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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Tento vnitřní předpis stanovuje zásady zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice (dále 
NKR), činnost Komise RM – redakční rady a její jednací řád, činnost šéfredaktora a redaktora NKR, 
pravidla přijmu a zveřejňování příspěvků a inzerce v NKR. Přílohou tohoto vnitřního předpisu jsou 
platné Parametry a ceník inzerce (Příloha č. 1).  

 

Článek 2  
Noviny královédvorské radnice (NKR) 

2.1 NKR jsou informačním zpravodajem města Dvůr Králové nad Labem.  

2.2 Vydavatelem NKR je město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 00277819 (dále jen „vydavatel“).  

2.3 NKR jsou registrovány jako jediné periodikum města Dvůr Králové nad Labem u Ministerstva 
kultury ČR pod reg. č. MK ČR E 12870.  

2.4. NKR vycházejí 11krát ročně v nákladu 7.600 ks, a to zpravidla na přelomu jednotlivých měsíců 
s výjimkou přelomu července a srpna. V případě mimořádné události či v případě voleb může 
vydavatel rozhodnout o vydání mimořádného čísla. 

2.5. NKR jsou plnobarevné noviny ve formátu A4, o rozsahu 24 stran (16 stran NKR, 8 stran vkládaná 
příloha Královédvorské KdeCO?).  

2.5 NKR obsahují inzerci (viz článek 12 a 13).  
2.6 Harmonogram uzávěrek na daný kalendářní rok je zveřejněn na webových stránkách města 

www.mudk.cz v sekci Noviny radnice a uzávěrka daného vydání NKR je uvedena v tiráži 
předcházejícího čísla NKR. Příspěvky musejí být zaslány do termínu uzávěrky do půlnoci daného 
dne. 

2.7 Každé vydání NKR obsahuje: název, číslo a datum vydání (na přední straně). V tiráži každého čísla 
jsou uvedeny následující údaje: vydavatel (název, sídlo, telefon, e-mail), označení periodický tisk 
samosprávného celku, náklad, evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR, složení redakční 
rady, kontakty na šéfredaktora, redaktora a inzerci, jazykoví korektoři, místo vydání, distributor 
a uzávěrka vydání.  

2.8 Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku zajistit dodání 
stanoveného počtu povinných výtisků příjemcům stanoveným v § 9 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb., 
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2.9 Redakční zpracování NKR zajišťuje vydavatel. Tisk a distribuci NKR provádějí subjekty, které vybírá 
vydavatel na základě veřejné zakázky.  

2.10 NKR jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti města. Odpovědnost za správné doručení 
NKR má distributor na základě smlouvy uzavřené s městem Dvůr Králové nad Labem. V omezeném 
množství jsou NKR k dispozici také v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem a na 
recepci městského úřadu.  

2.11 Náklady na vydávání a distribuci NKR jsou hrazeny z prostředků vydavatele.  

2.12 Platby za zveřejnění inzerátů jsou příjmem vydavatele.  
2.13 NKR jsou dostupné také v elektronické verzi na www.mudk.cz v sekci Radnice/Noviny radnice, 

vždy ode dne vydání. Na těchto stránkách je také elektronický archiv NKR.  
  

http://www.mudk.czv/
http://www.mudk.cz/
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Článek 3  
Tematické zaměření NKR 

3.1 NKR slouží občanům Dvora Králové nad Labem k získávání objektivních, korektních a vyvážených 
informací o dění ve městě, a to v čase minulém i budoucím. Informují o zásadních rozhodnutích 
orgánů města – rady města a zastupitelstva města, o působnosti vydavatele v oblasti státní správy 
a samosprávy, o dění z oblasti kulturní, společenské, hospodářské a sportovní včetně informací 
o akcích probíhajících na území města. 

3.2 Prostor v NKR slouží zpravodajství, publicistice včetně dopisů čtenářů, neziskovému sektoru, kultuře, 
sportu a oddechovým tématům, názorům členů volebních stran ve smyslu § 20 odst. 1 Zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen volební 
strana). 

