
 Pravidla pro vydávání zpravodaje  

Naše Mutěnice 
 

 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

 

1. Vydavatelem zpravodaje Naše Mutěnice (dále jen NM) je obec Mutěnice. 

2. Zpravodaj NM je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 12437. 

3. Vydávání zpravodaje NM se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zpravodaj NM vychází 4 ročně – jarní, letní, podzimní a zimní v minimálním nákladu 

1250 kusů. 

 

 

 

Článek II. 

Obsah zpravodaje Naše Mutěnice 

 

1. Obec Mutěnice vydává čtvrtletník zpravodaj NM za účelem poskytnout obyvatelům 

Mutěnic objektivní informace, které se týkají činnosti obecního úřadu, jednání 

zastupitelstva obce, společnosti Skládka Hraničky s.r.o., společenského, hospodářského, 

kulturního, sportovního a dalšího dění v obci, dále přináší informace o aktivitách místní 

školy, spolkové činnosti v obci, zájmových kroužků, organizací a sdruženích v obci. 

2. Pro naplnění účelu dle bodu 1) tohoto článku jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména 

tyto informace: 

a) informace o činnosti obecního úřadu 

b) usnesení zastupitelstva obce 

c) sdělení a informace z dění v obci 

d) názory členů zastupitelstva, maximální rozsah příspěvku je 2500  znaků včetně mezer 

e) zajímavosti ze současnosti i historie 

f) informace organizací a institucí  

g) blahopřání 

3. Ve zpravodaji NM nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a 

hnutí. 

4. Ve zpravodaji NM se nezveřejňuje inzerce. 

 

 

Článek III. 

Distribuce 

 

Zpravodaj NM je občanům distribuován v tištěné verzi. V elektronické verzi je dostupný na 

webových stránkách obce. 

 

a) Tištěná verze 

Zpravodaj NM je distribuován do poštovních schránek občanům Mutěnic. Zpravodaj NM 

je volně v omezeném množství k dispozici v servisní kanceláři obecního úřadu.  

b) Elektronická verze 



Elektronická podoba zpravodaje NM je přístupná na webových stránkách obce 

(www.mutenice.cz) bezúplatně. 

 

 

Článek IV. 

Příprava vydání 

 

1. Matriály, které mají být ve zpravodaji NM otištěny, shromažďuje šéfredaktor nebo člen 

redakční rady. 

2. Uzávěrku přijímání příspěvků stanoví šéfredaktor. 

3. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. 

 

 

Článek V. 

Zveřejňování příspěvků 

 

1. Šéfredaktor, redakční rada, si vyhrazují právo příspěvky krátit, stylisticky upravit, 

přesunout či neotisknout. 

2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok, vyjma těch, o kterých tak 

stanoví tiskový zákon. 

3. Pro všechny články uveřejněné ve zpravodaji NM platí: 

a) Šéfredaktor je povinen každý příspěvek, obsahující sdělení, které se dotýká cti, 

důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti určité 

právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření (právo odpovědi podle § 10 

tiskového zákona). 

b)  Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se sdělení uvádí na pravou míru 

nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující sdělení doplňuje či zpřesňuje. Odpověď 

musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadená jen jeho část, pak této 

části, z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí. Osoba má nárok na zveřejnění odpovědi 

pouze jednou. 

c) Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného 

zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora nebo 

neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní 

důsledky. 

 

 

Článek VI. 

Redakční rada 

 

1. Redakční radu (dále jen RR) jmenuje a odvolává rada obce. 

2. Zasedání RR svolává šéfredaktor podle potřeby. Zasedání řídí šéfredaktor, v jeho 

nepřítomnosti je řízením pověřen jiný člen redakční rady. Zasedání RR je neveřejné. 

Jednání RR je možné uskutečnit vedle osobního kontaktu také alternativním způsobem 

prostřednictvím elektronické pošty a elektronické konference.  

3. Všichni členové RR jsou stejným dílem odpovědní za její rozhodnutí. 

4. RR vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, provádí zejména tyto 

činnosti: 

a) rozhoduje o zařazení příspěvků 

b) hodnotí tématický obsah a grafickou podobu vydání 

c) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy 

zpravodaje, přičemž důvody odmítnutí příspěvků nemají jednotliví členové RR ani 

RR jako celek za povinnost sdělovat 

http://www.obecmutenice.cz/


d) může projednat prostřednictvím svého zástupce, zpravidla šéfredaktora, s radou 

obce stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy novinek. 

5. Členství v RR zaniká: 

a) na základě rozhodnutí rady obce 

b) na základě písemné rezignace doručené starostovi obce 

 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato pravidla byla schválena radou obce dne 22.5.2018 pod č.j. 1382/22/05 a nabývají účinnosti 

dnem schválení.  

 

 

 

V Mutěnicích dne 22.5.2018 

 

 

 

 

        MVDr. Dušan Horák, v.r. 

        starosta obce 


