Rada města Velké Hamry podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb. ,o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů vydává tento vnitřní předpis:

Pravidla pro vydávání občasníku Hamrovské listy
Článek 1
Základní ustanovení
1) Vnitřní pravidla „Pravidla pro vydávání Hamrovských listů“ (dále jen „Pravidla“) stanovují
základní pravidla a postup při vydávání občasníku Města Velké Hamry – Hamrovské listy (dále
jen „noviny“ zejména z hlediska tematického zaměření a koncepce obsahu a přípravy a
distribuce jednotlivých vydání.
2) Vydavatelem novin je Město Velké Hamry, Velké Hamry 362, 46845, okr. Jablonec nad Nisou,
Liberecký kraj, IČO 00262595.
3) Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod značkou č. E 10468.
4) Vydávání novin se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonu (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5) Za vydávání novin zodpovídá místostarostka města.
Článek 2
Tematické zaměření a koncepce obsahu
1) Noviny města jsou vydávány za účelem poskytnout občanům města objektivní a vyvážené
informace, které se týkají společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění na
území města.
2) V novinách jsou publikovány především informace o činnosti městského úřadu a místní
samosprávy, výňatky z usnesení zastupitelstva a rady města, informace o činnosti školských
zařízení, spolků působících ve městě a jiných organizací, články z historie, reportáže, soutěže,
příspěvky občanů.
3) Příspěvky jsou v novinách zveřejňovány formou pravidelných rubrik, samostatných článků,
inzerátů.
4) V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. Vyjímku
tvoří zveřejńování programu politických stran a hnutí, seznam kandidátů pro aktuální komunální
volby ve Velkých Hamrech. Za tímto účelem v době konání komunálních voleb vychází speciální
číslo „Volební speciál“, které bezprostředně předchází termínu komunálních voleb.
Článek 3
Financování novin
1) Vydávání novin, včetně distribuce, je hrazeno z rozpočtu města.
2) Příjmy z inzerce jsou příjmem města.

3) Příspěvky nejsou honorovány.
4) Noviny vychází jako občasník, celkový počet čísel v kalendářním roce je cca 6. V případě
potřeby je možné vydat mimořádné vydání novin.
5) Cenu novin, za kterou jsou distribuovány, stanovuje a schvaluje Rada Města Velké Hamry.
Článek 4
Redakční rada
1) Redakční rada je jmenována a odvolána Radou města Velké Hamry.
2) Redakční rada doporučuje základní pravidla pro tvorbu a vydávání novin, určuje jejich rozsah,
tematický obsah, schvaluje výsledný obsah a grafickou úpravu, inzerci zajišťuje pověřený člen
redakční rady.
3) Každý autor je obsahově i právně odpovědný za svůj příspěvek. Redakční rada nenese za
případnou nepravdivost příspěvků žádnou odpovědnost.
4) Pokud budou zjištěny nepravdivé údaje ve článcích, má právo článek zkrátit, nevydat nebo
doplnit o stanovisko redakční rady nebo místostarosty.
5) Před vydáním je povinna předložit noviny k odsouhlasení místostarostovi.
6) Redakční rada projednává stížnosti, podněty a návrhy, které se týkají obsahu a grafické úpravy
zpravodaje.
7) Redakční rada projednává návrhy na zásadní změny v novinách a předkládá je ke schválení
místostarostovi a radě města.
.
Článek 5
Příprava vydání novin
1) Příspěvky a inzerci shromažďuje určená pověřená osoba. Příspěvky jsou předávány v
elektronické podobě na adresy podatelna@velke-hamry.cz; kultura@velke-hamry.cz. Příspěvky
musí být opatřeny kontaktními údaji autora pro potřebu redakce (telefon, e-mail, adresa aj.)
2) Datum následující uzávěrky pro vydání dalšího čísla je vždy zveřejněno na zadní straně
vydaných novin. Příspěvky, doručené po termínu uzávěrky nemusí být zveřejněny, vyjímky
schvaluje redakční rada dle možnosti a rozsahu jednotlivých čísel.
3) Návrh redakční rady schválí místostarosta města. O zveřejnění nevyžádaných příspěvků
rozhoduje redakční rada a místostarosta. Příspěvky, které nebudou z kapacitních důvodu zveřejněny,
mohou být přesunuty do následujícího čísla.
4) Pověřený člen redakční rady bude bezprostředně informovat autory nezveřejněných a
přesunutých článků o důvodu nezveřejnění nebo možnosti zveřejnění v následujím vydání.
5) Distribuce novin je provedena bezprostředně po jejich zpracování, odsouhlasení a vydání bez
zbytečného odkladu.

