Město Suchdol nad Lužnicí
T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ: 00247561, DIČ: CZ00247561

Pravidla pro vydávání Suchdolského zpravodaje
I.
Vydavatelem Suchdolského zpravodaje (SZ) je Město Suchdol nad Lužnicí.
Adresa vydavatele: Suchdolský zpravodaj, T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí.
Kontakt na redakci: suchdolský.zpravodaj@meu.suchdol.cz.
SZ je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 11657.
Vydávání SZ se řídí platnou legislativou a pravidly novinářské etiky.
SZ vychází jednou měsíčně v tištěné podobě. Zároveň je zveřejněno aktuální vydání v
elektronické podobě na webových stránkách města. V případě odůvodněné potřeby může
vydavatel rozhodnout o vydání mimořádného čísla SZ.
II.
Obsah zpravodaje
Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel. Vydavatel pověřuje redakci zpravodaje zajištěním
vydávání zpravodaje. Za vydání zpravodaje odpovídá šéfredaktor.
Zpravodaj poskytuje vyvážené a objektivní informace o společenském, hospodářském,
kulturním, spolkovém, sportovním a dalším dění ve městě. Pro naplnění tohoto účelu
zpravodaj obsahuje informace o činnosti Města Suchdol nad Lužnicí a Městského úřadu
Suchdol nad Lužnicí, příspěvkových organizací města, informace o činnosti veřejné správy.
Vydavatel poskytuje přiměřený prostor pro komentáře volených zastupitelů nad aktuálními
problémy ve městě. Dále SZ obsahuje příspěvky neziskových organizací, spolků a příspěvky
občanů týkající se dění ve městě.
III.
Redakce a redakční rada
Redakce
Členy redakce SZ jmenuje a odvolává Rada města. Vydávání SZ řídí šéfredaktor, který je
členem redakce. Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů (tiskový zákon, zákon na ochranu osobních údajů, autorský zákon atd.) odpovídá za
zpracování zpravodaje.
Redakční rada
Členy Redakční rady Suchdolského zpravodaje jmenuje a odvolává Rada města Suchdol nad
Lužnicí. Seznam členů Redakční rady je zveřejněn v tiráži zpravodaje a na webu města.
Zasedání redakční rady svolává šéfredaktor podle potřeby, nejméně čtyřikrát v roce.
IV.
Příspěvky
Příspěvky se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese
suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz v běžných textových formátech. Po dohodě s redakcí
lze odevzdat příspěvek také v písemné podobě. Obrazové soubory jsou zasílány v
samostatném elektronickém souboru, případně je lze předat k oskenování.
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Příspěvek se podepisuje celým jménem autora, případně jmény spoluautorů. Pod redakčními
texty je možné uvést zkratku, dohledatelnou v tiráži.
Za správnost údajů v příspěvku odpovídá autor. Uvedené názory nemusejí vyjadřovat
stanovisko vydavatele.
Termín uzávěrky SZ je vždy uveden v tiráži předchozího čísla, zpravidla jde o 15. den v
měsíci. Materiály a příspěvky dodané po uzávěrce nebudou v aktuálním čísle uveřejněny.
Zásadně se neotiskují anonymy či příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
nebo zakládá podstatu trestného činu.
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
V.
Inzerce
Za úhradu se zveřejňují příspěvky, které mají komerční charakter, inzerce, reklama, nabídky
zaměstnání apod. Cenu inzerce stanovuje Rada města a je součástí přílohy Pravidel.
Inzerát je zveřejněn na základě objednávky, která musí obsahovat náležitosti týkající se
zadavatele a inzerátu: jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa včetně IČ, DIČ, v případě
fyzických osob jméno, příjmení, bydliště.
V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej
vydavatel běžným způsobem.
Obsah, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s dobrými mravy,
nebude otištěn. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Platbu za inzerci lze uskutečnit dvojím způsobem: 1. Platba v hotovosti do pokladny
Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí. 2. Na základě vystavené faktury, která je splatná do 14
dnů ode dne vystavení faktury vydavatelem.
VI.
Pravidla pro vydávání Suchdolského zpravodaje jsou platná od 16. 3. 2018, byla schválena
Radou města dne 14. 3. 2018, usnesením č. RM-104/18/1870 a nahrazují usnesení č. RM7/11/140 ze dne 14. 2. 2011. Prodejní cena SZ byla aktualizována na základě usnesení č. RM507/14/8/2/2019 ze dne 15. 5. 2019.

Příloha č. 1
Prodejní cena
Prodejní cena výtisku Suchdolského zpravodaje je 10 Kč.

Příloha č. 2
Ceník inzerce
Cena plošné inzerce je 8 Kč za 1 cm2 včetně DPH.
Pozn.: Město je plátce DPH, proto inzerenti (plátci DPH) si mohou uplatnit nárok na odpočet
DPH.
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