Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 24/5/2019
ze dne 11. 2. 2019

k vydání „Zásad zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj“ a
k odvolání Editorky a ke jmenování Vedoucí redaktorky redakční rady

Rada obce Zdiby

I.

Souhlasí
s předloženým návrhem nových zásad zpracování a vydávání periodika Zdibský
zpravodaj,

II. Ruší

s účinností od 11. 2. 2019 dosavadní vnitřní předpis obce Zdiby č. 1/2016 ze dne
16. 10. 2017, a to Zásady zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj

III. Vydává

s účinností od 11. 2. 2019 předpis obce Zdiby s názvem „Zásady zpracování a
vydávání periodika Zdibský zpravodaj“, v nichž stanoví podrobnosti, pravidla,
postupy a zásady jednání členů redakční rady při tvorbě Zdibského zpravodaje; jenž
jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení.

IV. Odvolává

paní Evu Macháčkovou z pozice Editorky Zdibského zpravodaje, do které byla
jmenována usnesením Rady obce Zdiby č. 15/3/2019 ze dne 18. 1. 2019 v souladu
s předpisem dle čl. II tohoto usnesení,

V.

Jmenuje
paní Evu Macháčkovou v souladu s přepisem dle čl. III tohoto usnesení do pozice
Vedoucí redaktorky Zdibského zpravodaje 2019

VI. Ukládá

starostce obce

1) Informovat ostatní členy Redakční rady periodika Zdibský zpravodaj o
jmenování paní Evy Macháčkové do funkce Vedoucí redaktorky

2) Zajistit zveřejnění změn na webových stránkách obce Zdiby

3) Zajistit seznámení členů redakční rady Zdibského zpravodaje s přijatými
zásadami zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj dle čl. III tohoto
usnesení
Termín: 13. 2. 2019

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:

radní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.

Projednáno s:

s členkou dle bodu IV a V usnesení

Provede:

Na vědomí:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

členům redakční rady Zdibského zpravodaje

Zásady zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 24/5/2019

Radě obce Zdiby je předkládán ke schválení v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů (Tiskový zákon) návrh í předpisu definujícího zásady zpracování a vydávání
periodika Zdibský zpravodaj (dále jen Vnitřní předpis). Tento Vnitřní předpis vymezuje
především tematické zaměření Zdibského zpravodaje (dále také jako ZZ), odpovědnost
při vydávání ZZ, vymezení činnosti a pravomocí redakční rady a redakce ZZ, jednací řád
redakční rady, strukturu redakce ZZ, jakož i pravidla pro publikování ve ZZ, včetně
pravidel pro příjem a zveřejňování inzerce.

Současně tento Vnitřní předpis nově stanoví funkci vedoucího redaktora namísto
dosavadního editora. V návaznosti na tuto skutečnost je radě obce předkládáno ke
schválení odvolání paní Evy Macháčové z pozice Editora s účinností ke dni schválení
předkládaného usnesení a v souladu s novým Vnitřním předpisem je současně
předkládán návrh na její jmenování do pozice vedoucí redaktorky Zdibského zpravodaje.

Schváleno usnesením Rady obce Zdiby č. 24/5/2019 ze dne 11. 2. 2019

Obec Zdiby

Zásady zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj
(vydaná dne 11. 2. 2019)
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ČÁST I
Základní ustanovení
Článek 1
Tento vnitřní předpis stanovuje zásady zpracování a vydávání Zdibského zpravodaje (dále jen
ZZ), činnost redakční rady a její jednací řád, strukturu redakce, pravidla příjmu a zveřejňování
příspěvků a inzerce. Přílohou tohoto vnitřního předpisu je platný ceník inzerce (Příloha č. 1).

