Zásady pro vydávání
Zpravodaje městské části Brno-střed
Zásady stanovují rámcový obsah, kompetence redakční rady, redakce a průběh přípravy vydávání
informačních novin pro občany městské části Brno-střed: Zpravodaj městské části Brno-střed (dále
také jen zpravodaj).
I. ZPRAVODAJ
 je informační měsíčník pro občany městské části Brno-střed a jeho cílem je poskytovat
obyvatelům městské části Brno-střed informace o dění v městské části, o činnosti Úřadu
městské části Brno-střed (dále také jen ÚMČ BS) a o činnosti samosprávných orgánů
městské části Brno-střed
 grafická podoba, periodicita vydávání, rozsah, způsob výroby a distribuce zpravodaje jsou
stanoveny smluvními vztahy s dodavateli
 podklady pro realizaci připravuje ÚMČ BS, a to v souladu s platným organizačním řádem,
který schvaluje Rada městské části Brno-střed
 výběrová řízení na dodavatele jsou realizována v souladu s příslušnými organizačními
směrnicemi, které schvaluje Rada městské části Brno-střed
 vydávání zpravodaje je financováno z rozpočtu městské části Brno-střed, který schvaluje
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
 vydavatelem zpravodaje dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), je statutární město
Brno, městská část Brno-střed
II. REDAKCE
 redakci zpravodaje tvoří zaměstnanci ÚMČ BS, a to s právy a povinnostmi dle platného
organizačního řádu
 redakce především zajišťuje:
o veškerou administrativu související s vydáváním zpravodaje
o komunikaci s externími dodavateli a autory
o stanovení termínů a lhůt pro přípravu vydávání zpravodaje
o zveřejňování zpravodaje na webu radnice a ve čtečce
o obsahovou (texty, fotografie) přípravu zpravodaje s tím, že:
 redaktoři samostatně píší zprávy a dále shromažďují a redigují texty od
pracovníků jednotlivých odborů ÚMČ BS, příspěvkových a neziskových
organizací, od zástupců politických stran a od veřejnosti
 redakci je vyhrazeno právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky
upravit a v případě potřeby zkrátit
 příspěvky zveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány, nevyžádané
materiály se nevracejí
 na zveřejnění jakéhokoliv příspěvku nevzniká nárok, texty jsou do
konkrétního čísla zařazovány v závislosti na:
 dodržení data uzávěrky
 aktuálnosti sdělení
 důležitosti sdělení pro obyvatele městské části Brno-střed
 pro názory jednotlivců i zástupců politických stran či občanských a jiných
sdružení jsou vyhrazeny rubriky Názory zastupitelů
a Názory občanů, a to v rozsahu a podobě stanovené v čl. IV těchto
zásad.
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III. REDAKČNÍ RADA
 redakční radu zpravodaje jmenuje Rada městské části Brno-střed, Redakční rada volí ze
svého středu předsedu a místopředsedu
 redakční rada se schází zpravidla dle schváleného harmonogramu zasedání, případně dle
potřeby na základě svolání předsedou rady
 redakční rada schvaluje obsah každého čísla zpravodaje, redakce je oprávněna v případě
závažných organizačních a časových důvodů zařazovat před tiskem informativní texty bez
schválení redakční radou
 redakční rada navrhuje témata pro připravovaná čísla zpravodaje
 redakční rada rozhoduje na schůzích rady
 redakční rada může ve výjimečných případech rozhodovat i hlasováním per rollam
 redakční rada rozhoduje o jednotlivých návrzích hlasováním s tím, že návrh je přijat, pokud
pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady, přípustné je v případě potřeby
zaslání připomínek k obsahu, případně jeho celkové odsouhlasení elektronickou formou, a to
nejpozději do termínu konání příslušné redakční rady
 důvody odmítnutí příspěvků nemají jednotliví členové redakční rady ani rada jako celek
povinnost sdělovat

