
 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Zásady upravují vydávání periodika Starolískovecký zpravodaj (dále jen zpravodaj) zejména  
z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně, 

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání. 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1. Zpravodaj MČ Brno-Starý Lískovec je periodickým tiskem, který vydává Statutární město Brno, 
Městská část Brno-Starý Lískovec a řídí se tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech  
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, a ustanoveními 
uvedenými v těchto Zásadách pro vydávání zpravodaje MČ Brno-Starý Lískovec. 

2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury jako periodický tisk územního samosprávného 
celku. 

3. Vydávání a výrobu zpravodaje zajišťují šéfredaktor společně s redakční radou. 

4. Distribuci zpravodaje zajišťuje ÚMČ. 

5. Zpravodaj vychází 11x ročně, zpravidla na počátku měsíce. Je ve formátu A4 

6. Zpravodaj je dále v elektronické podobě zveřejňován na webových stránkách MČ: 
https://www.staryliskovec.cz/ 

 

Článek 3 

Tematické zaměření a obsah novin 

1. MČ Brno-Starý Lískovec vydává zpravodaj, aby poskytla svým obyvatelům jednak objektivní 
informace týkající se činnosti úřadu MČ a jednak zprávy týkající se společenského, kulturního, 
sportovního a dalšího dění v městské části. 

2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména: 

a) informace o činnosti úřadu, 

b) sdělení a informace o dění v městské části, 

c) názory členů zastupitelstva MČ na řešení aktuálních problémů v městské části, 

d) informace organizací a institucí, 

e) názory občanů (dále jen „příspěvky“). 

https://www.staryliskovec.cz/


3. Články uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se 
nevracejí. 

4. Obsah redakční části garantuje šéfredaktor a redakční rada, kteří jej tvoří v souladu se 
žurnalistickými profesními pravidly, žurnalistickou etikou (Etickým kodexem Syndikátu novinářů), 
právem a těmito zásadami. Plán každého vydání obdrží redakční rada, která může doporučit změny. 
 

Článek 4 

Kritéria pro zařazení příspěvků do Starolískoveckého zpravodaje 

1. Příspěvek by měl být srozumitelný, seriózní, aktuální k datu či tématu daného čísla. 

2. Příspěvek nesmí obsahovat vulgarity, urážky, ponižování. V takovémto případě nebude zveřejněn. 

3. Fotografie a obrázky lze doručit v tištěné (přiměřené kvality) i digitální podobě, v případě špatné 
kvality nebudou použity. 

4. V případě článků vztahující se k určité osobě či skupině osob, poskytne redakce každý příspěvek, 
obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, 
anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, této osobě k vyjádření, tak, aby bylo možné 
je využít k dosažení objektivity a vyváženosti. V případě že již bylo uveřejněno výše zmíněné 
skutkové tvrzení, má dotčená osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi dle zákona 
46/2000 Sb. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho 
část, pak této části. 

5.  Z důvodu zamezení vleklých a osobních diskusí nebudou již zveřejňovány odpovědi na články, 
které jsou odpovědí dle zákona 46/2000 Sb. a jeho novely 305/2013 Sb. 

6. Vydávání jednotlivých příspěvků podléhá, stejně jako základní podmínky pro vydávání obecních 
novin, tiskovému zákonu 46/2000 Sb. a novele zákona 305/2013 Sb., která tento zákon upravuje.  

7. V zájmu čtenářů a ve snaze dostát objektivnímu zobrazování samosprávné činnosti městské části 
stanovuje redakční rada zákonem danou přiměřenost příspěvku zastupitele (vzhledem k velikosti 
zpravodaje i počtu členů zastupitelstva):  

a) Každý zastupitel má právo v rámci jednoho čísla opublikovat text o délce 1000 znaků (včetně 
mezer a interpunkce). Názory zastupitelů nesmí v rámci jednoho čísla přesáhnout jednu stránku A4. 
Pokud ano, budou články zveřejňovány podle data a času, kdy přišly do redakce. Ty články, které se 
nevejdou do stávajícího čísla budou otištěny v dalším vydání. 

b)  Informativní článek starosty a místostarosty o aktuálním dění v městské části (tzv. Úvodní slovo 
Starolískoveckého zpravodaje) nespadají pod limit uvedený v čl. 4, odst. 7, písm. a). 

c) Nárok na přidělený prostor je časově nepřenositelný. Tzn., týká se pouze jednoho čísla, a není 
možné je mezi jednotlivými čísly převádět. 

8. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko členů redakční rady, či vydavatele. 

9. Příspěvek pocházející z externích zdrojů musí mít prokazatelného autora/autory, tj. nebude 
vydáván jako anonymní. 

10. Pro právní ochranu vydavatele si redakční rada vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek, 
který by mohl následně vést k právnímu postihu vydavatele. 

11. Redakční rada, popř. šéfredaktor si vyhrazuje v případě potřeby daného čísla právo upravit 
příspěvky s ohledem na rozsah, ovšem tak, aby zůstala věcná podstata příspěvku a úpravy nebyly  
v rozporu s faktickým obsahem původního příspěvku. 



12. Na zveřejnění zaslaného příspěvku autorovi nevzniká právní nárok. 

13. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky: 

a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženství či víry, 

b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní 
tématikou, 

c) bez identifikačních znaků pisatele (anonymy) 

d) lživé, difamující a nepodložené 

e) které mohou vést k soudnímu sporu (odpovědnost vydavatele - tiskový zákon §4) 

Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování,  
o kterém bude pořízen záznam. Proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není odvolání. 

14. Veškeré příspěvky budou dodávány písemně nebo e-mailem na adresu redakce do 12:00 
stanoveného termínu redakční uzávěrky. Na později dodané příspěvky nebude brán zřetel. Termíny 
uzávěrek, konání redakční rady a distribuce zpravodaje jsou zveřejňovány na webu: 
https://www.staryliskovec.cz/cs/deni-v-mc/staroliskovecky-zpravodaj/ 
 
 

Článek 5 

Inzerce 

1. Inzerce je v novinách zveřejňována zpravidla za úplatu. 

2. Ceník inzerce je uveden na webu. 

3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. 

4. Nebude otiskována inzerce a propagace (včetně PR článků) politických stran, hnutí a politických       

uskupení včetně spolků s politickým zaměřením. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto zásady jsou v listinné podobě uloženy u předsedy a tajemníka redakční rady a zveřejněny na 
webových stránkách MČ. 

2. Jakékoliv návrhy změn zásad podléhají přijetí redakční radou a schválení RMČ. 

3. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje schválila na řádném 98. zasedání Rada 
městské části Brno-Starý Lískovec dne 23.02.2022, pod bodem 23.  

4. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje schválilo na řádném XIV. zasedání 
Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec dne 02.03.2022, pod bodem 7.  

 

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem městské části Brno-
Starý Lískovec. 

https://www.staryliskovec.cz/cs/deni-v-mc/staroliskovecky-zpravodaj/

