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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Zásady upravují vydávání Zpravodaje města Vodňany (dále jen „Zpravodaj“) zejména z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně Zpravodaje, 
b) rozsahu jednotlivých příspěvků 
c) přípravy a distribuce jednotlivých vydání Zpravodaje. 

2. Zásady jsou závazné pro všechny přispěvatele. 
 
 

Článek 2 
Základní ustanovení 

 
1. Vydavatelem Zpravodaje je Město Vodňany prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské 

kulturní středisko (dále jen MěKS), Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany, IČ 3367885, v souladu s 
ustanovením zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Osobou odpovědnou za řádné vydávání Zpravodaje je statutární zástupce vydavatele. 
3. Vydání jednotlivých čísel Zpravodaje koordinuje odpovědný redaktor, na dodržování jeho obsahové 

stránky dohlíží redakční rada, s důrazem na zákon o obcích a tiskový zákon v platném znění. 
4. Zpravodaj je registrován pod ev. č. MK ČR E 12999.  
5. Zpravodaj vychází jednou měsíčně ve formátu A4, je distribuován bezplatně do všech domácností ve 

městě včetně jeho místních částí a některých dalších organizací dle jejich požadavků a je k dispozici 
na webových stránkách města. 
 
 

Článek 3 
Tematické zaměření a obsah Zpravodaje 

 
1. Zpravodaj je vydáván jako informační bulletin poskytující informace o rozhodnutích ZM, RM, 

činnosti MěÚ, organizací zřizovaných městem a pro objektivní a vyvážená sdělení informací 
o dění ve městě (sportovní a kulturní akce, činnosti spolků apod.), v souladu s platnými 
nařízeními o GDPR, a to pouze pro účely zpravodajství. 

2. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti a názorů politických stran, 
hnutí a jejich představitelů (vyjma kampaně v rámci komunálních voleb, a to za úplatu), texty, 
jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, konfrontační, odporující 
dobrým mravům, anonymní či jinak nevhodné. 

3. Pro naplnění účelu dle odstavce 1. článku 3 jsou ve Zpravodaji zveřejňovány zejména: 
a. informace o činnosti samosprávy, 
b. informace o činnosti městského úřadu, 
c. informace organizací a institucí zřizovaných městem, 
d. názory členů Zastupitelstva města Vodňany na řešení aktuálních problémů ve městě - 

ve vymezené rubrice NÁZORY ZASTUPITELŮ v přiměřeném rozsahu, tj. maximálně 2 
normostrany (3600 znaků, v případě přiložené fotografie pouze 1800 znaků), 
nerozhodne-li redakční rada jinak. Za jeden volební subjekt zastoupený v Zastupitelstvu 
města Vodňany lze podat v jednom čísle maximálně jeden příspěvek, ať již volební 
subjekt tvoří jeden, či více členů - případně se po domluvě s redakcí jednotliví členové 
podělí o vymezený prostor. 

4. V případě kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na zveřejnění odpovědi v 
následujícím čísle dle termínu uzávěrky. Odpověď musí být omezena pouze na tvrzení, kterým 
se původní tvrzení uvádí na pravou míru, a to v rozsahu přiměřeném. Reakce na odpověď 
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kritizované strany již zveřejňovány nebudou, aby se tak zamezilo vleklým diskusím či osobním 
útokům na stránkách Zpravodaje.  

5. Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí. 
6. Na zveřejnění zaslaného příspěvku neexistuje právní nárok (vyjma příspěvků zastupitelů). 
7. Všechny příspěvky musí být řádně podepsány. Neposkytnutí kontaktních informací autora je 

důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřebu redakce a 
nejsou poskytovány třetím osobám. 

8. Redakční rada má právo příspěvky krátit a upravovat s důrazem na zachování podstaty obsahu 
článku. Podmínkou takového zásahu je autorizace, která musí být ze strany autora příspěvku 
vyřízena nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy z redakce. V případě, že se autor k této výzvě 
do stanovené lhůty nevyjádří, nebude jeho text zveřejněn v žádné podobě, o čemž je autor 
v této výzvě upozorněn. 

9. Redakce Zpravodaje disponuje virtuální platformou na stránkách města, kde lze případně po 
domluvě s autorem zveřejňovat plné verze příspěvků krácených v případě nedostatku místa či 
jiných důvodů. 

10. Za obsah novin odpovídá vydavatel. Za původnost příspěvků, fotografií a obsahovou správnost 
ručí autor.   
 
 

Článek 4 
Redakční rada Zpravodaje 

 
1. Redakční rada Zpravodaje je jmenována Radou města Vodňany, je nezávislým poradním 

orgánem vydavatele. Členem redakční rady s hlasovacím právem není ani odpovědný redaktor 
ani statutární zástupce vydavatele ani zástupce rady města.      

2. Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje odpovědný redaktor (svolávání, 
pořizování zápisů). 

3. Redakční rada: 
a. je tvořena minimálně třemi členy, 
b. při své činnosti se řídí těmito zásadami, pravidly etického kodexu novináře a principy 

novinářského chování, a dbá zejména na tematickou a obsahovou stránku Zpravodaje, 
c. projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu Zpravodaje, 
d. předkládá návrhy na změny ve Zpravodaji ke schválení radě města. 

4. Ze schůzek redakční rady je pořizován zápis. Zápisy jsou k nahlédnutí v MěKS.  
 
 

Článek 5 
Příprava Zpravodaje 

 
1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zpravodaji přímo shromažďuje odpovědný redaktor, a to 

doručením na jeho emailovou adresu, případně i přímým předáním na datovém nosiči nebo 
v písemné podobě. 

2. Termín uzávěrky jednotlivých vydání Zpravodaje je vždy určen minimálně jeden měsíc dopředu - na 
poslední stránce Zpravodaje.  

3. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání Zpravodaje a 
nejsou v rozporu s těmito zásadami. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, výběr 
příspěvků ke zveřejnění daného čísla navrhne redaktor redakční radě podle stanovených priorit 
(článek 3., odstavec 3), která s konečnou platností rozhodne.  
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Článek 6 
Inzerce 

 
1) Inzerce komerčního charakteru je ve Zpravodaji zveřejňována za úplatu, v rubrice jasně označené 

titulkem INZERCE. 
2) Výši úhrady za inzerci stanoví vydavatel – viz Ceník inzerce v příloze. 
3) Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent, ve smyslu obecně platných předpisů (zákon o regulaci 

reklamy, a další). 
 
 

Článek 7 
Financování Zpravodaje 

 
Náklady na vydání Zpravodaje jsou hrazeny z rozpočtu MěKS. 
 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto zásady byly schváleny Radou města Vodňany usnesením číslo 2140 ze dne 25. 10. 2021. 
 

 


