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Základní ustanovení 
 
1. MKSH, příspěvková organizace (dále MKSH), vydává časopis Hostivický měsíčník a zajišťuje 

veškeré činnosti s tím související. 
2. Tato pravidla vydávání Hostivického měsíčníku (dále HM) upravují povinnosti a postupy 

MKSH, redakční rady a orgánů města Hostivice a způsob financování HM. 
3. Radě města jsou předkládány ke schválení veškeré návrhy na změny a úpravy (grafika, 

vazba, papír) HM a jeho obsahového směrování. 
 
 

Obsahové zaměření Hostivického měsíčníku 
 
1. Hostivický měsíčník je určen k informování občanů města Hostivice o dění ve městě. 

Informace z městského úřadu včetně zpráv o činnosti zastupitelstva a rady města 
a úředních oznámení jsou zveřejňovány v plném rozsahu požadovaném příslušnými orgány 
města. 

2. HM dále přináší zprávy o aktivitách organizací zřizovaných městem, dalších místních 
organizací a sdružení, včetně pozvánek na akce. Otiskovány jsou rovněž další informace 
se vztahem k Hostivici, polemické příspěvky a příspěvky občanů. 

3. Polemické články a příspěvky občanů budou mít výhradně textový nekomerční charakter 
s možným doplněním fotografií. Grafická úprava těchto článků bude realizována grafikem 
zodpovědným za přípravu aktuálního čísla a schválena redakcí. 

4. Polemické články a příspěvky občanů budou otištěny pouze s uvedením autora, případně 
rovněž s afiliací. 

5. Polemické příspěvky musí směřovat k věci (konkrétnímu problému). Osobní napadání a 
urážky nesmí být zveřejněny. 

 
 

Rozsah vydávání Hostivického měsíčníku 
 
1. Hostivický měsíčník vychází 11× ročně, tj. jednou měsíčně s výjimkou července – srpna, 

kdy je vydáváno prázdninové dvojčíslo v rozsahu běžného čísla. Vydání má následující 
charakteristiky: 

  32 stran A4 (navýšení počtu stran je možné dle aktuálních potřeb MKSH) 
  inzerce max. 30 % 
  náklad 4 500 výtisků. 

Tato čísla dostávají bezplatně občané města do svých poštovních schránek, inzerenti 
a adresáti tzv. povinných výtisků. 

2. Před změnou jízdních řádů, zpravidla začátkem prosince, vychází zvláštní číslo 
s následujícími charakteristikami: 

 130–140 stran A5 (záleží na rozsahu jízdních řádů a zájmu o inzerci) 
  obsahuje: jízdní řády, důležitá telefonní čísla, ordinační doby lékařů včetně     

 kontaktů, inzerci podnikatelů a živnostníků 
  náklad 1500 výtisků. 

3. Zvláštní číslo se prodává na dohodnutých prodejních místech v Hostivici. Změnu prodejní 
ceny zvláštního čísla na návrh vydavatele (MKSH), schvaluje Rada města Hostivice. 
Případná zbylá (neprodaná) čísla budou použita po dohodě s vedením města. 
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Úkoly MKSH 
 
1. MKSH zodpovídá za uvedení všech zákonem požadovaných údajů v tiráži každého čísla HM. 
2. MKSH zajišťuje tyto činnosti: 

 příjem příspěvků 
 příjem inzerátů (OSVČ, PO) 
 grafické zpracování inzerce 
 fakturace za zveřejněnou inzerci 
 uzavírání smlouvy s tiskárnou 
 korektura sazby 
 projednání příspěvků v redakční radě HM 
 předání kompletních podkladů tiskárně 
 platba tiskárně za vytištění čísla HM 
 uzavírání dohod na distribuci HM 
 distribuce jednotlivých čísel do všech schránek hostivických občanů nejpozději do 

týdne od převzetí čísla od tiskárny 
 rozeslání povinných výtisků 
 předávání 10–20 výtisků organizacím města, a to i zvláštního čísla 
 prodej zvláštního čísla s jízdními řády prostřednictvím smluvně zajištěných 

prodejen. 
3. Ředitel MKSH pověřuje pracovníka organizace výkonem funkce redaktora. 
 
