OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Pravidla pro otištění reklamy/inzerce ve zpravodaji „ Život obce“
1. Členění reklamy/inzerce
1.1. Nekomerční reklama/inzerce – neplacená
Jedná se o reklamu/inzerci, zadanou pro otištění občanskými sdruženími, obecně prospěšnými
společnostmi, tělovýchovnými jednotami, zájmovými spolky a neziskovými a podobnými
organizacemi, včetně příspěvkových organizací a školských právnických osob, církví a
náboženskými společnostmi.
1.2. Komerční reklama/inzerce – placená
Jedná se o reklamu/inzerci, zadanou pro otištění podnikajícími fyzickými a právnickými
osobami, související s jejich podnikatelskou činností a komerčně propagující jejich práci,
výrobky, dodávky a služby.
1.3. Ostatní inzerce – neplacená
Jedná se o požadavky občanů na otištění přání k životním výročím, oznámení významných
rodinných událostí, nabídek prodeje nepotřebných věcí, nabídek pronájmu bytových prostor
apod.
2. Podmínky otištění inzerce/reklamy – placené dle bodu 1.2.
Objednání a otištění placené reklamy/inzerce zajistí tiskárna Grafotyp, s.r.o.,
e-mail: dtp@grafotyp.cz, mobil: 606709907 na základě požadavku inzerenta, v souladu
s pravidly následovně: otištění bude provedeno vždy až po zaplacení smluvní částky,
stanovené na základě Ceníku otištění reklamy/inzerce uvedeného v následujícím bodu 3.
těchto pravidel. Tiskárna Grafotyp, s.r.o. vystaví inzerentovi doklad o zaplacení. Z této
zaplacené částky připadne 50 % z ceny bez DPH obci Vikýřovice. O tuto částku bude ponížen
náklad tisku v daném čtvrtletí. Vyúčtování bude provedeno vždy na faktuře za dané čtvrtletí.
Počet otištěných reklam/inzerce v každém čísle bude individuálně omezen. Rozhodnutí bude
vždy na redakční komisi, která schvaluje obsah a náplň novin. Přednost na otištění
reklamy/inzerce v novinách budou mít vždy občané Vikýřovic, sdružení či firmy a
podnikatelé z obce.
3. Ceník otištěné komerční reklamy/inzerce – dle bodu 1.2.
Komerční reklama/inzerce – cena za 1. otištění (1 vydání). K výsledné ceně bude připočtena
daň z přidané hodnoty v platné výši.
Otištění reklamy/inzerce na barevné stránce novin
Formát stránky
Základní cena
DPH 21 %
Celkem s DPH
Cena bez DPH
A5
500,105,605,A6
250,53,- (zaokr. 52,50)
303,- (zaokr. 302,50)
A7
125,26,- (zaokr.26,25)
151 (zaokr. 151,25)
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4. Podmínky otištění inzerce/reklamy- neplacené dle bodu 1.1. a 1.3.
Otištění neplacené nekomerční reklamy/inzerce dle bodu 1.1. a ostatní inzerce dle bodu 1.3.
si inzerent objedná přímo u předsedkyně Redakční komise Bc. Martiny Buchtové na
e-mailové adrese: Mart.Buchtova@seznam.cz
5. Obecná ustanovení
Vydání, obsah a znění pravidel schválila rada obce na svém jednání dne 28.12.2015 pod
bodem Usnesení č. 35/9. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 29.12.2015. Tímto končí
platnost pravidel schválených dne 11.5.2015 po bodem Usnesení č 16/4.

Ve Vikýřovicích dne 29.12.2015

Dudková Pavla
místostarostka obce

Václav Mazánek
starosta obce
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