ČÁST II
Zdibský zpravodaj
Článek 2
Obecná ustanovení
ZZ je informačním zpravodajem obce Zdiby vydávaným v souladu se zákonem č. 46/2000
Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů (dále jako „Tiskový zákon“).
2. Vydavatelem ZZ je obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČ: 0024 1032 (dále jen
„vydavatel“).
3. ZZ je registrován jako periodikum obce Zdiby u Ministerstva kultury ČR pod reg. č. MK
ČR E 12691.
4. Ochranná známka Zdibský zpravodaj bude zaregistrována u Úřadu průmyslového
vlastnictví.
5. ZZ vychází jako občasník v nákladu dle aktuálních potřeb vydavatele.
6. Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy 10 dní před vydáním ZZ. O termínu uzávěrky
rozhoduje redakční rada ZZ a o uzávěrce informuje čtenáře, přispěvatele a inzerenty
prostřednictvím webových stránek vydavatele.
7. Každé vydání ZZ obsahuje: název, měsíc a číslo vydání (na titulní straně). V tiráži každého
čísla jsou uvedeny následující údaje: Název časopisu, číslo a datum vydání, vydavatel
a adresa redakce (název, sídlo, telefon, e-mail), evidenční číslo přidělené Ministerstvem
kultury ČR, složení redakční rady, místo vydávání a údaje, že „ZZ je periodikem územně
samosprávného celku.“ a že „ZZ je občasníkem.“
8. Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku zajistit
dodání stanoveného počtu povinných výtisků příjemcům stanoveným v § 9 odst. 1
Tiskového zákona.
9. Redakční a grafické zpracování, jazykové korektury a tisk ZZ zajišťuje vydavatel vlastními
kapacitami či smluvně na základě řízení pro zadávání zakázek malého rozsahu.
10. ZZ je distribuován do domácností v rámci obce zdarma. V papírové podobě je k dispozici
také na obecním úřadě, a dle potřeby případně také v sídlech jiných institucí, případně v
některých prodejnách na území obce Zdiby.
1.
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11. Náklady na vydávání a distribuci ZZ jsou hrazeny z prostředků vydavatele.
12. Vydání ZZ jsou dostupná také v elektronické verzi na www.obeczdiby.cz v sekci Zdibský
zpravodaj.

Článek 3
Tematické zaměření ZZ
1.

ZZ slouží občanům Zdib k získávání objektivních, korektních a vyvážených informací
o dění v obci. Informuje občany a podnikatelské subjekty o zásadních rozhodnutích orgánů
obce, zastupitelstva obce a rady obce, o působnosti vydavatele v oblasti státní správy
a samosprávy, o dění v kulturní, společenské, hospodářské a sportovní oblasti, včetně
informací o akcích probíhajících na území obce a okolí. Prostor ZZ slouží zpravodajství,
publicistice včetně dopisů čtenářů, neziskovému sektoru, kultuře, školství, sportu
a oddechovým tématům. Cílem ZZ je taktéž otevírat veřejnou diskuzi k tématům týkajících
se primárně obce Zdiby a tím umožnit občanům s trvalým pobytem v obci Zdiby větší účast
na řešení aktuálních či dlouhodobých problémů obce.
Ve ZZ jsou zveřejňována zejména následující témata:
a) úvodník starostky příp. místostarostky;
b) informace o činnosti vydavatele včetně zpráv ze zastupitelstva a rady obce;
c) informace z výborů zastupitelstva a komisí rady, včetně redakční rady ZZ
d) informace o činnosti subjektů, jichž je vydavatel zřizovatelem, zakladatelem či
vlastníkem;
e) informace o činnosti státní správy a samosprávy;
f) anketní otázky s odkazem na probíhající průzkumy veřejného mínění a pozvánky
k veřejné diskuzi
g) informace o činnosti občanských nebo zájmových sdružení, neziskových organizací,
občanských spolků sídlících primárně ve Zdibech;
h) příspěvky informující o akcích ve Zdibech a okolí;
i) rozhovory;
j) příspěvky občanů obce;
k) dopisy čtenářů;
l) soutěžní otázky, soutěžní výzvy, vyhlášení korespondenčních soutěží a jejich výsledků
m) placená inzerce.

2.

