ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE SOBĚSLAVSKÁ
HLÁSKA
Článek I.
Předmět úpravy
Zásady pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska (dále jen „Zásady“), upravují
vydávání zpravodaje Soběslavská hláska (dále jen „Hláska“), zejména z hlediska obsahu,
přípravy a distribuce jednotlivých vydání. Stanovují úkoly, kompetence a odpovědnost
redaktora a redakční rady, specifikují pravidla pro uveřejnění příspěvků a rovněž podmínky
uveřejňování a financování inzertních příspěvků (dále jen „inzerce“).

Článek II.
Základní ustanovení
1) Vydavatelem Hlásky je město Soběslav.
2) Tvorbu Hlásky zajišťuje redaktor.
3) Změny týkající se vzhledu Hlásky podléhají schválení Radou města Soběslavi.
4) Hláska vychází 1x za měsíc ve formátu A4 v rozsahu maximálně 28 stran včetně
inzerce. Ve výjimečných případech může být rozsah rozšířen formou přílohy o dvou
nebo čtyřech stranách. O navýšení počtu stran rozhoduje redakční rada (dále jen „RR“)
na žádost redaktora.
5) Hláska je vydávána za účelem informování čtenářů o dění ve městě, o činnosti
Zastupitelstva a Rady města Soběslavi, odborů a oddělení Městského úřadu Soběslav
(dále jen „MěÚ“), organizací, společností a spolků působících na území města a dále
o sportovních, kulturních a společenských akcích apod.
6) Uzávěrka příspěvků do únorového až prosincového čísla Hlásky je každý 15. den
v měsíci běžného roku, do lednového čísla je 10. prosince běžného roku.
7) Uzávěrka inzerce do únorového až prosincového čísla je každý 10. den v měsíci
běžného roku, do lednového čísla je 5. prosince běžného roku.
8) Hláska je distribuována prostřednictvím prodejní sítě na území města Soběslavi nebo
je možné si ji objednat formou předplatného u redaktora. Cenu Hlásky stanovuje Rada
města Soběslavi.
9) Archiv Hlásky je k dispozici v papírové podobě v redakci Hlásky na MěÚ
nebo v elektronické podobě na internetových stránkách města.
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Článek III.
RR a redaktor
1) RR:
a) Je poradním orgánem redaktora a dohlíží na plnění účelu podle článku II. odst.
5) Zásad.
b) Dohlíží na objektivitu a vyváženost publikovaných informací.
c) Je nejméně tříčlenná a její členy jmenuje Rada města Soběslavi.
d) Schází se v případě potřeby, obvykle před vydáním aktuálního čísla Hlásky.
e) Je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina všech jejích členů.
f) Volí si ze svého středu předsedu RR.
g) Z jednání RR je pořizován zápis, který je podepsán předsedou RR.
h) Navrhuje a projednává podněty a připomínky k obsahu a grafické úpravě
Hlásky.
i) Konzultuje s redaktorem činnosti týkající se příspěvků, korektury textu,
grafických prací, tisku a distribuce apod.
j) Při překročení prostorové kapacity Hlásky RR hlasováním rozhoduje
o příspěvcích podle článku IV. odst. 9) a 10) Zásad.
2) Redaktor:
a) Je zaměstnancem města Soběslavi.
b) Je členem RR.
c) Svolává RR a zajišťuje administrativu spojenou s činností RR.
d) Je odpovědný za odbornou a nezávislou přípravu Hlásky, přičemž dodržuje
právní normy platné pro území ČR, zejména zákon č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů (dále jen „tiskový zákon“), Etický kodex novináře vydaný Syndikátem
novinářů České republiky a pravidla stanovená v Zásadách.
e) Je odpovědný za včasné zpracování Hlásky, její konečnou podobu včetně
jazykové korektury, předání předlohy do tisku a její distribuci.
f) Zajišťuje fotografie a jiné tiskové materiály, dále zajišťuje inzerci a předplatné,
shromažďuje a připravuje příspěvky určené ke zveřejnění, odesílá povinné
výtisky a archivuje Hlásku.
g) Má právo příspěvky stylisticky a gramaticky upravovat při zachování významu
obsahu.
Článek IV.
Obsah Hlásky
1) Texty a fotografie (dále jen “příspěvky“) k uveřejnění v Hlásce přijímá redaktor,
přičemž je vhodné, aby autor poskytl příspěvek ke zveřejnění v souladu s dokumentem
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publikovaným na adrese: http://www.musobeslav.cz/mesto-sobeslav/sobeslavskahlaska/ pod názvem „Informace pro dopisovatele soběslavské hlásky“.
2) Zveřejněné příspěvky v Hlásce nejsou honorovány. Nevyžádané příspěvky se nevrací.
Příspěvky neobsahující inzerci jsou zveřejňovány zdarma.
3) Na zveřejnění příspěvků v Hlásce nevzniká právní nárok.
4) Příspěvky jsou do konkrétního čísla Hlásky zařazovány v závislosti na aktuálnosti
