
Zásady inzerce politických subjektů ve zpravodaji Zábřeh  

před volbami do zastupitelstva obce v roce 2022 
 

Základní teze: 

- v jiném než v níže uvedeném termínu nebude ve zpravodaji Zábřeh inzerce 

subjektů kandidujících do zastupitelstva obce možná, 

- pro inzerci subjektů kandidujících do zastupitelstva obce bude vyhrazeno speciální 

vydání „Zábřeh – volební speciál“, které bude distribuováno jako zvláštní 

vydání zpravodaje Zábřeh, 

- volební noviny vyjdou za předpokladu, že se naplní nejméně 3 inzertní strany, 

- za obsahovou stránku, formu a uvedené zdroje (popř. za užitá autorská díla 

třetích osob a použité duševní vlastnictví) odpovídá inzerent, 

- s možností prezentovat se ve volebním speciálu budou potenciální inzerenti 

seznámeni formou oznámení ve zpravodaji a e-mailovou poštou. 

 

Způsob umísťování inzerce ve speciálním vydání: 

- titulní strana bude vyhrazena pro informace voličům (Oznámení o době a místě 

konání voleb atd.), 

- rozsah inzerce jednoho kandidujícího subjektu bude omezen na max. 1 stranu, 

- pořadí inzerce na jednotlivých stranách bude řešeno podle následujících kritérií: 

1. plocha objednané inzerce (celostránková inzerce, následně ½ strany a 

poté ¼ strany), 

2. číslo, které si inzerující subjekt vylosuje pro volby do zastupitelstva 

obce. 

 

Způsob financování:  

- inzerce v příloze „Zábřeh – volební speciál“ bude celobarevná. 

- zveřejnění inzerce kandidujícího subjektu bude zpoplatněno dle ceníku: 

 

1 strana (217 x 302 mm)  4.680 Kč bez DPH  5.663 Kč vč. DPH 

½ strany (217 x 150 mm)  2.400 Kč bez DPH  2.904 Kč vč. DPH 

¼ strany (107 x 150 mm)  1.320 Kč bez DPH  1.597 Kč vč. DPH

  

Termín vydání:  

Termín konání voleb do zastupitelstev obcí připadá na 23. a 24. září 2022.  

Termín pro vydání volebního speciálu zpravodaje Zábřeh je středa 14. září 2022. 

 

Podávání objednávek: 

Příjem objednávek inzerce a plateb v hotovosti zajišťuje Turistické informační 

centrum Zábřeh, Iva Kovářová, Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, e-mail: 

kovarova@ic.zabreh.cz, tel: 583 411 653, 603 984 313. 

Uzávěrka pro příjem inzerce: středa 7. září 2022. 

 

Objednaná inzerce bude zveřejněna po dodání řádné objednávky doručené 

objednatelem písemně a opatřené vlastnoručním podpisem objednatele nebo osoby 

oprávněné za objednatele jednat, popř. razítkem, má-li jej objednatel k dispozici. 

Objednatel svým podpisem na objednávce stvrzuje, že se seznámil s podmínkami 

inzerce. Inzerce nebude poskytnuta dříve, než bude uhrazena, a to v hotovosti.  

 

 

 

Schváleno na Radě města Zábřeh dne 12. července 2022 pod č. usnesení 

22/RM/74/OVV/3856. 
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