
 

 

PŘEDPLATNÉ DENÍKU OBČANSKÝ HLAS PRO OBČANSKÉ INICIATIVY, SPOLKY A 
ORGANIZACE 

Podnět či zpráva 
INICIATIVY / SPOLKU / 
ORGANIZACE 

Základní předplatné 
Speciální 
předplatné 

Superpředplatné 

Procesní vypořádání v 
deníku OBČANSKÝ 
HLAS 

Garantuje publikování na 
samostatné stránce 
INICIATIVY 

Garantuje publikování: 
na samostatné stránce 
INICIATIVY + v rubrice 
INICIATIVY na 

HOMEPAGE 

Garantuje publikování 

stížnosti: na samostatné 

stránce INICIATIVY + v 

rubrice INICIATIVY na 

HOMEPAGE + jako 

vlastní, 

PLNOHODNOTNĚ 

ZPRACOVANÉ redakční 

téma zařazené jako 

hlavní článek deníku 

na HOMEPAGE 

FORMA PUBLIKOVÁNÍ 

V původní podobě (jako 
zpráva) nebo podnět dle 
formuláře 

V původní podobě (jako 
zpráva) nebo podnět dle 
formuláře 

V původní podobě (jako 
zpráva) nebo podnět dle 
formuláře + 
plnohodnotně zpracovaný 
hlavní redakční článek 

Poznámka 

Podnět / zpráva může 

(ale nemusí; není 
garantováno) být 
zpracován i jako 
plnohodnotný redakční 
článek, který bude 
publikován mezi hlavními 
články na Homepage 

Podnět / zpráva může 

(ale nemusí; není 
garantováno) být 
zpracován i jako 
plnohodnotný redakční 
článek, který bude 
publikován mezi hlavními 
články na Homepage 

 

Kvantifikace 
publikování v deníku 
OBČANSKÝ HLAS 

2 publikované zprávy 
ročně na samostatné 
stránce INICIATIVY  

4 publikované zprávy 
(stránka INICIATIVY + 
rubrika INICIATIVY na 
Homepage) ročně 

12 publikovaných zpráv 
(stránka INICIATIVY; 
rubrika INICIATIVY na 
Homepage) ročně 

Podpora deníku 
OBČANSKÝ HLAS pro 
vyřešení problému 

 
Informaci o podnětu / 

problému iniciativy / 

spolku bude deník zasílat 
relevantním politikům a 

úřadům s apelem na 

ingerenci v daném 
případu; bude žádat o 

vyřízení všech podnětů 

ve prospěch iniciativ / 
spolků: vždy 1x měsíčně 

v souhrnném přehledu 

všech došlých podnětů 
od předplatitelů se 

speciálním předplatným 

Informaci o podnětu / 

problému iniciativy / 

spolku bude deník zasílat 
relevantním politikům a 

úřadům s apelem na 

ingerenci v daném 
případu; bude žádat o 

vyřízení všech podnětů ve 

prospěch iniciativ / 
spolků: vždy 

individuálně = 

samostatně, 
neprodleně po 

publikování kauzy v 

deníku OBČANSKÝ 
HLAS 

 

 



SUPERPODPORA 

  
Deník bude daný podnět 

(kauzu, téma) dále 
systematicky sledovat; 
bude kontrolovat, zda 
došlo k nápravě 
respektive k vyřešení 
problému. K tomu bude 
deník soustavně 
konfrontovat relevantní 
orgány či firmy. O 
průběhu bude informovat 
veřejnost formou dalších 
redakčních článků k 
danému tématu.  

  
Publikování článku o 
daném podnětu / případu 

v deníku BYZNYS NOVINY 

Další bonusy 

 
Možnost publikování 
fotek a videí v deníku 
OBČANSKÝ HLAS (1x 
měsíčně 1 foto nebo 1 
video) 

Možnost publikování fotek 
a videí v deníku 
OBČANSKÝ HLAS (1x 
týdně 1 foto nebo 1 
video) 

  

Vytvoření a publikování 
redakčního rozhovoru s 
představitelem iniciativy / 
spolku   

Cena předplatného 
(vždy pouze roční: na 12 
kalendářních měsíců)  

450 Kč 950 Kč 2950 Kč 

Potřebujete pomoci? Chcete, aby vám deník OBČANSKÝ HLAS pomohl ŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM VE VZTAHU K 

ÚŘADŮM, STÁTU ČI NEETICKY SE CHOVAJÍCÍ FIRMĚ? Chcete, aby deník zesílil vaše volání o pomoc? Pomůžeme 

vám nejlépe, jak budeme moci. K tomu je ale potřeba podělit se s deníkem OBČANSKÝ HLAS alespoň symbolicky 

o jeho náklady na tuto pomoc. 

JMÉNO / NÁZEV SUBJEKTU (předplatitele) poskytujícího zprávu o případu či podnět / stížnost ve své kauze na 

stránkách deníku OBČANSKÝ HLAS  

- U občanských iniciativ, spolků, sdružení apod. bude název subjektu v článcích či jiných materiálech 
použit automaticky 

- Pokud iniciativa či spolek nechce být v článku uvedena, musí o to výslovně požádat  

 

 

 


