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1. Plošná inzerce
Klasická inzerce barevná
Obsahující:
a) Prezentace služeb
b) Prezentace výrobků
c) Inzerce nekomerční (informace o prodeji nebo koupi nemovitostí apod.)

Ceny:
a) Ceny jsou stanoveny v ceníku, který znázorňuje grafické vyobrazení inzerce.
Umístění inzerce neodpovídá přesnému umístění ve zpravodaji (je pouze
orientační).
b) Ceník je samostatnou přílohou této směrnice.
c) Vydavatel si vyhrazuje právo na umístění reklamy nebo upoutávky na kterékoliv
straně zpravodaje.

2. Inzerce, reklama spolků, politických stran, hnutí a klubů aj.
Jedná se o zveřejnění upoutávek na kulturní, sportovní a podobné akce, uvedené mimo
rubriku „Kam jít v měsíci“.
a) Uveřejnění bez poplatku – za zveřejnění upoutávky na kulturní, sportovní a
podobné akce, podporované z rozpočtu městského obvodu Stará Bělá v rámci
dotačního programu pro podporu projektů v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury a
dalších společenských aktivit, konaných v městském obvodě Stará Bělá. Maximální
rozměr – A6.
b) Poplatek ve výši 100,-- Kč včetně DPH – za zveřejnění ostatních upoutávek na
kulturní, sportovní a podobné akce, konané v městském obvodě Stará Bělá.
Maximální rozměr – A6.
c) Poplatku rovněž nepodléhají upoutávky na akce charitativního charakteru, akce
pořádané pod záštitou městského obvodu Stará Bělá a akce pořádané příspěvkovými
organizacemi Základní škola Stará Bělá a Mateřská škola Stará Bělá.

3. Informace, sdělení a oznámení úřadu práce, finančního úřadu, vodáren,
energetiků, policie apod.
Nejedná se o inzerci, ale o bezplatné poskytování informací nekomerčního charakteru široké
veřejnosti.

4. Právo odmítnout inzerci
Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu v případě, kdy jeho znění nebo význam
odporuje etickým zásadám nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od inzerentů, kteří mají vůči
vydavateli jakýkoliv dluh.
V případě, že pro daný měsíc již bude kapacita inzerátů zcela naplněna, vyhrazuje si
vydavatel právo další objednávky inzerce nepřijímat nebo odkládat jejich zveřejnění na
pozdější vydání Starobělského zpravodaje, a to vše se souhlasem objednatele.

5. Objednávka inzerce
Inzeráty se přijímají vždy nejpozději do 15. dne v měsíci (pro vydání v měsíci následujícím)
na adresu redakční rady (osobně nebo e-mailem)
Inzeráty podané v písemné podobě budou zpracovány pouze jako textové v souladu
s grafickým designem Zpravodaje.
Grafické zpracování inzerátu vydavatelem s doplňujícími obrázky či sekundární grafikou je
možné pouze po předchozí dohodě s vydavatelem a bude individuálně zpoplatněno podle
rozsahu provedených prací.
Inzeráty v elektronické podobě mohou být dodávány pouze ve formátech jpg, tif nebo
pdf v tiskovém rozlišení 300 DPI v barevném režimu CMYK (u černobílé inzerce s
barevnou informací pouze v kanálu K). Otevřené dokumenty typu Word, Corel,
In Design a podobné nebudou akceptovány a budou zpracovány pouze jako „textové“
v souladu s grafickým designem Zpravodaje. U grafiky sahající do kraje inzerátu je
nutno vytvořit přesah všech stran 2 mm oproti rozměru inzerátu uvedenému v příloze.
Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není
povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

6. Fakturace inzerce
Faktura za každou inzerci (jednorázovou i opakovanou) je vystavována po jejím prvním
zveřejnění ve Starobělském zpravodaji a je splatná do doby splatnosti uvedené na faktuře. V
případě požadavku inzerenta na zaplacení inzerce před jejím zveřejněním lze vystavit
příjmový pokladní doklad, na jehož základě je možno provést úhradu.
Nebude-li faktura za inzerci ve Starobělském zpravodaji uhrazena po jejím prvním
zveřejnění, může vydavatel odmítnout další zveřejňování této inzerce. Inzerent je však
povinen uhradit fakturu za již zveřejněnou inzerci.

7. Platba za inzerci
Platbu je možno provést:
1. Bezhotovostním převodem na účet městského obvodu Stará Bělá u České spořitelny,
a. s., číslo účtu: 19-1645817389/0800
2. Osobně na pokladně Mob Stará Bělá, Junácká 127
Vydavatel Starobělského zpravodaje si vyhrazuje právo na individuální posouzení úhrady za
inzerované články a upoutávky.
*********************************************************************************************************
Objednávky inzerce je možno zasílat:
1) Písemně na adresu: SMO – ÚMOb Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava
2) E-mailem na adresu: jstehnova@starabela.cz, jkalocova@starabela.cz,
posta@starabela.ostrava.cz
Tento Ceník inzerce ve Starobělském zpravodaji nabývá účinnosti dnem 12. 1. 2016.
Ruší se Ceník inzerce ve Starobělském zpravodaji, účinný ke dni 1. 2. 2013.
Schváleno usnesením rady Mob č. 0346/RMOb-SB/1418/19 ze dne 11. 1. 2016.

