OBEC ŠTÍTINA
Zastupitelstvo obce Štítiny

Podmínky pro uveřejňování příspěvků a inzerce
ve Štítinském zpravodaji
Štítinský zpravodaj vychází 4 x ročně (v měsících březnu, červnu, září a prosinci) v nákladu
450 kusů, je distribuován zdarma do všech domácností ve Štítině. Redakční radu tvoří Ing.
Radek Malohlava, Mgr. Jaroslav Dominik, p. Martin Paroulek, pí. Petra Valentová. Je
registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK CR E 22066. Vydavatelem zpravodaje je
Obec Štítina, Hlavní 68, Štítina, 747 91, IČ: 00300764.
Obec Štítina vydává Štítinský zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům města objektivní
informace týkající se společenského, ekonomického, kulturního, sportovního a dalšího dění ve
městě. Pro zveřejňování příspěvků schválilo Zastupitelstvo obce Štítiny následující pravidla:
1. Přijímání příspěvků:
1.1.

Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy k 15. dni
předcházejícího měsíce vydání. Termín uzávěrky může redakční rada výjimečně
upravit. Příspěvky, které budou doručeny po termínu uzávěrky, nemusí být ve
zpravodaji zveřejněny.

1.2.

Příspěvky je třeba doručit nejlépe v elektronické podobě (e-mail:
místostarosta@stitina.cz, CD, USB flash disk) nebo zaměstnancům obce

1.3.

Texty musejí být zpracovány v běžném textovém formátu.

1.4.

Rozsah příspěvku by neměl překročit jednu stranu A4. Delší příspěvky je možné
zveřejnit po schválení redakční radou.

1.5.

Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických
formátech (jpg, gif, tiff) jako samostatné soubory. Fotografie se nepřijímají
vložené pouze do Wordu, Power Pointu či jiných aplikací. Historické fotografie,
které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení.

1.6.

O zveřejnění fotografie rozhoduje vydavatel.

1.7.

Každý příspěvek musí obsahovat název a musí být podepsán jménem a
příjmením autora, případně názvem organizace, za kterou je příspěvek poslán.

1.8.

Anonymy nebudou zveřejňovány.

1.9.

Autor článku zodpovídá za správnost a důvěryhodnost příspěvku, redakce
neodpovídá za chyby vzniklé přepisováním špatně čitelného textu, za věcný a
gramatický obsah.

1.10. Redakce se nemusí ztotožňovat s některými názory v uvedených příspěvcích.
1.11. Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat
vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Následkem nerespektování těchto
pravidel je nezveřejnění příspěvku.
1.12. Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako
příspěvky. V případě, že bude mít přispěvovatel zájem o placenou inzerci, je
třeba poslat písemnou objednávku.
2. Inzerce:

2.1. Za bezplatnou inzerci se považují:


příspěvky čtenářů;



pozvánky na kulturní, společenské a sportovní události o velikosti formátu max.
A5.

2.2. Placená inzerce:


ceny za zveřejnění jsou bez grafického zpracování redakcí – grafické úpravy
nejsou poskytovány,



není možné objednat si umístění inzerce na konkrétní stranu zpravodaje,



v ceně je zahrnuto zveřejnění v internetové verzi zpravodaje,



inzerce se řídí dle aktuálního ceníku:
 formát A4: 1.200 Kč vč. DPH za jedno vydání (barevný i černobílý tisk),
 formát A5: 600 Kč vč. DPH za jedno vydání (barevný i černobílý tisk),
 formát A6: 300 Kč vč. DPH za jedno vydání (barevný i černobílý tisk),
 opakovaná inzerce – sleva 10 % z dané ceny při každém bezprostředně
následujícím opakování téhož příspěvku,
 dlouhodobá inzerce – sleva 20 % z dané ceny při nejméně 6 bezprostředních
opakování téhož příspěvku (sleva je poskytnuta pouze při jednorázovém
objednání dlouhodobé inzerce a při jednorázovém vyfakturování).

3. Obecná pravidla:
3.1. Všechny příspěvky jsou posuzované redakční radou, která si vyhrazuje právo na
krácení, stylistickou a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy se provádí se souhlasem
autora. Redakční rada může rovněž rozhodnout o nezveřejnění příspěvku.
3.2. Vydavatel může odsunout zveřejnění příspěvku do některého z následujících
vydání zpravodaje, zejména vzhledem k větší aktuálnosti.
3.3. Za zveřejňované příspěvky není poskytován honorář.
3.4. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
3.5. Vydavatel si vyhrazuje právo:


přednostně zveřejnit příspěvky o akcích pořádaných OÚ,



určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky,



určit grafické zpracování příspěvku.

Tyto podmínky platí od 28.2.2017. Schváleno Zastupitelstvem Obce Štítiny na zasedání dne
27.2.2017.

Štěpán Koník
starosta obce

