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Odpověď č. 64: 
 
Vážená paní předsedkyně, 
dne 24. srpna 2022 obdržel Magistrát města Plzně prostřednictvím e-podatelny Vámi 
elektronicky podanou žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím,  
jež byla zaevidována pod č. j. MMP/292169/22. 
Níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy týkající se periodika samosprávy.  
 
Bod 1) 
1.1 
Členů redakční rady je 13. 
3 z nich jsou členové Rady města Plzně - náměstci primátora, politická příslušnost: 1x ODS, 1 x 
TOP09,  
1 x ANO 
10 členů jsou zaměstnanci samosprávy (zástupci tiskového oddělení, za každý vnitřní úřad jeden 
zástupce nominovaný jeho ředitelem, zástupce příspěvkové organizace Útvar koncepce a 
rozvoje města Plzně) 
1.2 
Redakční rada je jmenována tajemníkem Magistrátu města Plzně. 
 1.3 
Redakční rada není ustanovena ani jako komise rady ani jako výbor zastupitelstva. Redakční 
rada  
je zodpovědná Radě města Plzně za vydávání Radničních listů. 
 
Bod 2) 
Pro obsah periodika je schválena Radou města Plzně Koncepce a Statut městského zpravodaje  
Radniční listy.  
 
Bod 3) 
Město Plzeň vydává Radniční listy 10 x ročně v měsících leden, únor, březen, duben, květen, 
červen,  
září, říjen, listopad, prosinec. Měsíční náklad je 80 tisíc kusů. 
 
Bod 4) 
a) Náklady na výrobu jednoho čísla činí 176 tisíc Kč bez DPH, DPH je 17 600 Kč,  
celkem měsíčně 193 600 Kč (v této ceně je zahrnuta předtisková příprava, grafická úprava, 
sazba  
a tisk), ročně x 10, tedy 1 936 000 Kč. 
b) Přípravu Radničních listů má na starost jeden pracovník samosprávy (tiskové oddělení 
Magistrátu města Plzně), který se cca jednou polovinou svého pracovního úvazku podílí na 
tvorbě obsahu, editování textů, koordinaci přípravy RL a na jejich produkci. 
c) Cena za distribuci jednoho čísla je 44 714 Kč, samostatně DPH 9 389,94 Kč, celkem 
měsíčně  
54 103,94 Kč, ročně x 10, tedy 541 039,40 Kč. 
 
Bod 5) 
Radniční listy jsou zdarma distribuovány do schránek plzeňských domácností nebo jsou k 
dispozici  
na recepci radnice. 



Žádost spolu s poskytnutou informací č. 64 byly zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup dne 2. 9. 2022. 

V souvislosti s přijetím novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 

241/2022 Sb., s částečnou účinností od 1. 9. 2022, byly informace opětovně zveřejněny v otevřeném formátu dne 

13. 9. 2022. 

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 Ing. Věra Karasová, MBA 
 pověřena vedením kanceláře primátora 
 


