MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
STATUT VELKOMEZIŘÍČSKA

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Město Velké Meziříčí je vydavatelem zpravodaje Velkomeziříčsko.
2. Velkomeziříčsko je periodickým tiskem územního samosprávného celku vydávaným podle
ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „tiskový zákon“).
3. Velkomeziříčsko je periodikem veřejné služby a jeho posláním je šířit objektivní a
vyvážené informace potřebné pro svobodné vytváření názorů na činnost samosprávy ve
veřejné debatě ve městě Velké Meziříčí, přinášet informace o dění ve městě, případně jeho
blízkém okolí a v neposlední řadě poskytovat občanům města kulturní a společenské
informace.
4. Velkomeziříčsko vychází jednou měsíčně v tištěné podobě a je distribuováno zdarma do
všech domácností města Velké Meziříčí a jeho místních částí. Elektronická forma
Velkomeziříčska s denní aktualizací včetně týdenního elektronického newsletteru je
umístěna na webových stránkách www.velkomeziricsko.cz.
Článek 2
Tematické zaměření a obsah Velkomeziříčska
1. Velkomeziříčsko přináší informace, komentáře a další publicistiku k politickému,
společenskému a kulturnímu dění ve městě a poskytuje kulturní a společenský servis.
2. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby dlouhodobě odpovídal věkové, sociální a
zájmové struktuře obyvatel města.
3. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve Velkomeziříčsku zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti místní samosprávy a městského úřadu,
b) informace o očekávaných i uskutečněných akcích ve městě,
c) informace organizací zřizovaných městem Velké Meziříčí,
d) sdělení a informace spolků a neziskových organizací, dalších organizací a institucí,
které působí na území města a místních částí,
e) názory členů zastupitelstva k událostem a aktuálním problémům ve městě a místních
částech,
f) příspěvky a názory občanů týkající se aktuálního dění ve městě,
g) články z historie, reportáže, témata sportovní, příp. i regionální,
h) inzerce a reklama.
4. Velkomeziříčsko (dále případně také jen „zpravodaj“) se obsahově člení na:
a) část redakční a publicistickou ve formě pravidelných rubrik, samostatných
redakčních i autorských článků a příspěvků,
b) část inzertní.
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Článek 3
Příprava vydání jednotlivých čísel zpravodaje a pravidla pro uveřejňování příspěvků
1. Za obsah zpravodaje odpovídá podle tiskového zákona město Velké Meziříčí jako
vydavatel. Vydávání a distribuci zpravodaje jak v tištěné tak v elektronické verzi zajišťuje
komplexně organizačně tiskový úsek odboru školství a kultury Městského úřadu Velké
Meziříčí.
2. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje a zajišťuje redakce v souladu
s tematickým zaměřením zpravodaje dle Čl. 2 Statutu. Redakce je povinna dodržovat při
své práci tiskový zákon, pravidla Etického kodexu novináře Syndikátu novinářů České
republiky a další související právní předpisy (např. autorský zákon, zákon o regulaci
reklamy, občanský zákoník). Redakce aktivně vyhledává a zajišťuje názory na společenské
a politické dění ve městě. Redakce zajišťuje sdělení o významných připravovaných
rozhodnutích samosprávy a poskytuje veřejnosti informace o možnostech, jak se k nim
vyjádřit.
3. Návrh tematického plánu jednotlivého čísla zpravodaje je projednán redakční radou
Velkomeziříčska v souladu s jejím Jednacím a organizačním řádem vydaným radou města
Velké Meziříčí. O finální podobě každého jednotlivého čísla zpravodaje rozhoduje
šéfredaktor, který zodpovídá za včasné předání každého čísla zpravodaje do tisku.
4. Na zveřejnění zaslaného příspěvku ve zpravodaji nevzniká právní nárok, redakce je však
povinna zajistit v každém jednotlivém čísle poskytnutí přiměřeného prostoru ve smyslu
ustanovení § 4a tiskového zákona pro prezentaci názorů členů zastupitelstva města.
5. Technická kritéria příspěvků do zpravodaje jsou stanovena samostatným usnesením rady
města Velké Meziříčí jako „Technické podmínky pro vydávání Velkomeziříčska“.
6. Redakci je vyhrazeno právo příspěvky krátit a redakčně upravovat při zachování obsahu
sdělení; v takovém případě bude příspěvek před zveřejněním autorizován. V případě
zaslání více příspěvků od jednoho subjektu je nutné, aby subjekt označil jeden příspěvek
jako prioritní pro případ, že z kapacitních důvodů nebude možné zveřejnit v připravovaném
čísle zpravodaje příspěvky všechny; pokud tak neučiní, má právo vybrat prioritní příspěvek
šéfredaktor.
7. Redakce je povinna každý příspěvek, obsahující sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti,
soukromí či jiných subjektivních práv určité fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti určité
právnické osoby, poskytnout bezodkladně této osobě k vyjádření tak, aby kritizovaná či
jinak dotčená osoba měla možnost vyjádřit své stanovisko (odpověď), které bude
uveřejněno ve stejném čísle zpravodaje.
8. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie
se nevracejí.
9. Vydavatel si vyhrazuje právo materiály publikované v tištěné verzi zpravodaje zveřejnit též
na webových stránkách.
Článek 4
Inzerce a reklama
1. Inzerce a reklama jsou vždy viditelně odděleny od ostatního obsahu zpravodaje a musí být
zřetelně a výslovně označeny.
2. Inzerce ve zpravodaji je zveřejňována za úplatu. Bezúplatně je zveřejňována inzerce pro
příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřízené či založené městem Velké Meziříčí.
Ceník a technické podmínky inzerce schvaluje rada města Velké Meziříčí samostatným
2

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
usnesením, jsou uveřejněny na webovém portálu www.velkomeziricsko.cz a k nahlédnutí
v redakci.
3. Politická reklama je zveřejňována formou placené inzerce, přičemž za politickou reklamu
je považováno jakékoliv sdělení, jehož cílem je propagovat politickou stranu, hnutí či
politika, podpořit nebo vytvořit pozitivní image a kredit politické strany, hnutí či politika,
zvýšit šance politické strany, hnutí či politika ve volbách či ovlivnit politické postoje,
chování a motivaci občanů/voličů.1 Výjimku tvoří zveřejnění seznamů a fotografií
kandidátů politických stran, hnutí a uskupení pro aktuální komunální volby ve městě
v předvolebním vydání zpravodaje.
Článek 5
Financování Velkomeziříčska
Náklady na vydávání Velkomeziříčska jsou plně hrazeny z rozpočtu města Velké Meziříčí při
zapojení výnosů z inzerce a reklamy.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti při vydávání zpravodaje tímto statutem neupravené se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména tiskovým zákonem, zákonem autorským a zákonem o regulaci reklamy,
a dále pak usneseními rady města Velké Meziříčí (Technické podmínky pro vydávání
Velkomeziříčska, Jednací a organizační řád redakční rady Velkomeziříčska, Podmínky
inzerce ve Velkomeziříčsku).
2. Tento statut byl schválen na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí dne 19. 11. 2019
usnesením č. 289/10/ZM/2019 s účinností ode dne schválení. Veškeré změny statutu
podléhají opět schválení zastupitelstva města.

_________________________
Stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z 19.11.2014 k výkladu pojmu „politická reklama“ v souvislosti
s jejím zákazem v televizním a rozhlasovém vysílání
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