
Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1. Vydavatelem Červenokosteleckého zpravodaje je město Červený Kostelec. 
2. Červenokostelecký zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR, MK ČR E 11960. 
3. Vydávání a tisk zpravodaje zajišťuje odpovědný redaktor. 
4. Distribuci zpravodaje zajišťuje odbor informatiky Městského úřadu Červený Kostelec. 
5. Zpravodaj vychází zpravidla první den v měsíci. V případě, že tento den je sobota, vychází 

zpravodaj poslední pracovní den předcházející 1. dni v měsíci. Pokud tento vychází na neděli, 
vychází zpravodaj nejbližší pracovní den poté.  

6. Zpravodaj vychází 11× ročně, v červenci vychází dvojčíslo zpravodaje (červenec–srpen). 
7. Zpravodaj je ve formátu A4, maximální počet stran je 24. 

 
Článek 2 

Rubriky Červenokosteleckého zpravodaje 
1. Město Červený Kostelec vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům města 

informace týkající se činnosti městského úřadu, dále společenského, kulturního, sportovního 
a dalšího dění ve městě. 

2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména (řazeno dle 
priority pro vkládání příspěvků): 
a. informace o činnosti radnice a městského úřadu, 
b. názory občanů a zastupitelů (max. rozsah 1 strany), 
c. praktické informace pro občany, 
d. informace příspěvkových organizací, 
e. inzertní příspěvky, 
f. pozvánky na kulturní akce, 
g. informace z infocentra, 
h. informace společenské kroniky, 
i. sportovní informace, 
j. informace o kurzech a volnočasových aktivitách ve městě, 
k. zprávy z již proběhlých akcí, 
l. zajímavosti z historie i současnosti města, 
m. informace z okolních měst. 
 

 
Článek 3 

Redakční rada 
1. Redakční radu v klasickém slova smyslu nahrazuje v Červenokosteleckém zpravodaji tzv. 

poradní skupina (dále PS), která zasahuje pouze do rubriky Fórum čtenářů. 
2. PS zahrnuje 5 občanů s trvalým pobytem v Červeném Kostelci. 
3. Složení PS navrhuje a schvaluje RM. Členové RM nesmí být členy PS. PS by měla být složena 

z členů koalice i opozice ZM a nezávislého občana se společenskou autoritou. 
4. Výraznější změny obsahu či formy zpravodaje schvaluje RM. 

 
Článek 4 
Redaktor 

1. Redaktor zejména: 
a. zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk, 
b. odpovídá za zpracování zpravodaje a za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich 

předlohami, 



c. zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti městského 
úřadu a místní samosprávy, 

d. přijímá a zpracovává příspěvky informující o činnosti školských, kulturních a sportovních 
zařízení ve městě i dalších organizací a institucí ve městě působících, 

e. odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku. 
 

Článek 5 
Zveřejňování příspěvků mimo rubriku Fórum občanů a Inzerce 

1. Příspěvky nemají omezený rozsah, ale mohou být redaktorem kráceny. V případě 
výraznějšího zkrácení redaktor autora kontaktuje a zašle mu příspěvek k autorizaci. Z toho 
důvodu je nutné, aby u všech příspěvků byl uveden kontakt na autora. 

2. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se 
nevracejí. 

 
 

Článek 6 
Zveřejňování příspěvků v rubrice Fórum občanů 

1. Pro tuto rubriku je vyhrazena max. 1 strana zpravodaje. 
2. Příspěvky mohou mít rozsah maximálně 2000 znaků (včetně mezer), což vychází na cca 1/3 

strany Červenokosteleckého zpravodaje. 
3. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Při 

výraznějších úpravách zašle příspěvek autorovi k autorizaci. 
4. Na zveřejnění zaslaného příspěvku autorovi nevzniká právní nárok. 
5. V této rubrice budou zveřejňovány také názory zastupitelů. 
6. Příspěvky, které nebudou z důvodů velkého množství došlých příspěvků zveřejněny, budou 

následně zveřejněny na webových stránkách města v článku s elektronickou podobou 
Červenokosteleckého zpravodaje jako příloha PDF. Tyto články se v tištěné verzi zpravodaje 
uvedou celým názvem, jménem autora a umístěním na webu města. Prioritu pro zveřejnění 
ve zpravodaji mají příspěvky zastupitelů a dříve dodané příspěvky. 

