ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC „LEKNÍN“ A VYSÍLÁNÍ
„LEKNÍN.TV“
Článek 1 – Úvodní ustanovení
1) Zásady upravují vydávání informačního zpravodaje města Heřmanův Městec „Leknín“ (dále jen „Leknín“) a vysílání
„Leknín.TV“ z hlediska:
a) obsahové náplně zpravodaje Leknínu a obsahové náplně vysílání Leknínu.TV
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání Leknínu a přípravy vysílání Leknínu.TV
2) Zásady jsou závazné pro všechny orgány státní správy a samosprávy města Heřmanův Městec a Městského úřadu Heřmanův
Městec i všechny ostatní přispěvovatele.
3) Zásady Leknínu vycházejí ze zákona č. 46/2000 Sb. tiskový zákon ve znění změn a doplňků.

Článek 2 – Základní ustanovení pro Leknín
1) Vydavatelem Leknínu je Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, Heřmanův Městec, 538 03.
2) Leknín je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 21320
3) Vydávání Leknínu zpracovává Redakce Leknínu a předkládá pracovní podobu zpravodaje Redakční radě k připomínkování a
konečné úpravě.
4) Tisk a distribuci Leknínu zajišťuje šéfredaktor.
5) Leknín vychází jednou za měsíc, ve formátu A4 a plnobarevné podobě.
6) Leknín je distribuován bezplatně do všech domácností v Heřmanově Městci a místních částech Chotěnice, Konopáč, Nová
Doubrava a Radlín, všem organizacím zřízeným či řízeným městem. Leknín je připraven k odběru pro členské obce DSO
Heřmanoměstecko, a to v Turistickém informačním centru v předem dohodnutém počtu.
7) Náklady na vydávání Leknínu a jeho distribuci jsou hrazeny z rozpočtu města Heřmanův Městec.

Článek 3 – Obsah Leknínu
1) Město Heřmanův Městec vydává Leknín za účelem poskytování objektivních informací týkajících se společenského,
kulturního, sportovního, hospodářského a dalšího dění ve městě a mikroregionu Heřmanoměstecko občanům města a
místních částí.
2) V Leknínu jsou zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti místní samosprávy (zvláště o připravovaných rozhodnutích zásadně se dotýkajících rozvoje města a
života občanů)
b) informace Městského úřadu a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti
c) sdělení a informace o dění ve městě
d) názory členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve Městě Heřmanův Městec
e) informace organizací zřizovaných městem a institucí veřejného života (zájmové spolky, občanská sdružení, církve apod.)
f) dotazy a názory občanů týkající se dění ve městě (čl. 4).
g) osobní zprávy (vzpomínky apod.)
h) historie, památky a zajímavosti města
3) V Leknínu nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. Výjimka je v době před konáním
komunálních voleb, kde každé hnutí či politická strana dostane Redakční radou předem určený prostor. V Leknínu nejsou
zveřejňovány příspěvky, které jsou anonymní, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo těmito zásadami. Příspěvky jsou
v Leknínu zveřejňovány formou:
a) pravidelných rubrik
b) samostatných článků nebo pozvánek
c) inzerátů (čl. 5)
4) Články určené ke zveřejnění v Leknínu shromažďuje Turistické informační centrum a po uzávěrce je přeposílá šéfredaktorovi
a grafikovi.
5) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky daného čísla. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti
daného čísla, navrhne šéfredaktor Redakční radě dle priorit (čl. 3, bod 2) výběr příspěvků ke zveřejnění. Tímto rozhodnutím
nesmí být omezena práva daná čl. 4 těchto zásad. Autorům neuveřejněných příspěvků podá bez zbytečného odkladu
předseda Redakční rady zprávu se zdůvodněním neuveřejnění či odložení uveřejnění. Příspěvky došlé po termínu uzávěrky
budou předány šéfredaktorovi a grafikovi.
6) Příspěvky uveřejněné v Leknínu nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
7) Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele.
8) Při řešení sporných případů a omezení, má vždy přednost režim platného tiskového zákona.

Článek 4 – Rubrika Leknínu „Názory občanů“
1) V Leknínu je vyhrazena jedna osmina vydání pro pravidelnou rubriku „Názory občanů“. Zde jsou uveřejněny v došlém pořadí
názory občanů. V případě překročení kapacity rubriky budou příspěvky zveřejněny v daném pořadí v příštím čísle. O tomto
postupu Redakční rada informuje bez zbytečného odkladu autora a ověří jeho trvající zájem na zveřejnění.
2) V jednom čísle může občan v této rubrice publikovat pouze jeden text.
3) Pokud má názor charakter dotazu, zajistí šéfredaktor vyjádření dotčené osoby, odpovědného úředníka či reprezentanta
samosprávy. Pokud byl článek zaslán v krátké době před uzávěrkou a není možné z časových důvodů zajistit okamžitou
odpověď, bude tak učiněno v následujícím vydání Leknínu.
Toto vyjádření je otištěno nad rámec vyhrazeného formátu rubriky Názory občanů.

Článek 5 – Inzerce v Leknínu
1) Inzerce je v Leknínu zveřejňována za úplatu. Výši úhrady za inzerci stanoví Rada města Heřmanův Městec (platný ceník
inzerce Leknínu – viz. Příloha č. 1 těchto zásad).
2) Uveřejněna bude výhradně inzerce komerčního charakteru.
3) Uveřejnění inzerce není nárokové.
4) O uveřejnění rozhoduje Redakční rada s ohledem na množství příspěvků.
5) Inzerát musí být uhrazen do termínu uzávěrky zpravodaje.
6) Platby za zveřejnění inzerátů v Leknínu jsou příjmem do rozpočtu města Heřmanův Městec.