sdělení, rozsahu a počtu, dodržení data redakční uzávěrky a na rozhodnutí RR.
5) V Hlásce nejsou zveřejňovány příspěvky:
a) Porušující právní normy platné na území ČR, zejména tiskový zákon, pravidla
stanovená v Zásadách, Etický kodex novináře vydaný Syndikátem novinářů
České republiky
b) Obsahující tvrzení útočná, hanlivá, neslušná, nenávistná, sexuálně orientovaná,
vulgární a jiná, jejichž obsah je nebo by mohl být v rozporu s dobrými mravy.
c) Příspěvky diskriminující osoby (z důvodu pohlaví, rasy, etnického původu,
náboženského vyznání, národnostní příslušnosti, politického přesvědčení, věku,
vzdělání, zdravotního postižení nebo jinak diskriminující).
d) Příspěvky obsahující stanoviska týkající se osobních sporů.
e) Anonymy (identifikační údaje autora musí být redakci známy).
6) V případech upravených v článku IV. odst. 5 Zásad, o zveřejnění nebo nezveřejnění
příspěvku rozhoduje RR.
7) Příspěvky na pokračování (seriály) jsou zařazovány pouze po předchozí domluvě
s redaktorem.
8) Délka textových příspěvků:
a) materiály, které je nutné zařadit doslovně (vyhlášky, usnesení rady nebo
zastupitelstva apod.), nejsou omezené počtem znaků;
b) doporučená délka příspěvků od městských organizací, společností, spolků, škol
apod. činí max. 2 500 znaků/příspěvek;
c) doporučená délka příspěvků od zastupitelů a jednotlivců činí max. 2 000
znaků/příspěvek; v případě zveřejnění více příspěvků od stejného přispěvatele
v tomtéž čísle Hlásky činí maximálně 4 000 znaků;
d) doporučená délka pozvánek na akce v tištěné podobě činí max. 500
znaků/příspěvek;
9) Úprava textového příspěvku:
a) Příspěvek, který se z kapacitních důvodů nevešel do aktuálního čísla Hlásky, může
být posunut do dalšího čísla, pokud to aktuálnost obsahu příspěvku dovoluje nebo
nemusí být otištěn. O otištění či neotištění příspěvku rozhoduje RR.
b) Příspěvek, který svým rozsahem překročí doporučenou délku, může redaktor
z kapacitních důvodů vrátit autorovi k přepracování, eventuálně může být posunut
do dalších čísel Hlásky nebo ho může redaktor sám pokrátit při zachování významu
obsahu. O krácení příspěvku bude autor informován před otištěním v Hlásce. Pokud
autor sám příspěvek nepřepracuje nebo odmítne zkrácení příspěvku redaktorem,
může ho redaktor s ohledem na kapacitní plochu a rozvržení Hlásky odmítnout.
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c) Redaktor si vyhrazuje právo rozhodnout o formě příspěvku. Zaslané příspěvky
mohou být zařazeny v zaslané, případně zkrácené podobě nebo mohou být
z podkladů využity pouze určité pasáže formou citace, které budou začleněny
do redakčně zpracovaných článků.
d) Článek IV. odst. 9) písm. a) až c) se netýká textového příspěvku, který podléhá
pravidlům, upraveným tiskovým zákonem, jehož autorem je člen Zastupitelstva
města Soběslavi, dále jen „příspěvek zastupitele“. Při zpracování tohoto typu
příspěvku redaktor a RR postupují podle článku IV. odst. 10) Zásad, v souladu
s tiskovým zákonem.
10) Příspěvek zastupitele:
a) Příspěvek zastupitele je zveřejňován v Hlásce v souladu s tiskovým zákonem
a Zásadami v doporučené délce podle článku IV. odstavec 8 písm. c) Zásad.
U delšího textového příspěvku může redaktor vyžadovat jeho zkrácení.
b) Zaslané příspěvky zastupitele mohou být zařazeny v předložené, případně zkrácené
podobě nebo mohou být z podkladů využity pouze určité pasáže formou citace,
které budou začleněny do redakčně zpracovaných článků tak, aby byl členovi
zastupitelstva poskytnut prostor v souladu s tiskovým zákonem a to s ohledem
na výsledek rozhodnutí RR.
11) Redaktor si vyhrazuje právo nezařazovat do Hlásky příspěvek, jehož obsah
je v rozporu s dobrými mravy, nebo který obsahuje faktická tvrzení, která
by zakládala právní odpovědnost vydavatele za trestný čin pomluvy anebo v případě,
že jde o příspěvek, který by mohl způsobit újmu na cti, důstojnosti a vážnosti fyzické
osoby nebo pověsti právnické osoby.
12) V případě kritizujícího příspěvku má kritizovaná strana právo na souběžné zveřejnění
odpovědi v témže čísle Hlásky.
13) Žádná přímá forma politické prezentace není možná s výjimkou komunálních voleb,
kdy nejdříve tři měsíce před termínem konání komunálních voleb může být v Hlásce
otištěna informace, ve které bude volebním stranám vyčleněn bezúplatně stejný
prostor za rovných, spravedlivých a nediskriminujících podmínek, určený na jejich
prezentaci. O rozsahu a podmínkách této informace rozhodne RR.

