P R A V I D L A pro vydávání Zpravodaje města Horšovský Týn
1. Účel pravidel
Tato pravidla stanovují postup při vydávání Zpravodaje města Horšovský Týn zejména z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně,
b) uveřejňování příspěvků,
c) zveřejňování inzerce,
d) přípravy a distribuce jednotlivých vydání.
2. Základní ustanovení
1) Vydavatelem Zpravodaje města Horšovský Týn je MKZ Horšovský Týn.
2) Časopis je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MKČRE11529.
3) Vydávání, obsahovou náplň a tisk řídí MKZ Horšovský Týn.
4) Distribuci zajišťuje MKZ Horšovský Týn – pro občany města a místních částí zdarma do každé
domácnosti prostřednictvím České pošty, s. p.. Zpravodaj je zveřejňován v elektronické podobě na
webových stránkách www.mkzht.cz
5) Zpravodaj vychází vždy 1x za měsíc zpravidla k 1. dni v měsíci, v min. nákladu 2200 ks.
6) Ceník inzerce stanovuje Rada města Horšovský Týn.
3. Tematické zaměření, obsah, rozsah
1) Zpravodaj je vydáván jako měsíčník za účelem poskytnout obyvatelům města a místních částí
objektivní informace, které se týkají zejména činnosti městského úřadu, jednání rady a
zastupitelstva města, společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci,
dále přináší informace o aktivitách z místních škol, spolkové činnosti ve městě, zájmových kroužků,
organizací a sdruženích ve městě.
2) 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 z dění ve městě,
d) názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů ve městě,
e) informace organizací a institucí,
f) příspěvky občanů týkající se dění ve městě.
3) V měsíčníku nejsou bezplatně zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran, hnutí
a volebních uskupení. Podmínky zveřejňování programu politických stran, hnutí a volebních
uskupení pro aktuální komunální volby ve městě stanoví Rada města vždy před konáním
konkrétních voleb.
4) Příspěvky do Zpravodaje města Horšovský Týn jsou zveřejňovány formou samostatných článků
nebo pozvánek. Pozvánky na akce související s děním ve městě budou zveřejňovány pouze v
případě volného místa, další informace a pozvánky z okolí či z jiných regionů budou zveřejňovány
jen se souhlasem redakce.
5) Uveřejněné příspěvky nejsou honorovány, výjimku tvoří příspěvky dodané na základě
uzavřených smluvních vztahů.
6) Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí a zůstávají k dispozici redakci.
7) Redakce není zodpovědná za obsah, správnost, kvalitu, původnost příspěvků a pravdivost
informací. Redakce nemá povinnost zkoumat, zda případným otištěním dezinformací nejsou
porušována práva třetích osob.
8) Maximální rozsah příspěvku občana je v rozsahu jednoho článku, a to maximálního formátu A4 o
velikosti písma 12.
9) Texty zasílané elektronicky musejí být zpracovány ve formátu .doc.
10) K zaslaným příspěvkům lze přidat i fotografie a obrázky (max. 2 přílohy v dostatečné tiskové
kvalitě – min. 300 dpi), které přímo souvisí s obsahem článku. Odesláním příspěvku autor vyjadřuje

