ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE
RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Zásady upravují vydávání zpravodaje Rýmařovský horizont (dále jen zpravodaj) zejména
z hlediska
a) tematického zaměření a obsahové náplně,
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání.
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Článek 2
Základní ustanovení
Vydavatelem zpravodaje je Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, Okružní 10/1059,
příspěvková organizace.
Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod značkou MK ČR E 110 17.
Vydávání zpravodaje se řídí zákonem:
• č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (dále jen tiskový zákon), v platném znění,
• č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění,
• č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Vydávání zpravodaje zajišťuje odpovědný redaktor, tisk a grafickou úpravu zpravodaje
zajišťuje tiskárna, s níž vydavatel uzavřel smlouvu, distribuci jednotlivých vydání zajišťuje
vydavatel.
Zpravodaj vychází zpravidla jednou za čtrnáct dní v pátek, s výjimkou července, srpna
a přelomu prosince a ledna, kdy vychází jako měsíčník. Celkový počet čísel v kalendářním
roce je 22 plus jedno zvláštní vydání.
Zpravodaj má formát A4, zpravidla 32 stran.
Zpravodaj je distribuován do běžného prodeje na území města Rýmařova a okolních obcí,
místním předplatitelům do schránek, vzdálenějším poštou na náklady předplatitele. Zdarma
je dodáván zastupitelům města, odborům Městského úřadu Rýmařov, městskému kronikáři
a členům redakční rady. Nárok na jeden výtisk zdarma mají také zadavatelé placené plošné
inzerce.
Prodejní cenu za výtisk zpravodaje stanoví vydavatel. Aktuální cenu uvádí Ceník
čtrnáctideníku Rýmařovský horizont.
Vydavatel a redakce Rýmařovského horizontu nabízí předplatné pro elektronickou podobu
jednotlivých vydání RH. Aktuální elektronický výtisk ve formátu PDF bude umístěn na
stránkách Střediska volného času Rýmařov v den vydání tištěné verze zpravodaje a přístup
k němu získá předplatitel pomocí originálního kódu po uhrazení ročního poplatku.
Na každém výtisku Rýmařovského horizontu jsou uvedeny tyto údaje:
• Název periodického tisku: Rýmařovský horizont
• Četnost periodického tisku: čtrnáctideník
• Evidenční číslo: MK ČR E 11017
• ISSN 1214-4517
• Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
• Číslo a den vydání: dle aktuálního stavu
• Uzávěrka příštího čísla
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Článek 3
Tematické zaměření a obsah zpravodaje
Zpravodaj je vydáván za účelem poskytnout obyvatelům města a regionu objektivní
informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění
v regionu Rýmařovska. Zároveň působí jako osvětový a vzdělávací prostředek.
Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji publikovány zejména:
a) informace o činnosti místní samosprávy,
b) informace o činnosti městského úřadu,
c) informace organizací a institucí,
d) informace o dění ve městě a regionu,
e) názory kompetentních osob na řešení aktuálních problémů ve městě,
f) články z historie, reportáže, soutěže atd.,
g) názory občanů týkající se dění ve městě a regionu
(dále jen příspěvky).
Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou
a) pravidelných rubrik,
b) samostatných článků,
c) inzerátů.
Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
Článek 4
Zveřejňování příspěvků
Ve zpravodaji nejsou uveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí
s výjimkou akcí pořádaných pro veřejnost a vydání k volbám.
Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky
a) diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženství či víry,
b) bez identifikačních znaků pisatele (anonymy).
Ve stálé rubrice Naše listárna platí:
a) Redakce je povinna každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby anebo jména či dobré pověsti určité právnické osoby,
poskytnout této osobě k vyjádření v přiměřené lhůtě. Příspěvek i s vyjádřením pak vyjde
společně. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek bez
vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň ve stanovené
lhůtě neposkytne vyjádření k příspěvku, vyjde příspěvek bez vyjádření.
b) Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou
míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření
musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této
části. Z vyjádření musí být patrno, kdo je činí.
c) Redakce si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou bez
dalších reakcí.
O uveřejnění nevyžádaného dopisovatelského příspěvku v daném čísle rozhodne vydavatel
na základě doporučení redakční rady, a to podle aktuálnosti a závažnosti příspěvku.
Příspěvky, které nebudou z kapacitních důvodů zveřejněny, mohou být v případě zachování
aktuálnosti přesunuty do následujícího čísla.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a případnou gramatickou a stylistickou úpravu
příspěvků při zachování věcného obsahu sdělení.
V případě, že ve svých příspěvcích použije přispěvatel informace převzaté z jiného zdroje či
periodika chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora nebo neuvede
zdroj informací, nese osobně odpovědnost za případné právní důsledky.
Požadavky na text, loga, fotografie:
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a) Příspěvky, náměty, názory – ve formátu textového dokumentu MS Word.
b) Inzerce se přijímá buď zpracovaná v konečné grafické verzi, nebo ve formě podkladů,
které budou dále zpracovány vydavatelem za úplatu dle ceníku.
c) Plakáty, obrázky a fota se přijímají jako samostatný soubor ve formátu PDF, JPG nebo
CDR, nikoli vložené do dokumentu.
d) U nevyžádaného dopisovatelského příspěvku v daném čísle je rozsah textu omezen na
4 500 znaků včetně mezer.
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Článek 5
Inzerce, blahopřání, vzpomínka
Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši úhrady za plošnou
a soukromou řádkovou inzerci (včetně blahopřání a vzpomínky) stanoví vydavatel v Ceníku
čtrnáctideníku Rýmařovský horizont.
Bezplatně mohou inzerovat příspěvkové organizace města, školy a školská zařízení bez
omezení, spolky a neziskové organizace v rozsahu čtvrt strany A4 na výšku. Prostor v rozsahu
½ strany A4 na šířku zdarma ve speciálním vydání před volbami do Zastupitelstva města
Rýmařova dostávají politické subjekty kandidující v Rýmařově.
Inzerci lze uhradit na základě vystavené faktury, převodem na bankovní účet SVČ Rýmařov
nebo v hotovosti u účetní Střediska volného času Rýmařov. Za tímto účelem jsou příslušné
osoby povinny sdělit při podání žádosti o zveřejnění reklamy či inzerce potřebné údaje.
Inzerce bude přijata na základě objednávky a vzájemně odsouhlasena.
Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů, např. zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.
Článek 6
Redakční rada zpravodaje
Redakční radu jmenuje a odvolává vydavatel na základě doporučení Rady města Rýmařova.
Redakční rada zpravodaje
a) je orgánem poradním ve vztahu k vydavateli,
b) je tvořena zástupcem vydavatele, dále členy zastupitelstva města a jinými
kompetentními osobami se společenskou autoritou,
c) doporučuje základní pravidla tvorby zpravodaje,
d) doporučuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje,
e) na pravidelných zasedáních doporučuje konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání
zpravodaje,
f) projednává stížnosti, podněty a návrhy týkající se obsahu a grafické úpravy zpravodaje,
g) projednává návrhy na změny ve zpravodaji a předkládá je ke schválení vydavateli.
Z jednání redakční rady pořizuje redakce zápis.
Jednání redakční rady je neveřejné. O případné přítomnosti další osoby rozhoduje redakční
rada.

