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2. RADNIČNÍ ZPRAVODAJE 
A INFORMAČNÍ POUŠTĚ 



 

1. otázka: 

 

 

 

Vysvětlení odpovědi: 

 

 

 

 

 
Doplňující otázky: 

 

 
2. otázka: 

Jakou roli plní radniční zpravodaje? 

 a. Jsou vydávány dobrovolně, aby objektivně a vyváženě informovaly občany o dění v obci.  

b. Obce je zřizují povinně, aby v nich informovali občany o dění na zastupitelstvu obce. 
c. Obce je zřizují povinně, neboť je jejich povinností informovat občany o opatřeních pro mimořádné 

události - např. co dělat v případě povodní apod. 
 

a. Správná odpověď. Vydávání zpravodaje je pouze na vůli vedení obce. Dle tiskového zákona musí 
být jejich obsah objektivní a vyvážený podobně jako vysílání České televize. Ovšem dohled nad 
objektivitou a vyvážeností vykonává sama obec a v praxi velmi nedokonale, což bývá zřejmé 
především před volbami 

b. Obce mají pouze obecnou povinnost informovat občany o činnosti obce, ale žádný předpis nenařizuje 
obci vydávat vlastní noviny. 

c. Ani předpisy upravující mimořádné události nenařizují obcím vydávat vlastní noviny. 
 

Čtou studenti zpravodaje ve svých obcích? Považují je studenti za užitečné? Co by se 
stalo, kdyby přestal zpravodaj ve vaší obci vycházet? 

 
Jak jsou převážně financovány radniční zpravodaje? 

a. Tak jako standardní novinové tituly - čtenáři si je předplácí nebo kupují na stáncích. 

b. Tak jako Česká televize - z koncesionářských poplatků, které nejsou součástí státního rozpočtu. 

 c. Jsou financované nejčastěji z rozpočtu obce, která je vydavatelem, tedy z daní.  
 

Vysvětlení odpovědi: 

 

 

 

 

 

 

 
Doplňující otázky: 

 

 
3. otázka: 

a. Radniční zpravodaje jsou téměř většinou zdarma distribuovány do všech schránek 
v obci. Čtenář je tedy obdrží, i když o ně nemá zájem. Zřídka obce přistoupí k tomu, že si zpravodaj občané 
předplácí/kupují jako noviny. Nepovažují se ani za reklamu jako letáky supermarketů. 

b. Koncesionářské poplatky jsou příjmem České televize a Českého rozhlasu. Poplatek pro Českou televizi 

k prosinci 2022 činí 135,- Kč za domácnost měsíčně. Pro Český rozhlas činí 45,- Kč za domácnost 
měsíčně. Důvodem je oddělení od moci politiků, aby snížením příspěvku ze státního rozpočtu nemohli 
ovlivňovat vysílání média veřejné služby. 

c. Správně. Radniční zpravodaje jsou placeny přímo z peněz obce, která je vydává. Zpravidla 
jsou zdarma distribuovány do všech schránek v dané obci. 

 

Zákonodárci mohou kdykoli snížit výši koncesionářských poplatků. Jak by to ovlivnilo vysílání Čes- ké televize, 
kdyby se skokově snížily na polovinu? 

 
Který výrok platí o České televizi? 

a. Radu České televize jmenuje Vláda České republiky. 

b. Členy Rady České televize mohou být ministři a poslanci vládních stran. 

c. Rada České televize smí přímo zasahovat do obsahu vysílání České televize. 

 d. Žádné výše uvedené tvrzení není pravdivé.  
 

