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IČ 00 261 459

Zásady pro vydávání informačního
měsíčníku Vikýř

Zásady pro vydávání informačního měsíčníku Vikýř
Vikýř je neplaceným informačním měsíčníkem pro občany města Krásná Lípa.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6
Registrováno: MK ČR E 12238
Vydatelem Vikýře je město Krásná Lípa.
Pracovníkem zodpovědným za vydávání je šéfredaktor, řídí redakční radu.
Formát: ofsetový papír, barevný tisk, formát A4
Rozsah: zpravidla 8-12 stran
Frekvence: 1x za měsíc
Náklad: cca 1 500 ks
Distribuce: zdarma občanům s TP – 1/rodina, infocentrum
Web: https://krasnalipa.cz/vikyr.php
Zodpovědný redaktor: Roman Smita

Pravidla inzerce v informačním měsíčníku Vikýř
I.

Předmět inzerce
A. Prostřednictvím Vikýře je možno za úplatu inzerovat nabídky:
1) služeb, práce, řemesel, výrobků apod.;
2) volných pracovních míst;
3) prodeje a pronájmy movitého i nemovitého majetku;
4) pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce;
5) image reklamy;
6) poděkování, blahopřání.
B. Prostřednictvím Vikýře zdarma inzerují:
1) organizace zřizované městem Krásná Lípa;
2) zájmové organizace a spolky u akcí podpořených městem Krásná Lípa;
3) zájmové organizace a spolky u akcí realizovaných na území města Krásná Lípa.
C. Prostřednictvím Vikýře je vyloučena inzerce:
1) poškozující dobré jméno a zájmy města;
2) v rozporu s dobrými mravy;

3) nestandardních úvěrových produktů a finančních služeb;
4) kasin, heren, zastaváren a podobných zařízení;
5) politická, náboženská či obdobná.

II.

Podávání – příjem inzerce
A. Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky na
předepsaném formuláři. Formulář objednávky je přílohou č. 1) těchto zásad a je k
dispozici ke stažení na webových stránkách města na stránce www.krasnalipa.cz.
Inzerci ve Vikýři můžete objednat osobně na podatelně MěÚ Krásná Lípa, dveře č. 8,
popř. poštou na adrese Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa nebo
prostřednictvím e-mailu: podatelna@krasnalipa.cz nebo krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
B.

Objednávka musí obsahovat:
1) název firmy, úplnou adresu, IČ, jméno a podpis osoby oprávněné objednávku učinit,
bankovní spojení;
2) v případě fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, bydliště, bankovní
spojení;
3) podpis;
4) formu úhrady;
5) termín zveřejnění (požadovaný měsíc);
6) velikost inzerátu;
7) cenu;
8) datum;
9) kontaktní údaje objednávajícího, podpis, popř. razítko.

C. O zveřejnění inzerátu rozhoduje šéfredaktor. Příjem objednávky se potvrdí objednateli
písemně na kopii podané objednávky, případně e-mailem. V případě odmítnutí se uvede
důvod (např. nevhodnost obsahu, termín zveřejnění, prostorové možnosti, pozdní platba
apod.) a popř. nabídne zájemci nejbližší volný termín. Termín pro dodání podkladů je
min. 10 dnů před datem vydání aktuálního čísla.
D. Inzerce se tematicky omezuje. Viz I. C.
E. Inzerce je ve Vikýři zveřejňována za úplatu. Výše úhrady je stanovena dle platného ceníku
inzerce. Ceník inzerce schvaluje Rada města Krásná Lípa. Platba za inzerci fakturou musí
být připsána na účet města Krásná Lípa nejpozději v den uzávěrky příjmu inzertních
podkladů, tj. min. 10 dnů před datem vydání aktuálního čísla. V opačném případě nebude
inzerce zveřejněna.

III.

Dodání podkladů
A. Objednatel je zodpovědný za včasné dodání podkladů pro inzerci. V případě, že vydavatel
upozorní objednatele na zjevné nedostatky v podkladech, dodá objednatel náhradu za
chybné podklady v řádném termínu pro dodání podkladů. V jiném případě může vydavatel
od objednávky odstoupit.
B. Objednatel ručí za bezchybný obsah podkladů pro inzerci a za to, že tyto podklady jsou v
souladu s veškerými zákony a právními předpisy.

