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Etický kodex Zpravodaje obce Baška 
Zpravodaj obce Baška (dále jen „Zpravodaj“). Je periodický tisk územního samosprávného 

celku vydávaný Obcí Baška. Je registrován u Ministerstva kultury ČR pod reg. známkou 

MK ČR E 20187. Vydavatelem Zpravodaje je Obec Baška, Obecní úřad Baška, Baška 420, 

739 01, IČ: 00296511. 

Slouží k širší a podrobnější informovanosti občanů, zejména o dění v obci, důležitých 

sděleních obecního úřadu v oblasti samostatné i přenesené působnosti, o kultuře, 

o informacích ze života organizací a spolku, které působí v obci, společenských akcích, sportu, významných 

událostech v regionu apod. 

Zpravodaj je nepoliticky orientovaným informačním zdrojem, publikuje články a zprávy apolitické s výjimkou 

např. zveřejnění výsledků voleb, volební statistiky a personálního obsazení orgánů obce Baška s případným 

představením zastupitelů a členů rady. 

Pro zveřejňování příspěvků schválila Rada obce Bašky následující pravidla: 

1. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15. den v měsíci. Příspěvky, které budou doručeny 

po termínu uzávěrky, nemusí byt ve zpravodaji zveřejněny. 

2. Příspěvky je možné předávat nejlépe v elektronické podobě: zpravodaj@baska.cz nebo na USB flash disku 

s řádným označením PŘÍSPĚVEK DO OBECNÍHO ZPRAVODAJE. 

3. Rozsah příspěvku by neměl překročit 500 slov. Delší příspěvky nemusí být uveřejněny, k jejich redukci 

bude autor redakcí vyzván. 

4. Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (jpg, png, pdf) jako 

samostatné soubory. 

5. Každý příspěvek musí obsahovat název a musí být podepsán jménem a příjmením autora, případně 

názvem organizace, za kterou je příspěvek poslán. 

6. Anonymy nebudou zveřejňovány. 

7. Redakce se nemusí ztotožňovat s některými názory v uvedených příspěvcích. 

8. Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí obsahovat vulgární urážky, osočování, 

pomluvy apod. Následkem nerespektování těchto pravidel je nezveřejnění příspěvků. Redakční rada je 

oprávněna nezveřejnit zejména takové příspěvky, které by prokazatelně poškozovaly jméno obce Baška 

nebo by popíraly demokratické hodnoty či by uváděly zjevné nepravdivé informace a nepravdivé 

skutečnosti o konkrétních fyzických nebo právnických osobách. Toto se vztahuje také na příspěvky 

zastupitelů. Autor plně odpovídá za důvěryhodnost příspěvku. 

9. Příspěvky zastupitelů: v souladu s ustanovením § 4a Tiskového zákona, poskytne vydavatel zastupitelům 

obce prostor (500 slov) pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje jejich názory týkající se obce. 

10. V případě, že bude mít přispívatel zájem o placenou inzerci, je ji třeba zaslat na adresu: 

zpravodaj@baska.cz. 

11. Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou, která si vyhrazuje právo na stylistickou a gramatickou 

úpravu. 

12. Vydavatel může odsunout zveřejnění příspěvku do některého z následujících vydání zpravodaje. Autor  

příspěvků bude o této skutečnosti uvědomen. Za zveřejňované příspěvky není poskytován honorář. 

13. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. 

14. Vydavatel si vyhrazuje právo: 

a. přednostně zveřejnit příspěvky o akcích pořádaných Obcí Baška a důležité informace z obecního 

úřadu nebo z dění v obci; 

b. určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky; 

c. určit grafické zpracování příspěvku. 

Tento Kodex je plně v souladu s tiskovým zákonem i souvisejícími legislativními předpisy. 

Kontakt na redakci Zpravodaje obce Baška: 

Obec Baška, Baška 420, 739 01 Baška 

Tel.: 553 034 332; e-mail: zpravodaj@baska.cz; Elektronické vydání na: www.baska.cz/zpravodaj-obce 
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