3.3 V NKR jsou zveřejňovány zejména: 
a) informace o činnosti vydavatele včetně zpráv z rady města a zastupitelstva města; 
b) informace o činnosti státní správy a samosprávy; 
c) informace o činnosti subjektů, jichž je vydavatel zřizovatelem, zakladatelem či vlastníkem; 
d) informace o činnosti občanských nebo zájmových sdružení, neziskových organizací, 

občanských spolků sídlících primárně ve Dvoře Králové nad Labem a v jeho městských 
částech; 

e) příspěvky informující o akcích ve Dvoře Králové nad Labem a jeho okolí; 
f) rozhovory; 
g) příspěvky občanů města;  
h) příspěvky zastupitelů města týkající se dění ve městě. Příspěvky jsou zveřejňovány na straně 

takto označené (viz článek 11). 

3.4 V NKR nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti volebních stran ve formě inzerce volebních 
stran, zprávy z akcí volebních stran, pozvánky na jejich přednášky, předvolební mítinky, články 
o celostátní politice apod. 

3.5 Součástí NKR je programová příloha KdeCo?, která se skládá z časového přehledu akcí a ze 
samostatných článků kulturní nebo sportovní tematiky. Do časového přehledu akcí jsou zařazovány 
kulturní a společenské akce všech pořadatelů. Jedná se o akce konané ve Dvoře Králové nad Labem. 

3.6 Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo ke Dvoru Králové nad Labem. 
Zveřejnění informací z okolních měst či obcí záleží na volném místě daného čísla, na obsahu článku 
a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Dvora Králové nad Labem. 

3.7 Řazení stran podle obsahu NKR není striktně dáno a odpovídá aktuálním potřebám. 

 

Článek 4 
Odpovědnost  

4.1 Za obsah NKR odpovídá vydavatel.  
4.2 Za gramatickou správnost příspěvků v NKR odpovídá vydavatel kromě plošné inzerce, pozvánek 

na akce nebo jiných vložených propagačních materiálů dodaných ve formátu pdf a jpg.  
4.3 Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Tato výjimka neplatí 

pro reklamu a inzerci samotného vydavatele.  

4.4 Za vydání NKR odpovídá šéfredaktor (viz Článek 8).  
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Článek 5 
Redakční rada NKR  

5.1 Redakční radu (dále jen RR) NKR jako svou komisi zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. h) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění, Rada města Dvůr Králové nad 
Labem. Ta také podle potřeby jmenuje a odvolává z funkce předsedu RR a její členy.  

5.2 RR má nejméně 5 a nejvíce 9 členů. Tvoří ji zastupitelé města, šéfredaktor NKR, redaktor NKR, 
zaměstnanci města Dvůr Králové nad Labem zařazení do městského úřadu a odborníci z řad 
veřejnosti.  

5.3 RR je poradním orgánem Rady města Dvůr Králové nad Labem.  

5.4 RR je zástupcem vydavatele NKR ve smyslu Článku 7 odst. 1 písm. a–f.  

 

Článek 6 
Jednací řád redakční rady  

6.1 RR se schází podle potřeby, zpravidla před vydáním NKR.  
6.2 Schůzi RR svolává, připravuje a řídí šéfredaktor NKR nebo jím pověřený člen RR.  

6.3 Podklady pro jednání redakční rady připravuje šéfredaktor NKR ve spolupráci s redaktorem.  
6.4 RR je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

6.5 Schůze RR je neveřejná, RR může rozhodnout, kdo se kromě členů RR jednání zúčastní.  
6.6 Z průběhu schůze RR pořizuje šéfredaktor NKR nebo jím pověřený člen RR zápis, který podepisuje 

předseda RR.  

6.7 Pokud se RR usnáší, činí takto většinou hlasů všech svých členů.  
6.8 Veškeré administrativní úkony spojené s činností RR zajišťuje šéfredaktor NKR nebo jím pověřený 

člen komise.  
6.9 Zápis z jednání RR obdrží všichni členové RR a je v originále odevzdáván do sekretariátu starosty 

města, pracovník sekretariátu starosty je odpovědný za evidenci a archivaci originálního 
vyhotovení zápisu v sekretariátu starosty.  

