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Pravidla publikování   

 v obecním zpravodaji Hustopečské listy 
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(1) Pravidla upravují technickou stránku předávání podkladů do zpravodaje Hustopečské listy a 

v návaznosti na zásady vydávání zpravodaje upravují vyváženost informací a příspěvků. 
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(1) Úkolem periodika je podávání informací o činnosti rady a zastupitelstva města Hustopeče, dále 

příspěvkových organizací a zájmových sdružení v obci a správních orgánů,              

a) formou redaktorů                    

b) formou příspěvků od externích dopisovatelů (představitelé obce, občané) 

 

(2) Odpovědnost za obsah článků, příspěvků, nese autor článku, podepsaný celým jménem na konci 

textu. Členové redakční rady mohou u článků malého rozsahu používat vlastní značku, sestávající 

z počátečních písmen jména a příjmení. 

 

(3) Není povoleno používat cizí materiály (fotografie a texty), ani v případě, že jsou volně dostupné 

například na webových stránkách a jiných médiích, s výjimkou souhlasu autora a uvedením jeho 

autorství, případně zdroje, odkud uvedený materiál pochází. Odpovědnost nese osoba, která 

takovýto článek, či informaci předala k publikování.  

 

(4) Zápisy usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva města budou upraveny v souvislosti se zákonem 

o ochraně osobních údajů. Tyto údaje mohou být vhodně přeformulovány nebo zcela vynechány. 

(5) Kritické články budou zveřejňovány vždy se stanoviskem protistrany a pouze jedenkrát. 

Protistraně bude dán k dispozici stejný prostor pro publikování v témže aktuálním vydání. Protistrana 

nemusí využít možnosti reagovat, v opačném případě musí být materiály doručeny do termínu 

uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být z technických důvodů již zveřejněny. 



(6) Publikovány nebudou příspěvky obsahující vulgarismy, osočování a diskriminující prvky.  
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Podklady k tisku 

(7) Termín uzávěrky – je uveřejněn v tiráži předchozího čísla, pokud bude doručen příspěvek až po 

uzávěrce, není zaručeno jeho zveřejnění v přiřazovaném čísle, vzhledem k rozpracovanosti jeho 

vydání. Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky nárok na jeho zveřejnění.  

 

(8) Texty je možné dodávat osobně, na podatelně městského úřadu v elektronické podobě – disketa, 

CD, flash disk. Nejvhodnější je využívat emailovou adresu – uvedena v tiráži každého čísla 

listy@hustopece-city.cz, inzerce@hustopece-city.cz  k rukám šéfredaktora. Nemá-li autor jinou 

možnost, může ve výjimečných případech předat příspěvek psaný strojopisem. 

 

 (9) Přijímají se příspěvky v rozsahu 10 – 30 řádků maximálně, velikost písma 12, font Arial nebo 

Times New Roman. Textový soubor Word, bez použití zarovnání, s jednoduchým řádkováním. Při 

nedodržení rozsahu si vydavatel vyhrazuje právo příspěvky krátit. 

(10) Fotografie, obrázky nebo doprovodné grafické materiály musí být dodávány samostatně, nesmí 

být součástí textu (vkládány do Wordu apod.) Doporučený minimální rozměr  1600x1200 pixelů. 

Nedigitální materiály je nutno doručit osobně. Fotografie musí být pojmenovány shodně s nadpisem 

článku, s uvedením autora, případně krátkou popiskou děje, či osob na snímku. 

(11) Vydavatel může odsunout zveřejnění příspěvku do některého z následujících čísel zpravodaje, 

s ohledem na prostor a aktuálnost jiných článků. Vydavatel je oprávněn odmítnout příspěvky, které 

se budou opakovat, nebo jejich obsah, či argumenty nebudou mít věcný charakter. Na uveřejnění 

příspěvků není právní nárok. Sporné případy budou řešeny redakční radou.  

(12) Předáním příspěvku ke zveřejnění vyjadřuje autor svůj souhlas s těmito pravidly. 

 

Na dodržování pravidel publikování příspěvků dohlíží redakční rada. 

Tato pravidla byla schválena ……………………………… 

 

 

 

 

      Ing. Luboš Kuchynka                                                                 Libor Sadílek 

             starosta                                                                                                         místostarosta 
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