
 

MĚSTO  KRÁLÍKY  
 

 

 

 

 

 

 
 

P r a v i d l a  p r o  v y d á v á n í  o b e c n í h o  z p r a v o d a j e  

„ K r á l i c k ý  z p r a v o d a j “  

 
 
 
 

Číslo: PP/253/P/2017 Originál: OVV 
Elektronická 
verze: 

BOX 

Platnost od: 23.10.2017 Účinnost od: 23.10.2017 Platnost do:  

Počet příloh: 0 - 

Zpracoval: Jan Divíšek Dne: 30.03.2017 Podpis:  

Schválil: Rada města Králíky Dne: 23.10.2017 usnesení č.: RM/2017/42/584 

Předchozí 
úprava: 

PP/167/P/2014 Interval revize: 
rok 
(do 31.12.2018) 

 
 

 

 



Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje „Králický zpravodaj“ 

PP/253/P/2017 

 

 2/5 

Článek 1 

Úvod 

Tato pravidla stanovují postup při vydávání zpravodaje města Králíky s názvem „Králický 

zpravodaj“ (dále jen ,,zpravodaj“) zejména z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně, 

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání. 

Článek 2 
Základní ustanovení 

(1) Vydavatelem zpravodaje je Město Králíky. 

(2) Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury pod ev. číslem MK ČR E 12828. 

(3) Vydávání, obsahovou náplň a tisk zpravodaje řídí redakční rada. Redakční rada se řídí 

tiskovým zákonem a dalšími právními předpisy, zejména zákonem o regulaci reklamy, 

civilněprávním ustanovením o ochraně osobnosti podle občanského zákoníku. 

(4) Distribuci zpravodaje zajišťuje město Králíky ve vlastní režii. 

(5) Zpravodaj vychází zpravidla jednou za 1 měsíc (měsíčník). 

(6) Standardní formát vydání je sešit A4. 

(7) Zpravodaj je distribuován a prodáván prostřednictvím prodejců, zasílán prostřednictvím 

spisové služby MěÚ Králíky (dále jen „městský úřad“), případně roznášen prostřednictvím 

zaměstnanců městského úřadu. 

(8) Cenu jednoho výtisku zpravodaje stanovuje Rada města Králíky. 

Článek 3 
Tematické zaměření a obsah zpravodaje 

(1) Město Králíky vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům města Králíky objektivní 

informace, které se týkají zejména činnosti městského úřadu, jednání rady a zastupitelstva 

města, dále společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci. 

(2) Příspěvky, týkající se činnosti politických stran a hnutí, jsou zveřejňovány ve zpravodaji 

pouze formou placené inzerce Výjimkou je zveřejnění programu politických stran a hnutí 

a seznamu kandidátů pro aktuální komunální volby ve městě Králíky. V době konání 

komunálních voleb je poskytován zaregistrovaným subjektům pro komunální volby ve 

městě Králíky (každé politické straně nebo hnutí, popř. samostatnému kandidátovi) prostor 

v rozsahu ½ A4 v tom vydání zpravodaje, které bezprostředně předchází termínu 

komunálních voleb.  

(3) Pro naplnění účelu dle bodu 1) tohoto článku jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména tyto 

informace v pořadí dle důležitosti: 

a) informace o činnosti městského úřadu, 

b) usnesení zastupitelstva a rady města, 

c) sdělení a informace o dění ve městě Králíky a okolí, 

d) názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů ve městě, 

e) informace organizací a institucí o jejich aktivitách na „Králicku“, 

f) příspěvky občanů týkající se aktuálního dění ve městě Králíky (dále jen ,,příspěvky“). 

(4) Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou: 

a) samostatných článků, poznámek, 

b) inzerátů, blahopřání, vzpomínek, které jsou zpoplatněny dle sazebníku schváleného 

radou města Králíky. 

(5) Zveřejněné příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí 

a zůstávají k dispozici redakční radě zpravodaje. 
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Článek 4 
Pravidla při zveřejňování příspěvků 

(1) Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky: 

a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, 

b) obsahující amorální, neslušné či zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, 

c) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí 

s obecní tématikou, 

d) bez znalosti identity přispěvatele (anonymní příspěvky). 

(2) Redakční rada zpravodaje může navrhnout některé příspěvky k nezveřejnění i mimo 
uvedený seznam. Příspěvky, které neodpovídají výše uvedeným zásadám, může redakční 
rada odmítnout, vyžádat si jejich zkrácení či přepracování anebo po dohodě s autorem 
provést redakční úpravy. Odmítnout může i příspěvky, které uzná za nevhodné z jiných 
důvodů. Obecně platí, že na zveřejnění příspěvku není právní nárok a případné odvolání 
proti nezveřejnění příspěvku řeší Rada města Králíky. 

(3) V případě kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na zveřejnění odpovědi dle 
příslušných ustanovení zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen tiskový zákon). Reakce na odpověď kritizované strany již zveřejňovány nebudou 
z důvodu zamezení vleklých diskusí, popř. osobních útoků na stránkách zpravodaje. 

(4) Redakční rada se snaží získat alternativní názory a umožní protistraně uvést svůj názor ve 
stejném vydání zpravodaje. Z tohoto důvodu poskytne každý příspěvek obsahující tvrzení, 
které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo 
dobré pověsti určité právnické osoby, této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba 
odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání zpravodaje bez vyjádření. 
Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do určeného 
data vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle 
zpravodaje bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem 
v nejbližším vydání zpravodaje nebo vyjde vyjádření samostatně v dalším vydání. 