souhlas s jeho uveřejněním ve Zpravodaji města Horšovský Týn. Zasláním fotografií ale nevzniká
redakci povinnost je ve zpravodaji uveřejnit.
11) Fotografie a jiné doprovodné grafické materiály se dodávají ve formátech .jpg, .jpeg, .tiff jako
samostatné soubory. Fotografie se nepřijímají vložené do Wordu, PowerPointu či jiných aplikací.
Dodávané fotografie by měly mít dostatečnou tiskovou kvalitu (300 dpi). Historické fotografie,
které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení.
12) Zpravodaj města má rozměry A4, rozsah obvykle 16-20 stran, o případné barevnosti tisku
(mimo obálky) rozhoduje Rada města Horšovský Týn.
13) Autor příspěvku zodpovídá za zveřejnění zaslaných informací a fotografií a s tím souvisejících
povinností.
4. Pravidla při zveřejňování příspěvků
1) Zveřejňování článků se řídí platnými zákony České republiky, především Listinou základních
práv a svobod, tiskovým zákonem č. 45/2000 Sb. (včetně novelizace platné od 1. 11. 2013),
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o veřejných zakázkách č. 136/2006 Sb., zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., zákonem o právu autorském č. 121/2000 Sb., zákonem o
regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a Etickým kodexem novináře Syndikátu České republiky.
2) Ve Zpravodaji města Horšovský Týn 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
tematikou,
d) nepůvodní neautorské příspěvky, tzn. zkopírované texty, překlady z jiných jazyků apod., krátká
citace je možná,
e) anonymní příspěvky.
3) Pokud se bude autor opakovat ve svých příspěvcích nebo jeho argumenty nebudou mít věcný
charakter, je redakce oprávněna zveřejnění takového příspěvku odmítnout.
4) Redakce není povinna zdůvodňovat, proč odmítla zveřejnit dodaný příspěvek. V případě
neotištění textu bude odpovědný redaktor písemně informovat autora.
5) Okruh autorů přispívajících do Zpravodaje města Horšovský Týn není uzavřen.
5. Odpověď
1) Jestliže bylo ve Zpravodaji města Horšovský Týn uveřejněno sdělení obsahující skutkové
tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména či dobré
pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.
2) Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou
míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí
být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak z této části; z
odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.
3) Osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď, nemůže požadovat uveřejnění
další odpovědi na tuto odpověď.
6. Inzerce, rodinná oznámení
1) Inzerce ve Zpravodaji města Horšovský Týn je zveřejňována za úplatu, výjimku tvoří inzerce
města.
2) Rodinná oznámení (vzpomínky, blahopřání) jsou zveřejňovány bezplatně.
3) Platba za zveřejnění musí být uhrazena buď v hotovosti v pokladně MKZ Horšovský Týn ihned
po objednání, nebo převodem do data splatnosti uvedeného na faktuře po vydání měsíčníku
4) Redakce nezodpovídá za obsah placené inzerce (za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu
obecně platných předpisů).
5) Pozvánky na kulturní a sportovní akce konané ve městě a jeho místních částech jsou uveřejněny

bezplatně.
7. Příprava vydání
1) Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zpravodaji města Horšovský Týn shromažďuje redakce sídlící
v MKZ, nám. Republiky 105, Horšovský Týn. Příspěvky je možno zasílat emailem na adresu
zpravodaj@mkzht.cz nebo osobně do Regionální informační centrum, 5.května 50, Horšovský Týn.
2) Datum uzávěrky je stanoven vždy k 15. dni v měsíci, který předchází měsíci následujícího
vydání Zpravodaje města Horšovský Týn. Výjimku tvoří uzávěrka lednového čísla, kdy je uzávěrka
10.12. Termín uzávěrky je vždy zveřejněn ve Zpravodaji města Horšovský Týn.
3) Zveřejněny jsou ty příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání
Zpravodaje města Horšovský Týn.
4) V každém vydání Zpravodaje města Horšovský Týn jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další
aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a městského úřadu.
5) Distribuce Zpravodaje města Horšovský Týn musí být dokončena nejpozději do pěti pracovních
dnů od data jeho vydání.
6) Nejpozději do týdne od data vydání Zpravodaje města Horšovský Týn je aktuální číslo
zveřejněno na webových stránkách www.mkzht.cz.
8. Závěrečné ustanovení
Tato pravidla byla schválena na zasedání Rady města Horšovský Týn dne 11.06. 2018, usnesením
Rady města č. 85/20 a nabývají platnosti dnem podepsání.
V Horšovském Týně dne 29.06. 2018

Václav Mothejzík v. r.
starosta

David Škopek v. r.
místostarosta

