
Pravidla pro přípravu a vydávání Velešínského zpravodaje 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Vydavatelem Velešínského zpravodaje je Kulturní a informační centrum města Velešín. 

2. Pravidla tvorby a schvalování Velešínského zpravodaje (dále jen „pravidla”) upravují vydávání 

zpravodaje zejména z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně zpravodaje 

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání zpravodaje 

3. Vydávání zpravodaje se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen „tiskový zákon"), 

zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a ustanoveními uvedenými v těchto pravidlech. 

4. Velešínský zpravodaj vychází 11x ročně v minimálním počtu 1 850 kusů tak, aby mohl být 

zdarma distribuován do všech domácností ve městě Velešín a satelitních obcí Chodeč, Bor, 

Velešín Nádraží, Skřidla a Holkov. 

5. V případě důležité události a odůvodněné potřeby může vydavatel rozhodnout o vydání 

mimořádného čísla Velešínského zpravodaje. 

Článek 2 

Finance 

1. Vydávání Velešínského  zpravodaje, včetně distribuce, je hrazeno z rozpočtu KIC města Velešín 

2. Příspěvky do Velešínského zpravodaje nejsou honorovány. 

3. Příjmy z inzerce otištěné ve zpravodaji jsou příjmem KIC města Velešín. 

Článek 3 

Distribuce 

Velešínský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schránek. 

V omezeném množství je k dispozici v kanceláři KIC města Velešín, v infocentru, v prodejně SAZKA 

Tabák na autobusovém nádraží a v lékárně.  Elektronická podoba Velešínského  zpravodaje je 

přístupná na webových stránkách města (www.velesin.cz) a KIC města Velešín (www.kicvelesin.cz). 

Článek 4 

Příprava vydání 

1. Materiály, které mají být ve Velešínském zpravodaji otištěny, shromažďuje šéfredaktor. 

2. Uzávěrka přijímání příspěvků pro následující vydání je vždy 22. dne předchozího měsíce, kdy 

Velešínský zpravodaj vychází. 

3. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. 

4. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. 

http://www.velesin.cz/


5. Autor zasláním příspěvku uděluje souhlas se zveřejněním ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 

Pokud autor použije ve svém příspěvku informace, případně fotografie 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  

Článek 5 

Koncepce obsahu 

1. KIC města Velešín vydává Velešínský zpravodaj za účelem poskytování objektivních a 

vyvážených informací obyvatelům města, které se týkají politického, společenského, 

hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Velešínský zpravodaj obsahuje vždy 

informace o činnosti městského úřadu a příspěvkových organizací města. 

2. Obsah jednotlivých vydání je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře 

obyvatel. 

3. Pro naplnění hlavního účelů dle odst. 1 jsou zveřejňovány zejména tyto informace v pořadí 

dle důležitosti 

a) Úvodní slovo starosty (místostarosty), zprávy z úřadu 

b) Informace pocházející od ZŠ, MŠ, ZUŠ, SOŠ, knihovny a KIC města Velešín 

c) Informace zaslané neziskovými organizacemi, kulturními spolky, sportovními oddíly, 

d) Příspěvky občanů týkající se aktuálního dění ve městě 

e) Inzerce 

4. Rozsah jednotlivých rubrik může být na základě rozhodnutí redakční rady rozšířen nebo 

naopak v případě nedostatku relevantních textů zkrácen a vyplněn jiným tematicky vhodným 

obsahem. 

Článek 6 

Zveřejňování příspěvků 

1. Šéfredaktor, redakční rada, si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování 

obsahu sdělení. V takovém případě je však povinen autora příspěvku o zkrácení uvědomit,  

je-li mu znám kontaktní e-mail na autora. Nebude-li autor se zkráceným textem souhlasit, je 

oprávněn navrhnout vlastní zkrácení svého příspěvku. Pokud tak neučiní, nebude jeho 

příspěvek zveřejněn. 

2. Pokud nebude možné všechny příspěvky uveřejnit z důvodu jejich velkého počtu, je 

šéfredaktor oprávněn je uveřejnit v následujících vydáních. 

3. Text by měl být napsán s českou diakritikou ve formátu *.doc, *.docx, *.odt. nebo *txt, psán 

jedním fontem černé barvy, bez zvýraznění, podtržení, zvětšování písma a podobně. 



Fotografie mohou být dodávány jako samostatná příloha. Příspěvek by měl být zaslán nejlépe 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu redakce (zpravodaj@kinovelesin.cz) nebo 

doručen na elektronickém mediálním nosiči. Fotografie by měly být ve formátu *.jpg, *.pdf 

nebo *.png, v tiskové kvalitě minimálně 300 dpi. 

 4 Pro všechny články uveřejněné ve Velešínském zpravodaji platí: 

a) Šéfredaktor je povinen každý příspěvek, obsahující sdělení, které se dotýká cti, 

důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti určité 

právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření (právo odpovědi podle § 10 

tiskového zákona). 

b) Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se sdělení uvádí na pravou míru 

nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující sdělení doplňuje či zpřesňuje. Odpověď 

musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak 

této části, z dopovědi musí být patrno, kdo ji činí. Protistraně bude dán k dispozici 

prostor v témže aktuálním vydání. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, 

vyjde příspěvek v nejbližším vydání zpravodaje bez vyjádření. Osoba má nárok na 

zveřejnění odpovědi pouze jednou (bez dalších reakcí). 

5. Maximální rozsah jednoho příspěvku je stanoven na 2 500 znaků včetně mezer. Fyzická nebo 

právnická osoba může žádat o uveřejnění příspěvku v každém jednotlivém vydání zpravodaje 

pouze jednou. 

6. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. O jejich zveřejnění rozhoduje 

šéfredaktor. Vždy platí, že přednost před těmito příspěvky mají příspěvky podle § 10 a § 11 

tiskového zákona. 

7. Ve Velešínském zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky: 

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

věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, 

b) Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s 

obecní tématikou — ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to 

podle výsledku hlasování; proto takovému rozhodnutí redakční rady není možné se 

odvolat, 

c) Bez identifikačních znaků autora (anonymy), 

d) Nejasné a nesrozumitelné příspěvky, 

e) Obsahující vulgární výrazy, pohoršují nebo mající jiný nevhodný obsah, osobní urážky či 

ataky. 

 

Článek 7 

Inzerce 

1. Inzerce je ve Velešínském zpravodaji zpravidla za úplatu dle schváleného ceníku. 

2. Inzerce bude přednostně nabízena místním podnikatelům, k prezentaci akcí a služeb pro 

občany města a podobně. 



3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům České republiky a dobrým 

mravům. 

Článek 8 

Účinnost 

 

Pravidla byla ustanovena redakční radou dne 30.3. 2022. 

 

 

Hana Růžičková  

ředitelka KIC města Velešín  

 