 

Článek 7  
Činnost redakční rady  

7.1. RR zejména:  
a) zajišťuje vydávání NKR; 
b) navrhuje aktuální témata vhodná ke zpracování v jednotlivých číslech NKR; 
c) poskytuje podněty a návrhy ke zkvalitnění obsahu a grafické úpravy NKR;  
d) schvaluje tematický obsah, rozhoduje o zařazení příspěvků, přičemž důvody odmítnutí 

příspěvků nemají jednotliví členové RR ani RR jako celek za povinnost sdělovat, není-li dále 
uvedeno jinak;  

e) schvaluje obsah jednotlivých vydání NKR, případně jejich jednorázovou grafickou úpravu;  
f) schvaluje tematické přílohy či změnu rozsahu; 
g) projednává podněty, návrhy a připomínky k obsahu a grafické úpravě NKR, stejně jako 

k distribuci NKR;  
7.2 RR NKR je také RR webových stránek www.mudk.cz a www.dvurkralove.cz. Ve své činnosti se řídí 

Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2016, Zajištění provozu a aktualizace 
webových stránek města, a tímto vnitřním předpisem.  
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Článek 8 
Šéfredaktor  

8.1 Šéfredaktor je členem RR.  
8.2 Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů zejména:  

a) řídí vydávání novin NKR a redakční činnost, zajišťuje grafickou podobu (změnu) NKR;  
b) navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje; 
c) svolává a účastní se jednání RR, jejímž je členem, a pořizuje z jejího zasedání zápis;  
d) je povinen dodržovat Etický kodex novináře přijatý Syndikátem novinářů České republiky;  
e) odpovídá za odborné zpracování NKR, přičemž dodržuje pravidla stanovená pro vydávání NKR 

podle schválené koncepce;  
f) na základě rozhodnutí RR odpovídá za konečnou podobu NKR;  
g) zajišťuje potřebné materiály a shromažďuje příspěvky určené ke zveřejnění v NKR;  
h) komunikuje se čtenáři novin a přispěvateli;  
i) ve spolupráci s redaktorem zajišťuje a shromažďuje inzerci, provádí následnou fakturaci 

a kontrolu plateb;  
j) ve spolupráci s redaktorem komunikuje s tiskárnou a zodpovídá za včasné odevzdání NKR do 

tiskárny podle stanoveného harmonogramu, respektive podle smluvních podmínek 
s dodavatelem tisku;  

k) ve spolupráci s redaktorem zajišťuje dodání NKR distributorovi, zpracovává zpětnou vazbu 
o kvalitě distribuce a předává případné podněty či reklamace dále distributorovi dle smluvních 
podmínek s distributorem;  

l) ve spolupráci s redaktorem zajišťuje rozeslání povinných výtisků příslušným institucím 
a dokladových výtisků inzerentům.  

 

Článek 9 
Redaktor  

9.1 Redaktor je členem RR.  

9.2 Redaktor zejména:  
a) zpracovává potřebné materiály a shromažďuje příspěvky určené ke zveřejnění v NKR;  
b) pořizuje a zpracovává fotografie;  
c) je povinen dodržovat Etický kodex novináře přijatý Syndikátem novinářů České republiky;  
d) komunikuje se čtenáři novin a přispěvateli;  
e) ve spolupráci s šéfredaktorem zajišťuje a shromažďuje inzerci, provádí následnou fakturaci 

a kontrolu plateb;  
f) ve spolupráci s šéfredaktorem komunikuje s tiskárnou a odevzdává NKR do tiskárny podle 

stanoveného harmonogramu, respektive podle smluvních podmínek s dodavatelem tisku;  
g) ve spolupráci s šéfredaktorem zajišťuje dodání NKR distributorovi, zpracovává zpětnou vazbu 

o kvalitě distribuce a předává případné podněty či reklamace dále distributorovi dle smluvních 
podmínek s distributorem;  

h) ve spolupráci s šéfredaktorem zajišťuje rozeslání povinných výtisků příslušným institucím 
a dokladových výtisků inzerentům.  