Článek V.
Inzerce
1) Uveřejnění inzerce v Hlásce se řídí zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
ve znění pozdějších předpisů.
2) Inzerci přijímá redaktor osobně nebo v elektronické podobě na email: hlaska@musobeslav.cz. Grafické podklady musí být dodány vždy v elektronické
podobě
v tiskové
kvalitě,
která
je
blíže
specifikována
na
adrese: http://www.musobeslav.cz/mesto-sobeslav/sobeslavska-hlaska/ pod názvem
„Informace pro dopisovatele Soběslavské hlásky“.
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3) Inzerce je v Hlásce zveřejňována za úplatu dle platného ceníku, který tvoří přílohu
č. 1 Zásad a dále je uveden na adrese http://www.musobeslav.cz/mestosobeslav/sobeslavska-hlaska/.
4) Cenu inzerce stanovuje Rada města Soběslavi.
5) Za obsah inzerce odpovídá inzerent. Vydavatel ani redaktor neodpovídají za pravdivost
údajů obsažených v uveřejněné inzerci. Za gramatickou a grafickou správnost zaslané
inzerce odpovídá inzerent.
6) Redakce si vyhrazuje právo inzeráty z kapacitních důvodů odmítnout. Do dalšího čísla
budou zařazeny pouze na opětovnou písemnou žádost inzerenta.
7) Inzerce v Hlásce zaujímá rozsah maximálně 8 stran.
8) Za zveřejnění inzerce odpovídá redaktor.
9) Inzerce není v Hlásce zveřejněna pokud:
a) u inzerovaného zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot redaktor zjistí rozpor
s právními předpisy;
b) redaktor zjistí, že jde o inzerci klamavou nebo inzerci, která obsahuje prvky
nekalé soutěže (včetně inzerátů, které mohou poškodit podnikatelské subjekty,
které jsou v inzerci konkrétně jmenovány).
Článek VI.
Financování Hlásky
1) Náklady na tisk a distribuci Hlásky jsou hrazeny z rozpočtu města Soběslavi.
2) Tržby z prodeje novin a inzerce jsou příjmem města Soběslavi.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1) Hláska je registrována u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. E 13206.
2) Nedílnou součástí Zásad jsou přílohy:
Příloha č.1 – CENÍK INZERCE V SOBĚSLAVSKÉ HLÁSCE
3) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Rady města Soběslav ze dne 05.09.2017 pod
č. 16/250/2017, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
4) Zásady nabývají účinnosti dnem 06.09.2017. Dnem účinnosti Zásad se ruší „Zásady pro
vydávání zpravodaje Soběslavská hláska“, schválené usnesením Rady města Soběslavi
č. 15/139/2015 ze dne 26.05.2015.