Témata jsou řazena dle priorit vydavatele (dále jen „Preference vydavatele“), a to sestupně
s tématem pod bodem a) s nejvyšší prioritou až po bod m) s prioritou nejnižší.
V souladu se zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se mění Tiskový zákon, poskytuje ZZ
objektivní a vyvážené informace. Objektivita předmětného periodika je zaručena
zajištěním přiměřeného prostoru pro zveřejňování sdělení vyjadřujícího názory členů
zastupitelstva různých politických směrů. Vzhledem k tomu, že vydavatel ZZ nese dle § 4
Tiskového zákona odpovědnost za obsah periodického tisku, vyhrazuje si právo
zveřejňovat pouze příspěvky řídící se Pravidly pro publikování ve ZZ, které jsou obsažené
zejména v článku 9 tohoto vnitřního předpisu. Předpokládanou hodnotou zakázky se
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3.

rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění
veřejné zakázky za stanovené období. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy
rozhodná cena bez DPH.
Ve ZZ nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti volebních stran ve formě inzerce
volebních stran, zprávy z akcí volebních stran, pozvánky na předvolební mítinky, volební
agitace, články o celostátní politice apod.

Článek 4
Odpovědnost
1.
2.
3.
4.

Za obsah ZZ odpovídá vydavatel.
Za gramatickou správnost příspěvků ZZ odpovídá vydavatel.
Za pozvánky na akce nebo jiné vložené propagační materiály dodané elektronickou cestou
(např. ve formě souborů pdf nebo jpg) je zodpovědný jejich autor.
Za obsah inzerátu je zodpovědný jeho zadavatel. Vydavatel neodpovídá za pravdivost
údajů obsažených v inzerci. Toto neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele.

ČÁST III
Redakční rada ZZ a redakce ZZ
Článek 5
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Redakční radu (dále jen RR) jako svou komisi zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění, rada obce Zdiby. Ta také
jmenuje a odvolává z funkce vedoucího redaktora (dále jen Vedoucí redaktor) a jednotlivé
členy RR.
RR má nejméně 3 a nejvíce 5 členů, a to včetně Vedoucího redaktora a editora (dále jen
Editor), pokud je tento RR zvolen. Členové zastupitelstva obce Zdiby mohou být zvoleni
členy RR, avšak jejich počet nesmí přesáhnout polovinu všech členů RR.
V čele redakční rady je Vedoucí redaktor.
Redakční rada a Vedoucí redaktor se ze své funkce zodpovídá radě obce.
Vedoucí redaktor a Editor zastávají funkci redakce ZZ; ostatním členům RR náleží funkce
kontrolní (zejména zda redakce ZZ koná v souladu s tiskovým zákonem a těmito pravidly;
součástí prováděné kontroly bude i kontrola zda je dodržena objektivita, nestrannost
a zachování informačního charakteru článků).
Veškeré způsobilé náklady na provoz redakce ZZ hradí vydavatel, ať už přímo či oproti
účtence doložené členem RR do pokladny obce Zdiby. O pořízení drobného hmotného
majetku nutného pro provoz redakce rozhoduje rada obce na návrh Vedoucího redaktora.
Činnost RR zaniká s ukončením mandátu rady obce nebo dnem zvolení nové redakční rady
radou obce.
Případnou rezignaci předkládá člen RR k rukám Vedoucího redaktora, který ji neprodleně
předloží radě obce k projednání. Vedoucí redaktor předkládá svou rezignaci radě obce.
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Článek 6
Jednací řád redakční rady
RR se schází podle potřeby, zpravidla před vydáním ZZ.
Schůzi RR svolává, připravuje a řídí Vedoucí redaktor nebo starostkou či Vedoucím
redaktorem pověřený člen RR.
3. Schůze RR může být po dohodě s Vedoucím redaktorem svolána na pokyn starostky
a Vedoucí redaktor tak bezodkladně učiní dle bodu 2 článku 6 tohoto vnitřního předpisu.
V takovém případě je starostka účastna jednání RR s hlasem poradním.
4. RR je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
5. Schůze RR je neveřejná; RR může rozhodnout, kdo se kromě členů RR jednání zúčastní.
6. Schůzí RR se může s hlasem poradním účastnit starostka obce, tajemník obce a členové
rady obce, jimž je termín schůze s dostatečným předstihem dán na vědomí svolavatelem
schůze RR.
7. Pokud se RR usnáší, činí takto většinou hlasů všech svých členů. Starostka obce a členové
rady obce mají hlas pouze poradní. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Vedoucího
redaktora.
8. Ze zasedání RR se pořizuje neveřejný zápis, který může být na vyžádání předložen radě
obce.
9. RR si ze svých členů volí Editora. Pokud Editor není zvolen, zastává tuto funkci Vedoucí
redaktor.
10. Veškeré administrativní úkony spojené s vydáváním ZZ zajišťuje starostka nebo Vedoucí
redaktor, popř. některým z nich pověřený člen RR.
1.
2.