Vysvětlení odpovědi: 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky: 

a. Radu České televize volí poslanecká sněmovna na dobu 6 let (aby funkce radního byla delší než 
jedno volební období), po dvou letech se volí vždy třetina Rady, aby aktuální složení poslanecké 
sněmovny nemohlo mít v Radě většinu. Návrhy na členy Rady nedávají poslanci, ale zpravidla 
nevládní sektor. Viz § 4 zákona o ČT. 

b. V Radě nesmí být ani politici, ani řadoví členové politických stran, ani státní úředníci, ani osoby 
činné v médiích. Viz § 5 zákona o ČT. Snahou je aby Radu tvořila co nejpestřejší co nejméně 

závislých osobností. 

c. Rada České televize naopak nesmí zasahovat do vysílání. Viz § 8 zákona o ČT. 

d. Správná odpověď 
 

Myslíte, že média veřejné služby (Česká televize, Český rozhlas) hrají v dnešní internetové době stále důležitou 
roli? Nebo by mohla být zrušena? 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483/zneni-20170902#p4-2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483/zneni-20170902#p5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483/zneni-20170902#p8-4


 

4. otázka: Který výrok platí o radničním zpravodaji průměrné české obce? 

a. Redakční radu zpravodaje jmenuje zpravidla Rada obce. 

b. Členy redakční rady zpravodaje jsou zpravidla členové obecní rady a zastupitelé koaličních 
stran. 

c. Redakční rada zasahuje do obsahu před vydáním. 

 d. Všechna výše zmíněná tvrzení jsou pravdivá.  
 

Vysvětlení odpovědi: 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky: 

 

 
 

5. otázka: 

a. Správně, byť toto je standard, který není vhodný. Redakční radu by mělo jmenovat zastupitelstvo. 

b. Z výzkumu vyplývá, že většinu členů redakčních rad tvoří zastupitelé, třetinu pak zaměstnanci 
obecního úřadu, kteří jsou v podřízeném postavení politiků ve vedení obce. 

c. Redakční rady obecních zpravodajů ovlivňují obsah a není výjimkou, že jej i samy vytváří. 

d. Správná odpověď 

 

(Pozn. Informace o vydávání radničních zpravodajů pochází z výzkumu Oživení, z.s. 50 největších samospráv, 
které vydávaly zpravodaj z roku 2022, viz https://www.oziveni.cz/nase-temata/radnicni-periodika/)  

 

Je podle vás na místě označovat zpravodaje jako reklamu? 

Neměli by si politici platit reklamu ze svých stranických peněz namísto peněz daňových poplatní- ků? 

 
Jaký má zhruba měsíční náklad (počet vytisklých exemplářů) radniční zpravodaj ve městě s cca 
100,000 obyvateli? 

a. cca 27,000 jako vydání měsíčníku Forbes v celé ČR 

 b. cca 42,000 jako vydání týdeníku Respekt v celé ČR  

 
Vysvětlení odpovědi: 

 

 

 

 

 
 

Doplňující otázka: 

 

 

 
6. otázka: 

 

 

 

 
Vysvětlení odpovědi: 

c. cca 91,000 jako průměrné denní vydání MF DNES v celé ČR 
 

a. Správná odpověď je b. Což znamená, že ve stotisícovém městě vydávajícím radniční zpravodaj 
(např. Olomoucké listy, viz tiráž) je zpravodaj distribuován do všech schránek ve městě. Má tedy 
takřka absolutní pokrytí. Pro srovnání - časopisu Respekt se pro celou republiku vytiskne 42 000. 

Olomouckých listů se tiskne 45 000. 

b. V porovnání s ostatními známými tituly jsou zpravodaje obcí a krajů jedněmi 

z nejdistribuovanějších tiskovin v ČR. (Nepočítejme reklamní letáky supermarketů) 

c. Náklady soukromých tiskovin analyzuje Unie vydavatelů, 

viz http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/overovani_nakladu_tisku  

 

Nejvyšší náklad má v ČR deník Blesk. Jaký je průměrný denní náklad Blesku? (viz statistika Unie vydavatelů: cca 
140,000 ks denně) 

 
Co si představujete pod pojmem informační poušť? 

 
b. Oblast, ve které nefunguje internet. 
c. Oblast, ve které různá média publikují množství různorodých informací a názorů na dění tomto 

regionu. 
 

