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SS      TT      AA      TT      UU      TT  
Časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku 

I. Základní ustanovení 

1) Časopis CESTY KATECHEZE je moderní profesní periodikum pro katechezi a náboženské vzdělávání. 
Jeho zaměření a cíle jsou podrobněji popsány v části II. 

2) Vydavatelem časopisu je Česká biskupská konference (ČBK) ve spolupráci s Arcibiskupstvím 
olomouckým a Biskupstvím královéhradeckým.  

3) Časopis je vydáván v tištěné podobě od roku 2009 a vychází zpravidla čtyřikrát ročně. Čísla časopisu 
vydaná tiskem mohou být uveřejněna i v elektronické podobě na internetových stránkách 
časopisu. Články jsou publikované v českém a ve slovenském jazyce, abstrakty vědeckých článků 
v anglickém nebo německém jazyce.  

4) Na odborné a technické přípravě časopisu se podílejí šéfredaktor, redakce a redakční rada. 
Koordinaci a podmínky pro jejich práci zajišťuje Katechetická sekce ČBK, Arcibiskupství olomoucké 
a Biskupství královéhradecké podle specifikace popsané v části VIII. 

5) Vydávání časopisu se řídí příslušnými zákony: tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. o právech  
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů ve znění  
dle zákona č. 302/2000 Sb.; zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.; 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

II. Zaměření a cíle časopisu 

1) Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem a zprostředkovatelem informací  
a zkušeností z domova i ze zahraničí z oblastí souvisejících s katechetickou a nábožensko – 
vzdělávací činností. 

2) Časopis plní následující cíle: 

a. Další vzdělávání v oborech souvisejících s katechezí a náboženským vzděláváním, kterými 
jsou teologické obory (zejména biblická exegeze, katechetika, pastorální teologie dogmatická 
teologie, liturgická teologie, teologická antropologie, teologická etika), dále pedagogické 
obory (zejména náboženská a obecná pedagogika) a sociální vědy (sociální psychologie, 
sociologie). 
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b. Výměna informací o odborných profesních akcích celostátního charakteru nebo diecézních 
akcích otevřených pro další zájemce; odborné recenze publikací, pomůcek a jiných zdrojů 
vzhledem k potřebám katecheze a náboženského vzdělávání. 

c. Sdílení zkušeností z praxe. 

d. Poskytnutí námětů a metodických materiálů pro katechezi a náboženské vzdělávání. 

III. Cílová skupina čtenářů (odběratelů) 

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je časopis určen, jsou:  

1) Kněží, jáhni a katecheti působící v pastoraci; 

2) učitelé náboženství; 

3) animátoři farních společenství; 

4) pastorační pracovníci biskupství Římskokatolické a Řeckokatolické církve v České republice,  
zvláště ti, kteří jsou zodpovědní za první evangelizaci, náboženské vzdělávání a katechezi; 

5) odborná veřejnost; 

6) křesťané kteréhokoliv vyznání, kteří mají zájem o problematiku, jíž se časopis věnuje. 

IV. Postavení a povinnosti šéfredaktora 

1) Šéfredaktora jmenuje a odvolává biskup – delegát pověřený vedením Katechetické subkomise 
Komise ČBK pro katolickou výchovu. Funkční období šéfredaktora je tříleté. Šéfredaktor může být 
jmenován i na další funkční období. Při výkonu činnosti odpovídá šéfredaktor Národnímu řediteli 
Katechetické sekce ČBK za plnění pracovní náplně šéfredaktora, zejména za vydávání časopisu, 
jeho jazykový, grafický a věroučný obsah, a za práci redakční rady, kterou šéfredaktor organizuje, 
připravuje podklady pro její jednání, řídí její zasedání a odsouhlasuje zápis z jednání redakční rady. 

2) Šéfredaktor předkládá Národnímu řediteli Katechetické sekce ČBK k odsouhlasení: koncepci 
časopisu a její změny, návrh na složení redakční rady, jmenování nového člena nebo odvolání 
stávajícího. Dále připravuje a předkládá k odsouhlasení návrh ročního finančního rozpočtu časopisu 
(podrobněji viz část VIII) a zprávu o vydávání časopisu za předchozí rok.  

3) Šéfredaktor řídí práci administrativních pracovníků redakce a sám se na ní podílí.  

V. Náplň a působení administrativních pracovníků redakce 

1) Personální obsazení redakce zajišťuje Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého,  
které rovněž zajišťuje technické a ekonomické předpoklady pro práci administrativních pracovníků 
redakce. 

2) Administrativní pracovníci redakce zajišťují přípravu textů k tisku, odborné recenze a jazykové 
korektury, evidenci autorů, překladatelů a recenzentů, korespondenci s nimi a zpracování podkladů 
pro výplatu honorářů.   
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3) Dále zajišťují sazbu a zadávání časopisu k tisku, připravují podklady pro distribuci časopisu 
(adresáře), evidenci a případné upomínání zaplacení předplatného a korespondenci s odběrateli. 
Zodpovídají za zasílání povinných výtisků dle tiskového zákona. 

4) Administrativní pracovníci redakce zajišťují aktualizaci internetových stránek časopisu. 