C. Objednatel se zavazuje, že podklady budou dodány v potřebné kvalitě. Přípustné formáty
jsou následující: fotodokumentace rozlišení minimálně 300 dpi/A4, formát. JPG nebo .TIFF;
tabulkové výstupy – formát .xls, .xlsx, .pdf, .docx, .doc, či dle dohody s vydavatelem.
Způsob předání je e-mailem, přes úschovnu (www.uschovna.cz). Všechny elektronické
dokumenty musí být označeny jménem objednatele a řádně popsány. Pro předání
hotových inzerátů jsou přípustné formáty .pdf, .jpg.
D. Podklady není možné dodat faxem, ani ve vytištěné nebo ručně psané podobě. Podklady
předané či zaslané tímto způsobem se přijímají pouze na základě dohody s vydavatelem.
E. Vydavatel není povinen podklady objednateli vracet, pokud se s objednatelem
nedohodne písemně jinak.

IV.

Realizace objednávky – inzerce
A. O umístění inzerce ve Vikýři rozhoduje šéfredaktor, popř. vydavatel.
B. V případě, že objednatel dodá podklad graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej
vydavatel běžným způsobem.

V.

Umístění inzerce ve Vikýři
Inzerce je zveřejňována na následujících místech:
A. Vložený reklamní leták.
B. V běžném rozsahu Vikýře – vyhrazený prostor.

Ceník inzerce ve Vikýři
Inzerci ve Vikýři můžete objednat osobně na podatelně MěÚ Krásná Lípa, dveře č. 6,
popř. poštou na adrese Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa nebo
prostřednictvím e-mailu: podatelna@krasnalipa.cz nebo krasnolipskyvikyr@seznam.cz
plošná inzerce

cena

1/1

4 840 Kč
1/2

2 420 Kč

1/3

1 815 Kč
1/4

1 210 Kč
1/8

605 Kč
Na plošnou inzerci poskytujeme slevu 10% při opakování inzerátu 5x a více
nebo 20% při opakování inzerátu 10x a více.
Inzerce na titulní straně není možná.
Řádková inzerce
Šířka sloupce 60 mm (cca 1/3 strany)
první řádek
druhý řádek a každý další řádek
Vkládání letáků
Výrobu letáků nezprostředkováváme
leták – gramáž max. 8 g

cena
30 Kč
15 Kč
cena
3 Kč

Platby je možné provádět v hotovosti nebo elektronicky na pokladně MěÚ, dveře č. 13 nebo
na fakturu.
Inzerce bude zveřejněna pouze po včasném uhrazení celkové částky dle objednávky.
Pokud má zákazník inzerát vytvořený grafikem, je nutné ho zadávat ve formátu JPG nebo PDF (ne
Corel nebo Word) v rozlišení min. 300 DPI.
Ceník je platný od 1. 1. 2022.
Příloha č. 1 – Objednávka inzerce

Zásady pro vydávání informačního měsíčníku Vikýř byly schváleny dne 13. 12. 2021 usnesením rady
města č. 58 - 16/2021, nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Jan Kolář
starosta města

Příloha č. 1

Objednávka inzerce – v informačním měsíčníku Vikýř
Potvrzenou objednávku zašlete poštou na adresu: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46
Krásná Lípa nebo předejte osobně na podatelně MěÚ Krásná Lípa, nebo zašlete elektronicky na
e-mail: podatelna@krasnalipa.cz nebo krasnolipskyvikyr@seznam.cz
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: vyplní podatelna
OBJEDNAVATEL: __________________________________________________
IČ (DATUM NAROZENÍ): _____________________
FIRMA - NÁZEV: _____________________________
JMÉNO: _____________________________
TELEFON: _____________________________
E-MAIL: _____________________________
SÍDLO SPOLEČNOSTI (TRVALÝ POBYT)
ULICE: _____________________________
PSČ/OBEC: _____________________________
KORESPONDENČNÍ ADRESA: _____________________________
BANKOVNÍ SPOJENÍ: _____________________________
PODKLADY: ____________________ (hotové nebo žádá grafické zpracování)
FORMÁT: _____________________________
CENA : _________________________
SLEVA z ceny: _____________________________
TERMÍNY ZVEŘEJNĚNÍ: _____________________________
VLOŽENÝ LETÁK: _____________________________
PODPIS OBJEDNATELE: _____________________________
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (DATUM A PODPIS, RAZÍTKO): vyplní podatelna
Objednávka se řídí Pravidly inzerce
schválených Radou města Krásná Lípa

