ZÁSADY A PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU A VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE
MČ BRNO-ČERNOVICE
1. PŘEDMĚT ZÁSAD
1. Zásady a pravidla pro přípravu a vydávání zpravodaje MČ Brno-Černovice (dále jen Zásady)
stanovují rámcový obsah, průběh přípravy vydání místního zpravodaje pro občany městské
části Brno-Černovice a kompetence redakční rady.
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Zpravodaj MČ Brno-Černovice je periodickým tiskem, který vydává Statutární město Brno,
Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno a řídí se tiskovým zákonem
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů, a ustanoveními uvedenými v těchto Zásadách a pravidlech
pro přípravu a vydávání zpravodaje MČ Brno-Černovice.
2. Zpravodaj MČ Brno-Černovice v souladu s platnými právními předpisy objektivně
informuje občany městské části o politickém, společenském, sportovním a kulturním dění
v Černovicích. Cílem je zveřejňovat objektivní, vyvážené a relevantní informace, které
umožní občanům městské části svobodně vytvářet názory na činnost samosprávy
ve veřejné debatě, včas upozorňuje na blížící se důležitá rozhodnutí samosprávy.
3. Zpravodaj MČ Brno-Černovice je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva
kultury ČR (pod ev. č. MK ČR E 14643)
4. Zpravodaj MČ Brno-Černovice vychází minimálně čtyřikrát ročně a je zdarma distribuován
do schránek obyvatel městské části Brno-Černovice, na vybraná veřejně přístupná místa
(budova ÚMČ, kulturní instituce, příspěvkové organizace apod.) a do vybraných zařízení.
5. Na vydávání zpravodaje MČ Brno-Černovice se finančně podílí městská část BrnoČernovice (včetně tisku a grafického zpracování).
6. Inzerce (podmínky, ceník apod.) jsou v souladu s Podmínkami inzerce ve zpravodaji MČ
Brno-Černovice. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů
(např. zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy).
3. TEMATICKÉ OKRUHY
Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře
obyvatel. Jednotlivá čísla zpravodaje obsahují zpravidla následující okruhy:
1) Úvodní slovo
2) Objektivní a vyvážené informace o činnosti samosprávy
a) Texty popisující činnost starosty, místostarostů, rady, zastupitelstva, komisí, Pískovny
Černovice apod. kladou důraz na objektivní popis faktů. V textu by měl být dán prostor různým
pohledům na popisovanou činnost, pokud takové jsou. Texty v této kategorii by neměly mít
charakter PR článků.
3) Kulturně-společenský servis vč. pozvánek
4) Vyjádření zastupitelů
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a) V periodickém tisku územního samosprávného celku – „Černoviny“ bude vyčleněn prostor
pro vyjádření zastupitelů městské části Brno – Černovice tak, že opozice má k dispozici na své
názorové články 1 stranu (cca 5 850 znaků) a stávající koalice 0,5 strany (cca 2 800 znaků).
b) Každý klub zastoupený v opozici má k dispozici cca 1950 znaků včetně mezer. Redakční rada
však nechá plně na opozičních zastupitelích, zda se mezi sebou dohodnou a nevyužité znaky
např. poskytnou dalšímu klubu.
5) Příspěvky čtenářů – pokud redakční rada takové příspěvky obdrží v maximálním rozsahu jednoho
textu 1295 znaků vč. mezer.
6) Inzerce
Rozsah jednotlivých rubrik určuje redakční rada.

4. ZÁKLADNÍ STRUKTURA PŘÍSPĚVKŮ AUTORŮ
Články ve zpravodaji mohou publikovat kromě redakční rady především:
a.
b.
c.
d.

Starosta, místostarostové
Radní
Zastupitelé
Instituce se sídlem v MČ nebo ty, které v MČ provozují činnost (zejm. školy, školky, kulturní
organizace, místní knihovny, spolky, sdružení apod.)
e. Občané MČ
f. Další subjekty, pokud je jejich činnost relevantní pro MČ
O konečném zařazení článků rozhoduje redakční rada (s výjimkou „Vyjádření zastupitelů“).
Jednotlivé články mohou být kráceny či odmítnuty (viz níže). Posuzuje se zejména relevance
pro život v městské části, objektivita a vyváženost celého zpravodaje a přihlíží k pořadí zmíněném
výše.