Článek 7
Činnost redakční rady
RR zejména:
a) zajišťuje vydávání ZZ;
b) navrhuje aktuální témata vhodná ke zpracování v jednotlivých číslech ZZ;
c) poskytuje podněty a návrhy ke zkvalitnění obsahu a grafické úpravy ZZ;
d) vypomáhá Vedoucímu redaktorovi a Editorovi s výkonem jejich funkce
e) v souladu s Preferencemi vydavatele (viz. článek 3 odst. 1 tohoto vnitřního předpisu)
schvaluje tematický obsah a grafický vzhled ZZ;
f)

v souladu s Preferencemi vydavatele schvaluje obsah jednotlivých vydání ZZ,
případně jejich jednorázovou grafickou úpravu;

g) schvaluje tematické přílohy či změnu rozsahu;
h) projednává podněty, návrhy, stížnosti a připomínky k obsahu a grafické úpravě ZZ,
stejně jako k distribuci ZZ.
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i)

na návrh Vedoucího redaktora rozhoduje o zařazení, rozdělení, zkrácení, vrácení
k přepracování popř. vyřazení příspěvků

Článek 8
Struktura redakce
1.

2.

Vedoucí redaktor
a) je členem RR, jíž předsedá;
b) na základě rozhodnutí RR odpovídá za konečnou podobu ZZ;
c) zajišťuje potřebné materiály, oslovuje a komunikuje s autory, shromažďuje příspěvky
určené ke zveřejnění ve ZZ, předává je Editorovi k úpravám, pokud tuto funkci sám
nevykonává;
d) ve spolupráci s Editorem, pokud tuto funkci sám nevykonává, navrhuje redakční radě
k projednání zařazení, rozdělení popř. zkrácení příspěvků;
e) navrhuje RR k projednání vyřazení příspěvků či vrácení k přepracování, pokud tyto
odporují Pravidlům pro publikování v ZZ dle článku 9 tohoto vnitřního předpisu, a to
i v případě příspěvků navržených takto Editorem;
f) osobně či v zastoupení pověřeného člena RR písemnou formou informuje autory,
jejichž příspěvek byl rozdělen, zkrácen, vyřazen či vrácen k přepracování, o usnesení
RR v této věci a o důvodech tohoto usnesení.
Editor
a) je členem RR a může být současně Vedoucím redaktorem;
b) kontroluje, zda články odpovídají Pravidlům pro publikování v ZZ dle článku 9 tohoto
vnitřního předpisu, a to zejména s ohledem na gramatickou a stylistickou správnost,
a navrhuje Vedoucímu redaktorovi vyřazení popř. vrácení příspěvků k přepracování,
pokud shledá vážné závady;
c) ve spolupráci s ostatními členy RR kontroluje věcnou a gramatickou správnost
publikovaných textů, popř. zajišťuje jazykové korektury, a v případě nutnosti provádí
editační úpravy, které však nemění smysl textu;
d) komunikuje s autory v případě nejasností v textu;
e) rozhoduje o pořadí příspěvků v ZZ s ohledem na Preference vydavatele (viz. článek
3 odst. 1 tohoto vnitřního předpisu);
f) předává revidovanou verzi ZZ Vedoucímu redaktorovi a RR ke schválení.

ČÁST IV
Pravidla pro publikování
Článek 9
Příjem a zveřejňování příspěvků ve ZZ
1.

