Statut redakční rady Trnavského zpravodaje

Článek 1
Úvodní ustanovení
Trnavský zpravodaj (dále taky „TZ“, či „Obecní zpravodaj“) představuje nezávislý periodický tisk, který
je zaměřen na informování o aktuálním dění, zajímavostech, lidech a událostech v obci Trnava a
důležitých informací, které se týkají životu v obci Trnava. Principy a fungování TZ jsou upraveny tímto
Statutem redakční rady Trnavského zpravodaje.
Statut Redakční rada Trnavského zpravodaje (dále jen „Statut RR“) zejména upravuje:
a)
b)
c)
d)

Zásady pro vydávání obecního zpravodaje;
Obsahovou náplň Trnavského zpravodaje;
Práva a povinnosti redakční rady;
Zásady inzerce v Trnavském zpravodaji.

Článek 2
Základní ustanovení
1. Trnavský zpravodaj (dále jen „TZ“) je informační zpravodaj vydávaný obcí Trnava.
2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR. Číslo registrace je uvedeno v tiráži.
3. Vydávání TZ se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
4. TZ je vydáván čtvrtletně.
5. TZ je distribuován bezplatně v tištěné podobě a dále je v elektronické podobě zveřejněn na
webových stránkách obce Trnava www.trnava.cz.
6. Jednotlivá vydání TZ sestavuje šéfredaktor ve spolupráci s redakční radou.

Článek 3
Tematické zaměření a obsahová náplň
1. Obec Trnava vydává TZ za účelem poskytnout občanům širší a podrobnější informace týkající
se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v obci.
2. V TZ jsou zveřejňovány zejména:
a) Informace o činnosti Obecního úřadu Trnava v oblasti samostatné i přenesené
působnosti;
b) Sdělení a informace o dění v obci, společenských, kulturních a sportovních akcích;
c) Informace organizací zřizovaných obcí Trnava;
d) Informace spolků působících v obci Trnava a jejím okolí;
e) Názory členů zastupitelstva na aktuální problémy v obci Trnava;
f) Příspěvky a názory občanů týkající se dění v obci Trnava.

3. Do TZ má právo v přiměřené míře přispívat každý občan, instituce a organizace působící v obci
Trnava.
4. Pokud nestanoví zastupitelstvo obce Trnava jinak, příspěvky a fotografie v TZ nejsou
honorovány.

Článek 4
Podmínky pro uveřejňování příspěvků
1. Příspěvky do TZ se předávají zejména elektronicky na trnavskyzpravodaj@email.cz nebo
adresy redaktorů TZ, které jsou uvedené na stránkách www.trnava.cz, či písemně na adresu
Obecního úřadu Trnava.
2. Každý příspěvek do TZ by měl být srozumitelný, seriózní a aktuální k datu daného výtisku.
Příspěvek nesmí obsahovat vulgarity, urážky a ponižování.
3. V TZ nebudou zveřejňovány příspěvky, které jsou diskriminující jakéhokoliv člověka, občana, či
skupinu lidí z důvodu skutečné nebo domnělé rasy, příslušnosti k etnické skupině, národnosti,
politického přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání.
4. V TZ nesmí být uveřejňovány příspěvky týkající se celostátní politiky a související předvolební
tematiky, zejména politické komentáře, volební programy politických stran a hnutí apod. Toto
se netýká sdělení obecního úřadu o konání, průběhu a výsledku voleb.
5. V případě konání voleb do zastupitelstva obce nebo místního referenda bude vytvořena
speciální příloha TZ zabývající se danou problematikou. Pro tento případ neplatí ustanovení
bodu 4 tohoto článku.
6. Redakční rada je oprávněna nezveřejnit takové příspěvky, které by prokazatelně poškozovaly
jméno obce Trnava, popíraly by demokratické hodnoty, příspěvky v odstavci 3 tohoto článku,
či příspěvky uvádějící zjevně nepravdivé informace a skutečnosti o konkrétních osobách nebo
organizacích.
7. Každé vydání TZ má svou oficiální uzávěrku, která je uvedena v tiráži TZ. Při nedodržení
termínu uzávěrky nemusí být příspěvek v daném vydání zveřejněn.
8. Uveřejněné příspěvky budou zpravidla uvedeny se jménem autora, který odpovídá za kvalitu
příspěvku i obsažených informací. Ve výjimečných případech lze připustit i anonym,
oprávněnost příspěvku posoudí RR. Výjimku tvoří pozvány a plakáty.
9. O zveřejnění fotografie k příspěvkům rozhoduje RR.
10. RR si vyhrazuje právo krátit příspěvky a provádět stylisticko-gramatickou úpravu příspěvků.
Zásadní změny příspěvků jsou provedeny pouze s písemným souhlasem autora příspěvku.
11. V případě, že rozsah dodaných příspěvků přesahuje možnosti vydání, RR provede výběr
příspěvků ke zveřejnění.
12. O nezveřejnění příspěvku rozhoduje RR, která o tomto písemně informuje autora příspěvku.
13. Autor příspěvku může být vyzván k úpravě svého příspěvku tak, aby splňoval veškerá pravidla
pro uveřejnění, pokud je porušuje; v tomto případě však nemůže být zaručeno zveřejnění
příspěvku v daném vydání TZ.

