Milovické ECHO – ceník a podmínky inzerce od 1.1.2021
Ceník (ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH)*:
Formát
Cena
1/1
10 000 Kč**
1/2
6 000 Kč
1/4
3 500 Kč
1/8
2 000 Kč
1/16
1 200 kč
1/32
700 Kč
*První inzerce vždy bez slevy, tj. 100% ceny dle ceníku
**V případě inzerce na zadní straně (na přání inzerenta) bude připočteno 25 %

Zvýhodněná inzerce:
• 3-5 opakování sleva 15%
(příklad 4 opakování; 1x100% ceny; 3x odečtena 15% sleva)
• 6-11 opakování sleva 25%
(příklad 6 opakování; 1x100% ceny; 5x odečtena 25% sleva)
• 12 a více opakování sleva 35%
(příklad 13 opakování? 1x100% ceny; 12x odečtena 35%
sleva)
(platba za více opakování se provádí jednorázově za všechna opakování)
Nestátní neziskové organizace (NNO) s působností ve městě Milovice mohou v každém vydání
Zpravodaje Milovické ECHO využít inzerci do formátu ¼ zdarma (na aktivity pořádané na území města
Milovice, např. soutěže, slavnosti, turnaje, koncerty apod.). V případě většího rozměru nebo více
inzerátů v rozsahu nad stanovený formát či zaměření inzerce, zejména na provozní a organizační
záležitosti samotné organizace (zveřejnění provozních hodin, náborové dny atd.), bude účtováno 50%
z běžné ceny inzerce pro daný formát.
Příspěvkové organizace města Milovice a město Milovice – inzerce zdarma.
O zařazení inzerce, včetně inzerce zdarma nebo se slevou (viz výše) rozhoduje redakční rada. Redakční
rada rovněž rozhoduje o určení kategorie inzerce u NNO (viz výše). Na inzerci není do uzavření smlouvy
o inzerci právní nárok.
Při neuveřejnění inzerce, např. z kapacitních důvodů obdrží inzerent vždy za každé číslo, ve kterém
nebyla inzerce uveřejněna, poměrnou část své platby (zaokrouhlenou dolů na celé koruny v případě již
zaplacené inzerce, např. u opakované inzerce). Poměrná část bude vypočtena jako částka, která se
rovná podílu celkově zaplacené částky za inzerci a celkového počtu (opakování) objednané inzerce
(příklad: roční inzerce 1/1 strany = 10 000 + 10x 6 500, tj. 75 000 Kč. V případě vynechání inzerce bude
inzerentovi vrácena částka 6 818 Kč).

Přípustné formáty inzerce:
Tiskové PDF; ořezové a soutiskové značky nesmí zasahovat do spadávky, která je u inzerce 5 mm.
Všechny použité barvy musí být převedeny do barevnosti CMYK, PDF musí být kompozitní.
Dílčí podklady pro grafické zpracování předávejte ve formátech:
• Texty – MS Word (koncovka .doc)
• Rastry – Photoshop, verze CS5 a nižší (koncovka .tif; .jpg) rozlišení 400 DPI, v poměru 1:1
finálního užití, barevnost CMYK
• Křivky – Ilustrátor, verze CS5 a nižší (koncovka .eps, .ai)
Inzerce je možná černobílá i barevná, bez dopadu na cenu inzerátu.
Podmínky objednání inzerce:
Inzerát včetně vyplněného objednávkového formuláře doručí inzerent redakci do stanoveného
termínu uzávěrky pouze v digitální podobě a předepsaném formátu.
Zpravodaj Milovické ECHO vychází 11x v roce v nákladu 6 000 Ks a je doručován do všech domovních
schránek ve městě zdarma.
Požadované informace k objednávce:
Vyplněný formulář, kde je uvedeno jméno a název zadavatele (firmy), fakturační adresa (pokud je jiná,
než adresa zadavatele) včetně IČ, DIČ. Měsíc, kdy má být inzerce zveřejněna, u opakované inzerce
počet opakování.
Vyúčtování:
Po vydání čísla dojde k vyúčtování, a to na základě zadané specifikace v objednávce a skutečně
zveřejněného inzerátu. Inzerent obdrží poštou/elektronicky daňový doklad v daný měsíc, kde bude
inzerce uveřejněna.
Platba:
Částku z inzerci může inzerent uhradit na základě vystavené faktury v pokladně MěÚ Milovice (nám.
30. června 508 ve dnech po, st 7,00 – 18,00 hod. a ve čtvrtek od 7,00 do 14,30 hod. mimo polední
přestávku 11,30 – 12,00 hod.) v hotovosti nebo bezhotovostní platbou příkazem k úhradě na účet číslo:
19-600220584/0600. POZOR, při jakékoli platbě je vždy nutné uvádět variabilní symbol inzerce.
Adresa redakce:
Zpravodaj Milovické ECHO, MěÚ Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice, tel.: 325 517 104; email: echo@mesto-milovice.cz
Inzerenti pozor!
Při zjištění, že inzerent nezaplatil fakturovanou částku za zveřejnění inzerce v době splatnosti, nebude
redakce tomuto inzerentovi do úhrady dluhu inzerci přijímat/uveřejňovat! Vzniklý dluh bude rovněž
vymáhán.

