
Statut Redakční rady časopisu Sovak 

I. Základní ustanovení 

1. Vydavatelem časopisu Sovak je Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK ČR), 

Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116. Časopis je registrován 

Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 6000, MIČ 47 520. 

2. Časopis Sovak je zařazen v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. 

3. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. 

II. Redakční rada 

1. Redakční rada (RR) se zabývá řešením koncepčních a žurnalistických otázek týkajících se tvorby 

redakčního obsahu časopisu. Odpovídá Představenstvu SOVAK ČR za dodržování kvality obsahu 

časopisu tak, aby si trvale zachovával úroveň recenzovaného neimpaktovaného periodika. 

2. RR je sestavena z šéfredaktora časopisu a členů redakční rady. 

3. RR si ze svého středu volí předsedu redakční rady na čtyřleté funkční období. Předsedou RR se může 

stát stejný člen redakční rady opakovaně. Předsedou RR se nemůže stát šéfredaktor. 

4. Členem RR se může stát každá bezúhonná odborně erudovaná osoba obecně známá a respektovaná 

ve vodárenském oboru. Členství v RR schvaluje představenstvo SOVAK ČR na návrh ředitele SOVAK ČR.  

Členství v RR Představenstvo schvaluje zpravidla na dobu neurčitou. Členství v RR zaniká na základě 

oznámení člena RR o ukončení členství adresované Představenstvu SOVAK ČR, nebo na základě návrhu 

předsedy RR z důvodu opakovaného neplnění povinností člena RR. Ukončit členství v RR může též 

Představenstvo SOVAK ČR v případě činnosti člena RR neslučitelné s odbornou úrovní časopisu. 

5. RR má vždy lichý počet členů. Maximální počet členů je 19. 

6. RR se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Na tomto zasedání posuzuje odbornou kvalitu textů 

určených pro publikování v časopise Sovak. V případě potřeby může předseda RR, nebo jím pověřený 

člen svolat jednání i v kratším intervalu. Předseda řídí jednání RR, RR je usnášení schopná, pokud je 

přítomná nadpoloviční většina členů RR a usnáší se většinou hlasů všech přítomných členů. Jednání RR 

je neveřejné. Jednání RR se zpravidla účastní také redaktor časopisu Sovak bez hlasovacího práva. 

Z jednání RR redaktor, nebo šéfredaktor vždy pořizují zápis. 

7. Všichni členové RR mají povinnost aktivně se podílet na vyhledávání vhodných témat. 

8. Všichni členové RR mají právo kontrolovat náhledy zaslané šéfredaktorem a v termínech určených 

šéfredaktorem mohou vyjádřit své připomínky. 

9. RR se řídí tímto Statutem redakční rady. 

III. Inzerce 

1. Inzerce je zveřejňována za úplatu podle platného sazebníku. 

2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů 

IV. Závěrečné ustanovení 

1. Statut RR časopisu SOVAK byl schválen Představenstvem SOVAK ČR dne 1. 11. 2022 


