
POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ INZERCE  

V KRALUPSKÉM ZPRAVODAJI 
 

Inzerci přijímá šéfredaktorka KZ: 

- emailovou poštou na adrese: zpravodaj@mestokralupy.cz. 

- osobně – 1. patro KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou  

 

K uveřejnění inzerce je potřeba zaslat vyplněnou „Závaznou objednávku“ s přesně 
stanoveným požadavkem typu inzerátu. Bez objednávky není možné inzerci přijmout.  

Úhrada inzerce musí být provedena nejpozději do uzávěrky daného čísla.  

Bez provedené platby není možné inzerát uveřejnit. 

Ceník inzerce a Závaznou objednávku naleznete v samostatných souborech. 

 

Platba - fakturace 

Po přijetí objednávky obdržíte fakturu k úhradě; po uhrazení  → výroba a otištění 
inzerátu; →  při distribuci Vám bude odeslán jeden výtisk Zpravodaje na uvedenou 
zasílací adresu. 

Nabízíme možnost platby na objednané období předem. 

 

Inzerce se řídí obchodními podmínkami zveřejněnými na www.mestokralupy.cz. 

 

Inzertní část – se nachází na posledních stranách Zpravodaje. Pro umístění inzerátu 
do redakční části je možné udělit výjimku s příplatkem 20 % k základní ceně inzerátu. 
Umístění do jiné, než inzertní části, není vymahatelné. 

Poslední (vnější) strana obálky: přednost pro otištění bude mít vždy celostránkový 
inzerát před menším formátem inzerátu. 

 

Zrušení inzerce 

V případě odstoupení od inzerce v termínu od podání inzerátu do uzávěrky čísla je 
účtován stornopoplatek ve výši 20 % z celkové ceny objednaného inzerátu. 

V případě odstoupení od inzerce po uzávěrce čísla je účtován stornopoplatek ve výši 
100 % z celkové ceny objednaného inzerátu. 

 

 

http://www.mestokralupy.cz/


 

 

Podklady potřebné k výrobě inzerce: 

texty - textovou podobu zasílejte ve formátech: doc, odt. Nevkládejte tabulky. Vámi 
uvedené formátovaní a barvy jsou pouze ilustrativní, finální podoba inzerátu bude 
vytvořena přímo v grafickém programu. 

obrázky (fotografie, loga) - dodávejte ve formátech: tif, jpg, eps. Pro tisk musí mít 
obrázky rozlišení minimálně 300 dpi při požadovaných rozměrech. Obrázky dodávejte 
jako samostatné soubory, nevkládejte je do Wordu ani PowerPointu.  

loga - loga a další vektorovou grafiku dodávejte ve formátech: pdf, jpg, eps.               
Vektorové obrázky (nebo také obrázky v křivkách) se dají libovolně upravovat 
(zvětšovat, přebarvovat apod.) bez ztráty kvality. Pro loga a podobné prvky jsou tedy 
mnohem vhodnější než například jpg. Všechny texty musí být převedeny do křivek.  

 

Font (druh písma) není součástí souboru, musí být v počítači nainstalován. Proto se 
může text na jiném počítači zobrazit jinak. Texty v křivkách jsou obrázek a zobrazí se 
stejně.  

 

Jestliže máte inzerát již vyrobený na požadovaný rozměr, pošlete jej, prosím, ve 
formátu PDF. 

 

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci! 

 

Radka Holeštová, šéfredaktorka Kralupského Zpravodaje 

 

V platnosti od 1. 7. 2018 

 


