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Čl. I: Úvodní ustanovení
1. Českokamenické noviny (dále jen „noviny“) jsou nestranickým obecním periodikem vydávaným s cílem vyhledávat a publikovat informace související se životem
obyvatelem města Česká Kamenice a okolí, s činností městské samosprávy
i s výkonem státní správy na území města, ale i s činností dalších ve městě působících subjektů.
2. Vydávání novin se řídí tímto statutem a příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.
3. Vydavatelem novin je město Česká Kamenice se sídlem: náměstí Míru 219, 407
21 Česká Kamenice.
4. Noviny vychází vždy na začátku každého měsíce v listinné a elektronické formě.
5. Za přípravu novin je odpovědná redakční rada novin, spolupracuje přitom
s určeným zaměstnancem města (dále jen „redaktor“). Redakční rada je komisí
rady města podle § 122 zákona o obcích a ze své činnosti se zodpovídá radě
města.

Čl. II: Redakční práce
1. Redakční rada stanoví svým rozhodnutím závazný systém uzávěrek, editorských
a schvalovacích postupů a oprávnění, který upraví způsob spolupráce redakční
rady a redaktora (dále jen „systém redakční práce“).
2. Materiály ke zveřejnění v novinách se vždy zasílají v elektronické formě zároveň
předsedkyni redakční rady a redaktorovi. Je-li příspěvek zaslán pouze jedné
z těchto osob, je tato povinna jej druhé osobě přeposlat.
3. Redakční rada je oprávněna odmítnout zveřejnění materiálu v novinách, pokud
takový materiál odporuje dobrým mravům, v případě, že obsahuje nepravdivé či
zavádějící informace či pokud je nevyhovující co do své kvality nebo délky. Redakční rada je rovněž z těchto důvodů oprávněna požadovat od autora materiálu
jeho přepracování či rozhodnout o jeho přesunutí do některého z následujících
vydání.
4. Nestanoví-li tento statut jinak, jsou oprávněni k připravovanému vydání novin (vč.
zaslaných příspěvků) přistupovat pouze členové redakční rady a redaktor. Případné porušení tohoto příkazu ze strany redaktora představuje závažné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Čl. III: Obsah novin
1. Redakční rada stanoví svým rozhodnutím závaznou obsahovou strukturu novin,
zahrnující určení prostoru vyhrazeného jednotlivým druhům obsahu, systém pravidelných rubrik a seriálů apod. (dále jen „obsahové zadání novin“).
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2. Součástí obsahového zadání novin je určení způsobu, jakým mohou v novinách
svou činnost a názory prezentovat členové zastupitelstva města (dále jen „prostor
pro zastupitele“). Při určování prostoru pro zastupitele se redakční rada řídí zásadami §4a tiskového zákona.
§ 4a
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného
celku.

Čl. IV: Reklama v novinách
1. Nestanoví-li tento statut jinak, je inzerce v novinách přípustná. Pro zasílání inzerce platí stejná pravidla, jako pro zasílání ostatních materiálů ke zveřejnění
v novinách.
2. Cena za otisknutí inzerce je stanovena ve výši 15 Kč za cm 2. Osobám, které jsou
poplatníky daně z nemovitých věcí umístěných na území města Česká Kamenice,
je účtována cena ve výši 7,5 Kč za cm2. Cena za otisknutí vzpomínky v rozsahu
max. do 30 cm2 je stanovena ve výši 100,- Kč.
3. Inzerce se do novin umisťuje s přihlédnutím k požadavkům inzerenta a v souladu
se systémem redakční práce a obsahovým zadáním novin. Na titulní stránku lze
inzerci umístit pouze na základě výslovného požadavku inzerenta, cena za otisknutí inzerce je pak pro všechny osoby 50 Kč za cm 2.
4. V období před volbami do obecního zastupitelstva stanoví redakční rada svým
rozhodnutím prostor pro propagaci jednotlivých volebních uskupení. Jiná reklama
vztahující se k volbám do obecního zastupitelstva není přípustná.

Čl. V: Odpověď, dodatečné sdělení a doplňující informace
1. Redakční rada odpovídá za dodržování ustanovení tiskového zákona o právu na
odpověď, dodatečném sdělení a doplňující informaci. Je-li redakční radě, redaktorovi či městu Česká Kamenice doručen požadavek na uplatnění některého z výše
uvedených práv, rozhodne o něm redakční rada bezokladně a zajistí jeho případnou realizaci prostřednictvím redaktora.

Čl. VI: Závěrečná ustanovení
1. Tento statut nahrazuje statut Českokamenických novin přijatý zastupitelstvem
města na zasedání dne 8. 6. 2016, číslo usnesení 217/9/7M/2016.

Statut Českokamenických novin

4

2. Účinnost tohoto statutu nastává ve dni následujícím po jeho schválení radou města.

Jan Papajanovský
starosta města

Václav Doleček
místostarosta města

