Pravidla pro zveřejňování příspěvků
v Karvinském zpravodaji
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Základní ustanovení
Vydavatelem Karvinského zpravodaje (dále také jen „KZ“) je statutární město Karviná
(dále město).
KZ je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 12198.
Vydávání KZ se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) v platném znění.
KZ vychází 11x ročně v nákladu 25 800 kusů a je distribuován zdarma do občanských
poštovních schránek ve městě.
V každém čísle KZ je uvedeno datum vydání příštího čísla a datum uzávěrky pro dodání
příspěvků. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
Materiály k otištění jsou shromažďovány prostřednictvím e-mailové adresy
zpravodaj@karvina.cz nebo osobně či písemně na adresu statutární město Karviná,
Oddělení kancelář primátora Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 KarvináFryštát.
Příspěvky nejsou honorovány.
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Zveřejnění inzerce se řídí platnými Pravidly pro zveřejňování inzerce v Karvinském
zpravodaji.

Koncepce obsahu
Město vydává KZ za účelem poskytování informací svým obyvatelům. Snahou je
poskytnout informace objektivní, vyvážené a nestranné. KZ obsahuje vždy informace
o činnosti magistrátu a o činnosti volených orgánů.
Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové
struktuře obyvatel.

Zveřejňování příspěvků
V každém vydání je prostor pro příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění
ve městě.
Redaktoři si vyhrazují právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
V KZ nejsou zveřejňovány příspěvky:
3.1. diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
3.2. týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí
s obecní tématikou,
3.3. které jsou v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy – postrádající
identifikaci pisatele (anonymy).

Prostor pro příspěvky zastupitelů města

Redaktoři vymezí prostor pro názory zastupitelů v závislosti na naléhavosti obsahu
doručených sdělení týkajících se výhradně dění ve městě.
2. Zveřejňují se příspěvky doručené v souladu s bodem 5, článku I. za předpokladu, že se
nejedná o příspěvek spadající pod bod 3, článku III.
3. Maximální rozsah příspěvku jednoho zastupitele v každém vydání se stanovuje na
900 znaků včetně mezer. V případě delšího článku bude autor redaktory vyzván k jeho
zkrácení, případně mu bude, po předchozí dohodě, předložena k autorizaci redakčně
zkrácená verze článku.

4. Bude-li se doručený článek týkat celospolečenského tématu s vazbou na území
samosprávného celku, vyhrazují si redaktoři právo oslovit a otisknout reakce dalších
členů zastupitelstva či představitelů veřejného života ve městě.
5. V případě, že množství doručených příspěvků převýší kapacitu vydání, zařadí redaktoři
jeden příspěvek za každou stranu, hnutí či koalici zvolenou do zastupitelstva. O otištění
rozhodne pořadí doručení příspěvků. Neuveřejněné příspěvky budou zařazeny do
dalšího vydání zpravodaje v souladu s těmito pravidly, resp. v souladu s tiskovým
zákonem.
6. Příspěvek bude označen jménem autora a názvem strany, hnutí či koalice, za kterou byl
zvolen.
7. V případě, že zastupitelé vyhrazený prostor zcela nevyužijí, poslouží pro další redakční
články.

V.

Prostor pro ostatní externí příspěvky

Pro příspěvky uvedené v bodě 1, článku III. platí:
1. Zveřejňují se příspěvky doručené v souladu s bodem 5, článku I. Pokud jejich rozsah
přesahuje možnosti daného vydání, o jejich zařazení rozhodují redaktoři.
2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
3. Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů.
Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést
i kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je
důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redaktorů
a nebudou poskytovány třetím osobám.
4. Maximální rozsah příspěvku se stanovuje na 900 znaků včetně mezer.
5. Přednost mají články týkající se přímo města, další příspěvky budou zařazeny v závislosti
na volném místě daného čísla, obsahu článku a jeho důležitosti. Posouzení těchto
aspektů náleží redaktorům.
6. V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek zkrácen nebo můžou redaktoři
rozhodnout o uveřejnění textu jen na webu města www.karvina.cz. nebo sociálních sítích.
7. Redaktoři mají právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování
příspěvku.
Tato Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji byla schválena
usnesením č. 251 Zastupitelstva města Karviné dne 27.04.2020 a nabývají účinnosti téhož
dne.