Článek 7
Odpovědný redaktor
1. Odpovědného redaktora jmenuje vydavatel zpravodaje na základě výběrového řízení.
2. Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, např.
z tiskového zákona, zejména
a) přijímá a zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk a předkládá je k projednání
redakční radě,
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, příp. samospráv okolních obcí,
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d) zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení a dalších
organizací a institucí ve městě a regionu,
e) odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku,
f) účastní se zasedání redakční rady.
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Článek 8
Příprava vydání zpravodaje
Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje odpovědný redaktor přímo,
osobně v redakci, prostřednictvím redakční schránky, redakční pošty nebo redakčního emailu.
Zveřejněny mohou být příspěvky, které byly redakci předány do termínu uzávěrky daného
vydání. Datum uzávěrky následujícího vydání zpravodaje je pravidelně uváděno v tiráži
zpravodaje, případně v samostatném upozornění obvykle na konci vydání. Pokud rozsah
příspěvků přesahuje kapacitní možnosti daného vydání, navrhne redaktor podle stanovených
priorit (viz článek 3, odst. 2) výběr příspěvků ke zveřejnění. O zveřejnění nevyžádaných
příspěvků rozhoduje vydavatel na základě doporučení redakční rady.
V každém vydání zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky
informující o činnosti místní samosprávy a městského úřadu, dále jsou zveřejněny příspěvky
dle priorit vyplývajících z článku 3, odst. 2.
Distribuce zpravodaje je provedena v den vydání, ve výjimečných případech (svátků apod.)
v nejbližší pracovní den. Zaslání poštou je provedeno v následujícím pracovním týdnu po datu
vydání.
Do dvou týdnů je aktuální číslo zpravodaje zveřejněno na webových stránkách vydavatele.

Článek 9
Financování zpravodaje
1. Náklady na vydávání, zejména na tisk a platy redaktorů zpravodaje jsou financovány
vydavatelem na základě neinvestičního příspěvku přidělovaného vydavateli z rozpočtu města.
2. Příjmy z prodeje zpravodaje a plateb za inzerci jsou příjmem vydavatele.
Článek 10
Závěrečné ustanovení
1. Tyto zásady byly schváleny dne 6. 2. 2017

Marcela Pavlová
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
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