Příspěvky a fotografie lze doručit:
a) v digitální podobě na e-mail: redakceZZ@obeczdiby.cz;
b) osobně na podatelnu obecního úřadu Zdiby v obálce označené „Redakce ZZ“;
c) poštou na adresu Redakce ZZ, Průběžná 11, 250 66 Zdiby;
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2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
3. Příspěvky uveřejněné ve ZZ nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
4. Příspěvky do nejbližšího vydání je nutné doručit do data uzávěrky. Později doručené
příspěvky se budou považovat jako příspěvky do čísla bezprostředně následujícího.
5. Přípustná délka a forma příspěvku:
a) oficiální materiály (např. vyhlášky, usnesení zastupitelstva a rady obce, důvodové
zprávy, tiskové zprávy vedení obce, či informační sdělení obecního úřadu), které je
nutné publikovat doslovně, nejsou omezené počtem znaků;
b) maximální délka zpráv ze spolků, příspěvkových organizací, občanů a příspěvků
zastupitelů činí max. 3000 znaků včetně mezer;
c) doporučená délka pozvánek na akce v textové podobě činí 400 znaků;
d) doporučená délka popisků k fotografiím je maximálně 300 znaků, do kterých není
započteno jméno autora;
e) fotografie, loga či obrázky mají podobu samostatného obrazového souboru v jpg nebo
pdf formátu, případně je lze předat do podatelny OÚ k oskenování. O umístění
přiložených obrázků či fotografií v příslušném textu příspěvku se rozhoduje až při
finálním grafickém zpracování. Fotografie s rozlišením menším než 300 dpi nejsou
vhodné pro tisk. U fotografie musí být uveden její popis a jméno autora.
6. V případě příspěvku, který přesahuje maximální počet znaků určený v čl. 9 odst. 5, musí
žadatel o otisknutí příspěvku písemně odůvodnit důvod, pro který článek přesahuje
maximální počet znaků. RR si vyhrazuje právo zkrátit a upravit příspěvky při zachování
obsahu sdělení, odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah
a kapacitu zpravodaje, případně vrátit příspěvek autorovi k přepracování, aby byly splněny
podmínky dle čl. 9 odst. 5.
7. O přijetí, rozdělení, zkrácení, vyřazení příspěvku či vrácení k přepracování rozhoduje RR
na návrh Vedoucího redaktora, jehož prostřednictvím, či prostřednictvím pověřeného člena
RR, také informuje autora o svém usnesení, a to písemnou formou včetně případného
uvedení důvodu rozdělení, zkrácení, vyřazení či vrácení k přepracování.
8. Pokud RR nezíská ke zveřejnění upraveného příspěvku souhlas a není-li předem
domluveno s autorem jinak, článek není otištěn.
9. Redakce ZZ má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, ale není povinna
jazykově, nebo stylisticky příspěvek upravovat. V případě závažných gramatických nebo
stylistických pochybení textu nebo v případě nesrozumitelnosti textu má RR právo
takovýto příspěvek vrátit autorovi k přepracování nebo jej zcela vyřadit.
10. Příspěvky s marginálním, nezajímavým, vágním, nemravným, pomlouvačným,
nepodloženým či spekulativním tématem mohou být z rozhodnutí RR vyřazeny.
11. Vrácením k přepracování dává RR autorovi možnost nápravy závažných formálních závad
a rozporů s Pravidly pro publikování ve ZZ. Jakýkoliv požadavek RR na změnu smyslu
textu, názoru či informace v textu obsažené není přípustný. Změna významu
přepracovaného textu je možná, avšak výhradně z vůle autora.
12. K přepracování může být příspěvek vrácen autorovi pouze jednou. Pokud nebudou
v dostatečné míře odstraněny formální závady, kvůli kterým byl příspěvek vrácen,
rozhoduje RR o vyřazení příspěvku.
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13. Na přepracovaný příspěvek se nahlíží jako na nové podání, vyjma bodu 12 článku 9 tohoto
vnitřního předpisu.
14. Příspěvek musí obsahovat nadpis, celé jméno a příjmení autora, název obce a část obce.
Tyto informace budou zveřejněny. Dále příspěvek musí obsahovat korespondenční
a případně i e-mailový kontakt na autora, který nebude zveřejněn. Za správnost údajů
v příspěvku odpovídá autor, nikoliv vydavatel. Zveřejněné názory nemusí vyjadřovat
stanovisko vydavatele a redakční rady ZZ.
15. Příspěvky musí být podepsány jménem a příjmením. Anonymní příspěvky nebo příspěvky
označené pouze značkou, nebudou zveřejněny.
16. Příspěvky nesmí být útočné ani vulgární. Ve ZZ nebudou vydávány příspěvky
diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženství či víry, politické orientace nebo sociální situace.
Nebudou otištěny příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů občanů a politiků.
Dále nebudou otištěny příspěvky, jejichž obsah zakládá podstatu trestného činu nebo je
v rozporu s dobrými mravy.
17. Obrazové pozvánky budou přednostně umisťovány u akcí pořádaných obcí a akcí, nad
kterými obec převzala záštitu.

