být včasné informování veřejnosti o významných, dlouhodobě 
připravovaných rozhodnutích tak, aby se mohla na rozhodování odpovídající měrou podílet. 
V periodiku v tomto smyslu jsou některá rozhodnutí avizována. Např. v č. prosinec 2011 se 
informuje o tom, že „Na začátku roku můžete očekávat návrh územního plánu na webu obce, a na 
jaře pak jeho veřejné projednávání. Tlak investorů na vybudování průmyslové zóny pokračuje“. Dále 
se občanům poskytuje i instrukce, jak se mohou do rozhodování zapojit: „lze očekávat dokončení 
návrhu ÚP do ledna 2012 a tento návrh bude zveřejněn na našich internetových stránkách tak, abyste 
si jej mohli včas nastudovat před jeho veřejným projednáním, které proběhne na jaře příštího roku.“ 
Opakovaně se informace podává (kvůli průtahům) též v čísle duben 2012 a září 2012. Bohužel mimo 
téma územního plánu neobsahuje periodikum jiné informace o budoucích rozhodnutích, do kterých 
by se občané mohli zapojit. Lze doporučit věnovat této věci větší pozornost. 
 

Systémové otázky 
 
Na webu se nepodařilo najít informaci o tom, zda pracuje redakční rada. Patrně jde spíše o 
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neformální koordinaci periodika a redakce ze strany vedení obce. Vzhledem k velikosti obce a 
dobrovolnické povaze redakční práce je to pochopitelné, má to však rizika. 
 
Je vhodné mezi vedení obce a vlastní redakci periodika jako systémovou brzdu vložit redakční radu. 
O konkrétním obsahu jednotlivého čísla má rozhodovat redakce, a to značně nezávisle na zájmech 
vedení radnice. Úkolem redakční rady má být formulace zaměření, celkové struktury, zpětné 
hodnocení čísel z hlediska dosažených ukazatelů (např. vyváženost a objektivita, plnění funkcí 
periodika). 
 
Periodikum pouze zčásti plní hlavní účel svého vydávání – poskytovat občanům informace a 
srozumitelný obraz o rozhodování radnice, o aktivitách politických představitelů, o diskusích 
v orgánech obce, o alternativách pro různá závažná rozhodnutí, které vedení obce musí přijímat. 
 
Přidaná hodnota periodika, získávaná za investici veřejných prostředků (která je však poměrně malá, 
cca 10 000 Kč ročně) není zatím výrazná. Je však zároveň zřejmé, že hlavní realizovanou funkci, tj. 
společensko-kulturní informační servis, není schopen pokrýt podnikatelský záměr bez účasti obce. 
 
Menší část periodika je obsazena reklamou. 
 

 

 

 

 

 

Průměrně je tedy plocha reklamy skoro 12%. V průzkumu 2006 byla tato hodnota průměrně 10 %. 

Zpravodaj tedy obsahuje průměrnou míru reklamy. 

 

 
 
 
 

Vydání Počet stran plochy 
reklamy a PR pro 
podnikání (z 10-12 stran) 

1 (prosinec ´11) 1,3 

2 (duben ´12) 1,6 

3 (září ´12) 0,9 


