ETICKÝ KODEX BECHLÍNSKÝCH LISTŮ
1. Redaktoři a přispěvatelé Bechlínských listů se řídí zákony České republiky. Odpovídají
za pravdivost a úplnost zveřejňovaných informací. Svými články se nedotýkají cti, důstojnosti
a soukromí osob nebo skupin, nedopouštějí se diskriminace a ctí zásadu presumpce neviny.
Vydavatel si vyhrazuje právo neotisknout příspěvky, jejichž vydáním by byl spáchán trestný
čin nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy.
2. Autoři příspěvků, textů i obrazového materiálu se nedopouštějí plagiátorství. U všech citací
nebo parafrází musí být uveden skutečný autor. Všechny příspěvky do Bechlínských listů
musí být podepsané, zastupuje-li autor nějakou osobu, skupinu nebo organizaci, jejímž
jménem hovoří, je povinen toto uvést. Vydavatel Bechlínských listů si vyhrazuje právo
neotiskovat anonymní příspěvky nebo příspěvky citující tajné zdroje informací. O vydání
či odmítnutí takovýchto příspěvků rozhoduje Redakční rada Bechlínských listů.
3. Osoby, kterých se zveřejňované informace týkají, musí být redakční radou vyrozuměny o tom,
že vyjádření budou publikována v Bechlínských listech. Ti, kterých se týká negativní
obvinění, musí dostat možnost k vyjádření. Pokud nejsou zastižení nebo se vyjádřit odmítnou,
musí toto být u příspěvku uvedeno.
4. Příspěvky určené pro uveřejnění do Bechlínských listů nesmí poškozovat noviny samotné
ani Obec Bechlín jakožto vydavatele ani její organizace nebo občany.
5. Bechlínské listy slouží ke zpravodajským účelům i k vyjádření názorů. Pokud se názorový
příspěvek týká jednání obce, zdejších organizací nebo jiných fyzických či právnických osob,
musí se autor držet ve věcné rovině a používat ve svém komentáři objektivní a pravdivé
argumenty. Redakční rada může zamítnout vydání příspěvku, který není podložen patřičnými
důkazy nebo obsahuje obviňující, urážející či ponižující tvrzení.
6. Vydavatel Bechlínských listů respektuje právo na odpověď nebo dodatečné sdělení. Jestliže
se některý uveřejněný příspěvek dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické nebo právnické
osoby, má tato osoba právo požadovat odpověď nebo dodatečné sdělení. Odpověď může být
požadována pouze v rozsahu přiměřeném délce původního sdělení nebo jeho části, které
se bezprostředně týká. Na každý příspěvek je možno reagovat pouze jednou. Nelze
uveřejňovat odpověď na odpověď apod.
7. Mimoredakční příspěvky jsou rozsahově omezeny. Přispěvatelům je určen prostor
v maximálním rozsahu 2 normostrany, tj. 3600 znaků (cca 500 – 600 slov). O otištění delších
příspěvků rozhodne redakční rada.
8. Všechny mimoredakční příspěvky musí být doručeny vydavateli určeným způsobem –
elektronicky na e-mailovou adresu ou.bechlin@tiscali.cz, písemně poštou na adresu Obecního
úřadu Bechlín nebo osobním podáním na podatelnu Obecního úřadu Bechlín do data
uzávěrky, které je uvedeno na poslední straně předchozího vydání Bechlínských listů.
Příspěvky dodané po uzávěrce nemusí být v aktuálním vydání otištěny.
9. Vydavatel si vyhrazuje právo vyžadovat po autorovi úpravu nevyhovujícího textu, případně
sám provádět jeho drobné korektury, a to nejen opravy gramatických chyb, ale i v oblasti
stylistické. Při drobných úpravách, které nezmění charakter vyjádření, nebude vydavatel
autora před vydáním textu informovat. V případě větších oprav bude požadován souhlas
autora nebo bude otištění příspěvku zamítnuto. Vydavatel smí upravovat také formát fotografií
a další obrazový materiál.
10. Autor příspěvku, jehož vydání bylo zamítnuto Redakční radou Bechlínských listů z důvodu
rozporu příspěvku s Etickým kodexem, nemůže vymáhat otištění příspěvku ve stejném znění.
Redakční rada není povinna vysvětlovat důvody nezveřejnění příspěvku.
Schváleno Zastupitelstvem obce Bechlín dne 14.12.2015 usnesením č. 77/2015

