
Statut informačního zpravodaje města Sezimovo Ústí 
 

STATUT 
PERIODICKÉHO TISKU ÚZEMNÍHO 

SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Tento statut upravuje vydávání periodického tisku územního samosprávného celku, dále jen 
„periodikum“ zejména z hlediska: 

1) tematického zaměření a obsahové náplně periodika; 
2) přípravy a distribuce jednotlivých vydání. 

 
Článek II. 

Základní ustanovení 

1) Vydavatelem periodika je město Sezimovo Ústí (dále jen „Město“). 
2) Toto periodikum je registrováno, resp. zapsáno do evidence Ministerstva kultury České 

republiky od 27. 4. 1993 pod evidenčním číslem: E 13167. 
3) Za vydání periodika je zodpovědná redakční rada. 
4) Periodikum vychází zpravidla jednou měsíčně, jedenáctkrát ročně. Je distribuováno do 

všech domácností Města bezplatně a současně je zasíláno do institucí dle schváleného 
distribučního seznamu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5) Na oficiálních webových stránkách Města je umístěna elektronická podoba periodika ve 
formátu .pdf.  

6) Jednotlivá vydání periodika organizuje a schvaluje Redakční rada periodika jmenovaná 
Radou města Sezimovo Ústí. 

 

Článek III. 
Tematické zaměření, obsah a cíle periodika 

1) Město vydává periodikum s cílem naplňovat zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů, a nad rámec zákona poskytovat 
občanům informace o činnosti státní správy a samosprávy, o společenském, kulturním, 
sportovním, hospodářském a dalším dění ve Městě. V periodiku jsou též zveřejňována i 
sdělení, věcná stanoviska, členů zastupitelstva města k problémům Města, přičemž nejsou 
zveřejňovány příspěvky o činnosti politických stran a hnutí ani stranické polemiky, 
politického názorové střety a reklamy politických stran. 

2) Pro naplnění účelu a cíle dle výše uvedeného odstavce jsou v periodiku zveřejňovány 
objektivní a vyvážené informace zejména: 
a) o činnosti veřejné správy; 
b) o činnosti Města a Městského úřadu Sezimovo Ústí (dále jen „Městský úřad“); 
c) o činnosti příspěvkových organizací Města a dalších institucí, jichž je Město 

zřizovatelem nebo zakladatelem; 
d) o činnosti občanských a zájmových sdružení; 
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e) o očekávaných akcích pořádaných ve Městě, popř. o akcích, které se Města týkají, 
zejména kulturních, školských, společenských a sportovních; 

f) od členů zastupitelstva města v přiměřeném rozsahu, přibližně jedné strany pro 
všechny politického subjekty. Pro jeden politický subjekt činí rozsah 1/n stránky, když 
„n“ je počet politických subjektů působících v zastupitelstvu města v daném volebním 
období, přičemž pro jeden politický subjekt je určeno maximálně 1 500 znaků včetně 
mezer. Tyto příspěvky je nutné doručit redaktorovi nejpozději do 25. dne 
předcházejícího měsíci, kdy má být dané periodkum vydáno. Jestliže některý ze zde 
uvedených subjektů svého práva nevyužije, bude pro něj určené místo doplněno o 
běžné informace uvedené v odst. a) až e) a g) až h) tohoto odstavce; 

g) o zásadních otázkách, významných záměrech a dalších aktivitách v působnosti 
Městského úřadu, resp. Města; 

h) o zásadních rozhodnutích orgánů Města, o jejich přípravě, popř. průběhu. 
3) Do periodika má právo v přiměřeném rozsahu přispívat každý občan, instituce a 

organizace zřízená Městem s příspěvky týkající se Města a jeho občanů. 
4) Příspěvky uveřejněné v periodiku nejsou nikterak honorovány a nevyžádané materiály se 

nevracejí. 
 

Článek IV. 
Inzerce 

1) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu platných právních předpisů. 
2) Inzerce je v periodiku zveřejňována za úplatu. Ceník inzerce předkládá redakční rada ke 

schválení Radě města Sezimovo Ústí. 
3) Administraci inzerce zajišťuje zhotovitel periodika po odsouhlasení obsahu inzerátu 

redakční radou. 
4) Pro inzerci je určena maximálně jedna strana periodika, přičemž o jejím otištění rozhoduje 

redakční rada, která posuzuje zejména tu skutečnost, zda inzerent nabízí své výrobky, 
popř. služby na území Města, či zda je uveřejnění inzerátu v souladu s čl. V odst. 3 tohoto 
statutu. 

5) Zhotovitel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné 
v periodiku. Tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele. 

 

Článek V. 
Redakční rada periodika 

1) Pětičlenná redakční rada je jmenována a odvolávána Radou města Sezimovo Ústí jako její 
pracovní skupina. 

2) Redakční rada je samostatným a nezávislým orgánem v oblasti novinářské etiky a 
odpovědnosti. Většinou hlasů všech členů navrhuje konkrétní tematický plán pro každé 
číslo periodika, nezávisle schvaluje jednotlivé příspěvky, rozsah i definitivní podobu 
každého vydání periodika. 