Článek 5
Zásady zveřejňování příspěvků a sdělení členů zastupitelstva
1. Pro zveřejňování příspěvků a sdělení členů zastupitelstva n řešení problémů obce Trnava se
obdobně použijí zásady uvedené v článku 4 tohoto Statutu, ledaže je níže uvedeno něco
jiného.
2. Maximální rozsah jednoho příspěvku je stanoven ¼ tiskové strany.
3. Příspěvky a sdělení, která nejsou v rozporu s tiskovým zákonem nebo těmito pravidly, jsou
zveřejňována bez redakčních úprav.
4. Zastupitele obce Trnava můžou uveřejnit v Trnavské zpravodaji článek v souladu s Článkem 4
Statutu RR; členové zastupitelstva však nesmí zasahovat do nezávislosti TZ a to zejména
zakazovat uveřejnění článku, které jsou v souladu s Článkem 4 Statutu RR.
5. Členové zastupitelstva, kteří požadují zveřejnění svých příspěvků nebo sdělení, jednoznačně
specifikují, že se jedná o zveřejnění příspěvku dle článku 4 tohoto Statutu. Svůj příspěvek nebo
sdělení odešlou ze své e-mailové adresy, aby byla zajištěna dostatečná autorizace příspěvku.

Článek 6
Redakční rada
1. Redakční rada Trnavského zpravodaje je orgán, jehož činnost je dobrovolná.
2. RR se skládá z minimálně 3 členů, jejich počet určuje zastupitelstvo obce Trnava.
3. RR je zřízena jako komise zastupitelstva obce Trnava. Zastupitelstvo obce Trnava jmenuje a
odvolává šéfredaktora RR a členy RR.
4. Činnost RR musí probíhat v souladu se Statutem RR, který schvaluje zastupitelstvo obce
Trnava; činnost RR je nezávislá na zastupitelstvu obce Trnava.
5. K zachování nezávislosti RR jsou její členové navrhováni zejména z řad veřejnosti, případně
z členů zastupitelstva.
6. Členství v RR zaniká odvoláním ze strany zastupitelstva obce Trnava nebo výslovným vzdáním
se členství, v případě člena RR šéfredaktorovi, v případě šéfredaktora zastupitelstvu obce
Trnava. Návrh na odvolání člena RR může podat RR.
7. Členové RR mohou být za svoji práci odměňováni na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
Trnava, které zohlední jejich účast na zasedáních RR a jejich průběžnou práci.
8. RR pracuje především formou elektronické komunikace, v případě potřeby se schází zpravidla
po vydání konkrétního čísla TZ v termínech navzájem potvrzených.
9. Zasedání RR je neveřejné. O účasti hostů rozhodne RR hlasováním. Ze zasedání RR je
pořizován zápis, který je na vyžádání přístupný zastupitelstvu obce Trnava.
10. RR je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení RR je
přijato, je-li pro něj nadpoloviční většina všech členů.
11. RR stanovuje termíny uzávěrek a vydání TZ.
12. RR jednou ročně schválí harmonogram práce RR a vydání TZ.
13. RR a její členové mají právo publikovat své příspěvky.
14. Veškeré námitky a náměty pro práci RR ze strany občanů jsou přijímány elektronicky na mail
trnavskýzpravodaj@email.cz nebo písemně na adresu Obecního úřadu Trnava.

Článek 7
Šéfredaktor redakční rady
1. Šéfredaktora RR jmenuje a odvolává zastupitelstvo obce Trnava.
2. Šéfredaktor RR zastává současně pozici redaktora a vedle povinností vyplývajících z obecně
platných předpisů:
a) řídí zasedání RR a to dle předloženého harmonogramu práce,
b) má právo svolat mimořádné zasedán RR,
c) řídí RR,
d) dle potřeby vyhotovuje zápis ze zasedání RR, popřípadě pověří jiného člena RR
k vyhotovení zápisu,
e) sestavuje harmonogram práce RR a vydávání TZ,
f) reprezentuje RR a zajišťuje komunikaci s veřejností,
g) zpracovává příspěvky do podoby pro tisk ve spolupráci s grafikem TZ,
h) zodpovídá za předání podkladů vydání TZ ke grafické přípravě a následnému tisku,
i) elektronicky předkládá RR zpracovaný výtisk TZ k možnému vyjádření,
j) reprezentuje TZ a zajišťuje komunikaci s autory a inzerenty.
3. V případě nepřítomnosti šéfredaktora RR přebírá jeho povinnosti redaktor určený člen RR.

Článek 8
Inzerce
1. Veškerá sdělení komerčního charakteru jsou zveřejňována formou inzerce.
2. Inzerce je zpoplatněna dle platného ceníku schváleného zastupitelstvem obce Trnava.
3. Platba za inzerci musí být uhrazena do 30 dnů od vydání příslušného čísla TZ a to na číslo
5228661/0100.
4. Občané mohou zveřejňovat bezplatně svá nekomerční sdělení ve společenské rubrice
(blahopřání, poděkování, vzpomínka apod.).
5. Inzerce je zpravidla uváděna na předposlední straně TZ.
6. Texty
inzerce
se
dodávají
výhradně
v elektronické
podobě
na
e-mail
trnavskyzpravodaj@email.cz v přijatelných formátech (doc, docx, ppt, jpg apod.).
7. Za obsah inzerce odpovídá inzerent ve smyslu obecně právních předpisů.
8. O zveřejnění inzerce rozhoduje RR hlasováním.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neřešené Statutem RR se řídí obecně právními předpisy, zejména zákonem č.
46/2000 Sb., tiskovým zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Statut RR je v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, které bylo upraveno pro nás zákonem
110/2019 Sb. A 111/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Tento Statut RR je zveřejněn na webových stránkách obce Trnava www.trnava.cz.
4. Tento statut RR byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Trnava 7.5.2020
5. Tento Statut RR nabývá účinnosti dne 1.6.2020

.