Článek 6 - Redakce Leknínu
1) Redakce - složení může být: profesionál, dobrovolník, zastupitel, úředník, externí dodavatel.
2) Redakci jmenuje Rada města ve tříčlenném složení (co se týká redakční části, jde o zbytkovou pravomoc Rady města danou §
102 odst. 3).
3) Šéfredaktora navrhne Radě města ke jmenování ze svého středu Redakce .
4) Šéfredaktor kromě povinností vyplývajících z obecně platných předpisů:
a) řídí Redakci a rozděluje úkoly jednotlivým členům Redakce
b) odpovídá za zpracování příspěvků do konečné podoby pro tisk a předkládá je Redakční radě
c) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování Leknínu a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
d) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a dalších příspěvků informujících o činnosti Městského úřadu Heřmanův Městec
e) zajišťuje příspěvky informující o činnosti organizací zřizovaných městem, školských a kulturních zařízení, sportovních
jednot a klubů i ostatních občanských iniciativ.
f) v pravomoci šéfredaktora je zařazování aktualit a článků, které nelze z časových důvodů zařadit do uzávěrky, a to
nejpozději do termínu jednání Redakční rady
g) odpovídá za včasné předání grafických podkladů pro tisk
h) účastní se zasedání Redakční rady s hlasem poradním
i) vyhodnocuje ekonomický aspekt vydávání z hlediska dodavatele a posuzuje, zda se plní ustanovení smlouvy.
j) dodržuje základní pravidla, „Kodexu dobrého radničního periodika – Desatero“, které je součástí tohoto dodatku a řídí
se platným tiskovým zákonem.

Článek 7 – Základní ustanovení pro Leknín.TV
1) Vydavatelem Leknín.TV je Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, Heřmanův Městec, 538 03.
2) Obsah Leknín.TV zpracovává redakce Leknín.TV.
3) Zpravodajství Leknín.TV vychází v pravidelných intervalech, nejméně 1x za 14 dní. Současně vychází i kratší reportáže či
upoutávky.
4) Leknín je distribuován bezplatně prostřednictvím kanálu Youtube a Facebook.
5) Náklady na vydávání Leknínu.TV jsou hrazeny z rozpočtu města Heřmanův Městec.

Článek 8 – Redakce Leknín.TV
1) Redakci Leknín.TV jmenuje a odvolává Rada města.
2) Zástupcem Redakce Leknínu.TV je dramaturg, který odpovídá za skladbu programu vysílání.
3) Dramaturg předkládá předsedovi Redakční rady plán programu Leknín.TV pro nejbližší vysílání, a to 2-3 dny před jednáním
Redakční rady.
4) V pravomoci dramaturga je zařazování aktualit a zpráv, které nelze z časových důvodů projednat s Redakční radou. Za takové
aktuality pak přímo zodpovídá dramaturg.
5) Dramaturg nebo jím pověřený zástupce se účastní jednání Redakční rady, je-li k tomu vyzván jejím předsedou.

Článek 9 – Redakční rada Leknínu a Leknínu.TV (také zmiňována jako Redakční rada)
1) Redakční rada je jmenována Radou města Heřmanův Městec. Každá politická strana či hnutí zastoupená v Zastupitelstvu
města Heřmanův Městec v daném volebním období má právo na jednoho člena Redakční rady.
2) Žádný člen Redakční rady nemá právo veta.
3) Redakční rada volí ze svého středu předsedu a jeho zástupce. Předseda Redakční radu svolává a řídí. Redakční rada musí být
svolána minimálně jednou měsíčně před vydáním každého čísla Leknínu.
4) Redakční rada:
a) schvaluje případně upravuje tematický obsah Leknínu a grafickou úpravu
b) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Leknínu
c) stanovuje termíny uzávěrky a vydávání Leknínu
d) schvaluje plán programu Leknín.TV pro nejbližší vysílání
e) podává podněty na doplnění plánu programu pro Leknín.TV
f) vyhodnocuje aktuality neprojednané v plánu programu Leknín.TV, v případě nevyhovující aktuality informuje předseda
Redakční rady Radu města
g) v případě potřeby vyzve k účasti na své jednání dramaturga Leknín.TV
5) Redakční rada rozhoduje na jednáních Redakční rady. Z jednání Redakční rady vyhotovuje zápis její předseda, nebo jim
pověřený člen.

Článek 11 – Závěrečné ustanovení
1) Tyto zásady byly schváleny na zasedání Rady města dne 21.10.2017 a vstupují v platnost dnem schválení. Ruší se zásady ze
dne 03.02.2014.

DESATERO - Kodex dobrého radničního periodika:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce
Komentáře jsou odděleny od zpráv
Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce
Avizování témat připravovaných k uveřejněním zastupitelům, občanům, iniciativám
Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní)
Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či klubu (vč. opozičního)
Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem)
Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení bez „nápravných" komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se
poslední
9) Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů, hlasování, diskuse, alternativních řešení
10) Budoucí připravovaná rozhodnutí: umožnit veřejnosti se vyjádřit, ovlivnit a spoluvytvářet

Otakar Volejník
místostarosta města

