Statut časopisu Meteorologické zprávy
1. Časopis MZ, který vydává ČHMÚ (vydavatel), je vydáván jako dvouměsíčník se zaměřením na
odborné statě a informativní články z oborů meteorologie, klimatologie, čistoty ovzduší a
hydrologie. Časopis je určen odborné veřejnosti v České republice i v zahraničí jako prostředek
výměny odborných informací, poznatků a vědecké spolupráce. Články jsou publikovány v
českém a ve slovenském jazyce, výběrově i v angličtině. Na odborné a technické přípravě
časopisu se podílejí vedoucí redaktor, redaktor, redakce a RR. Podmínky pro jejich práci vytváří
ČHMÚ.
2. Z pověření vydavatele řídí MZ vedoucí redaktor. Na řízení časopisu a vytváření jeho profilu se
podílí i redakční rada. Členy RR rady jmenuje a odvolává vydavatel. Členství v RR je čestné a
nehonorované; výdaje spojené s plněním povinností člena redakční rady hradí vysílající
organizace. Činnost RR řídí vedoucí redaktor (v jeho zastoupení redaktor časopisu). Na
zasedání RR mohou být přizváni i další specialisté k projednávání odborných otázek.
3. Vedoucí redaktor odpovídá vydavatelům za vydávání časopisu a za práci RR, kterou organizuje
a řídí. Kontroluje postup prací v redakci i při přípravě zasedání RR a odsouhlasuje zápisy ze
zasedání RR. Předkládá vydavateli iniciativní návrhy týkající se řízení časopisu.
4. Redakce zajišťuje redigování časopisu (příprava rukopisů k tisku, odborné a jazykové korektury,
korespondence s autory, zajišťování lektorů apod.). Připravuje podklady k proplácení
autorských a lektorských honorářů. Zajišťuje styk s grafickým studiem a tiskárnou. Redakce
připravuje podklady pro zasedání RR a zhotovuje zápis ze zasedání. Vede evidenci autorů a
připravuje i podklady pro distribuci časopisu. Práci redakce řídí redaktor, který také zastupuje
vedoucího redaktora v jeho nepřítomnosti.
5. Povinností členů RR je seznámit se s předkládanými materiály, zúčastňovat se zasedání a plnit
přijaté usnesení obsažené v zápisu. RR posuzuje jednotlivé příspěvky, vyjadřuje se k nim,
rozhoduje o publikování článků nebo o jiném postupu (úpravy, vrácení). Vyjadřuje se k
rozdílným názorům autora a lektora, pokud takové názory vzniknou. Navrhuje vhodné náměty
článků, doporučuje případné autory, stanoví lektory. Právem každého člena RR je vyjadřovat
svůj názor o projednávaných otázkách a hlasovat o návrzích řešení. Členové RR mohou
navrhovat program zasedání a náměty a připomínky k práci redakce, vedoucího redaktora i
návrhy vydavateli týkající se zlepšení úrovně časopisu. Všichni členové RR dostávají zápis ze
zasedání. RR je schopna se usnášet, je-li přítomen vedoucí redaktor (redaktor) a nadpoloviční
počet členů. Usnáší se prostou většinou. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko, pro které
hlasoval vedoucí redaktor (redaktor).
6. ČHMÚ jako vydavatel uzavírá na základě výběrového řízení smlouvu o dílo na výrobní zajištění
časopisu (sazba, tisk) s vybranou firmou. ČHMÚ proplácí autorské i lektorské honoráře a
rozšiřuje časopis jak v Česku, tak i do zahraničí.