 

Článek 10  
Pravidla pro vydávání NKR  

10.1. Materiály, které mají být v NKR otištěny, shromažďuje šéfredaktor ve spolupráci s redaktorem. 
10.2. Příspěvky jsou přijímány v digitální podobě na e-mail: noviny@mudk.cz. Ve výjimečných 

případech lze příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji) přinést osobně nebo jej 
zaslat poštou několik dní před uzávěrkou do redakce NKR (Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
náměstí T. G. Masaryka 38), na podatelnu, nebo zaslat poštou na uvedenou adresu redakce. 
Fotografie jsou přijímány v elektronické i papírové podobě.  

mailto:noviny@mudk.cz
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10.3. Doporučená délka a forma příspěvku:  
a) oficiální materiály (např. informace o vyhláškách, usneseních rady nebo zastupitelstva, 

tiskové zprávy města), nejsou omezeny počtem znaků;  
b) doporučená délka zpráv externích přispěvatelů činí max. 2 000 znaků včetně mezer;  
c) doporučená délka pozvánek na akce v textové podobě činí 400 znaků;  
d) doporučená délka popisků k fotografiím je maximálně 300 znaků plus jméno autora 

fotografie;  
e) fotografie, loga či obrázky mají podobu samostatného obrazového souboru v jpg nebo pdf 

formátu, případně je lze předat k oskenování. Snímky vložené do textového souboru se 
neotiskují. Fotografie s rozlišením menším než 300 dpi nejsou vhodné pro tisk. U fotografie 
je uveden její popis a jméno autora. Přiřazení fotografie k příspěvku není nárokovatelné.  

10.4. Rozsáhlejší materiály nad 2 000 znaků musí obsahovat písemné zdůvodnění autora, proč považuje 
za potřebné překročení stanoveného rozsahu. V případě neúměrně dlouhého textu může být 
vyžádaný i nevyžádaný příspěvek vrácen k přepracování. O přijetí, zkrácení či nezveřejnění 
příspěvku rozhoduje RR.  

10.5. Materiály na pokračování se neotiskují. Výjimku tvoří pouze redakční články a vyžádané příspěvky, 
které mohou být delší a mohou být uveřejňovány i na pokračování. O tom v jednotlivých případech 
rozhoduje RR.  

10.6. Redakce NKR (tvořená šéfredaktorem a redaktorem, dále jen redakce NKR) si vyhrazuje právo 
zkrátit a upravit příspěvky při zachování obsahu sdělení, odložit nebo pozastavit otištění článku 
s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje. Upravené příspěvky nebudou 
zveřejněny bez vědomí autorů. Pokud redakce NKR nezíská ke zveřejnění upraveného příspěvku 
souhlas, článek není otištěn, není-li domluveno s autorem jinak.  

10.7. Redakce NKR má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.  
10.8. Příspěvek musí obsahovat nadpis, celé jméno autora a kontakt na autora. Za správnost údajů 

v příspěvku odpovídá autor, nikoliv vydavatel. Uvedené názory nemusejí vyjadřovat stanovisko 
redakce NKR.  

10.9. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku autora.  
10.10. Textové příspěvky nesmí být útočné nebo vulgární. Nebudou zveřejňovány příspěvky 

diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženství či víry. Nebudou otištěny dopisy týkající se soukromých či 
osobních sporů občanů a politiků. Nebudou otištěny anonymy a příspěvky, jejichž obsah zakládá 
podstatu trestného činu či je v rozporu s dobrými mravy.  