5. OBECNÁ PRAVIDLA PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ VE ZPRAVODAJI MČ BRNO-ČERNOVICE
1. Texty uveřejněné ve zpravodaji musejí být v souladu s platnými právními předpisy České
republiky.
2. Jednotlivé články musejí být relevantní vzhledem k MČ Brno Černovice. S výjimkou
placené inzerce články nesmějí mít charakter komerčních sdělení.
3. Prostor pro politické názory se soustředí zejména v okruhu „vyjádření zastupitelů,“
v ostatních sekcích se klade důraz na objektivitu a vyváženost.
4. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky bez změny významu upravit. V případě potřeby
dle prostorových možností zkrátit a autora o případných změnách informovat
5. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji MČ Brno-Černovice nejsou honorovány.
6. Na zveřejnění jakéhokoliv příspěvku nevzniká nárok, texty jsou do konkrétního vydání
zařazovány v závislosti na:
o důležitosti sdělení pro občany městské části Brno-Černovice,
o působnosti městské části či dosahu,
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o
o
o

aktuálnosti sdělení,
dodržení data uzávěrky,
tematickému zaměření čísla.

7. Pokud autor použije ve svém příspěvku texty či obrazové materiály převzaté z jiných
zdrojů, a předem si nezajistí souhlas autora, nese osobní odpovědnost za případné právní
důsledky.
8. Ve zpravodaji se nezveřejní články:
a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí
s obecní tématikou,
c) které jsou v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy,
d) postrádající identifikaci pisatele (anonymy).

6. PŘÍPRAVA VYDÁNÍ ZPRAVODAJE MČ BRNO-ČERNOVICE
1. Přípravu a vydávání zpravodaje MČ Brno-Černovice řídí redakční rada, která je vázaná
Zásadami.
2. Příspěvky a podklady shromažďuje osoba, kterou pověří Rada městské části.
3. Harmonogram uzávěrek zpravodaje MČ Brno-Černovice a dat konání schůzí redakční rady,
tisku a distribuce je sestaven zpravidla v závěru roku na rok následující. Po schválení je
zveřejněn na webových stránkách MČ Brno-Černovice a jsou o něm informování zástupci
klubů členů Zastupitelstva městské části Brno-Černovice, vedoucí odborů ÚMČ a
na vyžádání další pracovníci ÚMČ, případně další instituce.

7. REDAKČNÍ RADA
1. Redakční radu tvoří zástupci Komise tiskové a informační a zaměstnanec ÚMČ
(zapisovatel).
2. Volba a odvolání předsedy, místopředsedy a členů Komise tiskové a informační, která je
zároveň redakční radou náleží Radě MČ Brno-Černovice.
3. Redakční radu řídí a za její činnost je odpovědný předseda a v době jeho nepřítomnosti řídí
redakční radu a za její činnost je odpovědný místopředseda.
4. Každý člen redakční rady disponuje jedním hlasem.
5. Kontroluje dodržování tiskového zákona.
6. Určuje styl, rozsah a zaměření periodika.
7. Vytváří tematický plán.
8. Určuje počet vydávaných čísel a termíny uzávěrek.
9. Vyhodnocuje předcházející čísla zpravodaje MČ Brno-Černovice.
10. Rozhoduje ve sporech při zveřejňování článků a schvaluje obsah každého vydání
zpravodaje MČ Brno-Černovice.
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8. INZERCE
1. Inzerce ve zpravodaji MČ Brno Černovice je zveřejňována v souladu s Podmínkami inzerce
zpravodaje MČ Brno-Černovice.
2. Inzerce je zveřejňována za úplatu podle platného sazebníku v Podmínkách inzerce
zpravodaje MČ Brno-Černovice.
3. Ceník a podmínky inzerce schvaluje redakční rada.
4. Za obsah inzerce odpovídá inzerent.
5. Redakční rada může odmítnout inzerci bez udání důvodů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto zásady a pravidla ruší Zásady a pravidla pro přípravu a vydávání zpravodaje MČ BrnoČernovice ze dne 9. června 2021.
2. Zásady a pravidla pro přípravu a vydávání zpravodaje MČ Brno-Černovice byly schváleny
na 73a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice konané dne 24. ledna 2022.
3. Jakékoliv návrhy změn zásad podléhají přijetí redakční radou a schválení RMČČ.
4. Zásady a pravidla pro přípravu a vydávání zpravodaje MČ Brno-Černovice nabývají
účinnosti dne 25. ledna 2022.
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