VI. Postavení a činnost redakční rady 

1) Redakční rada je jmenována biskupem – delegátem pověřeným vedením Katechetické subkomise 
Komise ČBK pro katolickou výchovu. Redakční radu tvoří odborníci v oblastech uvedených  
v čl. II/2a., teologický poradce, zástupci diecézních katechetických center, kněží, katechetů  
a učitelů náboženství. Redakční rada má nejméně pět členů. Členy redakční rady navrhuje 
šéfredaktor, jmenuje je a odvolává biskup – delegát pověřený vedením Katechetické subkomise 
Komise ČBK pro katolickou výchovu. Členství v redakční radě je čestné a nehonorované. Funkční 
období redakční rady je tříleté. Člen redakční rady může být jmenován i na další funkční období. 

2) Činnost redakční rady řídí šéfredaktor. Na zasedání redakční rady mohou být přizváni i další 
specialisté jako další poradci k projednání konkrétních odborných otázek.  

3) Redakční rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně, v průběhu roku spolupracuje se šéfredaktorem  
a s redakcí. Posláním člena redakční rady je: 

a. být poradním orgánem šéfredaktorovi; 

b. podílet se na vytváření profilu a koncepce časopisu ve smyslu pastoračních směrnic 
vydaných magisteriem univerzální a místní církve; 

c. navrhovat a stanovovat tematickou náplň jednotlivých ročníků, čísel a rubrik, formulovat 
zadání příspěvků; 

d. navrhovat autory a recenzenty, kteří budou osloveni, poskytovat nebo zjišťovat reference, 
účastnit se výběru článků, které budou do časopisu zařazeny; 

e. hodnotit a schvalovat konečnou verzi nového čísla časopisu nejen po stránce formální  
a obsahové, ale i podle účinnosti na profesní formaci čtenářů. 

VII. Odpovědnost vydavatele 

1) Vydavatel je dle tiskového zákona zodpovědný za obsah časopisu. Biskup – delegát pověřený 
vedením Katechetické subkomise Komise ČBK pro katolickou výchovu určí osobu znalou 
problematiky obsahu časopisu jako teologického poradce, který se k textům vyjádří před jejich 
uveřejněním. Šéfredaktor je povinen zaslat teologickému poradci všechny texty nového čísla 
odsouhlasené redakční radou elektronickou cestou nejméně jeden měsíc před plánovaným tiskem 
časopisu. Šéfredaktor je povinen respektovat připomínky teologického poradce. Texty je možné 
zaslat k tisku až poté, kdy teologický poradce dá svůj písemný souhlas s tiskem. 

2) Jednání redakční rady se koná zpravidla v sídle ČBK. 
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VIII. Ekonomické podmínky 

1) Návrh rozpočtu časopisu sestavuje šéfredaktor a předkládá ho po souhlasu Národního ředitele 
Katechetické sekce ČBK ke schválení vydavateli nejpozději do konce června předchozího roku 
společně se zprávou o vydávání časopisu za předchozí rok. Rozpočet má být strukturalizován  
dle očekávaných zdrojů příjmů a nákladů.  

2) Výdaje spojené s činností administrativních pracovníků redakce hradí a nese Arcibiskupství 
olomoucké. Výdaje spojené s činností šéfredaktora hradí a nese Biskupství královéhradecké. 

3) Účetnictví spojené s vydáváním časopisu vede vydavatel, podklady připravují administrativní 
pracovníci redakce časopisu. To se netýká výdajů, které hradí výše zmíněná biskupství –  
viz bod VIII/2.  

4) Předplatné časopisu je příjmem vydavatele a bude použito výhradně pro krytí výdajů spojených 
s vydáváním časopisu. Výši předplatného navrhuje šéfredaktor a stanovuje Národní ředitel 
Katechetické sekce ČBK. V časopise může být uveřejňována placená inzerce za podmínky, že obsah 
inzerce bude souviset s posláním a obsahem časopisu. Příjmy z inzerce náležejí vydavateli a budou 
použity výhradně pro krytí výdajů spojených s vydáváním časopisu. Ceník inzerce schvaluje 
vydavatel. 

5) Autorům příspěvků, překladatelům a recenzentům může být poskytnut honorář, jehož výši 
navrhuje vydavateli šéfredaktor. Smlouvy a objednávky s překladateli, recenzenty a autory 
příspěvků uzavírá vydavatel.  

IX. Závěrečná ustanovení 

1) Přílohou tohoto statutu jsou pravidla pro autory příspěvků a pravidla recenzního řízení. 

2) Vydavatel může rozhodnout o ukončení vydávání časopisu. 

3) Tento statut přijalo 75. plenární zasedání  České biskupské konference dne 21. ledna 2009. 

4) Tento statut je oprávněno rušit plenární zasedání České biskupské konference. 

5) Ke změně tohoto statutu je zapotřebí rozhodnutí plenárního zasedání České biskupské konference 
včetně souhlasu arcibiskupa olomouckého a biskupa královéhradeckého.  

6) Tento statut vstupuje v platnost a účinnost dne 21. ledna 2009 

 

 

 

 X Mons. Jan Graubner 
 předseda České biskupské konference 

 