10.11. Do časového přehledu akcí v příloze KdeCo budou zařazovány kulturní, společenské a sportovní 
akce pořadatelů, kteří zaslali podklady do termínu uzávěrky. Přednost mají akce konané ve Dvoře 
Králové nad Labem. Struktura příspěvku: název akce, datum a hodina konání, místo konání, 
vstupné, popis akce, kontakt na organizátora, případně webovou adresu, kde lze získat další 
informace o akci. Logo organizátora bude zveřejněno, pokud bude dodáno v tiskové kvalitě.  

10.12. Obrazové pozvánky budou přednostně umisťovány u akcí pořádaných městem a akcí, nad kterými 
město převzalo záštitu.  

10.13. Po jednání RR budou autoři a přispěvatelé seznámeni s finální podobou svého příspěvku nebo 
s jeho nezveřejněním.  

10.14. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.  

10.15. Příspěvky uveřejněné v NKR nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.  
10.16. Finální verzi NKR schvaluje svým podpisem předseda RR. Případné zásahy do obsahu či layoutu 

(grafického návrhu tiskové strany) již schváleného RR mohou být konzultovány se členy RR 
i elektronicky.  
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Článek 11  
Příspěvky zastupitelů města v NKR  

11.1. Podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, je v každém čísle NKR poskytnut 
přiměřený prostor pro uveřejnění příspěvků členů zastupitelstva města, v nichž vyjadřují názory 
týkající se Dvora Králové nad Labem. 

11.2. V každém čísle NKR může být pro příspěvky zastupitelů poskytnut prostor maximálně dvou stran. 
11.3. Rozsah jednoho příspěvku zastupitele do jednoho vydání NKR se stanovuje maximálně na 2 000 

znaků včetně mezer a nadpisu. Bude-li rozsah příspěvku větší, bude autor vyzván k úpravě.  

11.4. U příspěvku musí být uveden jeho autor (jméno, příjmení a titul/y) a název volební strany, za 
kterou zastupitel kandidoval do zastupitelstva města.  

11.5. Žádost o zveřejnění příspěvku se posílá v elektronické podobě, nejdéle v den uzávěrky NKR do 
24:00 hod. e-mailem na adresu: noviny@mudk.cz. Příspěvky, které přijdou po této lhůtě, budou 
automaticky zařazeny k podkladům pro další vydání. V případě, že RR obdrží více příspěvků, než 
je prostor vyhrazený v NKR, budou příspěvky otištěny v pořadí, v jakém byly doručeny. 
Neuveřejněné příspěvky budou zařazeny do dalšího vydání zpravodaje v souladu s těmito pravidly. 

11.6. Příspěvek musí být podle zákona zveřejněn do 3 měsíců od jeho podání. 
11.7. Vydavatel může otisknout ve stejném čísle vydání NKR reakci na podaný příspěvek o přiměřeném 

rozsahu k obsahu podaného příspěvku. Tato reakce se nezapočítává do vyhrazeného prostoru 
zpravodaje dle článku 11 odstavce 2.  

11.8. RR do těchto příspěvků nijak nezasahuje, nekrátí je ani nerediguje. Za obsah příspěvku zcela 
odpovídá autor, nikoli vydavatel nebo redakční rada. 

11.9. RR může rozhodnout o neotištění příspěvku, který má nactiutrhačný charakter, resp. napadá 
dobré jméno konkrétní osoby či osob, jeho zveřejněním by byl porušen právní předpis, obsahuje 
vulgarismy nebo prokazatelně lživé informace. O důvodu neotištění informuje redakční rada 
autora. 

11.10. V případě, že zastupitelé vyhrazený prostor nevyužijí, poslouží pro redakční články či články 
externích přispěvatelů. 

11.11. Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení upravují ustanovení § 10 až 15 Zákona 
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Článek 12 
Inzerce  

12.1. NKR obsahují inzerci, a to plošnou a řádkovou. 
12.2. Inzerce se v NKR zveřejňuje za úplatu dle aktuálního ceníku (Příloha č. 1), který odsouhlasila rada 

města. Změna ceníku je možná opět pouze se souhlasem rady města na návrh RR. V tomto ceníku 
jsou dále obsaženy termíny pro podání inzerce a reklamy, forma zadání inzerátu a tiskové formáty 
a moduly. Ceník je i samostatně zveřejněn na webových stránkách města www.mudk.cz a je 
možné jej v případě zájmu zaslat v elektronické i papírové podobě inzerentovi, případně do něho 
nahlédnout v redakci NKR.  

