Rada města Sezemice podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

Pravidla pro vydávání Sezemických novin
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Směrnice „Pravidla pro vydávání Sezemických novin“ (dále jen „Pravidla“) stanovuje
základní pravidla a postup při vydávání novin města Sezemice – Sezemické noviny (dále
jen noviny) zejména z hlediska tematického zaměření a obsahové náplně a přípravy a
distribuce jednotlivých vydání.
2) Vydavatelem novin je město Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice, okres Pardubice,
Pardubický kraj, IČ 00274241.
3) Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod značkou MK ČR E 11507.
4) Vydávání novin se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonu (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5) Za vydávání novin zodpovídá místostarosta města.
Článek 2
Tematické zaměření a obsah novin
1) Noviny jsou vydávány za účelem poskytnout občanům města objektivní informace týkající
se společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění na území města
Sezemice. Zároveň působí jako osvětový a vzdělávací prostředek.
2) Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou v novinách publikovány zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Informace o činnosti místní samosprávy.
Informace o činnosti městského úřadu.
Informace organizací a institucí.
Informace o dění ve města a regionu.
Názory kompetentních osob na řešení aktuálních problému ve městě.
Články z historie, reportáže, soutěže atd.
Názory občanu, týkající se dění ve městě a regionu (dále jen příspěvky).

3) Příspěvky jsou v novinách zveřejňovány formou:
a) Pravidelných rubrik.
b) Samostatných článků.
c) Inzerátu.
Článek 3
Financování a distribuce novin
1) Vydávání novin, včetně distribuce, je hrazeno z rozpočtu města.
2) Příjmy z inzerce jsou příjmem města. Aktuální ceník inzerce je zveřejněn na
www.sezemice.cz nebo k nahlédnutí v podatelně Městského úřadu Sezemice, Husovo
nám. 790, Sezemice.
3) Příspěvky nejsou honorovány.
4) Noviny vychází zpravidla jednou za dva měsíce v nákladu do 1600 ks, celkový počet čísel
v kalendářním roce je 6. V případě potřeby je možné vydat mimořádné vydání novin.