7. Příspěvky dodané po uzávěrce zpravodaje nebudou v připravovaném čísle zveřejněny. 
8. Obsahové zásady příspěvků: 

a. Možnost reakce: redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se 
dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré 
pověsti určité právnické osoby poskytnout 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 data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde 
tento příspěvek v nejbližším čísle zpravodaje bez vyjádření, jinak vyjde vyjádření 
společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání zpravodaje. 

b. Forma reakce: vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení 
uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje 
nebo zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li 
napadána jen jeho část, pak této části; z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí. 

c. Diskuze o tématu: redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k 
němu pouze jednou v jednom vydání zpravodaje (bez dalších reakcí v dalších 
vydáních). 

9. V rubrice Fórum občanů 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, 
c. nesouvisející s obecní tematikou, 
d. bez identifikačních znaků pisatele (anonymy). 



e. Ve sporných případech bude platit rozhodnutí PS, a to podle výsledku hlasování, o 
kterém bude pořízen záznam. Proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není 
odvolání. 

 
Článek 7 

Rozlišení placená/neplacená inzerce 
1. V Červenokosteleckém zpravodaji budou bezplatně zveřejňovány informace o službách, které 

jsou z rozpočtu města jakýmkoliv způsobem finančně dotovány. Veškeré další placené služby 
pro občany lze považovat za podnikání, a proto bude jejich propagace a zveřejnění ve 
zpravodaji zpoplatněno. Vzhledem ke svému charakteru vyjímáme z tohoto pravidla aktivity z 
oblasti kulturní (koncerty, divadelní hry, výstavy – včetně prodejních, projekce filmů i 
fotografií, recitály, besídky, plesy, taneční a jiné zábavy s živou hudbou, dětské dny, 
karnevaly, průvody nepolitického rázu, recesistické akce nepolitického charakteru, sbírky, 
srazy, výroční události, informace z občanských sdružení, obecně prospěšných společností, 
nadací, nadačních fondů, zájezdy na zde uvedené akce), sportovní (mistrovská utkání, 
závody, turnaje, cvičení, tanec, turistika), volnočasové (informace ze zájmových spolků, 
tvořivé dílny, tábory, výlety, bazary), vzdělávací (kurzy, přednášky, besedy, diskuzní akce, dny 
otevřených dveří škol + nabídka vzdělávání, informace ze školek – i soukromých) či 
náboženské a nabídky trhu práce. Zmínky o těchto aktivitách zpoplatněny nebudou. 

 
 

Článek 8 
Pravidla placené inzerce 

1. Červenokostelecký zpravodaj nabízí pouze řádkovou inzerci.  
2. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována za úplatu, cena: 50 Kč/řádek. Inzertní řádek má 

kapacitu cca 60 znaků vč. mezer. 
3. Platbu lze provést hotově na pokladně MěÚ (po vyjití zpravodaje, v případě inzerce opakující 

se ve více měsících každý měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu (fakturační 
údaje zajišťuje redaktor, fakturu posílá finanční odbor ve 2. polovině měsíce, v němž 
zpravodaj vyšel).  

4. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. 
 

Článek 9 
Příprava vydání zpravodaje 

1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje redaktor osobně nebo 
prostřednictvím e-mailu, popř. je lze nechat s kontaktem na jejich autora na podatelně MěÚ. 

2. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15. dne v měsíci do půlnoci. 
Uzávěrka na měsíc leden je stanovena na 10. prosince. V případě, že den uzávěrky vychází na 
víkend či svátek, je dnem uzávěrky první následující pracovní den do půlnoci. Při nedodržení 
termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. 

3. Z příspěvků, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje, stanoví 
redaktor podle stanovených priorit (článek 2) výběr příspěvků ke zveřejnění. 

4. V den distribuce zpravodaje se jeho elektronická podoba objeví také na webu města. 
 

Článek 10 
Financování zpravodaje 

1. Náklady na vydávání zpravodaje jsou hrazeny z prostředků města. 
2. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem města. 

 
Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje schválila Rada města Červený Kostelec dne 16. 
února 2015 usnesením č. R-2015/4/27. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení Radou města 
Červený Kostelec. 


