PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ INFORMAČNÍCH LISTŮ
MĚSTA ČERNOŠICE
Článek 1 - Základní ustanovení
1. Vydavatelem Informačního listu (dále jen IL) je město Černošice.
2. Informační list je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MKČR 14138.
3. Vydávání IL se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
4. IL jsou vydávány zpravidla 1 x měsíčně v nákladu stanoveném radou města.
Článek 2 – Příprava vydání IL
1. Příspěvky a inzerci shromažďuje editor jednak přímo a jednak prostřednictvím odboru
školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Černošice. Pro tento účel jsou
zřízeny emailové adresy redakce@mestocernosice.cz a inzerce@mestocernosice.cz.
2. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla IL je vždy zveřejněna v čísle právě
vycházejícím a je stanovena s ohledem na termíny navazujících prací tak, aby
jednotlivá čísla vycházela vždy na počátku měsíce.
3. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Článek 3 – Financování IL
1. Vydávání IL včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu města.
2. Příjmy z inzerce jsou příjmem města.
3. Příspěvky a fotografie nejsou honorovány, pokud není předem dohodnuto jinak.
4. Informační list je distribuován zdarma.
Článek 4 – Koncepce obsahu
1. Město Černošice vydává IL za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní,
vyvážené a nestranné informace týkající se politického, společenského, kulturního,
sportovního a dalšího dění ve městě, informace o činnosti městského úřadu. Vydavatel
též poskytuje přiměřený prostor pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů
města a pro výměnu názorů občanů.
Článek 5 – Editor
1. Vydávání IL řídí editor, kterého jmenuje rada města.
2. Editor je při tvorbě IL vázán těmito Pravidly pro vydávání IL města Černošice,
tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti,
autorský zákon, atd.).
3. Editor zajišťuje náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu, odpovídá vydavateli za
zpracování a včasné předání předlohy novin grafikovi.
4. Editor odpovídá za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.
Článek 6 – Redakční rada
1. Je zřizována zastupitelstvem města.
2. Dohlíží na dodržování Pravidel pro vydávání IL. Pokud redakční rada zjistí porušení
Pravidel, navrhne pověřenému editorovi nápravná opatření. O této skutečnosti je rada
povinna informovat zastupitelstvo města. Dle potřeby může redakční rada navrhovat
úpravy Pravidel pro vydávání IL, které předkládá zastupitelstvu ke schválení.
3. Má lichý počet členů, minimálně 3, maximálně 7.
4. Zaměstnanci městského úřadu ani členové zastupitelstva nesmějí být členy redakční
rady.
5. Práce v redakční radě není honorována.
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Článek 7 – Zveřejňování příspěvků
1. Doporučený maximální rozsah příspěvků mimo textů vydavatele je 2000 znaků včetně
mezer, u názorových příspěvků zastupitelů 3000 znaků. Příspěvek musí být vždy
podepsán plným jménem autora. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravit
publikované příspěvky. O zveřejnění více než jednoho příspěvku stejného autora v
jednom čísle a o zveřejnění příspěvků přesahujících maximální stanovený rozsah
rozhoduje editor.
2. S výjimkou názorových příspěvků zastupitelů na zveřejnění zaslaného příspěvku
nevzniká právní nárok, o výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje editor
3. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků otištěny,
budou následně zveřejněny na webových stránkách města www.mestocernosice.cz
v sekci Informační listy. Editor má právo nezveřejnit na webové stránce neotištěné
příspěvky omezené časové platnosti (např. pozvánky aj.).
4. Pro všechny články uveřejněné v IL platí:
a) Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém
mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné,
zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v
zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.
b) Editor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti,
důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, nebo jména nebo dobré
pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření.
c) 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.
d) Editor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou
(bez dalších reakcí) v jednom vydání novin.
e) Pokud autor 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.
f) V IL nejsou zveřejňovány příspěvky:
f1. diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
f2. týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které
nesouvisejí s obecní tématikou.
f3. postrádající identifikaci pisatele (anonymy).
Článek 8 – Inzerce
1. Inzerce se v novinách zveřejňuje zpravidla za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví rada města.
3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
4. Jako placená reklama nejsou přijímány názorové příspěvky.
5. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým
mravům.
6. V rámci kampaně před komunálními volbami má každá politická strana a každé
volební sdružení kandidující do zastupitelstva města Černošice právo na ½ tiskové
strany pro bezplatnou propagaci formou inzerátu v jednom určeném vydání IL.
Pravidla pro vydávání IL schválilo zastupitelstvo města Černošice dne 25. 5. 2016.
Schválená pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

