Pravidla pro vydávání Roudnických novin
Článek 1 – základní ustanovení
Tento dokument stanovuje zásady pro zpracování a vydávání Roudnických novin (dále jen RN) jako
radničního periodika, působení redakční rady (dále jen RR), pravidla příjmu a zveřejňování příspěvků
a inzerce v RN. Jeho přílohou je ceník a parametry inzerce v RN.
Článek 2 – obecná ustanovení
RN jsou informačním zpravodajem města Roudnice nad Labem.
Vydavatelem RN je Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, se sídlem Karlovo náměstí 21,
413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „vydavatel“).
3. RN jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod reg. č. MK ČR E 11619. ISSN 1213-3418.
4. RN vycházejí jako měsíčník v nákladu 7.500 ks vždy na začátku jednotlivých měsíců s výjimkou
přelomu měsíců července a srpna. Tato čísla jsou spojena do jednoho „prázdninového dvojčísla“.
5. RN jsou plnobarevné noviny ve formátu A4, o rozsahu 20 nebo 24 stran, výjimečně i 16 nebo 28
stran, a to v závislosti na rozsahu aktuální informační potřeby městského úřadu a počtu
mimoredakčních příspěvků
6. RN obsahují plošnou, popř. řádkovou inzerci (viz čl. 8), a to za úplatu dle aktuálního ceníku (viz
příloha č. 1).
7. Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy k 15. dni v měsíci, výjimku tvoří prázdninové dvojčíslo. Výjimka
z provozních důvodů je vyhrazena, informace o ní bude sdělena v předchozím čísle.
8. Každé vydání RN obsahuje název a měsíc vydání (na přední straně). V tiráži každého čísla (strana
2 dole) jsou uvedeny údaje o vydavateli (název, sídlo, IČ), nákladu, distribuci, označení „periodický
tisk samosprávného územního celku“, evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR, složení
redakční rady, kontakty na šéfredaktora a inzerci (tisk@roudnicenl.cz), místo a datum vydání
současného čísla, datum uzávěrky a vydání příštího čísla.
9. Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku zajistit dodání
stanoveného počtu povinných výtisků příjemcům stanoveným v § 9 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10. Redakční zpracování RN zajišťuje vydavatel prostřednictvím RR RN. Tisk a distribuci RN provádějí
subjekty na základě smluvního vztahu s vydavatelem.
11. RN jsou distribuovány do každé domácnosti ve města zdarma. V papírové podobě jsou k dispozici
také v Informačním a dopravním centru Podřipska - Roudnice nad Labem, Arnoštova 88, 413 01
Roudnice n. L. a v elektronické podobě se umisťují na webové stránky města Roudnice nad Labem
www.roudnicenl.cz , kde se nachází také jejich archiv.
12. Náklady na vydávání a distribuci RN jsou hrazeny z prostředků vydavatele. Platby přijaté
za zveřejnění inzerátů jsou příjmem vydavatele.
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Článek 3 – tematické zaměření RN
1.

2.

3.

RN poskytují prostor pro informace týkající se bezprostředně města Roudnice nad Labem.
Do novin mohou přispívat zastupitelé, úředníci městského úřadu, příspěvkové organizace, obecně
prospěšné společnosti, členové různých spolků a společností, jež ve městě působí, i občané
města. Do RN mohou být zařazeny rovněž příspěvky jiných autorů, týkající se města a jeho okolí.
V RN nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti volebních stran a uskupení ve formě
inzerce, zprávy z jejich akcí ani pozvánky na přednášky či předvolební mítinky, články o celostátní
politice apod. RN nelze využívat k žádné volební kampani.
Počet ani řazení stran podle obsahu RN není striktně dáno a odpovídá aktuálním potřebám.

Článek 4 – vymezení odpovědnosti
1.
2.

3.

