Redakční řád
1)
2)

Redakce Lemur.mu (dále redakce) zajišťuje obsah internetového portálu Lemur.mu
vydávaného občanským sdružením Garrigue Media o. s. (dále GM).
Posláním redakce je naplňovat cíl uvedený ve čl. 2, odst. 2 stanov GM.

3)

Redakce se skládá z šéfredaktora a jeho zástupce, editorů včetně fotoeditora, korektorů,
redaktorů, fotografů, kameramanů, IT podpory a uchazečů.

4)

Členem redakce se může stát student Masarykovy univerzity. Všichni členové redakce se
řídí etickým kodexem redakce. Jakékoliv hrubé porušení nebo opakované porušování
etického kodexu může mít za následek okamžité vyloučení z redakce šéfredaktorem.

5)

Členem redakce může být výjimečně i nestudent Masarykovy univerzity, pokud to schválí
jednomyslně šéfredaktor i všichni editoři.

6)

Šéfredaktor

a) Je volen z řad studentů MU většinou hlasů Valné hromady GM v souladu se Stanovami GM na
jeden rok.
b) Ze své funkce může odstoupit poté, co na to minimálně týden předem upozornil.
c) Je odvoláván většinou hlasů Valné hromady GM v souladu se Stanovami GM.
d) Je odpovědný Valné hromadě GM, zejména za fungování redakce, za články, které jsou
vydávány, a propagaci.
e) Zodpovídá za celkový obsah a vzhled portálu Lemur.mu.
f) Rozhoduje o době publikace i místě zveřejnění všech článků, tuto pravomoc však může i
delegovat na jednotlivé editory.
g) Vybírá si svého zástupce z řad členů redakce.
h) Jmenuje editory včetně fotoeditora.
i) Jmenuje IT specialisty a řídí jejich práci. Zásadní změny vzhledu či fungování portálu musí
schválit editoři i výkonný výbor GM.
j) Na základě doporučení zodpovědného editora nebo sám od sebe jmenuje z řad uchazečů nové
fotografy, kameramany, korektory a redaktory.
k) Rozděluje úkoly, které nejsou tímto Redakčním řádem přiřazeny někomu jinému, určuje
například, kdo se bude starat o grafiku, o propagaci...
l) Má právo nevydat článek, pokud nesplňuje základní náležitosti článku, má protizákonný obsah
nebo je psán v jiném jazyce, než je čeština a slovenština. Pokud se rozhodne nevydat článek, který
splňuje základní náležitosti článku, nemá protizákonný obsah a je psán v češtině nebo slovenštině,
musí svůj postup zdůvodnit na nejbližší schůzi redakce.
m) Svolává alespoň dvakrát měsíčně schůze redakce (vyjma měsíců červen, červenec, srpen a září)
a vede schůze redakce.
n) Pokud šéfredaktor přestane být v průběhu své funkce studentem MU, je dále šéfredaktorem, jeho
status studenta MU tedy nemá na další výkon funkce vliv.

7)

Zástupce šéfredaktora

a) Zástupce šéfredaktora jmenuje a odvolává šéfredaktor z řad členů redakce. Ke jmenování i
odvolání zástupce šéfredaktora se vyjadřují editoři i Výkonný výbor GM.
b) Při odvolání šéfredaktora Valnou hromadou nebo při odstoupení šéfredaktora přebírá všechny
šéfredaktorovy pravomoci a povinnosti.
c) Zastupuje šéfredaktora v době jeho krátkodobé neschopnosti vykonávat funkci. Nesmí však
měnit personální obsazení redakce mimo redaktorů, fotografů, kameramanů, korektorů a uchazečů
kromě výjimečných případů pochybení členů redakce.
d) V případě, že šéfredaktor ani jeho zástupce nemůžou vykonávat svoji funkci, a to jak krátkodobě,
tak dlouhodobě, určí Výkonný výbor neprodleně dočasného náhradníka šéfredaktora, který bude
vykonávat funkci obdobně jako zástupce šéfredaktora podle článku 8 odstavce b, c.
8)

Korektoři

a) Opravují překlepy a gramatické chyby v článcích, případně jiných textech určených k vydání
redakcí.
9)

Editoři

a) Jsou zodpovědni za obsah jednotlivých rubrik nebo podrubrik.
b) Navrhují a schvalují témata článků v dané rubrice.
c) Zadávají články redaktorům nebo uchazečům a kontrolují je po obsahové i stylistické stránce.
Dbají na věcnou správnost a základní žurnalistická pravidla.
d) Navrhují šéfredaktorovi, kdo z uchazečů by se měl stát redaktorem.
e) Mohou si vybrat z řad uchazečů nebo redaktorů pomocné editory a delegovat na ně některé své
pravomoci. O pravomocích pomocného editora upovědomí redakci.
10) Pomocní editoři
a) Jsou vybíráni jednotlivými editory (případně fotoeditorem – dále v bodu 10) jen „editor“).
b) Jsou odpovědní příslušnému editorovi.
c) Vykonávají činnosti, jež jinak spadají do pravomoci editorů, jen v té míře, v jaké jim byly editory
svěřeny.
d) Editoři nemohou na Pomocné editory převést více pravomocí, než mají sami.
e) Pomocný editor může mít pravomoci více editorů.

11) Redaktoři píší články pod vedením editorů. K článkům případně obstarávají fotografie.
12) Fotoeditor
a) Dbá na to, aby byl v redakci dostatek fotek, aby fotky byly v dobré kvalitě.

b) Navrhuje šéfredaktorovi, kdo z uchazečů by se měl stát fotografem (kameramanem).
12) Fotografové na základě instrukcí od fotoeditora, redaktorů, případně editorů či šéfredaktora
pořizují fotografie.
13) Kameramani pořizují obrazové a zvukové nahrávky na základě pokynů od fotoeditora,
redaktorů, případně editorů či šéfredaktora.
14) Uchazeči o post fotografa, redaktora, kameramana či korektora vykonávají činnosti jako
fotografové, redaktoři, kameramani či korektoři neoficiálně, dokud nejsou šéfredaktorem
výslovně jmenováni fotografy, redaktory, kameramany či korektory, kteří jsou oficiálně
napsáni v seznamu fotografů, redaktorů, kameramanů a korektorů na portálu LeMUr.mu.
15) IT specialista je zodpovědný za technický provoz portálu LeMUr.mu, případně jiné
technické záležitosti spojené s chodem redakce.

