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Podmínky pro uveřejňování inzerce
v Obecním zpravodaji obce Doubrava a ceník inzerce

Obecní zpravodaj vychází 11x ročně (jednou měsíčně, v době letních prázdnin pouze 

dvojčíslo) v nákladu 600 ks, je distribuován zdarma do všech domácností v obci Doubrava. 

Je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e.č. MK ČR E 12154. Vydavatelem Obecního

zpravodaje je Obec Doubrava, OÚ Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424.

Pro zveřejňování inzerce schválila Rada obce Doubrava následující podmínky:

1) Inzeráty jsou přijímány na základě písemné objednávky.
Objednávky inzerce (předem schválený tiskopis; Příloha č.3 – Vzor formuláře –
Objednávka inzerce v Obecním zpravodaji) je možno zasílat:

a) písemně na adresu: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava 
b) e-mailem na adresu: huganova@doubrava.cz ; obec@doubrava.cz (opatřen platným 

el.podpisem).

2) Inzerát je třeba poslat v potřebném rozlišení v elektronické podobě, graficky zpracovaný 
ve formátech jpg, doc nebo pdf na jeden z výše uvedených e-mailů a s řádným 
označením INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI.

3) Graficky nezpracované inzeráty se nepřijímají.

4) Splatnost inzerátu je na základě vystavené faktury, která je zasílána společně s aktuálním 
vydáním Obecního zpravodaje. Faktura za každou inzerci (jednorázovou i opakovanou) je
vystavována po jejím prvním zveřejnění v Doubravském zpravodaji a je splatná do doby 
splatnosti uvedené na faktuře. Nebude-li faktura za inzerci v Doubravském zpravodaji 
uhrazena po jejím prvním zveřejnění, může vydavatel odmítnout další zveřejňování této
inzerce. Inzerent je však povinen uhradit fakturu za již zveřejněnou inzerci.

5) Termín uzávěrky pro příjem inzerce je vždy 10. den v měsíci (pro vydání v měsíci 
následujícím)

6) 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.

7) Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.

8) Jakákoliv politická inzerce nebude přijímána. V případě, že Rada obce Doubrava 
rozhodne o vydání mimořádného inzertního čísla zpravodaje k volbám, bude tato inzerce 
umožněna.

9) Informace, sdělení a oznámení úřadu práce, finančního úřadu, vodáren, energetiků apod. 
Nejedná se o inzerci, ale o bezplatné poskytování informací nekomerčního charakteru 
široké veřejnosti. V případě požadavků na uveřejnění informací o prodeji nemovitosti, 
výrobcích a službách atd. se jedná o klasickou inzerci, která bude zpoplatňována.

10) Právo odmítnout inzerci. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu jen 
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 dluží za dříve zveřejněnou inzerci.
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11) V případě, že pro daný měsíc již bude kapacita zpravodaje zcela naplněna, vyhrazuje si 
vydavatel právo objednávky inzerce nepřijímat nebo odložit jejich zveřejnění na pozdější 
vydání a to vše se souhlasem objednatele.

12) Ceník inzerce v Obecním zpravodaji

1.200,- Kč celá strana + DPH (21%)

600,- Kč 1/2 A4 + DPH

300,- 1/4 A4 + DPH

150,- Kč 1/8 A4 + DPH

Tento ceník se vztahuje také na inzertní články.

13) Platba za inzerci

Platbu je možno provést:

Bezhotovostním převodem na účet obce Doubrava u Komerční banky a.s. číslo účtu 3421-

791/0100

Osobně na pokladně Obecního úřadu Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava

Pokladní hodiny: pondělí, středa 7:30 – 11:30 12:00 – 16:00

Kontakt na redakci Obecního zpravodaje:
Obecní úřad Doubrava
č.p. 599
735 33 Doubrava
Tel.: 596 512 980
e-mail: huganova@doubrava.cz ; obec@doubrava.cz

Elektronické vydání na internetových stránkách obce: www.doubrava.cz
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