12.3. Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena k datu splatnosti faktury. Finanční příjem 
z inzerce je příjmem zadavatele.  

12.4. Inzerce tvoří maximálně 15 % z počtu stran NKR. Souhlas s výjimečným navýšením rozsahu 
inzerce maximálně na 20 % z počtu všech stran dává RR.  

12.5. Inzerce je umisťována na strany k tomu určené. Jen v případech nevyužití celé strany k inzerci je 
povoleno umístění příspěvků a inzerce na jedné straně NKR.  

mailto:noviny@mudk.cz
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12.6. Po vydání NKR vydavatel na vyžádání zašle inzerentovi bezplatně dokladový výtisk. Toto 
ustanovení se netýká řádkové inzerce.  
 

Článek 13  
Pravidla pro příjem a zveřejňování inzerce v NKR  

13.1. Uveřejňování reklamy a inzerce se řídí Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění 
pozdějších předpisů.  

13.2. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci.  

13.3. Inzerci a reklamu přijímá redaktor NKR buď osobně v redakci NKR, nebo e-mailem 
noviny@mudk.cz. Zadání inzerce je formou objednávky (v papírové nebo v elektronické podobě) 
včetně podkladů pro inzerci v elektronické podobě (ve formátu jpg, cdr, pdf, indd nebo psd). 
Objednávkový formulář je k dispozici na webových stránkách města www.mudk.cz a je možné jej 
v případě zájmu zaslat v elektronické i papírové podobě.  

13.4. Termín podání objednávek inzerce je stejný jako je termín uzávěrky daného vydání NKR, termín 
pro dodání podkladů je nejpozději 21. dne v měsíci, pokud není uvedeno jinak.  

13.5. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit:  
a) inzerci nebo reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování 

nebo šíření je v rozporu s právními předpisy;  
b) reklamu klamavou;  
c) reklamu či inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, obsahuje jakoukoliv diskriminaci 

z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadá náboženské či národnostní cítění, 
ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje 
prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu a reklamu, která napadá 
politické přesvědčení;  

d) reklamu či inzerci, která podporuje chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost 
osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.  

13.6. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, kterou uzná za nevhodnou. 
13.7. Inzerce volebních stran není v NKR zveřejňována.  
13.8. Po zveřejnění inzerátu získá redakce o inzerentovi fakturační a kontaktní údaje včetně podpisu na 

objednávce. Tyto údaje nebudou zveřejněny, budou pouze uloženy u originálu příspěvku.  

 

Článek 14  
Závěrečná ustanovení  

14.1. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2023 Zásady zpracování a vydávání Novin 
královédvorské radnice včetně Přílohy 1 Parametry a ceník inzerce v NKR byly schváleny Radou 
města Dvůr Králové nad Labem dne 19.01.2023, usnesením č. R/172/2023.  

14.2. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2023 Zásady zpracování a vydávání Novin 
královédvorské radnice nabývá účinnosti dne 01.02.2023 a nahrazuje Vnitřní předpis města Dvůr 
Králové nad Labem č. 3/2017 Zásady zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice 
schválený usnesením rady města č. R/428/2017 dne 27.06.2017. 

14.3. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2023 Zásady zpracování a vydávání Novin 
královédvorské radnice bude trvale zveřejněn na internetových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem www.mudk.cz.  

 
 
 
Ing. Jan Jarolím, v. r. 
starosta města 
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Příloha 1: Parametry a ceník inzerce v NKR  

NKR obsahují inzerci, která je umisťována na strany k tomu určené. Uveřejňování reklamy a inzerce se 
řídí Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (viz Zásady zpracování 
a vydávání Novin královédvorské radnice, články 12 a 13).  
 
