PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ HARRACHOVSKÉHO ZPRAVODAJE
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Zásady upravují vydávání periodika Harrachovského zpravodaje, jako periodického tisku
územního samosprávního celku, zejména z hlediska:
a. Tematického zaměření a obsahové náplně.
b. Přípravy a distribuce jednotlivých vydání.
Článek 2
Základní ustanovení
1. Vydavatelem novin je město Harrachov.
2. Jedná se o měsíční periodikum, které je registrované u Ministerstva kultury ČR pod
evidenčním čísle MK ČR E 15902.
3. Vydávání zpravodaje se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb, o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen „tiskový
zákon“), zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a ustanovenými uvedenými v těchto
pravidlech.
3. Vydávání a tisk novin zajišťuje odpovědný redaktor společně s redakční radou.
4. Distribuci novin prostřednictvím distributora zajišťuje referent cestovního ruchu.
5. Noviny vycházejí v nákladu 230 ks zpravidla čtvrtý pracovní den v měsíci. Jsou vydávány
ve formátu A4, obvyklý počet stran je 20.
6. Noviny jsou prostřednictvím distributora distribuovány do prodejních míst.
Článek 3
Tematické zaměření a obsah novin
1. Město Harrachov vydává noviny za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní
informace týkající se činnosti města, dále společenského, kulturního, sportovního a dalšího
dění ve městě.
2. Pro naplnění účelu dle odst. 1 jsou v novinách zveřejňovány zejména:
1. Sdělení a informace o dění ve městě a na radnici.
2. Propaguje pozitivní obraz Harrachova, jeho historii a současnost.
3. Názory občanů týkající se dění ve městě (to vše dále jen „příspěvky“).
4. Příspěvky jsou v novinách zveřejňovány formou pravidelných rubrik a samostatných
článků.
5. Při sestavování obsahu jednotlivého vydání redaktor přihlíží k:
- informační hodnotě příspěvků,
- zajímavosti tématu vzhledem k cílové skupině a zaměření měsíčníku,
- aktuálnosti příspěvku,
- k obsahu příspěvku vzhledem ke kontextu ostatních článků určených ke zveřejnění
ve stejném vydání i článků dříve zveřejněných – vychází z požadavku vyváženosti
a různorodosti,
- jazykové a stylistické úrovni, ke srozumitelnosti sdělení,
- možnostem rozsahu každého vydání daným počtem stránek měsíčníku,
6. Příspěvky uveřejněné v novinách nejsou honorovány. Nevyžádané materiály
a fotografie se nevracejí.
7. Za pravdivost informací obsažených v jednotlivých příspěvcích, se všemi
důsledky z toho plynoucími, je zodpovědný vždy autor příspěvku.

Článek 4
Zveřejňování příspěvků
1. Nevyžádané příspěvky mohou být v rozsahu maximálně 3.600 úhozů (včetně mezer).
2. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
3. Redaktor je povinen odmítnout zveřejnění takových zpráv a sdělení, jež svým obsahem
mohou porušovat platné právní normy, obsahují hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné,
zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné materiály či výrazy, které jsou v rozporu
s dobrými mravy, zejména obsahují-li jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo
národnosti nebo napadají-li náboženské nebo národnostní cítění, ohrožují-li obecně
nepřijatelným způsobem mravnost, snižují-li lidskou důstojnost, obsahují-li prvky
pornografie nebo násilí.
4. Na zveřejnění zaslaného příspěvku autorovi nevzniká právní nárok.
5. V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
a. Propagace jednotlivých členů vedení města ani zastupitelů.
b. Politické ani jiné polemiky, které by mohly dobré jméno města poškodit.
c. Diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
d. Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí
s obecní tématikou. Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to
podle výsledku hlasování, o kterém bude pořízen záznam. Proti takovémuto rozhodnutí
redakční rady není odvolání,
e. Obsahující vulgarismy.
f. Bez identifikačních znaků pisatele (anonymy).
Článek 5
Inzerce
1. Inzerce je v novinách zveřejňována zpravidla za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví starosta města v rámci Rozhodnutí starosty – viz Ceník
inzerce v příloze.
3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
4. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu odporujícího dobrým
mravům, propagaci jednotlivých členů vedení města ani zastupitelů a určený k politickým
i jiným polemikám, které by mohly dobré jméno města poškodit.
Článek 6
Redakční rada novin
1. Redakční rada:
a. Je orgánem poradním ve vztahu k redaktorovi.
b. Je tvořena maximálně pěti členy, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
c. Spolupracuje s redaktorem.
d. Projednává stížnosti, podněty a návrhy i ve věci obsahu a grafické úpravy novin.
e. Předkládá návrhy na změny v novinách ke schválení
2. Redakční rada je volána a odvolávána v rámci Rozhodnutí starosty.
3. Ze schůzek redakční rady je, při účasti nejméně dvou členů, pořizován zápis, stvrzený
podpisem alespoň jednoho člena redakční rady.

Článek 7
Redaktor
1. Redaktor zejména:
a. Zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk.
b. Odpovídá za zpracování novin a za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich
předlohami (s ohledem na možné krácení příspěvků).
c. Zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti města a jeho
orgánů.
d. Zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení ve městě
i dalších organizací a institucí ve městě působících.
e. Odpovídá za včasné předání předlohy novin do tisku.
f. Účastní se zasedání redakční rady s hlasem poradním.
Článek 8
Příprava vydání novin
1. Příspěvky určené ke zveřejnění v novinách shromažďuje redaktor.
2. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 20. dne v měsíci do 12 hodin.
V případě, že tento den vychází na víkend či svátek, je dnem uzávěrky první následující
pracovní den do 12 hodin. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek
zveřejněn.
3. Z příspěvků, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání novin, stanoví
redaktor podle stanovených kritérií výběr příspěvků ke zveřejnění.
4. V každém vydání novin jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky
informující o činnosti města a jeho orgánů. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů dle
kritérií vyplývajících z čl. 3 odst. 2.
5. Nejpozději tři pracovní dny po vydání je aktuální číslo novin zveřejněno na webových
stránkách města.
Článek 9
Financování novin
1. Náklady na vydávání novin jsou hrazeny z prostředků města.
2. Roční finanční limit Harrachovského zpravodaje je 175 tis. Kč s DPH.
3. Platby za zveřejnění inzerátů v novinách jsou příjmem města.
Článek 10
Pravidla nabývají účinnosti
Pravidla pro vydávání Harrachovských novin schválilo Zastupitelstvo města, nabývají
účinnosti 10. 6. 2020 a nahrazují schválená pravidla Radou města ze dne 12. 8. 2019.
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