Vážení čtenáři,
vzhledem k pravidlům pro vydávání Novojičínského zpravodaje není možné v tomto
periodiku publikovat ucelený názor na jakoukoliv záležitost. V dalším článku se zabýváme
problematikou poskytování přiměřeného prostoru a zveřejňování sdělení a názorů členů
zastupitelstva města. Proto bylo v květnovém vydání zveřejněno pouze zkrácená verze článku,
jehož plnou verzi přinášíme také zde.
Komu slouží radniční noviny?
Podle tiskového zákona je vydavatel periodického tisku obce povinen poskytovat objektivní a
vyvážené informace o obci a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které
vyjadřuje názory členů zastupitelstva obce, týkající se této obce. Toto ustanovení bylo do
zákona vloženo proto, aby obecní zpravodaje nepřipomínaly místo moderního informačního
periodika spíše plátek ve stylu „pochval se sám“, a aby i opozice měla dán prostor pro svá
vyjádření a názory.
Dne 30. 11. 2015 požádal člen zastupitelstva města Mgr. Václav Dobrozemský o uveřejnění
článku týkající se problematiky poskytování dotací z rozpočtu města v rozsahu 5 623 znaků.
V návaznosti na uvedené a tím, že se redakční rada doposud nesetkala s žádostí o otištění
sdělení některého z členů zastupitelstva města, byla dne 16. 12. 2015 přijata, aniž by byla
projednána s členy zastupitelstva města, nová pravidla pro vydávání Novojičínského
zpravodaje, a to s účinností od 1. 1. 2016. Tato pravidla mimo jiné vytváří novou rubriku
„Názory zastupitelů“ a stanoví, že každý zastupitel má nárok na otištění sdělení v rozsahu
1/16 stránky, tj. 470 znaků včetně mezer. Vyhrazeného prostoru se nelze vzdát ve prospěch
jiného zastupitele či ponechat do dalšího vydání. Nelze také publikovat sdělení za celý
politický klub (470 znaků x počet zastupitelů zvolených za politickou stranu), navzdory logice
– ucelený názor jednotně prezentuje politická strana/klub zastupitelů zvolených za tuto stranu.
Z toho nelze usuzovat než na snahu o omezení prostoru pro vyjádření zastupitelů.
Budiž alespoň k dobru, že v plném znění jsou sdělení publikována na webových stránkách
města v rubrice „Názory zastupitelů“. Nutno konstatovat, že byť článek Mgr. Dobrozemského
byl zaslán k otištění před nabytím účinnosti nových pravidel, pravděpodobně redakční rada
rozhodla, že pravidla budou použita zpětně, vztáhnou se i na tento článek a v plném rozsahu
zveřejněn nebude. V únorovém vydání Novojičínského zpravodaje tak bylo na základě
dohody zveřejněno pouze upozornění, že článek je zveřejněn také na webu města.
Jistě uznáte, že v rámci 470 znaků se nedá utvořit žádná ucelená myšlenka a nezbývá než
napsat jen upoutávku na článek v plném rozsahu, který bude publikován jinde. Občané nechť
posoudí sami, zda je tento přístup vyvážený a zda je naplněna idea tiskového zákona. Pomoci
jim v tom může prosté porovnání s pravidelným úvodním slovem starosty (obvykle
začínajícím slovy „Vážení spoluobčané, mám pro Vás výbornou zprávu …“).
Výše uvedená pravidla (jedná se o směrnici č. 11/2015 Pravidla pro vydávání periodika
Novojičínský zpravodaj, která je dostupná zde: http://novy-jicin.cz/customers/novyjicin/ftp/File/nj-zpravodaj/smernice_zpravodaj.pdf) nestanoví žádná zvláštní pravidla týkající
se slova starosty. Rubrika „Slovo starosty“ je obsahem každého vydání zpravodaje.
Nepočítaje titulní stranu s úvodní fotografií, je slovo starosty na první straně s textem, a to
v rozsahu průměrně půl strany formátu A4. V poměru k tomu jsou sdělení zastupitelů

publikována na straně 6 či 7. Z názorů občanů je konstantně slyšet, že na první prohlédnutí
zpravodaje sdělení ostatních zastupitelů nenašli.
Od začátku volebního období v roce 2014 má slovo starosty v průměru 2 840 znaků na jedno
vydání. Jeden zastupitel má nárok na 470 znaků v jednom vydání. Základní otázka, tedy zda
se pravidla pro publikování názorů členů zastupitelstva týkají i slova starosty, zůstává
nezodpovězena. Zjevný nepoměr je však zcela zřejmý.
Aby byl zpravodaj zdrojem informací pro svobodné utváření názorů občanů na chod místní
samosprávy, je třeba, aby poskytovalo objektivní a vyvážené informace, tedy i názory
opozice. Celá věc je závažnější o to, že zpravodaj je placen z veřejných peněz. Monopol
informací je nebezpečný. Člověku snadno dojde, že pokud jedna strana (jeden člověk) má
čtyři roky možnost ovlivňovat veřejné mínění a opozice nikoliv, dochází k obrovskému
nepoměru sil. Kde je fair play?