3) Redakční rada je oprávněna zamítnout zveřejnění materiálů a informací, které by byly 
v rozporu se zákonem, obchodním tajemstvím, etikou, dobrými mravy nebo které 
neodpovídají zaměření a povaze periodika. 

4) Členové a předseda redakční rady jsou jmenování Radou města Sezimovo Ústí. 
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5) Redakční rada by měla být jmenována tak, aby v ní bylo zastoupeno Zastupitelstvo města 
Sezimovo Ústí, Městské středisko kultury a sportu a Městský úřad Sezimovo Ústí. 

6) Předseda redakční rady řídí jednání redakční rady a organizuje spolupráci s vydavatelem. 
7) Hlavním úkolem redakční řady je následující: 

a) navrhovat termíny uzávěrek a vydávání periodika; 
b) navrhovat ceník inzerce v souladu s čl. IV odst. 2 tohoto Statutu; 
c) navrhovat tematické obsahy a grafickou úpravu periodika; 
d) projednávat případné stížnosti a návrhy ve věci obsahu a grafiky periodika; 
e) doporučit změnu nákladů periodika; 
f) doporučit změnu distribučního plánu periodika; 
g) dbá na zákonnost a korektnost obsahu periodika; 
h) schvaluje celkovou grafickou podobu periodika (layout); 
i) schvaluje změnu rozsahu periodika; 
j) schvaluje vydání periodika; 
k) schvaluje dlouhodobý tematický plán příloh periodika; 
l) projednává a doporučuje Radě města Sezimovo Ústí změny v koncepci periodika. 

8) Redakční rada se schází pravidelně prvé pondělí v měsíci, popř. dle potřeby, zpravidla však 
jeden krát do měsíce. Toto zasedání svolává redaktor na základě schváleného plánu 
jednání, z vlastního podnětu nebo na základě požadavků jednotlivých členů redakční rady. 
Účast na zasedání redakční rady je povinná pro redaktora, nepovinná pak pro starostu či 
místostarostu, nejsou-li zároveň členy redakční rady, s hlasem poradním. Redaktor se 
může obrátit na redakční radu i prostřednictvím e-mailu, telefonicky či jiného takového 
prostředků, je-li to vhodné z důvodu flexibility. Reakce členů redakční rady musí být 
nejpozději do druhého pracovního dne, aby bylo možné periodikum připravit. Neodpoví-
li v takto stanovené lhůtě minimálně dva členové redakční rady, je oprávněn rozhodnout 
v této věci její předseda. Náhled vydání daného periodika je vždy zasílán prostřednictvím 
e-mailu členům Rady města Sezimovo Ústí ve formátu „.pdf.“ 

Článek VI. 
Rada města Sezimovo Ústí 

1) Je oprávněna zejména: 
a) jmenovat a odvolat Redakční radu periodika. 
b) objednávat vydávání periodika. 
c) rozhodovat o vydání mimořádných vydání periodika. 
d) schvalovat Statut, popř. Statuty periodického tisku územního samosprávného celku 

Sezimovo Ústí. 

 
Článek VII. 
Redaktor 

1) Funkci redaktora plní zaměstnanec, který je zařazen do organizační struktury Městského 
úřadu. 

2) Redaktor spolu s povinnostmi mu přímo vyplývajících ze zákona zejména: 
a) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování periodika; 
b) odpovídá za včasné předání předlohy periodika k tisku; 
c) odpovídá za finální podobu periodika; 
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d) účastní se zasedání redakční rady s poradním hlasem; 
e) zajišťuje příjem došlých příspěvků; 
f) zajišťuje evidenci došlých příspěvků; 
g) účastní se zasedání redakční rady; 
h) vykonává veškerou administrativu spojenou s činností redakční rady. 

Článek VIII. 
Příprava a vydání periodika a jeho distribuce 

1) Příspěvky (sdělení) jsou přijímány a připravovány k uveřejnění na zasedání redakční rady. 
2) Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické 

zpracování příspěvků. 
3) Zveřejňovány jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky, v souladu 

s časovým a věcným harmonogramem na příslušný kalendářní rok a v souladu s článkem 
III. odst. 2 písm f). V případě, že jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, 
postupuje se ve smyslu čl. V odst. 8 tohoto Statutu. 

4) Distribuce periodika musí být dokončena nejpozději do pěti dnů od data jeho vydání. 
 

Článek IX. 
Financování periodika 

1) Vydávání periodika zajišťuje a financuje ze svého rozpočtu Město. 
2) Platby za zveřejnění inzerátů v periodiku jsou dílčím příjmem Města. 

 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. 
2) Tento Statut byl schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 16. 12. 2013, usnesením č. 

371/2013. 

 

 

Mgr. Ing. Martin Doležal, v.r.     Pavel Samec, v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 

 

 

 