……………………………
Ing. Jindřich Bláha
starosta města

……………………………
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města
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CENÍK INZERCE V SOBĚSLAVSKÉ HLÁSCE
Cena inzerátu
barevný tisk
(Kč bez DPH)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Cena inzerátu
černobílý tisk
(Kč bez DPH)

NÁSOBKY JEDNÉ
OSMINY STRANY A4

1/16
1/8
2/8
3/8
4/8
2/8
4/8
6/8
8/8

45
93
93
93
93
190
190
190
190

64
64
132
200
268
64
132
200
268

275
550
1.080
1.600
2.100
1.080
2.100
3.050
4.000

300
605
1 190
1 760
2 310
1 190
2 310
3 355
4 400

61

42

NÁSOBKY JEDNÉ
DEVÍTINY STRANY
A4

1/18
1/9
2/9
3/9
2/9
4/9
6/9
3/9
6/9
9/9

61
61
61
126
126
126
190
190

87
178
268
87
178
268
87
178

190

268

235
470
920
1.370
920
1.800
2.700
1.370
2.700
4.000

260
520
1 010
1 510
1 010
1 980
2 970
1 510
2 970
4 400

Formát

1) Při opakování všech formátů inzerátů v rámečku se poskytuje sleva 10 %.
2) Cena řádkové inzerce je 20 Kč/35 znaků (bez DPH).
PLATNOST CENÍKU OD 1. 4. 2022
Akceptovaný formát inzerce je PDF, případně JPEG. Inzeráty ve formátech JPEG musí být
vyhotoveny s rozlišením 300 dpi v barevném modelu CMYK nebo v odstínech šedi.
Upozorňujeme inzerenty na:
1) striktní dodržování formátů inzerátů v rámečku
2) termín uzávěrky inzerce do 10. dne v měsíci, resp. do 5. dne v měsíci prosinci

Příloha č. 2: Formáty inzerce

1/18
61 x 42

1/9
61 x 87

CENA: 235 Kč

CENA: 470 Kč

2/9
126 x 87
a
61 x 178
CENA: 920 Kč

3/9
190 x 87

3/9
61 x 268

CENA: 1 370 Kč

CENA: 1 370 Kč

4/9
126 x 178

6/9
190 x 178

CENA: 1 800 Kč

CENA: 2 700 Kč

6/9
126 x 268

9/9
190 x 268

CENA: 2 700 Kč

CENA: 4 000 Kč

Příloha č. 2: Formáty inzerce

1/16
45 x 64

1/8
93 x 64

CENA: 275 Kč

CENA: 550 Kč

2/8
190 x 64
a
93 x 132
CENA: 1 080 Kč

3/8
93 x 200

4/8
93 x 268

CENA: 1 600 Kč

CENA: 2 100 Kč

4/8
190 x 132

6/8
190 x 200

CENA: 2 100 Kč

8/8
190 x 268
CENA: 4 000 Kč

CENA: 3 050 Kč

Při opakování inzerátů v rámečku (všech formátů)
se poskytuje sleva 10 %.

