PRAVIDLA
PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ SDĚLENÍ
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA
VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH č. 1/2020
Článek I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Znojemské LISTY jsou periodikem - zpravodajem města Znojma, vydávány Městem
Znojmem. Jsou registrované u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 11647.
Výrobu a distribuci Znojemských LISTŮ zajišťuje Znojemská Beseda, p.o.
Znojemské LISTY vychází zpravidla 1x měsíčně o rozsahu 16 stran (výjimku tvoří rozšířené
číslo u příležitosti konání Májových slavností a speciální vydání pro Znojemské historické
vinobraní). Harmonogram jejich vydávání a přesný rozsah stran vydání schvaluje Rada
města Znojma.
Tištěná verze Znojemských LISTŮ vychází v nákladu 18 600 ks a je zdarma doručována do
všech domácností města Znojma a jeho příměstských částí.
Elektronická verze Znojemských LISTŮ je dostupná na adrese www.znojmocity.cz
a www.znojemskabeseda.cz. Dále se také jejich elektronická verze rozesílá e-mailem, a to
pouze registrovaným uživatelům Mobilního rozhlasu Znojmo.
Článek II.
KONCEPCE OBSAHU ZNOJEMSKÝCH LISTŮ
Znojemské LISTY jsou vydávány za účelem poskytování informací zejména obyvatelům
města. Snahou vydavatele je poskytnout informace objektivní, vyvážené a nestranné.
Znojemské LISTY obsahují vždy informace o činnosti městského úřadu, příspěvkových
organizací města, volených představitelů a volených orgánů města Znojma.
Obsah jednotlivých vydání je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře
obyvatel. Neslouží v žádném případě k propagaci politických stran a hnutí.
Pro naplnění hlavního účelu vydávání Znojemských LISTŮ jsou zveřejňovány zejména tyto
informace v pořadí dle důležitosti:
a) informace o činnosti městského úřadu,
b) informace ze zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města,
c) informace pocházející od příspěvkových organizací města,
d) informace o dění ve městě,
e) informace zaslané neziskovými organizacemi, kulturními spolky, sportovními oddíly apod.
Placená inzerce není z důvodu omezeného prostoru a snaze o co největší informovanost
zejména obyvatel města Znojma prostřednictvím radničního zpravodaje možná.
V rámci projektu Kolumbus poskytují Znojemské LISTY omezený prostor, max. 1 stranu o
velikosti A4, pro uveřejňování nabídek volných pracovních míst v regionu Znojemska i
blízkého příhraničí. Rozsah jednotlivých nabídek volných pracovních míst určuje vydavatel.
Znojemské LISTY nejsou určeny pro propagaci sdružení, politických hnutí ani politických
stran, které kandidovaly nebo plánují kandidovat v komunálních volbách. Vydavatel dbá na

to, aby se žádná z politických stran, hnutí či kandidující sdružení v periodiku města
nepropagovala názvem svého hnutí, politického uskupení či politické strany.
Uveřejňování sdělení členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve městě
Znojmě je blíže upraveno v následujícím Článku č. III. těchto pravidel.
Článek III.
PRAVIDLA PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ SDĚLENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Pravidla pro uveřejňování sdělení členů Zastupitelstva města Znojma ve Znojemských
LISTECH naplňují smysl a účel zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „tiskový zákon“) a upřesňují zejména § 4a tiskového zákona,
který ukládá vydavateli periodického tisku „poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající
se tohoto územního samosprávného celku“.
Zastupitelstvo města Znojma s ohledem na výše uvedené ustanovení tiskového zákona
stanoví následující pravidla pro uveřejňování sdělení členů Zastupitelstva města Znojma ve
Znojemských LISTECH:
a) rozsah všech sdělení vyjadřujících názory, stanoviska a jiná sdělení členů zastupitelstva
města, týkající se města Znojma, v jednom vydání periodika bude s ohledem na
stránkové omezení periodika celkově max. 2 strany A4. Pokud redakce neurčí jinak,
budou tato sdělení zpravidla zveřejněny na str. 6. a 7. periodika,
b) rozsah jednoho sdělení člena zastupitelstva města se v periodiku stanovuje na max.
2 000 znaků vč. mezer (tj. tedy včetně nadpisu a podpisu), a to bez ohledu na to, zda je
pod sdělením podepsán jeden člen zastupitelstva, nebo více členů zastupitelstva,
c) nejzazší termín pro zaslání sdělení, které vyjadřuje názory člena zastupitelstva města,
týkající se města Znojma do aktuálního vydání periodika je den uzávěrky do 17:00 hodin
v kalendářním měsíci (Znojemské LISTY vycházejí zpravidla na konci kalendářního
měsíce),
d) jednotlivá sdělení budou řazena v pořadí, v jakém byla doručena,
e) v případě, že počet a rozsah zaslaných sdělení překročí určený celkový rozsah sdělení
členů zastupitelstva pro jedno jeho vydání, posunuje se vydání neuveřejněných sdělení
do dalšího vydání. Taková sdělení mají přednost před nově zaslanými sděleními pro
daný kalendářní měsíc,
f) fotografie mohou být u sdělení uveřejněny pouze v případě, že společně se zaslaným
textem nepřekročí ¼ strany,
g) pro eliminaci prodlení z důvodu případné nemoci, dovolené či jiné překážky u členů
redakce Znojemských LISTŮ se doporučuje zaslat sdělení v textovém formátu *.doc,
*.docx, *.rtf, *.txt alespoň na dvě různé e-mailové adresy uvedené v tiráži,
h) autor musí sdělení podepsat celým svým jménem a příjmením a názvem politického
subjektu, za který byl zvolen. Na sdělení, která nebudou podepsána autory, nebude brán
zřetel.
Článek IV.
ZVEŘEJŇOVÁNÍ SDĚLENÍ
Pro všechna sdělení uveřejněná v periodiku platí:
-

pokud se sdělení dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména
nebo dobré pověsti právnické osoby, je vedoucí Oddělení vnějších vztahů Městského úřadu
Znojmo, jakožto zodpovědná osoba zastupující vydatele, povinen této osobě před

-

-

zveřejněním sdělení poskytnout možnost se k němu vyjádřit. Pokud dotčená osoba odmítne
možnost vyjádření se ke sdělení, vyjde sdělení v nejbližším vydání periodika bez vyjádření.
Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data
uzávěrky dalšího čísla periodika vyjádření k poskytnutému sdělení, vyjde toto sdělení
v nejbližším čísle periodika bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním
sdělením v nejbližším vydání periodika,
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,
pokud žadatel o zveřejnění sdělení žádá o zveřejnění sdělení (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.
Ve Znojemských LISTECH se vydavateli zakazuje zveřejňovat sdělení (příspěvky), které:

-

diskriminují obyvatele z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
nesouvisí s tématikou města (osobní spory apod.),
jsou anonymní (tj. příspěvky, které neobsahují celou identifikaci předkladatele).

Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Znojma na jeho zasedání konaném dne
24. února 2020 usnesením č. 59/2020 v bodě č. 2686 a nabývají účinnosti dnem 1. března
2020.

Ve Znojmě dne 28. února 2020

Jan Grois, MBA v.r.
starosta města