K problematice přiměřeného prostoru se vyjadřuje Manuál pro dobré radniční periodikum,
který v roce 2015 vydalo Oživení, o. s. v rámci projektu Hlásná trouba: zneužívání periodik a
informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR.:
Podle § 4a tiskového zákona mají zastupitelé právo na přiměřený prostor v periodiku k
vyjádření svých názorů ohledně své samosprávy. Přiměřenost prostoru však nelze vnímat jako
jednoduchý matematický vzorec. Nutno jej chápat jako orientační údaj, k němuž se podle
možností a různých okolností může redakce více či méně přibližovat. Měl by se vykládat v tom
smyslu, že zastupiteli nemá být odepřen prostor tehdy, pokud svůj přiměřený prostor ještě
prokazatelně nevyčerpal. Odepření by však i tehdy mělo být podmíněno tím, zda by poskytnutí
dalšího prostoru již začalo omezovat jiné funkce periodika nebo prostor jiných zastupitelů.
Stručně řečeno – zastupitel by měl prostor dostat vždy, pokud tomu opravdu něco nebrání.
Zastupiteli tak teoreticky připadá v každém čísle podíl politické plochy (tj. plochy obsahující
informace o činnosti orgánů či představitelů samosprávy) dělené počtem zastupitelů. V praxi
to však samozřejmě musí probíhat jinak. Především je jasné, že sdělení vyjadřující názory
koaličních zastupitelů jsou přirozeně obsažena ve velké části článků, které přinášejí postoje a
názory rady (exekutivy). Důležitý je proto zejména prostor pro opoziční zastupitele. Ten by
měl v dlouhodobém horizontu odpovídat poměru mezi koalicí a opozicí v zastupitelstvu.
Přirozeně se však o činnosti zástupců koalice, kteří jsou hlavními iniciátory místních politik a
kroků, bude referovat více než o aktivitách a názorech zástupců opozice. Proto lze tolerovat,
bude-li poměr názorů zastupitelů vychýlen ve prospěch představitelů koalice o tzv. „vládní
bonus” ve výši okolo 10–15 %.
Z druhé strany je nutno vnímat, že automatické poskytnutí prostoru formou pravidelných
rubrik typu „Okénko zastupitelů”, „Okénko klubů” či „Diskuse”, zejména pokud je omezen
počet znaků či vymezeno téma, obvykle ani zdaleka nevyčerpá skutečný rozsah nároku
zastupitele na přiměřený prostor, a proto nelze jeho další příspěvek, vyjádření, stanovisko
odmítnout jen kvůli tomu, že je mimo takovou pravidelnou rubriku. Dostatečného podílu
alternativních názorů tak prakticky nelze dosahovat jinak než kombinací minimálního
zaručeného prostoru (pravidelná okénka klubů nebo zastupitelů), zařazování takových názorů
přímo do redakčních článků i publikování případných příspěvků občanů a zastupitelů.
Je jasné, že Novojičínský zpravodaj není politický plátek, jehož většinový obsah by měly
tvořit příspěvky a názory zastupitelů. Lze jedině ocenit, že je ve městě spousta subjektů,
organizací, lidí, kteří zde něco dělají a chtějí svou činnost prezentovat, pozvat občany na své

akce, a zpravodaj tak má stále co publikovat. Na druhou stranu však vnímáme, že 470 znaků
je naprosto nedostatečný prostor pro publikování jakékoliv strukturované myšlenky či
uceleného názoru.
Je třeba taktéž upozornit na možný střet zájmů při vydávání zpravodaje. Redakční rada je
kolektivní orgán, jehož úkolem je dohled nad vydáváním zpravodaje, formulování jeho
základního charakteru, schvalování příspěvků, projednávání stížností, podnětů, návrhů ve věci
obsahá a grafické úpravy apod.
Střet zájmů nastává tehdy, jestliže má člen vedení samosprávy (člen rady, starosta) přímý vliv
na obsah periodika tak, že může ovlivňovat, zda se o jeho práci a činnosti bude referovat
objektivně, anebo deformovaně v jeho prospěch. Aktuálně jsou členy osmičlenné redakční
rady dva radní, přesněji členové nejužšího vedení města – starosta PhDr. Jaroslav Dvořák a
místostarosta Mgr. Pavel Bártek. Takovým složením redakční rady (prolínání rady města a
redakční rady) a vymezením jejich kompetencí může docházet k tomu, že členové vedení
města předkládají témata, o kterých vědí ze své činnosti, považují je za důležitá a potřebují o
nich informovat veřejnost, nastolují tak agendu a definují obsah zpravodaje. Je tedy možné,
aby člen vedení města přímo ukládal závazné pokyny k výběru témat a formulování obsahu
periodika. Problém takového postupu je vedle samotného střetu zájmů také netransparentnost.
Je třeba vnímat pozitivně, že na základě naší aktivity byla přijata pravidla pro publikování
názorů a sdělení členů zastupitelstva města. Stejně tak lze vnímat pozitivně jako snahu
kompenzovat přijatou úpravu pravidlo, že plné znění článku je zveřejněno na webových
stránkách města. Ovšem dopad pro dostupnost veřejnosti bude značný. Zpravodaj doručovaný
do všech domácností na území města, naproti tomu webové stránky, kde ne každý má přístup,
případně zda vůbec zjistí, kde se zmíněná rubrika či konkrétní článek nachází: http://novyjicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
Vážení čtenáři, s ohledem na Radou města Nový Jičín přijatá pravidla, jsme se rozhodli
kromě publikace našich názorů, komentářů či stanovisek na oficiálních platformách,
zveřejňovat tyto články i na webových stránkách http://njzpravodaj.cz/.

