Pravidla pro vydávání Libereckého zpravodaje
I. Základní ustanovení
1. Vydavatelem Libereckého zpravodaje (dále LZ) je Statutární město Liberec.
2. LZ je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 11813.
3. Vydávání LZ se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
4. LZ vychází 11 x ročně v minimálním nákladu 45 500 ks.

II. Příprava vydání
1. Materiály k otištění a podklady pro inzerci shromažďuje odpovědný redaktor (šéfredaktor).
2. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího vydání LZ je vždy zveřejněna v čísle právě
vycházejícím a je stanovena s ohledem na termíny souvisejících prací tak, aby jednotlivá čísla
vycházela vždy v polovině kalendářního měsíce. Nejzazším termínem pro dodání podkladů je vždy
poslední pracovní den v měsíci.
3. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
4. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

III. Finance
1. Vydávání LZ včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu SML.
2. Příjmy z inzerce otištěné v LZ jsou příjmem rozpočtu SML.
3. Příspěvky nejsou honorovány.
4. V případě mimořádné události a odůvodněné potřeby může být vydáno mimořádné číslo LZ.
5. LZ je distribuován zdarma do občanských poštovních schránek v Liberci
6. Odpovědnost za správné doručení LZ má Česká pošta, s. p.

IV. Koncepce obsahu
1. Statutární město Liberec vydává LZ za účelem poskytování informací obyvatelům města. Snahou je
poskytnout informace objektivní, vyvážené a nestranné. LZ obsahuje vždy informace o činnosti
magistrátu a o činnosti volených orgánů. Vydavatel poskytuje přiměřený prostor pro názory všech
zvolených zastupitelů a pro výměnu názorů občanů.
2. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel.

V. Šéfredaktor
1. Vydávání LZ řídí šéfredaktor.
2. Šéfredaktor je při tvorbě LZ vázán těmito Pravidly pro vydávání Libereckého zpravodaje, Statutem
redakční rady Libereckého zpravodaje, Pravidly pro otiskování inzerce v Libereckém zpravodaji,
tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti, autorský zákon, atd.).
3. Šéfredaktor zajišťuje obsah každého vydání LZ v souladu s koncepcí obsahu, odpovídá vydavateli za
zpracování a včasné předání podkladů pro tisk, zajišťuje veškerou agendu spojenou s přípravou,
tiskem a distribucí LZ.

VI. Zveřejňování příspěvků
1. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
3. Pro všechny články uveřejněné v LZ platí:
a. Redaktor je povinen každý příspěvek, obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické
osoby, poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření,
vyjde příspěvek v nejbližším vydání Zpravodaje bez vyjádření. Pokud dotčená osoba
možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla
vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle Zpravodaje
bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání
Zpravodaje.
b. Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru
nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí
být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části, z
vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c. Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez
dalších reakcí) v jednom vydání Zpravodaje.
d. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného
zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých
informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné
právní důsledky.
e. V Libereckém zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
-

diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry

-

týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které
nesouvisí s obecní tématikou

-

které jsou v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy

-

postrádající identifikaci pisatele (anonymy)

VII. Prostor pro polemiku zastupitelů města a názory čtenářů
1) Minimálně 1 strana každého vydání je určena pro politickou polemiku zastupitelů.
2) V každém vydání je prostor pro diskuzi čtenářů v případě, že redakce takové příspěvky obdrží.

VIII. Inzerce
1) Inzerce v LZ je zveřejňována v souladu s platným Ceníkem inzerce v Libereckém zpravodaji. Ceník
inzerce a její pravidla schvaluje redakční rada.
2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
3) Jako placená reklama nejsou přijímány osobní příspěvky občanů.
4) Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým mravům. Vydavatel
si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci bez udání důvodu.

Pravidla pro vydávání Libereckého zpravodaje nabývají účinnosti prosincem 2013.

