PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ BORSKÉHO ZPRAVODAJE
MĚSTO BOR
Článek 1 - Základní ustanovení
1. Vydavatelem Borského zpravodaje (dále jen BZ) je Město Bor.
2. BZ je registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod číslem MKČR E15713.
3. Vydávaní BZ se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
4. Účelem vydávání BZ je informování občanů o dění ve městě a jeho místních částech.
5. BZ je vydáván zpravidla 6 x do roka, každé vydání v nákladu cca 1.000 ks.

Článek 2 – Redakční rada BZ
1. Počet členů Redakční rady je minimálně 3.
2. Redakční rada je jmenována Radou města vždy na volební období Zastupitelstva města Boru.
3. Redakční rada je zodpovědná Radě města za obsah, zpracování a organizaci vydávání BZ.

Článek 3 – Příprava vydání BZ
1. Příspěvky a inzerci shromažďuje redakce přímo. Pro tento účel je zřízena email

- adresa:

zamek@mubor.cz
2. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla BZ je vždy zveřejněna v čísle pravě
vycházejícím. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
3. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

Článek 4 – financování BZ
1. Vydávání BZ včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu města.
2. Příjmy z inzerce jsou příjmem města.
3. Příspěvky nejsou honorovány.
4. V případě potřeby může byt vydáno mimořádné číslo BZ.
5. BZ je distribuován zdarma. Do místních částí města je BZ distribuován prostřednictvím předsedů
osadních výborů, kteří si zpravodaj vyzvedávají v informačním centru na zámku v Boru.
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Článek 5 – Koncepce obsahu
1. Město Bor vydává BZ za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní, vyvážené a nestranné
informace týkající se politického, společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě,
informace o činnosti městského úřadu.

Článek 6 – Redakce zpravodaje
1. Vydávání BZ řídí vedoucí redaktor jmenovaný Radou města.
2. Všichni redaktoři jsou při tvorbě BZ vázáni těmito Pravidly pro vydávání BZ města Boru,
tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti, autorský zákon,
atd.).
3. Redaktoři zajišťují náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu, vedoucí redaktor odpovídá
vydavateli za zpracování a včasné předání předlohy zpravodaje do tiskárny.
4. Redaktoři odpovídají za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.
5. Redakční rada se schází podle potřeb.

Článek 7 – Zveřejňování příspěvků
1. Doporučený rozsah příspěvků je jedna normostrana A4 (1800 znaků včetně mezer).
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní narok.
3. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků zveřejněny, budou
následně zveřejněny v dalším vydání BZ.
4. Pro všechny články uveřejněné v BZ platí:
a. Redakční rada je povinna každý příspěvek, obsahující tvrzení, které se dotýká cti,
důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, a nebo jména nebo dobré pověsti určité
právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádřeni. Pokud dotčená osoba odmítne
možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání BZ bez vyjádřeni. Pokud dotčená
osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího
čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle novin
bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání
BZ.
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b. Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou
míru nebo se neúplně či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření
musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této
časti, z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c. Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez
dalších reakci) v jednom vydání BZ.
d. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace 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.
e. V BZ nejsou zveřejňovány příspěvky: diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického
původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postiženi, náboženství či víry,
týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s
obecní tématikou a také příspěvky postrádající identifikaci pisatele (anonymy).
f. Příspěvek/článek nebude uvedením svého názvu propagovat jméno strany, hnutí, sdružení
či obdobného politického seskupení, včetně volebního programu, pokud nebude stanoveno
jinak. Výjimku tvoří uvedení názvu strany, hnutí, sdružení či obdobného politického
seskupení v případě uveřejňování příspěvku/článku týkajícího se informace o pořádání
sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

Článek 8 – Inzerce
1. Inzerce se v BZ zveřejňuje zpravidla za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci a reklamu stanovuje Rada města v Ceníku
3. Za obsah inzerátu a reklamy odpovídá inzerent.
4. Jako placená reklama nejsou přijímány osobní příspěvky občanů.
5. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým mravům.
6. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány reklamy na finanční půjčky nebankovního charakteru.
Pravidla pro vydávání BZ schválila Rada města Boru dne 24.5.2017 usnesením č. 197.
Schválená pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.
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Redakční rada Borského zpravodaje
Vedoucí redaktorka: Ing. Galina Marianna Kortanová
Redaktorka: Michaela Bartošíková, DiS.
Korektorka: Mgr. Jaroslava Jáchimová

Bc. Jana Šperková, v.r.

Ing. Petr Myslivec, v.r.

místostarosta města

starosta města
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