Článek 6
Pravidla při zveřejňování příspěvků
1) V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
a) diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry
b) vulgární, hanlivé, zesměšňující, diskriminační, obtěžující, obsahující amorální, neslušné
či zjevně protizákonné výrazy a stanoviska zasahující do zákonem chráněných osobních
údajů
c) bez identifikačních znaků pisatele (anonymní příspěvky)
d) týkajcí se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s
obecní tématikou
2) Každý autor je obsahově i právně odpovědný za svůj příspěvek. Každý příspěvek musí být
podepsaný.
3) Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat takovým způsobem, aby byl
zachován obsah sdělení.
4) Na zveřejnění příspěvků nevzniká přispěvateli právní nárok.
5) Redakční rada novin může navrhnout některé příspěvky k nezveřejnění i mimo uvedený
seznam. Autorovi nezveřejněného příspěvku sdělí důvod, pro který příspěvek nebyl vydán.
6) Pokud je v příspěvku použita informace z jiného periodika, či zdroje chráněného autorskými
právy, je autor příspěvku povinnen zajistit souhlas autora převzatých informací, nebo uvést
zdroj informací. Za neuvedení těchto informací nese osobní odpovědnost autor příspěvku.
7) Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
8) Na základě § 4a tzv. Tiskového zákona (zákon č. 46/2000Sb.) je vydavatel periodického tisku
územního samosprávného celku povinen mimo jiné poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se
tohoto územního samosprávného celku. Pro takto zveřejněné příspěvky platí:
a) v každém vydání Hamrovských listů má starosta města možnost promluvit k občanům na
aktuální téma prostřednictvím rubriky „Slovo starosty“
b) v každém vydání Hamrovských listů má zastupitel města možnost uveřejnění
přiměřeného sdělení, vyjadřující názor zastupitele. Sdělení bude publikováno v rubrice
„Názory zastupitelů“. Veškerá sdělení zastupitelů musí být označena, že se jedná o text,
který bude publikován na základě § 4 a Tiskového zákona. Sdělení musí splňovat pravidla
pro zveřejňování příspěvků 1) a 2).
9)
Vydavatel a redakční rada jsou povinni, byl-li uveřejněn v novinách příspěvek nebo sdělení
obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti, dobré pověsti nebo soukromí určité
fyzické nebo právnické osoby, sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupku, uveřejnit
odpověď nebo dodatečné sdělení, pokud tato osoba o to požádá, v nejbližším výtisku novin.
10)
Žádost a podmínky uveřejnění odpovědi, dodatečného sdělení, doplňující informace se řídí
Tiskovým zákonem (zákonemč. 46/2000Sb. ) ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7
Inzerce
1) Inzerce je v novinách zveřejňována zpravidla za úplatu, v souladu s platným ceníkem,
stanoveným Radou města Velké Hamry. Rozsah inzerce v jednom vydání novin je stanoven
maximálně na jednu stranu A4. Inzerce se týká pouze poskytování služeb, prodeje produktů nebo
nabídek pracovní příležitosti.
2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.
3) Vydavatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu, který svým obsahem odporuje obecně
závazným právním předpisům, zejména tiskovému zákonu, dobrým mravům a zákonům ČR.

Článek 8
Závěrečné ustanovení
1) Změny a doplňky, popř. vydání nových pravidel, podléhají schválení Radou města Velké
Hamry.
2) Tato pravidla byla schválena na zasedání Rady města Velké Hamry dne 26.08.2019 usnesením
č. 0616/22/19
3) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