 

Financování Hostivického měsíčníku 
 
1. Vydávání Hostivického měsíčníku financuje MKSH, které jej hradí z příjmů za inzerci 

a z příspěvku města poskytovaného z rozpočtu města. 
2. Ředitel MKSH před projednáváním rozpočtu města na příslušný rok zpracuje kalkulaci 

předpokládaných příjmů z inzerce, nákladů na tisk a distribuci jednotlivých čísel HM.  
3. Na základě této kalkulace město Hostivice stanoví ve svém rozpočtu výši příspěvku 

určeného na vydávání HM.  
 
 

Inzerce v Hostivickém měsíčníku 
 

1. Ceník inzerce v HM schvaluje na základě návrhu ředitele MKSH Rada města Hostivice. 
2. Příspěvky všech právnických osob budou považovány za inzertní sdělení a zpoplatněny 

dle platného ceníku s výjimkou: 
a. informačních sdělení města Hostivice a Městského úřadu Hostivice 
b. informačních sdělení příspěvkových organizací města Hostivice 
c. informačních sdělení školských zařízení (včetně zájmových organizací a 

sdružení podporující rozvoj dětí a mládeže) 
d. informačních sdělení FOD Klokánek Hostivice 
e. informačních sdělení okolních měst a obcí mající kulturní, sportovní či 

vzdělávací charakter, avšak se souhlasem ředitele organizace 
3. V odůvodněných případech může ředitel organizace schválit bezplatné příspěvky 

právnických osob včetně inzertních jako formu spolupráce (např. barter, výměna loga, či 
reklamy, pronájmy apod.) v rámci kulturních a sportovních akcí realizovaných MKSH,  
p. o. a jejich dalších činností. 

4. Inzerci politických stran, hnutí a jejich zástupců schvaluje ředitel a je zpoplatněna dle 
platného ceníku. 

5. Inzeráty organizací zřízených městem a pozvánky na jejich akce se nezapočítávají do 
procentuálního obsahu inzerce. 
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Redakční rada Hostivického měsíčníku 
 
1. Redakční rada Hostivického měsíčníku je poradním orgánem redaktora. Členy na návrh 

ředitele MKSH jmenuje a odvolává Rada města Hostivice. Předsedu redakční rady si volí její 
členové. Funkce člena redakční rady je čestná a nezastupitelná, je s ní spojena povinnost 
účastnit se všech jejích činností. Členem redakční rady nemůže být člen Zastupitelstva 
města Hostivice. 

2. Redakční rada stanovuje způsob posuzování příspěvků, doporučuje přijetí či odmítnutí 
konkrétních příspěvků redaktorovi. Finální rozhodnutí o otištění či neotištění příspěvků 
přísluší řediteli MKSH. 

3. Redakční rada dohlíží, aby příspěvek byl otištěn současně s reakcí osoby odpovědné 
za kritizovaný konkrétní problém, případně s poznámkou, že možnosti vyjádřit se dotčený 
nevyužil. Pokud není možné zajistit vyjádření k danému problému a nehrozí neaktuálnost 
článku, odloží se jeho vytištění do dalšího čísla. 

4. Na stejné téma se příspěvek či jeho reakce může opakovat nejvíce ve dvou následujících 
číslech HM. 

5. Jednání redakční rady je svoláváno vždy po uzávěrce jednotlivých čísel HM. Redakční rada 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. 

 
 

Závěrečné ustanovení 
 
1. Tato pravidla schválila Rada města Hostivice dne 18. prosince 2017 usnesením  

č. RM-25/2017-2. 
2. Pravidla platí na dobu neurčitou a postupuje se podle nich ode dne jejich schválení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………    …………………………………………………… 

Jaroslav Kratochvíl v. r. 
starosta města Hostivice 

 JUDr. Vratislav Havelka v. r. 
místostarosta města Hostivice  

 
 