5) Noviny mají formát A4, maximální počet stran je určen dle dohody s tiskárnou.
6) Noviny jsou distribuovány zdarma do schránek všem domácnostem na území města
Sezemice.
Článek 4
Redakční rada
1) Redakční rada je řídícím orgánem novin a zodpovídá za vydání a konečný obsah
jednotlivých výtisků novin.
2) Členy redakční rady jmenuje a odvolává místostarosta města.
3) Vydávání novin zajištuje redakční rada, která určuje jejich rozsah a výsledný obsah.
Grafickou úpravu novin a inzerce zajištuje pověřený člen redakční rady, tisk zajištuje
tiskárna, distribuci jednotlivých vydání zajištuje vydavatel.
4) Redakční rada zejména:
a) Doporučuje základní pravidla tvorby novin.
b) Doporučuje a schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu novin.
c) Na pravidelných zasedáních doporučuje a schvaluje konkrétní obsah a úpravu
jednotlivých vydání novin.
d) Před vydáním je povinna předložit noviny k odsouhlasení místostarostovi.
e) Projednává stížnosti, podněty a návrhy týkající se obsahu a grafické úpravy
zpravodaje,
f) Projednává návrhy na zásadní změny v novinách a předkládá je ke schválení
místostarostovi.
5) Redakční rada má lichý počet členů, minimálně 3 a maximálně 7.
Článek 5
Příprava vydání novin
1) Příspěvky a inzerci shromažďuje určený odpovědný redaktor. Příspěvky jsou předávány
v elektronické podobě. Pro elektronickou komunikaci je zřízena elektronická adresa
noviny@sezemice.cz. Příspěvky lze zasílat také na elektronickou adresu
knihovna@sezemice.cz.
2) K podaným příspěvkům se přijímají pouze fotografie, které jsou popsány, a je u nich
uvedeno autorství.
3) Datum uzávěrky přijímání příspěvků do následujícího čísla určuje vždy redakční rada, která
je povinna termín uzávěrky zveřejnit do tří dnů od jeho určení na stránkách města
(www.sezemice.cz), případně jiným vhodným způsobem.
4) Příspěvky, doručené po termínu uzávěrky, nemusí byt zveřejněny. Výjimky schvaluje
redakční rada dle možnosti a rozsahu jednotlivých čísel.
5) Zveřejněny jsou ty příspěvky, které byly redakční radě předány do termínu uzávěrky
daného vydání novin. Pokud rozsah příspěvků přesahuje kapacitní možnosti daného
vydání, navrhne redakční rada výběr příspěvků ke zveřejnění, a to podle aktuálnosti a
závažnosti příspěvku. Návrh redakční rady schválí místostarosta města. O zveřejnění
nevyžádaných příspěvků rozhoduje místostarosta města. Příspěvky, které nebudou z
kapacitních důvodu zveřejněny, mohou být v případe zachování aktuálnosti přesunuty do
následujícího čísla.
6) Určený člen redakční rady bude bezprostředně informovat autory nezveřejněných a
přesunutých článků o důvodu nezveřejnění.
7) Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
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8) Distribuce novin je provedena bezprostředně po jejich vydání, bez zbytečného odkladu.
9) Nejpozději do měsíce od data vydání novinek je aktuální číslo zveřejněno na webových
stránkách města Sezemice www.sezemice.cz.
10) Na zveřejnění příspěvků není právní nárok.
Článek 6
Rozsah a obsah příspěvků
1) V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
a) Diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
b) Vulgární, hanlivé, zesměšňující a zasahující do zákonem chráněných osobních
údajů.
c) Bez identifikačních znaků pisatele (anonymní příspěvky).
2) Za obsah příspěvku zodpovídá přispěvatel. Každý příspěvek musí být podepsaný.
3) Rozsah a velikost příspěvku je stanoven v maximálním rozsahu 1 stránky WORD formátu
A4, velikosti písma 12 a řádkování 1. Obrázky ve formátu jpg., tif, ilustrátor, případně jako
PDF, rozlišení 350 dpi.
4) Informace o významných událostech nebo projektech mohou být zveřejněny ve větším,
předem dohodnutém rozsahu.
Článek 7
Inzerce
1) Inzerce je v novinách zveřejňována zpravidla za úplatu, v souladu s platným ceníkem.
Rozsah inzerce v jednom vydání novin je stanoven maximálně na jednu stranu A4.
2) Návrh inzerátu, včetně uvedení požadovaného formátu, četnosti uveřejnění a fakturačních
údajů, zasílá objednavatel vždy elektronicky na adresu noviny@sezemice.cz. Úhrada
inzerce se provádí po uveřejnění inzerátu.
3) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.
4) Vydavatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu, který svým obsahem odporuje obecně
závazným právním předpisům, zejména tiskovému zákonu. Ve sporných případech
rozhoduje o odmítnutí zveřejnění inzerátu Rada města Sezemice.
5) Způsoby platby inzerce:
a) Platba v hotovosti (osobní podání).
b) Platba převodem na bankovní účet s přiděleným variabilním symbolem, na základě
doručené objednávky (elektronicky, poštou, osobní podání). Objednávka musí
obsahovat: kontaktní/fakturační údaje, text či grafický podklad, četnost uveřejnění,
informaci, do kterého čísla novin tato inzerce směřuje.
6) Platba za zveřejnění musí být uhrazena do 10 pracovních dnů od vydání novin.
7) Výši úhrady stanovuje Rada města Sezemice.
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Článek 8
Závěrečné ustanovení
1) Změny a doplňky, popř. vydání nových pravidel, podléhají schválení radou města.
2) Tato pravidla byla schválena na schůzi Rady města Sezemice dne 27.01.2016 usnesením
č. R/19/2/2016.
3) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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