
 

 

PRAVIDLA VYDÁVÁNÍ ČÁSLAVSKÝCH 

NOVIN  

Rada města Čáslavi schválila dne .....usnesením č........ Pravidla vydávání 

Čáslavských novin, jako zpravodajského měsíčníku úřadu, s platností 

od....  

Základní principy vydávání periodického tisku územně samosprávného 

celku se řídí zákonem č. 46/2000Sb o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku.  

I. Obecná ustanovení  

1. Vydavatelem Čáslavských novin, vycházejících jako měsíčník 11x 

ročně (pro měsíce červenec a srpen vychází letní dvojčíslo) je Město 

Čáslav.  

 

2. Pro přípravu a zajištění dalších nutných činností, spojených s 

vydáváním Čáslavských novin je zřízena redakce, jejíž členové jsou 

zaměstnanci městského úřadu.  

 

3. Náklady na přípravu, tisk a distribuci Čáslavských novin, jsou 

hrazeny z rozpočtu města.  

 

II. Obsahová stránka Čáslavských novin  

1. Čáslavské noviny obsahují informace o činnosti městského úřadu, 

dále pak o dění v jeho organizacích, zprávy, týkající se 
společenského života ve městě, příspěvky občanů a dle znění §4 

zákona č. 46/2000 Sb. také příspěvky zastupitelů. Nejvyšší snahou je 

poskytování informací objektivních a nestranných. Součástí vydání je 
také společenská rubrika, kulturní servis s inzertní prostor.  

 

2. Tematické složení Čáslavských novin konzultuje redakce s redakční 
radou, která disponuje právem navrhovat témata, doporučovat či 

nedoporučovat vydání sporných textů, zvláště s ohledem na 

zachování soukromí fyzických osob, dobrých mravů a cti osob, 
případně v textech zmíněných.  

 



 

 

III. Příspěvky zastupitelů  

1. Členové zastupitelstva města mají dle zákona č. 46/2000 Sb. právo 

uveřejňovat v periodickém tisku územně samosprávného celku svoje 
sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního 

samosprávného celku, týkající se tohoto územně samosprávného 

celku, a to v přiměřeném prostoru. Jeho rozsah je určen na 1/3 
strany Čáslavských novin, a to s ohledem na možnost zařazení 

příspěvků více zastupitelů do jednoho vydání.  

 

2. V případě, kdy příspěvek zastupitele zmiňuje konkrétní osoby, 
kritizuje práci jiného člena zastupitelstva či politické strany, bude na 

tuto skutečnost dotyčný upozorněn a příspěvek mu bude zaslán za 

účelem umožnění reakce. Tato bude uveřejněna v souladu s §10 
zákona č. 46/2000 Sb ve stejném vydání Čáslavských novin.  

 

IV. Redakční rada Čáslavských novin  

1. Redakční radu Čáslavských novin jmenuje v souladu s ustanovením 
§102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů rada města.  

 

2. Činnost redakční rady upravuje statut tohoto orgánu.  

 

V. Forma a pravidla zveřejňování příspěvků  

1. Příspěvky jsou v Čáslavských novinách zveřejňovány formou 
pravidelných rubrik, samostatných článků a inzerátů.  

 

2. Kritické, polemické či názorové texty budou zveřejňovány společně s 

reakcí případné druhé strany, pokud to jejich podstata umožní.  

 

3. O zveřejnění sporných příspěvků, které se vymykají nastaveným 

pravidlům, rozhoduje redakční rada.  

 

4. Ze zveřejnění jsou předem vyloučeny texty diskriminující občany z 

důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, 



 

 

zdravotního stavu, politického přesvědčení, náboženství či víry. Dále 

pak texty, týkající se soukromí anebo osobních sporů občanů, či 
skupin občanů a anonymní příspěvky.  

 

VI. Inzerce  

1. Podmínky a ceny inzerce stanovuje rada města Všeobecnými 

podmínkami komerční inzerce a Ceníkem komerční inzerce, zveřejněnými 

na webu města.  

VII. Distribuce  

1. Čáslavské noviny jsou distribuovány do poštovních schránek ve městě a 

do obcí ORP Čáslav zdarma. K dispozici jsou také na vybraných veřejně 
dostupných místech a v elektronické podobě také na webu města. 

Distribuci zajišťuje Městský úřad Čáslav.  


