
 Zásady pro vydávání zpravodaje Ostrožské Lhoty 

- Vydavatelem zpravodaje je obec Ostrožská Lhota. Vydávání a tisk zpravodaje zajišťuje redakční 

rada.  Zpravodaj vychází 4 x do roka (duben, červenec, říjen, prosinec). Náklad je 350 ks. Formát 

je A4. Rozsah 32 – 48 stran. 

- Na oficiálních webových stránkách obce je ve formátu PDF zveřejněna elektronická podoba 

zpravodaje s tříměsíčním zpožděním, včetně archivu starších čísel. 

 

Tematické zaměření a obsah zpravodaje 

Obec Ostrožská Lhota vydává zpravodaj za účelem poskytnutí objektivních informací týkajících 

se činnosti obecního úřadu, dále společenského, kulturního a sportovního dění v obci a okolí.  

Nejsou zveřejňovány programy politických stran a hnutí, ani stranické polemiky, politické a 

názorové střety. 

 

Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména: 

- Informace o činnosti Obecního úřadu v Ostrožské Lhotě, 

- Informace o činnosti veřejné správy,  

- Sdělení a informace o dění v obci a okolí, názory zastupitelů obce na řešení aktuálních problémů 

v obci (v přiměřeném prostoru), 

- Informace organizací, institucí, spolků a občanů,  

- Příspěvky o očekávaných akcích v obci a okolí. 
 

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou samostatných článků. Příspěvky uvedené ve 

zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.  

 

Zveřejňování příspěvků 

Příspěvky musí být podepsány celým jménem autora, každá fotografie musí být označena autorem. 

Anonymy se vydavatel nezabývá a nebudou zveřejňovány. Ve zpravodaji se neuvádí případné 

tituly autorů. Příspěvky musí být dodány výhradně v elektronické podobě. 
 

,Fotografie, obrázky, nebo doprovodné grafické materiály musí být dodávány samostatně, nesmí 

být součástí textu (vkládány do Word, apod.). Doporučený minimální rozměr je 1600 x 1200 

pixelů. 
 

Nedigitální materiál je nutno doručit osobně. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky krátit a 

upravovat při zachování obsahu sdělení. V takovém případě bude příspěvek před zveřejněním 

přispěvatelem autorizován.  
 

Vydavatel (obec Ostrožská Lhota) může odsunout vydání příspěvku do některého z následujících 

čísel zpravodaje, s ohledem na prostor a aktuálnost jiných článků.  
 

Vydavatel je oprávněn odmítnou příspěvky, které se budou opakovat, nebo jejich obsah či 

argumenty nebudou mít věcný charakter.  
 

Vydavatel je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo 

soukromí určité fyzické osoby, anebo jména a dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout 

této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek bez 

vyjádření v nejbližším čísle zpravodaje. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale 

zároveň neposkytne do uzávěrky nejbližšího čísla k poskytnutému příspěvku…, vyjde tento 

příspěvek bez vyjádření, dál vyjde příspěvek společně s vyjádření v nejbližším čísle zpravodaje.  
 

Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, se kterým původní názor uvádí na pravou míru nebo 

neúplné či jinak zkreslené tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřeného 

rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z vyjádření musí být 

patrno, kdo jej činí. Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze 

jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání zpravodaje.  



 

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

chráněného autorskými právy a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo 

neuvede zdroj takového informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky. 

 

Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky: 

a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, víry či náboženství, 

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

tématikou.  

Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování, o 

kterém bude pořízen záznam. Proti takovému rozhodnutí není odvolání. 

 

Inzerce  

1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu.  

2. Výši úhrady stanoví obec  

3. Za obsah inzerátu, formu a jazykovou zprávu odpovídá inzerent.  

4. Na zveřejnění předvolební inzerce není právní nárok.  

5. Jako placená reklama nejsou přijímány osobní názory občanů.  

6. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým mravům.  

 

Redakční rada 

Je tvořena pěti členy.  

Redaktor: Stanislav Dufka, členové: Roman Tuháček, Hana Havlíková, Alena Skřenková. 

Korektury: Hana Machová. 
 

Redakční rada projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy. Stanovuje 

uzávěrku následujícího čísla. Navrhuje ceník inzerce a výtisku. Přijímá a zpracovává příspěvky do 

konečné podoby pro tisk. 
 

Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje redaktor jednak přímo, jednak 

prostřednictvím redakční rady - obce.  Uzávěrka je zveřejněna vždy v předchozím čísle zpravodaje, 

je stanovena s ohledem na termíny navazujících prací tak, aby jednotlivá čísla vycházela vždy na 

začátku měsíce (duben, červenec, říjen, prosinec). Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být 

příspěvek zveřejněn.  

 

Financování zpravodaje  

Náklady na financování zpravodaje jsou plně hrazeny z rozpočtu obce. Platby za zveřejněnou 

inzerci ve zpravodaji jsou příjmem obce. Tržba z prodaných výtisků je příjmem obce. Cena 

jednoho výtisku pro prodej – viz aktuální ceník. 

 

Schváleno Radou obce Ostrožská Lhota dne 31.1.2022  