IV. OBSAH ZPRAVODAJE
 zpravodaj je tvořen redakční a inzertní částí
 redakční část je zpravidla tvořena rubrikami:
o Aktuality z radnice
o Informace z radnice
o Informujeme
o Názory občanů
o Názory zastupitelů
o Historie
o Rozhovor
o Naše školy
o Volný čas
o Kultura
o Neziskové organizace
o Stalo se v naší městské části
o Sport
Názory zastupitelů
Rubrika se dělí na část obsahující názory koaličních politických stran, které je vyčleněna jedna
tisková strana, a část obsahující názory opozičních politických stran, které je vyčleněna jedna
tisková strana. Zveřejněny na každé tiskové straně mohou být dva, případně až čtyři příspěvky,
přičemž každá z politických stran může v jednom čísle zpravodaje zveřejnit pouze jeden příspěvek.
Maximální délka příspěvku je stanovena na 3 000 znaků včetně mezer. V případě zařazení
fotografií k příspěvkům se jejich délka adekvátně krátí. V případě, že budou do data uzávěrky
dodány tři nebo čtyři příspěvky na jednu zastupitelskou stranu, budou jejich autoři vyzváni
k adekvátnímu zkrácení příspěvků. Pokud nebudou do této rubriky dodány příspěvky do data
uzávěrky zpravodaje, redakce vzniklý prostor zaplní běžnými články mimo rubriku. Nárok na
prostor není možné převádět do dalších čísel zpravodaje.
Příspěvky se podle novely tiskového zákona z roku 2013 musí týkat územního samosprávného
celku, tedy městské části Brno-střed. Mají následující podobu: titulek, portrétová fotografie
zastupitele/ky, perex, textová část, podpis ve formátu: titul, jméno, příjmení, zastupitel/ka MČ Brnostřed za politickou stranu (název).
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Názory občanů
Rubrika Názory občanů je určena pro příspěvky obyvatel městské části Brno-střed
a pro jejich vyjádření vztahující se přímo k dění v městské části Brno-střed. Do rubriky mohou
přispívat pouze obyvatelé městské části Brno-střed, kteří nejsou současně zastupiteli za městskou
část, tedy jejím voleným orgánem. Pro ty je vyhrazena rubrika Názory zastupitelů. V jednom čísle
může být zveřejněn pouze jeden příspěvek od jednoho autora, celkový počet příspěvků od občanů
v jednom čísle je limitován rozsahem jedné tiskové strany. Pro jeden příspěvek je stanovený
rozsah maximálně 2 000 znaků včetně mezer.
Inzertní část zpravodaje podléhá následujícím pravidlům:
 správu inzertní plochy vykonává smluvní dodavatel vydavatele, a to za podmínek
stanovených Radou městské části Brno-střed
 inzerce není povolena na žádné redakční straně s výjimkou graficky ztvárněných pozvánek
na akce spolu/pořádané či zaštítěné radnicí městské části Brno-střed
 ve zpravodaji není zveřejňována inzerce politických stran, nerozhodne-li rada městské části
o vydání speciálního předvolebního čísla zpravodaje
 ve zpravodaji není povoleno uveřejňovat inzeráty s nevhodným obsahem, a to s nabídkou
návykových látek, nekalých obchodních praktik a inzerátů založených na profitu z finanční
negramotnosti občana
 za obsah inzerce zodpovídá inzerent, kontrolu a schválení inzerce provádí redakce
zpravodaje
V. PŘÍPRAVA A VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE






harmonogram přípravy, konání redakčních rad, vydávání a distribuce jednotlivých čísel
(dále také jen harmonogram) navrhuje – zpravidla na nadcházejících 6 měsíců či
1 kalendářní rok dopředu – redakce zpravodaje, a to s ohledem na smluvní vztahy
s dodavateli
harmonogram uzávěrek jednotlivých čísel je k dispozici redakci, členům redakční rady
a veřejnosti
textové příspěvky a fotografie jsou přijímány redakcí v elektronické podobě
e-mailem: redakce@brno-stred.cz nejpozději do data uvedeného
v harmonogramu
sazbu hotového čísla zpravodaje ve formátu .pdf předloží redakce redakční radě ke
schválení e-mailem, a to v termínu podle harmonogramu.
VI. ZPRAVODAJ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH RADNICE
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED



jednotlivá čísla zpravodaje v podobě, v jaké jsou tištěna, redakce zveřejní na webových
stránkách radnice MČ Brno-střed www.brno-stred.cz, a to pod odkazem Zpravodaj městské
části Brno-střed a ve čtečce, která je dostupná na https://zpravodaj.brno-stred.cz/.
Zveřejněna budou nejpozději ke dni, kdy je zahájena distribuce zpravodaje buď do stojanů
na odběrných místech, nebo do občanských schránek, podle toho, která skutečnost
nastane dřív.
VII. PLATNOST ZÁSAD PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Toto znění Zásad pro vydávání Zpravodaje městské části Brno-střed schválila 14. 6. 2019
Redakční rada Zpravodaje městské části Brno-střed. Usnesením č. RMČ/209/29/02 Rady městské
části Brno-střed ze dne 24. 6. 2019 nabývají okamžité platnosti a účinnosti.
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