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STATUT ZPRAVODAJE NAŠE MĚSTO 

Preambule 

Statut radničního zpravodaje „Naše město“ (dále jen Zpravodaj) upravuje, zpřesňuje 

a kodifikuje podobu zpravodaje, a to nejen obsahovou a tematickou, ale i grafickou 

a technickou. Definuje vydavatele, redakční radu a její kompetence, pozici odpovědného 

redaktora, pozici redaktora, přípravu a distribuci Zpravodaje. Definuje Pravidla pro 

zveřejňování příspěvků a Prostor pro sdělení zastupitelů. 

Článek 1  

Základní ustanovení 

1. Název Zpravodaje je: Naše město a podnázev: Svitavský kulturní a informační 

měsíčník. 

2. Zpravodaj je registrován pod evidenčním číslem MK ČR E 12654. 

3. Vydavatelem Zpravodaje je město Svitavy.  

4. Za vydání Zpravodaje zodpovídá odpovědný redaktor. 

5. Zpravodaj vychází zpravidla jednou měsíčně a je bezplatně distribuován do všech 

domácností města a na stanovená místa ve městě. 

6. Příjmy a výdaje spojené se Zpravodajem jsou součástí rozpočtu města Svitavy.  

Článek 2  

Tematické zaměření a obsah Zpravodaje 

1. Zpravodaj svým zaměřením a obsahem podává obyvatelům města Svitavy 

informace o činnosti orgánů města na území města Svitavy (samosprávy) 

a případně orgánů státní správy.  

2. Zpravodaj neslouží k prezentaci politických názorů žádných politických subjektů, 

sdružení a hnutí, vyjma:  

a) placené inzerce politických stran, sdružení a hnutí, kandidujících do 

Zastupitelstva města Svitavy, v nejbližším předchozím měsíci před 

termínem konání komunálních voleb. Rozsah inzerce bude vždy pro 

jednotlivé subjekty shodný. Volební speciál jako součást Zpravodaje je 

možný realizovat pouze v tom případě, kdy odpovědný redaktor učiní 

nabídku všem kandidujícím subjektům, provede cenovou kalkulaci 

nákladů na rozšířený tisk Zpravodaje podle počtu zájemců a na základě 

poptávky se redakční rada rozhodne, zda je možné uplatnit princip 
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rovného přístupu všech zájemců do volebního rozšířeného vydání 

Zpravodaje. Každý politický subjekt má nárok na 1 stranu A4 Zpravodaje 

pro inzerci, ale rozhodnutí o realizaci celkového záměru záleží na aktuální 

poptávce. Odpovědný redaktor má právo volební tisk nerealizovat 

z důvodu technické překážky v zajištění rovných podmínek politické 

soutěže. Jediným kritériem rozhodování jsou tedy technické možnosti 

tisku Zpravodaje. 

b) případu vyhlášení místního referenda podle platných legislativních norem. 

V takovém případě by mohla být součástí Zpravodaje stanoviska 

politických subjektů k referendu, a to formou neplacené inzerce stejného 

rozsahu pro všechny politické subjekty. Tato inzerce bude otištěna 

v nejbližším předchozím měsíci před termínem konání referenda. 

c) prostoru pro sdělení zastupitelů v rubrice Ze zastupitelských lavic. 

3. Zpravodaj objektivně informuje občany, podnikatelské a jiné subjekty o zásadních 

rozhodnutích orgánů města, o jejich záměrech, přípravě či průběhu. Dále je 

posláním Zpravodaje informovat o společenských, kulturních, sportovních, 

spolkových a dalších akcích ve městě Svitavy.  

4. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve Zpravodaji zveřejňovány zejména:  

a) informace o výkonu státní a krajské správy a samosprávy Městského úřadu 

Svitavy,  

b) příspěvky informující o akcích ve Svitavách, které proběhly nebo se budou 

teprve konat, 

c) informace o činnosti organizací a institucí, jichž je město zřizovatelem, či 

mají sídlo na katastru města a informace o činnosti občanských 

a zájmových sdružení,  

d) placená inzerce definovaná na základě Pravidel pro inzerci, který je 

nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

5. Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se 

nevracejí.   

