Úřad vlády České republiky
Odbor komunikace
Pravidla pro pohyb pracovníků sdělovacích prostředků v budovách a
areálech Úřadu vlády ČR
Úvodní ustanovení
1. Režimová pravidla pro pohyb pracovníků sdělovacích prostředků v budovách a areálech v
hospodaření Úřadu vlády ČR (dále jen „režimová pravidla“) jsou vydávána ředitelem Odboru
komunikace v souladu s Bezpečnostním řádem areálu Úřadu vlády ČR.
2. Pracovníci hromadných sdělovacích prostředků, tj. redaktoři a technický personál (dále jen
„novináři“) jsou povinni dodržovat tato režimová pravidla po dobu návštěvy budov či areálů v
hospodaření Úřadu vlády ČR (dále jen „objektů“).
3. Vstup novinářům do objektů bude umožněn pouze na základě dlouhodobé či krátkodobé
akreditace, kterou vydává Úřad vlády ČR:
a. Dlouhodobá akreditace je udělována Úřadem vlády ČR na základě posouzení
předchozí písemné žádosti adresované řediteli Odboru komunikace Úřadu vlády
ČR, kterou podává oprávněný zástupce redakce. Dlouhodobá akreditace je
udělována na dobu jednoho kalendářního roku.
b. Krátkodobá akreditace je vyžadována na konkrétní tiskové konference a jiné
plánované akce a je udělována jak novinářům, kteří nejsou uvedeni v seznamu
dlouhodobě akreditovaných, tak může být pro určité mediální akce vyžadována i po
novinářích dlouhodobě akreditovaných. Žádost o udělení krátkodobé akreditace
předkládá oprávněný zástupce příslušné redakce nejpozději den před plánovaným
konáním akce řediteli Odboru komunikace, vedoucí Oddělení vnějších vztahů nebo
vedoucí Oddělení komunikace.
c. Pokud novinář nebude uveden v seznamu dlouhodobě nebo krátkodobě
akreditovaných novinářů, rozhodne o vpuštění novináře na akci ředitel OTI nebo
pověřený zaměstnanec oddělení vnějších vztahů. V případě souhlasu provede
pověřený zaměstnanec OTI nebo pověřený zaměstnanec oddělení vnějších vztahů
na místě dodatečný zápis do seznamu krátkodobě akreditovaných novinářů.
Pravidla pohybu novinářů
1. Novináři jsou povinni dodržovat pokyny pověřeného zaměstnance OTI nebo pověřeného
zaměstnance oddělení vnějších vztahů a služby policie po celou dobu návštěvy objektů
Úřadu vlády ČR.
2. Při příchodu do kteréhokoli objektu musí novinář prokázat svou totožnost platným
občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a novinářským průkazem. Na základě
ztotožnění se seznamem akreditovaných novinářů je službou policie vydána průkazka ke
vstupu NÁVŠTĚVA-PRESS, kterou je novinář povinen nosit na viditelném místě po celou
dobu pobytu v objektech Úřadu vlády ČR a při odchodu ji odevzdat službě policie.
3. Novináři jsou povinni se na vyzvání služby policie podrobit bezpečnostní prohlídce v souladu
se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4. Novináři se zpravidla pohybují pouze v prostorách tiskového sálu a přilehlých technických
prostorách. Jejich vstup do jiných částí areálu je možný pouze v doprovodu pověřeného
zaměstnance OTI nebo pověřeného zaměstnance oddělení vnějších vztahů a s vědomím
ředitele OTI, velitele objektu služby policie a ředitele OVB.
5. Novináři jsou povinni dodržovat zákaz kouření a zákaz požívání alkoholických nápojů nebo
omamných či psychotropních látek ve všech objektech Úřadu vlády ČR.
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6. Novináři jsou dále povinni dodržovat zákaz vstupu s prostředky, kterými lze ohrozit život
nebo zdraví osob.
7. Novináři se zavazují vstupovat do objektů Úřadu vlády ČR ve vhodném, tj. společenském
oděvu.
Závěrečná ustanovení
1. Novináři se zavazují dodržovat výše uvedená režimová opatření.
2. V případě porušení režimových opatření bude novináři akreditace zrušena.
3. Pro obnovu dlouhodobých akreditací novinářů předkládá oprávněný zástupce redakce
řediteli Odboru komunikace žádost na příslušný kalendářní rok nejpozději však do 31.
prosince předcházejícího kalendářního roku.
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