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KOMU VLASTNĚ SLOUŽÍ MAGAZÍN ZLÍN?
OBČANŮM NEBO POLITIKŮM?

Podíl politického obsahu na celkovém obsahu magazínu 
Zlín ve vydáních 11/2018—2/2021

Struktura témat zastoupených v magazínu Zlín

Zdroj: Analytický tým Zlín 21 podle magazínů města Zlín z období 11/2018 – 2/2021

Názor: V magazínu se mají řešit věci společné – veřejné, zajímající obyvatele města. Jinak 
řečeno témata spojená se správou města. Slovo politika pochází právě od řeckého sousloví politiké 
techné čili správa obce. Politika v tom nejlepším slova smyslu, tedy diskuse nad správou města 
v něm být má. Co by mělo být nepřípustné, je politikaření. 

Srovnání tematického obsahu vydání
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Zdroj: Český statický úřad

Zdroj:
Analytický tým Zlín 21

Jaké je zastoupení jednotlivých politických subjektů 
v Magazínu Zlín v porovnání s posledními volebními 
výsledky?

Zastoupení politických stran 
v zastupitelstvu města Zlín 
dle výsledků voleb 2018

A jak si stojí zlínská opozice v městském magazínu? 

Proporce rozdělení 
politického obsahu magazínu 
mezi koalici a opozici v 
zastupitelstvu města Zlín 
(celkem v době 10/2018–2/2021)
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Proporce politického 
prostoru v magazínu mezi 
strany zastoupené 
v zastupitelstvu města Zlín
(celkem v době 10/2018–2/2021)
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Detailní výsledky analýzy 
Magazínu Zlín naleznete na 
www.zlin21.cz

Zdroj: Analytický tým Zlín 21
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  obsah magazínu má na starosti Rada města Zlína 

  magazín má jasně daný koncept a pravidla, na jejich 
dodržování dohlíží redakční rada 

  šéfredaktora má právo jmenovat primátor

  opoziční strany mají právo na jasně definovaný 
prostor pro publikaci svých názorů. např. dělí se 
společně o jednu dvoustranu, a to v poměru dle 
počtu získaných mandátů

  magazín je formátem i obsahem v souladu komplexní 
komunikační strategie města (ta dnes bohužel 
městu schází…) 

Myslíme si, že opozice má mít vymezený 
prostor pro publikaci svých názorů v městském 
magazínu stejně, jako je tomu v jiných městech
(příklad dobré praxe viz Magazín Městské části Praha 1)

www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

Proč to považujeme za důležité? 
1. Definuje to tiskový zákon

2. Opoziční komentáře nastavují zrcadlo krokům radnice
 — aby se lidé mohli na rozvoj města dívat komplexněji
 — aby se zvýšila zodpovědnost vedení radnice 

Zákon č. 305/2013 Sb.§ 4a (Tiskový zákon) 
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní 
a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Řešením by měly být pevně dané stanovy 
nové redakční rady, která byla nyní sestavena. 

Co by měly mimo jiné zahrnovat?

https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/03/JEDNA_brezen_2021_www-1.pdf

