Pravidla pro tvorbu Jenštejnského občasníku
Základem následujících pravidel je dokument Doporučení pro vydávání periodik
samosprávami, který vznikl za pomoci Evropské unie a Open Society Fund Praha.
Kromě dále uvedených pravidel je třeba při tvorbě Jenštejnského občasníku dbát na
dodržování zákonů a obecně uznávaných etických zásad. Jedná se zejména o tiskový zákon.

1. Jenštejnský občasník
Jenštejnský občasník vychází 4x ročně v rozsahu 12 stran. Jiný počet stran (8, 16, 20)
schvaluje na základě podnětu redakce vydavatel.
Úkolem periodika je poskytovat veřejnosti objektivní informace o činnosti vedení obce a
dalším aktuálním dění v Jenštejně a okolí. Kromě aktuálních informací je úkolem Jenštejnského
občasníku přinášet informace a souvislosti z historie obce a zabývat se relevantními komunitními a
rozvojovými tématy. Jeho povinností je dále poskytovat prostor názorům členů zastupitelstva.

2. Redakční rada
Redakční radou je Komunitní výbor v aktuálním složení.
Redakční rada schvaluje obecná pravidla pro fungování Jenštejnského občasníku a dohlíží na
jejich dodržování.
Redakční rada přijímá náměty, názory a připomínky k obsahu Jenštejnského občasníku a
společně s redakcí, zastupitelstvem a vedením obce se podílí na jejich řešení. Neschvaluje ale
konkrétní příspěvky ke zveřejnění.
Redakční rada jmenuje a odvolává šéfredaktora Jenštejnského občasníku.
Redakční rada stanovuje rozpočet Jenštejnského občasníku a doporučuje ho ke schválení
zastupitelstvu obce.

3. Redakce
Redakci tvoří šéfredaktor a další členové redakce. Personální složení redakce je plně v
kompetenci šéfredaktora.
Práce v redakci je dobrovolná a neplacená.
Za obsah a dodržování těchto pravidel a právních předpisů, zejména tiskového zákona,
odpovídá vůči vydavateli šéfredaktor.
Redakce si má být vědoma odpovědnosti za šíření informací tak, aby občané měli k dispozici
nezkreslený obraz skutečné šíře názorů, zpráv, komentářů a dalších sdělení, které různí lidé a různé
skupiny mají k otázkám místní komunální či regionální politiky.
Redakce respektuje základní pravidla a obecné pokyny redakční rady, při přípravě periodika
však postupuje samostatně a nepodléhá konkrétním pokynům a objednávkám ze strany veřejných
představitelů. Redakce má zprostředkovávat nejen zprávy a názory vytvářené úřední činností
funkcionářů, ale stejně tak i zprávy, otázky, názory a kritiku ze strany ostatních zastupitelů a občanů.
Redakce sama volí typ uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko
apod.). Má tedy právo například názor opozičního zastupitele, předaný formou dopisu, uvést jako
citaci v rámci redakčního článku o jednání zastupitelstva. Názory však nesmí zkreslovat.
Redakce nepublikuje nepodepsané příspěvky.
Redakce nepublikuje převzaté články nebo jejich části bez uvedení jejich zdroje a případně
nezbytného souhlasu původního autora. Je povinností autora na takový článek redakci upozornit.
Redakce má právo v článcích korigovat pravopisné a jiné formální chyby. Stejně tak má právo
články redakčně upravovat, vždy však musí autorovi před vydáním poslat finální verzi k autorizaci.
O umístění konkrétních článků v rámci aktuálního čísla rozhoduje redakce.
Čtvrtina každého čísla je vyhrazena sdělením zástupců obecního úřadu. O obsahu těchto
obecních stran musí zástupce obce včas redakci informovat a dodat podklady v dohodnutém

termínu, jinak ztrácí nárok na vyhrazené místo. Na obecní příspěvky se vztahují všechna obecná
pravidla jako na jakékoli další články, tedy především, že každý článek musí být podepsaný.
Redakce je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů například
formou avíza. S přiměřeným předstihem (alespoň 1 měsíc, např. e-mailem) informuje všechny členy
zastupitelstva a členy výborů o hlavních tématech následujícího čísla, aby mohli alternativní názor
poskytnout do uzávěrky.
Pokud jsou získána sdělení členů zastupitelstva, jsou v zásadě vždy zařazena. Je však právem
redakce uplatnit výjimky pokud: rozsah alternativního sdělení přesahuje v průměru několika čísel
podíl, odpovídající nositelům tohoto názoru v zastupitelstvu anebo podle společenské situace (petice,
sdružení občanů apod.), v takovém případe redakce může alternativní názor zkrátit, nebo jde-li o
vyjádření obsahující výslovně urážlivé útoky v osobní rovině. To se však nesmí zneužít, pokud jde o
kritiku politickou či odbornou, neboť občané a opoziční představitelé mají právo veřejné
představitele podrobit mnohem vyšší míře kritiky, včetně provokující, než ostatní osoby.
Redakce a redakční rada neposuzují pravdivost předkládaných alternativních sdělení (pokud
nejde o situaci, kdy by zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel
odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona), naopak přispívají k tomu, aby se
pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.
Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení tím, že spolu s ním zveřejní v rozsahu
nepřiměřeně větším, nápravné komentáře, ironizováním nepřiměřené formě kritiky, zneužitím
možnosti vyjádřit se poslední.

4. Inzerce
Primárním cílem vydávání Jenštejnského občasníku není poskytovat prostor pro komerční
inzerci. Jedná se tedy pouze o doplňkový obsah.
Standardní velikost inzerce je A7, A6 nebo A5. Ceník a pravidla inzerce stanovuje vydavatel a
je uveřejněn na internetových stránkách obce.
O umístění, a to zásadně na předposlední a poslední straně, rozhoduje redakce s ohledem na
grafickou podobu a obsah jednotlivých stránek.

5. Volební kampaň a propagace politických stran a hnutí
Jenštejnský občasník nezveřejňuje inzerci politických stran, hnutí a dalších politických nebo
volebních uskupení.
Jenštejnský občasník nezveřejňuje články a příspěvky, které je možné primárně považovat za
součást volební kampaně do komunálních nebo jiných voleb.
Pravidla byla přijata Redakční radou Jenštejnského občasníku 23. 4. 2014.

