1. Základní informace
Inzerovat je možné v Uhříněveském zpravodaji, který je distribuován zdarma v nákladu
6600 výtisků do schránek domácností a firem v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku. Dále je
možné inzerát vyvěsit ve vývěsní skřínce, která je umístěna na Novém náměstí v blízkosti
radnice.
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Každý občan nebo zástupce firmy, který má zájem inzerovat v Uhříněveském zpravodaji a ve
vývěsce
3. Podmínky a postup
Vyplnění a podepsání objednávky, předání podkladů
4. Zahájení
Objednání osobně v Otevřeném informačním centru (formulář ke stažení na
http://www.praha22.cz), faxem 271 071 819 či e- mailem: redakce@praha22.cz
5. Na kterém Úřadu
Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhříněves
6. Kde, s kým a kdy
Otevřené informační centrum, Úřad MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, telefon: 271 071 812,
v PO - ČT 7:30-19:00, PÁ 7:30-14:00 a SO 8:30-14:00.
7. Potřebné doklady a podklady
• finanční hotovost nebo údaje k fakturaci
• podklady pro inzerát
Obrázky (v nejlepší možné kvalitě) ve formátech:
• tif
• eps
• bmp
• jpg (pouze kvalitní, uložené s malou kompresí)
• pcx
(logo nejlépe ve vektoru)
Podklady pro reprodukci:
Veškeré tištěné dokumenty v přijatelné (nejlepší možné) kvalitě - vizitky, hl. papíry, fotky
apod.
Podklady lze dodat:
PDF v tiskové kvalitě bez zavedených ICC profilů, standard PDF/X-1a, nebo verze PDF 1.3 a
vyšší.
Dokumenty vytvořené na počítačích Macintosh musí být nahrány na CD pro PC.

• e-mailem do velikosti dat 10 MB
• na CD
• flash disku
• v tištěné podobě
Použité barvy tisku:
CMYK
Celá strana A4 bez rámečku (š x v) 210 x 297 mm, na spadávku + 5 mm
8. Formuláře
Objednávka inzerce v Otevřeném informačním centru nebo prostřednictvím formuláře.
9. Poplatky
Ceny inzerce CELOBAREVNĚ bez DPH jsou následující:
1/1 strana (210 x 297 mm) ... 9 000 Kč
1/2 strany (210 x 147 nebo 104 x 297 mm)... 4 500 Kč
1/3 strany (210 x 98 nebo 75 x 297 mm)... 3 000 Kč
1/4 strany (103 x 147 mm)... 2 000 Kč
Řádková inzerce – řádek 100 znaků ... 200 Kč vč. DPH , max. 8 řádků
Společenské oznámení ... 200 Kč s DPH
Pokud se inzerát opakuje 5x po sobě, poskytujeme slevu 10%. Při celoročním opakování 11x
za sebou sleva 20%. Opakováním inzerátu se rozumí vydání inzerátu ve stejném rozměru, pod
stejným objednávkovým číslem. Sleva neplatí pro řádkovou inzerci.
Vložená inzerce - vlastní leták do formátu A4: 1 Kč/1 ks UZ (současný náklad 6600 ks)
Dále nabízíme k inzerci naši vývěskovou službu, kde zveřejnění inzerátu do velikosti A 4 stojí
na týden 60 Kč, na 14 dní 120 Kč, na 3 týdny 180 Kč a na 4 týdny 240 Kč
10. Lhůty a termíny
Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy do 5. dne v měsíci na měsíc následující
11. Platby za inzerci
Platba za inzerci je možná v hotovosti v Otevřeném informačním centru nebo fakturou.
12. Další účastníci
Pracovníci ekonomického oddělení ÚMČ Praha 22
13. Elektronické podání
Elektronicky lze objednat inzerát prostřednictvím formuláře (www.praha22.cz) a zaslat
podklady na adresu: redakce@praha22.cz

14. Právní předpis
Zákon č.46/2000Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Reg. č. MK ČR E 12397.
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
15. Související předpisy
--16. Opravné prostředky
Řeší se po dohodě individuálně na OKVO (odbor kancelář volených orgánů).
17. Sankce
V případě, že nebude platba za inzerci uhrazena do data splatnosti faktury, bude uplatňován
úrok z prodlení.
18. Nejčastější dotazy
Dotazy na možnost inzerce, na uzávěrku inzerce, ceny za inzerci apod., odpoví zaměstnanci
Otevřeného informačního centra buď telefonicky na čísle: 271 071 812 nebo e-mailem:
redakce@praha22.cz, případně je možná osobní návštěva.
19. Další informace
na webových stránkách ÚMČ Praha 22
20. Jiné informační zdroje
--21. Související životní situace
--22. Za správnost odpovídá
Za obsah inzerátu odpovídá inzerent
23. Za správnost odpovídá
Vedoucí odboru kancelář volených orgánů
24. Platí od
1. 6. 2019
25. Poslední aktualizace
20. 5. 2019
26. Platí do
---

27. Poznámky
---