a. Mediální pouště jsou skutečně fenoménem, který označuje regiony, ve kterých se lidé téměř 
nemohou dostat ke kritickým informacím o svém okolí. Vymizela z nich nezávislá média, která se 
konsolidovala pouze do velkých měst. Obyvatelé informačních pouští se tak dozví z médií více 

informací o celostátních tématech, než o tom, co se děje v jejich vlastním bydlišti. Politici v 
informačních pouštích se zřídka zpovídají médiím a mají možnost skrze např. radniční zpravodaje nebo 
sociální sítě snáze ovlivňovat veřejné mínění ve svůj prospěch. Viz např. https://bit.ly/3CN5hUR  

b. Ani fungující internet není zárukou nezávislých informací o okolí. Je často plný názorů, 

nikoli objektivních informací. 
c. Opakem mediální pouště je oblast s hojností nezávislých médií, která si konkurují. Politici v dané 

oblasti jsou tak pod větším veřejným tlakem. 

a. Oblast, ve které neexistují média, která by nezávisle informovala obyvatele o dění v tomto regionu 

https://www.oziveni.cz/nase-temata/radnicni-periodika/
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/overovani_nakladu_tisku
https://bit.ly/3CN5hUR


 

7. otázka: Označte objektivní informaci: 

a. Podařilo se nám dokončit krásný most, který si hned po otevření získal oblibu veřejnosti. 

b. Po 2 letech byl dokončen most, který stál 1 miliardu Kč 

 
 

Vysvětlení odpovědi: 

 

 

 

 
8. otázka: 

a. Jde o subjektivní hodnocení, které už svým obsahem říká čtenáři, co si má o mostu myslet. Taková 
vyjádření jsou v radničních zpravodajích nebo firemních magazínech typická. 

b. Jde sice na první pohled o objektivní informaci, ale jak vidno z odpovědi c., zásadní je kontext 
informace. Bez kontextu může být i tato informace pro čtenáře zavádějící. 

c. Teprve tato informace dává čtenáři potřebný kontext a lze ji nazvat objektivní informací. 

 
Ve městě se plánuje výstavba fotbalového stadionu v blízkosti centra města. Poraďte novináři, který 

téma zpracovává, koho by měl pro článek oslovit, aby byl vyvážený? 

a. starostu, architekta stadionu, předsedu fotbalového klubu 

b. starostu, opozičního zastupitele, zástupce fotbalových fanoušků 

 
 

Vysvětlení odpovědi: a. Všichni zmínění jsou s největší pravděpodobností pro výstavbu stadionu - starosta jako představitel 
nejsilnější politické strany bude jistě prosazovat záměr. Architekt už vykonal práci a doufá, že se bude 
jeho návrh realizovat. Předseda fotbalistů pro svůj klub samozřejmě nový stánek chtít bude. 

b. Starosta bude jistě pro. Ale kterého jednoho opozičního zastupitele pro článek vybrat? Názorů v 
opozici může být celá řada. Fanoušci fotbalu budou určitě pro, aby fandili na novém stadionu. 

c. Výstavba stadionu je jistě jedna z nejdůležitějších staveb a investic ve městě. Proto by si zasloužilo 
pro článek znát názory celého politického spektra. Stavba bude probíhat několik let a občané 
budou jistě dotčení výstavbou (třeba mají důvody, proč je místo 
pro stadion nevhodné). Zahrádkáři či další dotčené spolky, firmy, nemovitosti by měli být slyšeni, neboť 
mohou mít pádné důvody proti stavbě protestovat, či požadovat kompenzace. 

c. zástupce všech politických stran v zastupitelstvu, občany z okolí stavby, předsedu zahrádkářské 

kolonie, která bude stadionem zrušena 

c. Byl dokončen most. Realizace trvala 2 roky, tedy o půl roku déle, než bylo plánováno. Výstavba se 

prodražila o 30% proti předpokladu na 1 miliardu Kč. 


