Jednací řád Redakční rady
Pravidla pro vydávání tiskoviny Hájský kohout
I. Základní ustanovení:
1. Vydavatelem obecního zpravodaje Hajský kohout (dále jen HK) je Obec Háj u Duchcova,
Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 00266302 dále jen vydavatel
2. Tiskovina je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 19861.
3. Vydávání tiskoviny se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu s názvem Jednací
řád redakční rady, pravidla pro vydávání HK a etický kodex
4. Obecní zpravodaj je vydáván zpravidla čtvrtletně v nákladu vydání 500 kusů
5. Vydávání HK a jeho distribuce je hrazena z rozpočtu obce, příjmy z inzerce jsou příjmem obce.
Hájský kohout je do schránek občanů obce Háj u Duchcova distribuován zdarma. Příspěvky
uveřejněné v HK nejsou honorovány.
6. Vydavatel pověřuje redakční radu dohledem nad obsahem a vzhledem tiskoviny. Předsedu a
členy redakční rady jmenuje starosta. Členství je dobrovolné, rezignace na členství se podává
písemně, datovou schránkou nebo e-mailem. Přijetím členství se každý člen zavazuje, že se
bude účastnit jednání redakční rady. O své nepřítomnosti na jednání redakční rady je povinen
předem informovat předsedu redakční rady a řádně ji omluvit. Člen redakční rady nemůže být
na jednání redakční rady zastoupen jinou osobou.
7. Gramatickou korekturu obsahu může provádět předseda redakční rady nebo některý z členů
redakční rady. Vydavatel může gramatickou korekturou pověřit i osobu mimo redakční radu. I
v případě, že korektor není členem redakční rady, je povinen dodržovat zásady uvedené v tomto
dokumentu. Redakční radu svolává předseda redakční rady, ten také řídí jednání.
8. Jednání redakční rady je neveřejné. Z jednání redakční rady se pořizuje zápis, který obsahuje
datum a čas zahájení a ukončení jednání, podpis přítomných a záznam o případném
9. hlasování o bodech jednání. Zápis stručně zachycuje také případnou diskuzi k jednotlivým
bodům.

II. Obecné zásady k obsahu obecního zpravodaje
1. Cílem zpravodaje je poskytnout obyvatelům obce objektivní, vyvážené a nestranné informace
týkající se politického, společenského kulturního sportovního a občanského dění v obci.
Zejména se jedná o informace o činnosti obecního úřadu a organizací zřizovaných obcí.
2. Nedílnou součástí je prostor pro názory vedení města, členů zastupitelstva obce i členů výboru
a komisi. Hajský kohout poskytuje také prostor pro názory občanů obce Háj u Duchcova i
případných dalších čtenářů.
3. Prostor pro informace z okolních měst a obcí či z širší regionální oblasti je poskytován v
omezené míře – maximálně 2 strany v jednom vydání (o zařazení rozhoduje termín zaslání
informací). Redakční rada může rozhodnout o výjimce.
III. Příprava vydání HK
1. Příspěvky a inzerce jsou shromažďovány prostřednictvím e-mailové adresy v podatelně Obce
Háj u Duchcova, která zajistí jejich převedení do elektronické podoby a předá redakční radě.
Příspěvky je možné zasílat zejména elektronicky ve formátu doc, pdf a obrazové přílohy v jpg
na e-mail redakce@ouhaj.cz nebo podat písemně v podatelně obecního úřadu.
2. Termín uzávěrky zasílání příspěvků je zpravidla uveden v předcházejícím vydání tiskoviny,
dále je zveřejněn prostřednictvím Facebooku nebo webu obce.
3. Poskytnuté materiály včetně fotografií se přispěvovatelům nevracejí.
4. Příspěvky shromažďuje pověřený pracovník obecního úřadu a odpovídá za předání všech
příspěvků redakční radě.

5. Rozsah obecní tiskoviny je variabilní podle množství příspěvků a relevantních informací ke
zveřejnění - zpravidla 8 listů. Redakční rada se během přípravy tiskoviny orientuje podle
následujícího přehledu rubrik: slovo starosty popřípadě místostarosty, důležité a významné
události, zprávy a informace o činnosti úřadu, pozvánky pro občany, zprávy z jednání
zastupitelstva, výborů a komisí, ostatní sdělení, oznámení, upozornění, příspěvky z kultury,
příspěvky z oblasti vzdělávání, z mateřská školy, příspěvky z oblasti sportu, příspěvky z
Domova sociálních služeb, příspěvky čtenářů, příspěvky z okolních obcí, společenská kronika,
řádková inzerce, komerční inzerce, přehledy kulturních, sportovních a společenských akcí.
IV. Činnost redakční rady
1. Redakční rada se řídí tímto dokumentem: Jednací řád redakční rady. Redakční rada navrhuje a
předkládá změny tohoto dokumentu. Redakční rada odpovídá za sestavení, obsah i grafické
provedení Hajského kohouta. Členové redakční rady zachovají mlčenlivost o obsahu
připravovaného tisku až do doby vydání aktuálního čísla a nešíří ho elektronickou ani jinou
cestou. Podklady pro vydávání tiskoviny ani tiskové sestavy nejsou členy redakční rady dále
šířeny ani po oficiálním vydání čísla.
2. Redakční rada nezkoumá ani neposuzuje pravdivost sdělení v příspěvcích a nenese za případnou
nepravdivost příspěvků žádnou odpovědnost. Každý autor je obsahově i právně odpovědný za
svůj příspěvek.
3. Všichni členové redakční rady mají povinnost aktivně se podílet na vyhledávání vhodných témat
pro přípravu rubrik. Všichni členové redakční rady mají právo kontrolovat náhledy
připravované tiskoviny a vyjádřit své připomínky.
V. Zveřejňování příspěvků
1. Maximální rozsah jednoho příspěvku je zpravidla jedna polovina tiskové stránky, maximálně
4400 znaků textu včetně mezer. Redakční rada může rozhodnout o výjimce.
2. Redakční rada si vyhrazuje právo neuveřejnit neslušné, nemorální, rasistické či jinak urážlivé
texty, osobní útoky a spory nesouvisející s obecní tématikou. Příspěvky nabádající k
nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy České republiky nebo obecné
etické normy nebudou zveřejněny.
3. Redakční rada kontroluje, aby všechny příspěvky byly řádně podepsány jménem a příjmením
autora nebo názvem organizace, spolku, případně odboru úřadu. Anonymní příspěvky nebudou
zveřejněny.
4. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok, rozhodnutí o nezveřejnění příspěvku
je redakční rada povinná zdůvodnit do zápisu z jednání a poznámkou do příslušné rubriky HK.
Předseda RR bude o nezveřejnění příspěvků neprodleně informovat autora, pokud jím nebude
anonym, nejpozději do dne zveřejnění daného čísla.
Inzerce Komerční inzerce se v HK zveřejňuje za úplatu podle platného ceníku, který schvaluje
zastupitelstvo obce. Řádková inzerce občanů je poskytována zdarma - v maximálním rozsahu do 255
znaků. Placenou inzerci vyřizuje v plném rozsahu obec Háj u Duchcova. Obsah placené inzerce k tisku
je předáván redakční radě spolu s ostatními příspěvky. K placené inzerci obdrží redakční rada i plán
rozsahu inzerce. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení
Jednací řád redakční rady, pravidla pro vydávání novin byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.4.2019
usnesením č.162 /9/2019 v plném rozsahu

