PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ SADSKÝCH NOVIN
Článek 1 - Základní ustanovení

1. Vydavatelem Sadských novin (dále jen SN) je město Sadská.
2. Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10865.
3. Vydávání SN se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
4. SN jsou vydávány zpravidla 1 x měsíčně v nákladu 1500 ks.

Článek 2 – Příprava vydání SN

1. Příspěvky a inzerci shromažďuje šéfredaktor jednak přímo a jednak prostřednictvím Městského
úřadu Sadská.
2. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla SN je vždy zveřejněna v čísle právě vycházejícím a
je stanovena s ohledem na termíny souvisejících prací tak, aby jednotlivá čísla vycházela vždy v druhé
polovině kalendářního měsíce. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
3. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

Článek 3 – financování SN

1. Vydávání SN včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu obce.
2. Příjmy z inzerce jsou příjmem obce.
3. Příspěvky nejsou honorovány.
4. Noviny jsou vydávány zpravidla 1 x měsíčně a v každém čísle je uveřejněna uzávěrka dalšího čísla.
5. V případě mimořádné události a odůvodněné potřeby může být vydáno mimořádné číslo novin.
6. Noviny jsou distribuovány zdarma do schránek občanů města Sadská.
7. Distribuci zajišťují pracovníci obecního úřadu nebo obecním úřadem pověřené osoby.
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Článek 4 – Koncepce obsahu

1. Město Sadská vydává SN za účelem poskytnout obyvatelům obce objektivní, vyvážené a nestranné
informace týkající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě, informace o
činnosti městského úřadu a o aktuálním dění v Sadské. Vydavatel též poskytuje přiměřený prostor
pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů obce.
2. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel.
3. Zpravodaj není určen pro propagaci sdružení, politických hnutí ani politických stran, které
kandidovaly nebo plánují kandidovat v komunálních volbách. Šéfredaktor (viz níže) dbá na vyváženost
a na to, aby se redakční část držela čistě informativní roviny dle bodu 1 tohoto článku a aby se žádná
z politických stran, hnutí či kandidujících sdružení v novinách financovaných z rozpočtu města,
nepropagovala názvem svého hnutí, politického uskupení či politické strany. Pokud by chtěly politické
strany, uskupení či hnutí propagovat akce a svůj název či logo, musí si zaplatit v SN inzerci dle
aktuálního ceníku.
4. Nejpozději do 10-ti dnů od data vydání SN je aktuální číslo zveřejněno na webových stránkách
obce.

Článek 5 – Šéfredaktor

1. Vydávání SN řídí šéfredaktor, kterého jmenuje Rada města Sadská.
2. Šéfredaktor je při tvorbě SN vázán těmito Pravidly pro vydávání SN, tiskovým zákonem a zákony
souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti, autorský zákon, atd.).
3. Šéfredaktor zajišťuje náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu, odpovídá vydavateli za zpracování
a včasné předání předlohy novin grafikovi.
4. Šéfredaktor má právo upravovat dodané podklady, aby byly v souladu s těmito Pravidly a v souladu
se zásadami žurnalistické práce a dobrých mravů. O provedených úpravách má povinnost
předkladatele podkladů informovat. Šéfredaktor má právo stanovit každému dopisovateli rozsah
článku počtem znaků a v případě nedodržení limitu takový článek krátit.

Článek 6 – Redakční rada

1. Je zřizována Radou města Sadská.
2. Dohlíží na dodržování Pravidel pro vydávání SN. Pokud redakční rada zjistí porušení Pravidel,
navrhne pověřenému šéfredaktorovi nápravná opatření. O této skutečnosti je rada povinna
informovat Radu města Sadská. Dle potřeby může redakční rada navrhovat úpravy Pravidel pro
vydávání SN, které předkládá zastupitelstvu ke schválení. Úkolem redakční rady je také schvalovat a
navrhovat témata jednotlivých vydání a kontrolovat politickou nezávislost SN.
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3. Složení redakční rady je vyvážené. Součástí redakční rady je navíc také šéfredaktor, který nesmí být
členem žádného z kandidujících hnutí, stran či uskupení. V případě sudého počtu členů redakční rady
má šéfredaktor dva hlasy.
4. Zaměstnanci obecního úřadu nesmějí být členy redakční rady.
5. Práce v redakční radě není honorována. Zasedání redakční rady je neveřejné.
6. Jednání redakční rady svolává šéfredaktor ve stejné frekvenci, jako vychází zpravodaj. Členové
redakční rady mají povinnost se zasedání účastnit nebo vyslat na jednání svého zástupce. Termín
uzávěrky inzerce je uveden na poslední straně SN. Termín redakční rady je vždy s 7denním
předstihem sdělen redakční radě.
7. Pokud chce některý ze spolků, z hnutí či někdo z občanů vytvořit text či příspěvek do SN, musí
zaslat šéfredaktorovi téma dostatečně včas, aby mohl toto téma probrat na zasedání redakční rady.
V případě, že námět na téma dostane šéfredaktor až po zasedání redakční rady, nemusí takový
článek uveřejnit.
8. Před tiskem a distribucí obdrží členové redakční rady emailem předtiskovou podobu SN
k posouzení a s termínem k vyjádření.

Článek 7 – Zveřejňování příspěvků

1. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Každý
přispěvatel se dopředu dohodne na rozsahu svého článku s šéfredaktorem. Maximální rozsah
příspěvků je 1900 znaků včetně obrázků.
2. V každém vydání SN má starosta možnost promluvit k občanům na aktuální téma prostřednictvím
úvodníku
3. Pro všechny články uveřejněné v SN platí:
a. Šéfredaktor je povinen každý příspěvek, obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby,
poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde
příspěvek v nejbližším vydání novin bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření
neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k poskytnutému
příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle novin bez vyjádření nebo vyjde vyjádření
společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání novin.
b. Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru
nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být
přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části, z
vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c. Šéfredaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez
dalších reakcí) v jednom vydání novin.
d. Pokud autor/přispěvatel/redaktor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného
periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora
převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za
případné právní důsledky.
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e. V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:


diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.



týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s
obecní tématikou.



postrádající identifikaci pisatele (anonymy).

Článek 8 – Inzerce

1. Inzerce se v novinách zveřejňuje za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví Ceník inzerce (k dispozici na internetových stránkách města).
3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
4. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým mravům.
5. Pravidla pro vydávání SN schválila Rada města Sadská dne 30.11.2016 .
6. Schválená pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

………………………………………………………..

…………………………………………………..

Milan Dokoupil

Václav Frank

starosta

místostarosta
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