
Závěrečná zpráva redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o za rok 2020

Zpracoval předseda redakční rady: Bc. Jakub Mikuš
Redakční rada zasedá ve složení: Ing. Jiří Pernica, Bc. Jakub Mikuš, Doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD.,

V roce 2020 se všichni členové redakční rady sešli ke čtyřem řádným jednáním:

RR 24.1.2020

Členové RR se seznámili s pravidly fungování redakční rady, projednali návrh smlouvy o výkonu funkce člena 
redakční rady a obsah Etického kodexu.
Následně došlo k volbě předsedy redakční rady, kterým byl zvolen Bc. Jakub Mikuš.

RR 29.5.2020

Členové RR se seznámili s činností měsíčníku Spektrum Rožnovska a činností TV Beskyd s.r.o.

Návrh usnesení:
Redakční rada doporučuje redakci TV Beskyd s.r.o zvážit v případě jednání zastupitelstva města a 
volby témat větší zapojení zastupitelů napříč stranami. Redakce nabídne stranám/zastupitelům 
možnost navrhnout před jednáním tipy na témata, která by měli zájem zpracovat. Redakční rada 
zároveň navrhuje zvážit rozšíření vysílaných formátů například o nepravidelné rubriky formou besed a 
také využít formát rozhovorů.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

RR 9.10.2020

Kontrola plnění usnesení z 29.5.2020 
Návrh usnesení:
Redakce TV Beskyd osloví e-mailem zastupitele před každým zasedáním zastupitelstva, aby měli tito 
možnost navrhnout témata a tipy na reportáže, jejich zpracování i formát je již na redakci.
V případě, že redakce předem vytipuje téma/témata ze zasedání zastupitelstva vhodná k natočení 
reportáže, budou součástí toho e-mailu.
V případě, že zastupitel/zastupitelé doporučí téma a redakce se jím bude zabývat, předem na to e
mailem upozorní všechny zastupitele.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Členové RR se zabývali rozborem měsíčníku Spektrum Rožnovska

Návrh usnesení:
Redakční rada doporučuje redakci měsíčníku Spektrum Rožnovska zaměřit se na větší pluralitu názorů.
U vybraných článku například oslovit také odborníky z řad komisí rady a zastupitelstva města.
Zároveň by měla redakce zvážit formát pro prezentaci Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm a T 
klubu -  kulturní agentury a jednat s řediteli obou organizací o jeho podobě.
Redakce by měla přesně a striktně stanovit počet znaků včetně mezer pro vyjádření zastupitelů v rubrice 
Téma měsíce.
Redakční rada doporučuje redakci měsíčníku Spektrum Rožnovska nadále se řídit etickým kodexem jako 
základní normou, o kterou se může v případě nesrovnalostí opřít.
Redakční rada doporučuje zvážit, zda je nezbytné v hlavičce titulní strany uvádět informaci: „Měsíčník



mikroregionu Rožnovsko“, která zcela neodpovídá současnému obsahovému zaměření periodika.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

RR 4.12.2020

Členové RR se zabývali rozborem TV Beskyd s.r.o.

Kontrola plněni usnesení z 9.10.2020
Pan Drápala potvrdil, že zastupitelé před jednáním v listopadu i prosinci e-mail s uvedenými informacemi 
obdrželi.

Návrh usnesení:
Redakční rada pozitivně hodnotí online přenosy realizované s ohledem na aktuální pandemickou situaci.

Hlasováni: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Závěrečné zhodnocení činnosti RR v roce 2020

Členové RR se v roce 2020 sešli celkem ke čtyřem jednáním a postupně se rámcově seznámili s 
měsíčníkem Spektrum Rožnovská a TV Beskyd s.r.o. Navrhli také několik usnesení a doporučení 
redakcím obou sledovaných médií. Zároveň kontrolovali plnění těchto usnesení ze strany redakcí 
měsíčníku Spektrum Rožnovská a TV Beskyd s.r.o.
Členové RR zároveň konstatují, že v rámci zkoumaných materiálů byly mediální výstupy měsíčníku 
Spektrum Rožnovská a TV Beskyd v rámci možností vyvážené a nabízely prostor oponentním názorům. 
Zároveň obě redakce také na doporučení RR, viz výše, zapracovávají další postupy vedoucí k větší 
pluralitě názorů.
V roce 2021 budou členové RR v této činnosti pokračovat, přičemž se budou nadále zaměřovat na 
kontrolu obsahové stránky obou médií také s odkazem na Etický kodex a vyváženost zpráv.

Zpráva byla vyhotovena 7.1.2021

Bc. Jakub Míkuš 
předseda redakční rady 
společnosti TV Beskyd s.r.o.