(5) Redakční rada zajistí vyjádření k článkům, které obsahují zavádějící nebo nepravdivé 
informace. Postup podle odstavce 4 se použije obdobně. Text může být vyjádřením jedné 
čí více osob nebo redakčně zpracovaný článek. Redakční rada si vyhrazuje právo zveřejnit 
informace v takovém rozsahu a zpracování, v jakém uzná za vhodné, může omezit 
vyjádření podle odstavce 3 a 4 pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na 
pravou míru nebo se neúplně či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. 
Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, 
pak této časti. Z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí. 

(6) Redakční rada má možnost odkladu příspěvku zaslaného v daném termínu s ohledem na 
právo odpovědi, do příštího vydání, dále v průběhu korektur na míru krátit a upravovat 
jakékoliv materiály (kromě příspěvků členů zastupitelstva), s respektem kapacity a místa 
v aktuálním vydání zpravodaje, svými změnami však nesmí narušit smysl textu; poté je 
povinna o těchto změnách neprodleně informovat autora textu. 

Článek 5 
Inzerce, blahopřání, vzpomínka 

Inzerce, blahopřání, vzpomínky jsou ve zpravodaji zveřejňovány zpravidla za úplatu, tato 
úprava se netýká zvláštní formy poděkování za občanskou nezištnou pomoc, zejména při 
záchraně života, pomoci v těžkých životních situacích atd. 

(1) Platba za zveřejnění musí být uhrazena na základě vystaveného platebního dokladu 
v termínu stanoveném pro příslušnou platbu. 

(2) Ceník inzerce schvaluje Rada města Králíky, za výši úhrady a poskytnutí slevy za 
zveřejnění inzerce ve zpravodaji dle platného ceníku odpovídá vedoucí odboru 
organizačního a správního úřadu. 
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(3) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů, např. zákon 
č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 6 
Redakční rada 

(1) Redakční radu zpravodaje jmenuje a odvolává Rada města Králíky na základě návrhu. 

(2) Všichni členové redakční rady jsou stejným dílem odpovědni za její činnost. 

(3) Redakční rada, vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, provádí 
zejména tyto činnosti: 

a) zajišťuje vydávání zpravodaje, 
b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje, 
c) zajišťuje ve spolupráci s příslušným odbory MěÚ a jinými orgány náplň pravidelných 

rubrik a další příspěvky informující o činnosti obecního úřadu a místní samosprávy, 
d) zajišťuje ve spolupráci s příslušnými organizacemi příspěvky informující o činnosti 

školských a kulturních zařízení v obci a dalších organizací a institucí působících 
v obci, 

e) může projednat prostřednictvím svého zástupce s Radou obce stížnosti, podněty 
a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje, 

f)     odpovídá za odborné a bezchybné zpracování zpravodaje a za shodu zveřejněných 
příspěvků s jejich předlohami. Redakce si vyhrazuje možnost v průběhu korektur na 
míru krátit a upravovat jakékoliv materiály, s respektem kapacity a místa zpravodaje, 
svými změnami však nesmí narušit smysl textu; poté je povinna o těchto změnách 
neprodleně informovat autora textu, 

g) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk ve formátu dohodnutém 
s příslušnou tiskárnou zpravodaje, 

h) odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku, 
i) stanovuje termíny uzávěrek a vydání zpravodaje. 

(4) Odpovědný redaktor zastupuje redakční radu ve vztahu k partnerům (rada města, městský 
úřad, instituce, tiskárna, autoři) i k veřejnosti, je uváděn v tiráži. 

Článek 7 
Příprava vydání zpravodaje 

(1) Příspěvky určené ke zveřejnění v novinkách shromažďuje Redakční rada, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím podatelny města Králíky. Příspěvky je možno rovněž zasílat formou 
emailu na adresu zveřejněnou v tiráži zpravodaje. 

(2) Datum uzávěrky následujícího vydání novinek musí být vždy zveřejněno na zadní straně 
zpravodaje. 

(3) Zveřejněny budou ty příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání 
zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, redakční rada navrhne 
a schválí výběr příspěvků ke zveřejnění podle stanovených priorit. 

(4) V každém vydání zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky 
informující o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu. 

(5)  Distribuce zpravodaje musí být dokončena nejpozději do tří dnů od data jeho vydání. 

(6) Aktuální číslo zpravodaje zveřejní odbor organizační a správní na webových stránkách 
Města Králíky www.kraliky.eu v termínu stanoveném Radou města Králíky. 

Článek 8 
Financování zpravodaje 

(1) Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk a vybavení redakce zpravodaje 
a případné odměny členům Redakční rady, jsou hrazeny z prostředků Města Králíky. 
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(2) Platby za zveřejnění inzerátů, blahopřání, vzpomínek ve zpravodaji jsou příjmem města 
Králíky. 

Článek 9 
Závěrečné ustanovení 

Tato pravidla byla schválena na zasedání rady města dne 23.10.2017 usnesením Rady města 
Králíky RM/2017/42/584 a nabyla platnosti a účinnosti dnem podepsání. Nabytím účinnosti 
těchto pravidel pozbývají platnosti pravidla číslo PP/167/P/2014 ze dne 09.04.2014. 
 
 

V Králíkách dne 23.10.2017 

 

 

Jana Ponocná , v.r.       Mgr. Martin Hejkrlík, v.r. 

starostka                   místostarosta 


