OBEC ZAŠOVÁ
Zašová 36, 756 51 Zašová

Ceník zveřejňování komerční inzerce a reklamy v Zašovských novinách, v hlášení
v místním rozhlase a ve vysílání obecní kabelové televize
1. Ceník plošné inzerce a reklamy v periodiku Zašovské noviny (dále jen ZN) s tím, že
sloupec má rozměry 85 mm x 260 mm, činí:
Formát
Celá strana A4
1 sloupec, ½ strany
½ sloupce
1 cm²

Černobílý tisk
1.800 Kč
900 Kč
450 Kč
4 Kč

Barevný tisk
2.400 Kč
1.200 Kč
600 Kč
6 Kč

2. Nekomerční řádková inzerce občanů se zveřejňuje v ZN zdarma. Ceník řádkové
komerční inzerce a reklamy v periodiku Zašovské noviny s tím, že se jedná o
černobílý tisk a řádek má rozměr 85 mm, činí:
- běžný 1 řádek
- tučný či jinak zvýrazněný 1 řádek

20 Kč
40 Kč

3. Na první (titulní) straně ZN se žádná inzerce ani reklama nezveřejňuje.
4. Hlášení v místním rozhlase – 40 Kč za jedno vysílání.
5. Cena za zveřejnění inzerce či reklamy ve vysílání obecní kabelové televize (dále jen
infokanál)
 pro místní občany 24,- Kč (za každý započatý měsíc a stránku)
 pro místní firmy a podnikatele 60,- Kč (za každý započatý měsíc a stránku)
 pro ostatní 60,- Kč (za každý započatý týden a stránku)

6. Inzerce nebo reklama spolků, zájmových sdružení a dalších nevýdělečných
organizací se sídlem v obci Zašová se zveřejňuje v ZN (max. do velikosti ½ strany),
v místním rozhlase i na infokanálu zdarma.
7. Žádost o zveřejnění inzerátu nebo reklamy včetně grafického návrhu ve formátu
.pdf nebo .jpg s uvedením fakturačních údajů musí inzerent doručit na Obecní úřad
Zašová se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51 nebo zaslat na email: noviny@zasova.cz.
8. O zveřejnění inzerce nebo reklamy rozhoduje redakční rada ZN s přihlédnutím ke
konkrétnímu obsahu a formátu daného výtisku ZN. Na uveřejnění placené inzerce
nebo reklamy není právní nárok.
8. Na základě příslušného čísla ZN, kde byla inzerce nebo reklama zveřejněna, vystaví
účetní dle podkladů redakční rady ZN fakturu na odpovídající cenu a zašle jí
inzerentovi na jím uvedenou adresu s určením lhůty splatnosti.
9. Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje dosavadní ceníky inzerce a reklamy v ZN,
v místním rozhlase či na infokanálu.
12. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH.
13. Tento ceník byl schválen na 94. schůzi Rady obce Zašová dne 28. 2. 2018 pod
bodem č. 5.3. a nabývá platnosti od 1. 3. 2018.