Zadání inzerátu:  

Inzerci a reklamu přijímá redaktor NKR buď osobně v redakci NKR, nebo e-mailem na noviny@mudk.cz. 
Zadání inzerce je formou objednávky (v papírové nebo v elektronické podobě) včetně podkladů pro 
inzerci v elektronické podobě (ve formátu jpg, cdr, pdf, indd nebo psd). Objednávkový formulář je 
k dispozici na webových stránkách města www.mudk.cz a je možné jej v případě zájmu zaslat 
v elektronické i papírové podobě.  
 
Termíny:  
Termín podání objednávek inzerce je stejný jako je termín uzávěrky daného vydání NKR, termín pro 
dodání podkladů je nejpozději 21. dne v měsíci, pokud není uvedeno jinak.  
 
Formát novin:  
A4 – 210 x 297 mm, celobarevný, tiskový formát: 180 x 267 mm.  
 
Množstevní slevy:  
Slevu je možno uplatňovat od trojího zveřejnění v řadě (v případě jedné objednávky trojího a četnějšího 
zveřejnění či v případě, kdy bude učiněna první objednávka např. pro č. 2/2023, druhá objednávka pro 
č. 5/2023 a třetí pro č. 8/2023). O slevu je dále možno zažádat při dodatečné objednávce třetího 
případně četnějšího zveřejnění ve stejném roce. V případě, že se inzerent rozhodne hradit výslednou 
částku za vícenásobnou inzerci způsobem měsíčních splátek, bude sleva započítána až na poslední 
faktuře. 
 

Četnost  Sleva  
3  5 %  
4–6  10 %  
7–9  15 %  
10 a více  20 %  

 
Bližší informace:  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (oddělení vztahů k veřejnosti), náměstí T. G. Masaryka 38, 
telefon: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz, www.mudk.cz  
 
 
ŘÁDKOVÁ INZERCE  

1. Minimální cena za textový inzerát činí 150 Kč.  
2. Maximálně 6 řádků.  
3. Šířka 1 sloupce pro textovou inzerci: 56 mm. Mezera mezi sloupci u textové inzerce: 6 mm.  
4. Parametry řádkové inzerce:  

a) standardní písmo: 1 znak vč. mezer = 2 Kč;  
b) tučné nebo jinak zvýrazněné písmo: 1 znak = 2,60 Kč.  

 
  

mailto:noviny@mudk.cz
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PLOŠNÁ INZERCE  

Mají přesně stanovené rozměry a jsou oproti volitelným modulům cenově zvýhodněné (cca 12 %). Pevné 
moduly lze dále se zachováním zvýhodněné ceny libovolně spojovat (neplatí pro modul 6). 
 
Pevné moduly  

Název  Plocha (cm2)  Rozměr (mm)  Cena (Kč) včetně DPH  
Modul 1  celá strana (480)  180 x 267  14.590  
Modul 2  1/2 strany (239,2)  180 x 132,9  7.347  
Modul 3  1/3 strany (158,8)  180 x 88,2  4.932  
Modul 4  1/4 strany (118,8)  89,4 x 132,9  3.733  
Modul 5  1/12 strany (38,9)  89,4 x 43,5  1.263  
Modul 6  20 cm2  59 x 33,9  700  
 
Volitelné moduly  

Volitelné moduly mají stanovený pouze jeden rozměr – šířku. Ta je buď 8,94 cm, nebo 18 cm. Výšku 
inzerátu si inzerent volí libovolně s ohledem na dodržení minimální velikosti inzerátu, která je 20 cm2.  
 
Cena:  
1 cm2 = 35,3 Kč.  
 
Rozměry:  

1. Minimální velikost inzerátu: 20 cm2.  
2. Šířka: 8,94 cm nebo 18 cm.  
3. Výška: volitelná (celková velikost inzerátu nesmí být menší než 20 cm2).  
4. Mezera mezi jednotlivými inzeráty: min. 1,2 mm.  
 



NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE – inzertní moduly

MODUL 1: CELÁ STRANA

CENA: 14.590 Kč

ROZMĚR: 180 mm X 267 mm

mudk.cz11



NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE – inzertní moduly

MODUL 2: 1/2 STRANY

CENA: 7.347 Kč

ROZMĚR: 180 mm X 132,9 mm

MODUL 3: 1/3 STRANY

CENA: 4.932 Kč

ROZMĚR: 180 mm X 88,2 mm

MODUL 5: 1/12 STRANY

CENA: 1.263 Kč
ROZMĚR: 89,4 mm X 132,9 mm

1.263 Kč

mudk.cz12



NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE – inzertní moduly

MODUL 4: 1/4 STRANY

CENA: 3.733 Kč

ROZMĚR: 

89,4 mm X 132,9 mm

1.263 Kč

1.263 Kč

1.263 Kč

7.347 Kč
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NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE – inzertní moduly

MODUL 6: 20 cm2

CENA: 700 Kč
ROZMĚR: 59 mm X 33,9 mm

700 Kč 700 Kč

SPOJENÍ DVOU MODULŮ 5

CENA: 2.526 Kč (úspora 257 Kč)

ROZMĚR: 89,4 mm X 88,2 mm

1.263 Kč

1.263 Kč

SPOJENÍ DVOU MODULŮ 5

CENA: 2.526 Kč (úspora 257 Kč)

ROZMĚR: 180 mm X 43,5 mm

VOLITELNÉ MODULY

CENA: 35,3 Kč/cm2

ROZMĚR: 180 mm X libovolná výška

VOLITELNÉ MODULY

CENA: 35,3 Kč/cm2

ROZMĚR: 89,4 mm X libovolná výška

35,3 Kč/cm2

mudk.cz14



NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE – inzertní moduly

SPOJENÍ 1x MODUL 2 a 2x MODUL 5

CENA: 9.873 Kč (úspora 1.412 Kč)

ROZMĚR: 180 mm X 177,6 mm

2.526 Kč

1.263 Kč

1.263 Kč
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NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE – inzertní moduly

Text vašeho inzerátu v minimální ceně 150 Kč. 
Účtuje se 2 Kč za každý znak včetně mezer. 
Text je možné za příplatek zvýraznit TUČNÝM 
PÍSMEM či podtržením. Není možné použít 
barevný text ani otisknout inzerát, jehož délka 
by přesáhla délku šesti řádků v bloku.

Textová (řádková) inzerceTextová (řádková) inzerce

Text vašeho inzerátu v minimální ceně 150 Kč. 
Účtuje se 2 Kč za každý znak včetně mezer. 
Text je možné za příplatek zvýraznit TUČNÝM 
PÍSMEM či podtržením. Není možné použít 
barevný text ani otisknout inzerát, jehož délka 
by přesáhla délku šesti řádků v bloku.

Text vašeho inzerátu v minimální ceně 150 Kč. 
Účtuje se 2 Kč za každý znak včetně mezer. 
Text je možné za příplatek zvýraznit TUČNÝM 
PÍSMEM či podtržením. Není možné použít 
barevný text ani otisknout inzerát, jehož délka 
by přesáhla délku šesti řádků v bloku.

Text vašeho inzerátu v minimální ceně 150 Kč. 
Účtuje se 2 Kč za každý znak včetně mezer. 
Text je možné za příplatek zvýraznit TUČNÝM 
PÍSMEM či podtržením. Není možné použít 
barevný text ani otisknout inzerát, jehož délka 
by přesáhla délku šesti řádků v bloku.

Text vašeho inzerátu v minimální ceně 150 Kč. 
Účtuje se 2 Kč za každý znak včetně mezer. 
Text je možné za příplatek zvýraznit.

Text vašeho inzerátu v minimální ceně 150 Kč. 
Účtuje se 2 Kč za každý znak včetně mezer. 
Text je možné za příplatek zvýraznit.

2.526 Kč

1.263 Kč

700 Kč 700 Kč700 Kč

3.733 Kč

35,3 Kč/cm2 35,3 Kč/cm2

35,3 Kč/cm2
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