Za pravdivost a vhodnost obsahu Roudnických novin odpovídá vydavatel.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné
v periodickém tisku. Tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele (tiskový
zákon).
Za vydání RN odpovídá vydavateli šéfredaktor RR.
Článek 5 – Redakční rada RN

Vydávání Roudnických novin zajišťuje RR, která koordinuje činnosti potřebné k vydávání tištěné
i elektronické formy novin.
2. RR je nejméně pětičlenná a nejvýše sedmičlenná. Jmenuje a odvolává ji vydavatel (rada města).
RR si ze svého středu volí šéfredaktora.
3. Funkce člena RR je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost aktivně se účastnit činnosti
RR. Členové RR se podle svých možností rovněž podílejí na tvorbě a propagaci RN.
4. Členství v RR zaniká: a) vzdáním se funkce, b) odvoláním z funkce. Vzdání se funkce a odvolání
z funkce musí být písemné V případě odvolání zaniká členství dnem určeném v rozhodnutí
o odvolání, v případě vzdání se funkce dnem, kdy vydavatel obdrží písemné vyrozumění o vzdání
se funkce, není-li uvedeno datum pozdější.
1.

5.

6.

RR plní zejména tyto úkoly:
a) vytváří dlouhodobou koncepci vydávání RN,
b) schvaluje měsíční vydavatelské plány pro výrobu a distribuci RN,
c) stanovuje standardy pro zpracování příspěvků,
d) rozhoduje o grafické podobě novin a umístění inzerce,
e) posuzuje příspěvky, rozhoduje o jejich umístění a úpravách,
f) projednává opatření zásadního významu pro vydávání novin,
g) doporučuje vydavateli realizaci konkrétních opatření pro zvýšení kvality RN.
RR vydává statut, který upravuje podrobnosti její činnosti.
Článek 6 – pravidla vydávání RN

K příjmu textových i obrazových příspěvků v digitální podobě slouží e-mailová adresa
tisk@roudnicenl.cz.
2. Příspěvky došlé po uzávěrce (zpravidla 15. dne v měsíci) nebudou do připravovaného vydání
zařazeny.
3. Na otištění zaslaných příspěvků nevzniká právní nárok. Uveřejněné příspěvky nejsou honorovány.
4. Doporučená délka mimoradničních článků je maximálně 300 slov. V případě neúměrně dlouhého
textu může být vyžádaný i nevyžádaný příspěvek vrácen k přepracování. O přijetí, zkrácení
či nezveřejnění příspěvku rozhoduje RR.
5. Materiály na pokračování se neotiskují. Výjimku tvoří pouze redakční články a vyžádané příspěvky,
které mohou být delší a mohou být uveřejňovány i na pokračování. O tom v jednotlivých případech
rozhoduje RR.
6. RR má právo zkrátit nebo upravit příspěvky při zachování obsahu sdělení, odložit nebo pozastavit
otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje.
7. Příspěvek musí obsahovat nadpis, celé jméno autora a kontakt na autora. Za správnost údajů
v příspěvku odpovídá autor. Autor příspěvku by neměl záměrně uvádět nepravdivé, zavádějící
informace a uvádět čtenáře v omyl. Uvedené názory nemusejí vyjadřovat stanovisko RR.
8. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku autora.
9. Textové příspěvky nesmí být útočné nebo vulgární. V RN nebudou zveřejňovány příspěvky
diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženství či víry. Nebudou otištěny dopisy týkající se soukromých
či osobních sporů občanů a politiků. Nebudou otištěny anonymy a příspěvky, jejichž obsah zakládá
podstatu trestného činu či je v rozporu s dobrými mravy.
10. Finální verzi RN schvaluje šéfredaktor RN, na vědomí je před odesláním k tisku zasílána zástupci
vydavatele.
1.

Článek 7 – právo na odpověď a dodatečné sdělení
1.

Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení upravují ustanovení §§ 10 až 15a Zákona
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 8 – pravidla inzerce v RN

1.
2.
3.
4.
5.