Článek 10
Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení
Právo na odpověď, a právo na dodatečné sdělení upravují ustanovení zejména §§ 10 až 15
zákona č. 46/2000 Sb., Tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST V
Inzerce
Článek 11
1.
2.
3.

4.

ZZ obsahuje plošnou inzerci.
Inzerce se ve ZZ zveřejňuje za úplatu dle aktuálního ceníku (Příloha č. 1). Ceník je
zveřejněn na webových stránkách obce www.obeczdiby.cz.
Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena k datu splatnosti faktury. Finanční příjem
z inzerce je příjmem vydavatele. V případě, že platba za inzerci nebude řádně a včas
zaplacena, nedojde k otištění inzerce.
Aktuální vydání ZZ bude vždy zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách
obce Zdiby, kde je ke kontrole i obsah zaplacené inzerce

Článek 12
Pravidla pro příjem a zveřejňování inzerce ve ZZ
1.
2.

Uveřejňování inzerce se řídí Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění
pozdějších předpisů.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.
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3.

4.

Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit:
a) inzerci nebo reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej,
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy;
b) inzerci klamavou;
c) inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, obsahuje jakoukoliv diskriminaci
z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti, nebo napadá náboženské či národnostní cítění,
ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost,
obsahuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu a reklamu,
která napadá politické přesvědčení;
d) inzerci, která podporuje chování poškozující zdraví, nebo ohrožující bezpečnost osob,
nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.
e) jakoukoliv politickou inzerci politických stran a sdružení, či jednotlivců
Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, kterou uzná za nevhodnou

Závěrečná ustanovení
1.
2.

Zrušují se dosavadní vnitřní předpis obce Zdiby č. 1/2016 ze dne 16. 10. 2017, „Zásady
zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj“
Tyto zásady byly schváleny na jednání Rady obce Zdiby dne 11. 2. 2019, číslem usnesení
25/5/2019, s účinností od 11. 2. 2019.

Ve Zdibech dne 11. 2. 2019

JUDr. Eva Slavíková v. r.
Starostka

Příloha č. 1: Ceník inzerce
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Ceník inzerce ve Zdibském zpravodaji
platný od 11.2.2019
1/1 celá strana#
na spad

1/2 strany
na spad, na šířku

spadávka 5mm

spadávka 5mm

3400Kč*

1700Kč*

1/2 strany
na spad, na výšku

1/4 strany
na spad, podval

spadávka 5mm

spadávka 5mm

1700Kč*

850Kč*

1/1 celá strana
na zrcadlo

1/2 strany
na zrcadlo, na šířku

3000Kč*

1500Kč*

1/2 strany
na zrcadlo, na výšku

1/4 strany
na zrcadlo, na výšku

1500Kč*

750Kč*

1/8 strany
na zrcadlo, vizitka

objednávky inzerce zasílejte na e-mail:
redakceZZ@obeczdiby.cz
nebo poštou na adresu:
Redakce ZZ, Průběžná 11, 250 66 Zdiby

375Kč*

#

základní tiskový formát: 210x260 mm
* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

