
 
 

ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

19.6 . 2017  - 15:00- 15:30 
 

 
členové Redakční rady: 
 
přítomní: 
Štěpán Klimeš, Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Tomáš Němeček (příchod v 15:20), 
Roman Petrus, Tomáš Tatranský 
 
nepřítomni- omluveni: 
Alena Borhyová 
 
tajemník: 
Libor Kálmán 
 
šéfredaktor: 
Vladimír Slabý 

 
hosté: 
Jana Solomonová (radní) 
Kateřina Hrazánková (vedoucí Odboru právních služeb ÚMČ Praha 8) 
 
 
Tajemník Redakční rady Libor Kálmán: 
Zahájila jednání RR (dále jen RR) a přivítal přítomné členy i hosty. 

 
        

1) Schválení hosta RR 
       
      Na jednání RR byla pozvána Kateřina Hrazánková (vedoucí Odboru právních služeb  
      ÚMČ Praha 8), o jejím přítomnosti bylo hlasováno:  
      Hlasování o tomto návrhu: 
      PRO: 5 
      PROTI: 0 
      ZDRŽEL SE: 0 
 
      Přítomnost Kateřiny Hrazánkové jako hosta byla schválena. 

         
 
2) Volba ověřovatele zápisu 
        
       Na ověřovatele zápisu RR byl navržen Štěpán Klimeš. 
       Hlasování o tomto návrhu: 
       PRO: 4 
       PROTI: 0 
       ZDRŽEL SE: 1 



 
      Ověřovatelem zápisu byl RR zvolen Štěpán Klimeš. 

 
 
3) Červencové číslo Osmičky 

 
Vladimír Slabý  
Zopakoval, že červencové číslo Osmičky vychází nově na 48 stránkách, a zároveň se 
zeptal, zda někdo z přítomných členů nemá připomínky k červencovému vydání 
Osmičky.  
Bez připomínek. 
Stejně „bez připomínek“ byl vzat na vědomí i seznam placené i neplacené inzerce, 
který byl zaslán členům RR k připomínkám v pátek 16.6. 

              
 

4) Únorové číslo Osmičky – slevy a jejich důvody 
 

Libor Kálmán 
Seznámil členy RR s novelou zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony 
a další související zákony zejména ve vztahu ke komunikačním médiím obce (tedy 
především časopisu Osmička), a která je účinná od 1.7. 2017. Sdělil, že tato novela 
zákona se může týkat především Fórum zastupitelů a zároveň požádal přítomného 
hosta, Kateřinu Hrazánkovou o komentář k této novele. 
 
Kateřina Hrazánková 
Předložila stanovisko Odboru právních služeb ÚMČ Praha 8: 
Podle našeho názoru by tedy „Osmička“ neměla od vyhlášení voleb až do jejich 
ukončení obsahovat jakýkoli text, který by mohl naplnit definici volební kampaně, 
která je následující: „Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující 
politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého 
kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického 
hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné 
oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně 
jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za 
volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, 
politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“ 
Vzhledem k tomu, že dosud není k danému ustanovení judikatura, která by této definici 
stanovila mantinely, mohlo by být prakticky jakékoli vyjádření, které upozorňuje např. 
na úspěchy dosažené v současné době, posuzováno jako volební kampaň. Bohužel 
bude poměrně komplikované určit, zda se jedná o volební kampaň, proto 
doporučujeme být opatrní, jaké informace budou v „Osmičce“ uveřejňovány 
s ohledem na skutečnost, že za porušení daného ustanovení může být uložena pokuta 
v rozsahu 10.000 Kč až 100.000 Kč. 
Nad rámec uvedeného nemůžeme již nic sdělit, dané rozhodnutí musí učinit redakční 
rada, která je zodpovědná za obsah měsíčníku. 
 
Tomáš Němeček 
Jako místopředseda RR předložil k hlasování zaslaný písemný návrh nepřítomné 
předsedkyně RR Aleny Borhyové, ve kterém navrhuje, s odkazem na zmíněnou 



novelu zákona, pozastavení rubriky Fórum zastupitelů v časopisu Osmička až do 
termínu konání letošních parlamentních voleb.  
Zároveň upozornil, že návrh předložil formálně jako místopředseda, ale hlasovat bude 
proti. 

       
      Hlasování o tomto návrhu: 
      PRO: 0 
      PROTI: 5 
      ZDRŽEL SE: 1  
 
      Návrh na pozastavení rubriky Fórum zastupitelů v časopisu Osmička nebyl  
      Redakční radou přijat. 

 
 

5)  Úkoly 
 

 
             - Do pátku 23. června 2017 dodá TOP09 otázku do Fóra zastupitelů do srpnového  
               čísla OSMIČKY, kterou šéfredaktor následně rozešle všem členům RR. 
             - Následně dodá ČSSD otázku do Fóra zastupitelů do zářijového čísla OSMIČKY  
               (předstih kvůli letním prázdninám) 
             - Odpovědi na otázku TOP09 pak očekává šéfredaktor nejpozději do pondělí  
               10. července. 
 
          -   Tajemník RR poskytne na příštím zasedání informaci (v souladu s článkem 5, bod 3   
               Redakčního kodexu) - souhrn poskytnutých slev na inzerci v srpnovém vydání a  
               jejich důvody. 
            
            -  Příští setkání Redakční rady proběhne v pondělí 17. července od 15:00 (pokud  
               alespoň jeden ze členů RR vyjádří přání, aby se RR sešla osobně. V opačném  
               případě se RR scházet nebude a bude stačit odsouhlasení obsahu srpnového 
               čísla emailem). 

 
 

Zapsal: Libor Kálmán, pověřený vedením OKSMPP 
 

 
                                                                   Místopředseda RR: Tomáš Němeček 
 
 
                                                                   Ověřovatel zápisu: Štěpán Klimeš 
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