V RN je uveřejňována reklama a inzertní sdělení (dále jen inzerce) na místech k tomu určených
a v souladu se Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
Inzerce v RN se zveřejňuje za úplatu dle ceníku a dalších pravidel, uvedených v příloze č. 1.
Inzerce může tvořit maximálně 25 % tiskové plochy RN.
Vydavatel neuveřejní reklamu, která je v rozporu se zákonem 40/1995 Sb.:
Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, kterou uzná za nevhodnou.
Článek 9 – závěrečná ustanovení

Tato Pravidla pro vydávání Roudnických novin včetně přílohy č. 1 - Ceník a parametry inzerce
v Roudnických novinách byla schválena Radou města Roudnice nad Labem dne 11. září 2019
usnesením č. 411/2019, účinnosti nabývají dnem 1. října 2019.

……………………………………
Ing. František Padělek, starosta

Příloha č. 1: Ceník a parametry inzerce v Roudnických novinách

V Roudnických novinách je uveřejňována reklama a inzertní sdělení na místech k tomu určených
a v souladu se Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem objednávek inzerce a tiskových podkladů: tisk@roudnicenl.cz, vždy nejpozději do 15. dne
předchozího měsíce.
Požadavky na tiskové podklady: Tiskové PDF v barevnosti CMYK - všechna písma jsou řádně obsažena
v souboru nebo převedena do křivek. Další možnost: Soubor JPG, Minimální rozlišení rastrových
podkladů 300 dpi. Nepřípustné jsou skenované podklady ani jiné rozměry či jiná orientace grafiky (šířka
x výška).
Kapacita ploch je omezená.
Formát novin: A4 – 210 x 297 mm, celobarevný, tiskový formát: 185 x 263 mm.
Ceník plošné inzerce
Fomát

rozměr šířka x výška

cena - 1 vydání

1 strana

185 x 263 mm

10 000 Kč

1/2 strany

185 x 130 mm

5 000 Kč

1/4 strany

90 x 130 mm

2 500 Kč

1/8 strany

90 x 62 mm

1 250 Kč

vizitka

90 x 50 mm

950 Kč

obdélník

60 x 80 mm

960 Kč

Množstevní sleva 30 %. Slevu je možno uplatňovat od trojího zveřejnění v řadě (v případě jedné
objednávky trojího a četnějšího zveřejnění či v případě, kdy bude učiněna první objednávka např. pro
č. 1/2020, druhá objednávka pro č. 2/2020 a třetí pro č. 3/2020). O slevu je dále možno zažádat při
dodatečné objednávce třetího případně četnějšího zveřejnění ve stejném roce. V případě, že se inzerent
rozhodne hradit výslednou částku za vícenásobnou inzerci způsobem měsíčních splátek, bude sleva
započítána až na poslední faktuře.
Roudnické nevládní nebo neziskové organizace a spolky, školy a školská zařízení a příspěvkové
organizace Města Roudnice nad Labem a organizace jím zřizované nebo zakládané mají paušální slevu
80 % pro inzerci nekomerčního charakteru. Organizace zřizované nebo zakládané vydavatelem mají
navíc v každém čísle RN zdarma ¼ strany.
Příplatek 20 % za grafické zpracování inzerátu.
Vlastní inzerce vydavatele není zpoplatněna.
Nekomerční řádková inzerce společenského charakteru (např. poděkování, vzpomínka) v jednotlivých
případech téhož inzerenta, v rozsahu max. 300 znaků bez mezer, je bezplatná. Komerční řádková
inzerce není v nabídce.
Zmenšenina plakátu na šířku 1 sloupce je na požádání k článku zdarma.
Vhodnost zařazení a umístění inzerce posuzuje redakční rada.
Alternativou zadávání plošné inzerce při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí je jejich
vkládání do systému RAK (Roudnické akce). Případné informace na tisk@roudnicenl.cz.