Článek 3  

Inzerce ve Zpravodaji 

1. Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Ceník inzerce 

předkládá redakční rada Zpravodaje ke schválení Radě města Svitavy, včetně 

systému slev. 

2. Placená inzerce, její podoba a rozsah, náplň a obsah je závazně definována 

Pravidly pro inzerci. 



Stránka 3 z 6 
 

3. Za systém zveřejňování inzerce odpovídá redakční rada, která se při rozhodování 

řídí Pravidly pro inzerci.  

4. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.  

Článek 4  

Redakční rada 

1. Redakční rada je pracovním týmem, který se aktivně podílí na sestavování 

Zpravodaje před jeho sazbou. Funguje jako poradní orgán redaktorů. Redakční 

rada navrhuje a schvaluje obsah a rozsah Zpravodaje, jeho členění a řazení 

příspěvků. 

2. Kontroluje dodržování Statutu Zpravodaje. 

3. Členové redakční rady Zpravodaje jsou jmenováni a odvolávání Radou města 

Svitavy, a to na návrh odpovědného redaktora Zpravodaje. 

4. Předsedou redakční rady je odpovědný redaktor Zpravodaje, který redakční radu 

svolává a její jednání řídí. 

5. Členství v redakční radě je dobrovolné a bezplatné. 

6. Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc, a to 

zpravidla bezprostředně po termínu uzávěrky Zpravodaje. 

7. Redakční rada je kompetentní řešit stížnosti veřejnosti k obsahu a formě 

Zpravodaje a dávat k nim stanoviska. 

8. Stanovuje metodiku Pravidel pro zveřejňování příspěvků ve Zpravodaji 

u neredakčních článků, vyjma Prostoru pro zastupitelská sdělení. 

9. V případě námitek a dovolání se proti rozhodnutí redakční rady ve sporných 

záležitostech si může odpovědný redaktor vyžádat stanovisko Rady města Svitavy 

jako představitele vydavatele Zpravodaje. 

Článek 5  

Odpovědný redaktor 

1. Odpovědný redaktor je jmenován a odvoláván Radou města Svitavy. 

2. Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec Městského úřadu Svitavy či 

organizační složky města, a to v rámci pracovní smlouvy. 

3. Odpovědný redaktor se automaticky stává předsedou redakční rady, kterou 

svolává a řídí.  

4. Aktivně připravuje harmonogram výroby Zpravodaje, plán práce redakční rady, 

redakční články, vyhrazuje si právo stylisticky upravovat příspěvky, aniž by 

změnil jejich obsah, připravuje podklady pro jednání redakční rady, definuje 

rozsah měsíčníku.  
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5. Sestavuje roční rozpočet Zpravodaje jak po stránce výdajové, tak po stránce 

příjmové jako podklady pro schvalování této kapitoly rozpočtu města Svitavy. Je 

odpovědný za dodržení plánovaného rozpočtu v příslušné kapitole schváleného 

rozpočtu Města Svitavy.  

6. Odpovídá za přípravu Zpravodaje, za včasné předání jeho předlohy do tisku a za 

konečnou podobu Zpravodaje. 

7. Odpovídá za jazykovou a stylistickou stránku redakčních příspěvků.  

8. Odpovídá za dodržování jednotného grafického zpracování Zpravodaje podle dle 

vizuálního stylu města, jímž se Zpravodaj řídí. 

9. Je jedinou zplnomocněnou osobou pro komunikaci se zmocněnci politických 

subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. 

10. Je členem poradních orgánů Rady města Svitavy, jejichž činnost souvisí 

s komunikační strategií města. 

 Článek 6  

Redaktor 

1. Funkci redaktora plní zaměstnanci Městského úřadu Svitavy a jeho organizačních 

složek.  

2. Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, zejména:  

a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,  

b) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti 

města a městského úřadu,  

c) zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,  

d) eviduje pořadí placené inzerce,  

e) je odpovědný za aktualizaci Zpravodaje na webu města,  

f) je členem redakční rady Zpravodaje.   

Článek 7  

Pravidla pro příspěvky Zpravodaje 

1. Pravidla navrhuje redakční rada Zpravodaje jako metodický pokyn, který je 

nezbytným předpokladem pro výrobu Zpravodaje. 

2. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky se souhlasem autora 

zveřejnit na webu nebo Facebooku města Svitavy.  

3. Redakční rada si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit 

grafické zpracování příspěvků. 

4. Neredakční příspěvky v pravidelných rubrikách Zpravodaje by měly být 

přiměřeně dlouhé s ohledem na strukturu a rozsah Zpravodaje.  
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5. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky, která je vždy 

uvedena v tiráži Zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje technické 

a typografické možnosti daného vydání, rozhoduje odpovědný redaktor o jejich 

zařazení. 

6. Právo zasahovat do grafického návrhu Zpravodaje před tiskem mají pouze: 

odpovědný redaktor, korektor a grafik.  

Článek 8  

Prostor pro sdělení zastupitelů 

1. Prostor pro sdělení zastupitelů (dále jen Prostor) je výsledkem naplnění zákona 

č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.  

2. Prostor není obsahově ani tematicky regulován. 

3. Prostorem se rozumí rubrika Zpravodaje pod názvem „Ze zastupitelských lavic“ 

a slouží k prezentaci sdělení zastupitelů jednotlivých politických subjektů 

v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. 

4. Je graficky odlišen od ostatních příspěvků Zpravodaje. 

5. Vydavatel ani redakční rada neodpovídají za témata příspěvků v Prostoru, ani do 

nich redakčně nezasahují, nekrátí a nezodpovídají za jazykové korektury. 

6. Jeden každý politický subjekt v aktuálním složení zastupitelstva podle 

kandidátních listin a výsledku voleb má vymezený rozsah pro sdělení, který je 

definován tiskovou plochou o velikosti 75 cm2, což odpovídá rozsahu textu 

přibližně 1 500 znaků, vč. mezer. 

7. Sdělení zastupitele v prostoru vyhrazeném pro politický subjekt lze chápat i jako 

osobní sdělení zastupitele, aniž by se autor sdělení na politický subjekt nutně 

odkazoval. 

8. Uzávěrka přijímání příspěvků je v den uzávěrky Zpravodaje. 

9. Předávání příspěvků do Prostoru probíhá elektronicky na zvláštní e-mailovou 

adresu: prostor@svitavy.cz. Jedinou oprávněnou osobou pro komunikaci na této 

adrese ze strany vydavatele je odpovědný redaktor. 

10. Sdělení zasílaná do Prostoru jsou zasílána výhradně prostřednictvím institutu 

zmocněnce politického subjektu, jehož jméno politický subjekt oznámí 

odpovědnému redaktorovi. Zmocněnec politického subjektu nemusí být členem 

zastupitelstva. 

11. Odpovědný redaktor musí zaslané sdělení do Prostoru po grafické sazbě zaslat 

zmocněnci politického subjektu i autorovi sdělení pro kontrolní a korekturní 

mailto:prostor@svitavy.cz
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náhled. Korektury musí být vyřešeny ve lhůtě 2 dnů od odeslání náhledu. Po 

marném uplynutí této lhůty bude sdělení zveřejněno v podobě náhledu. 

12. Dojde-li k porušení stanovených postupů komunikace, anebo obsah sdělení by 

mohl kolidovat s obecně závaznou zákonnou normou či dobrými mravy, což by 

mohlo vést k objektivnímu poškození politického subjektu na jeho právech, řeší 

toto plénum zmocněnců formou stanoviska a případným návrhem opravného 

prostředku. Nedojde-li přesto k opravné dohodě, vrcholným rozhodcem je 

Zastupitelstvo města Svitavy a jeho usnesení hlasované v plénu. 

 Článek 9  

Financování Zpravodaje 

1. Náklady na vydávání Zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci zpravodaje, 

jsou hrazeny z rozpočtu města Svitavy. 

2. Platby za zveřejnění inzerátů ve Zpravodaji jsou příjmem města Svitavy.  

Článek 10  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut schválilo Zastupitelstvo města Svitavy dne:  

2. Statut nabývá účinnosti následujícím měsícem po měsíci schválení. 

3. Doba účinnosti Statutu je neomezená. Právo měnit jeho ustanovení má pouze 

Zastupitelstvo města. 

4. Statut a aktuální Ceník inzerce jsou zveřejněny na webových stránkách města 

Svitavy.  


