
Pravidla pro inzerci ve Zpravodaji města Újezd u Brna 
 

1) Žádosti o zveřejnění inzerátu v Městském zpravodaji města Újezd u Brna může podávat každá 

fyzická nebo právnická osoba (dále jen inzerent). 

2) Inzerent je povinen dodat inzerát v elektronické a publikovatelné podobě na podatelnu 

Městského úřadu Újezd u Brna (podatelna@ujezdubrna.cz) anebo Kulturně – školské komisi  

(zpravodaj-ujezd@seznam.cz) a následně s ním bude dohodnuta velikost inzerátu a termín 

zveřejnění. Schválený ceník inzerce je A4 - 2.000,- Kč, A5 - 800,- Kč, A6 - 400,- Kč.  

3) Text a obrázky vložené do inzerátu smí obsahovat: 

a) pozvánky na kulturní a sportovní akce, 

b) nabídku pracovních míst, 

c) nabídka služeb a zboží, které nejsou v rozporu s následujícími body „Pravidel“. 

4) Nebudou zveřejněny inzeráty obsahující: 

a) tabákové výrobky (cigarety, doutníky, cigaretový tabák, tabák / kamínky do vodní 

dýmky), semena a sazenice tabáku,  

b) elektronické cigarety a liquidy,  

c) alkoholické nápoje, 

d) psychotropní látky, semena a sazenice marihuany, lékařskou marihuanu, konopné 

masti a kosmetiku, prostředky a pomůcky pro pěstování marihuany,  

e) humánní a veterinární léky a léčivé přípravky dostupné pouze na předpis nebo určené 

pro farmaceutické použití, hormonální antikoncepci, 

f) střelné zbraně (včetně airsoftových, paintballových, plynových, historických 

či znehodnocených zbraní a jejich replik, vzduchovek, kuší, luků, praků, harpun), 

součástky zbraní, příslušenství ke střelným zbraním, střelivo, zábavní pyrotechniku, 

g) finanční služby typu poskytování půjček, oddlužení, vyplacení exekuce, investic, 

směnárenských služby,…, 

h) výkup / prodej pohledávek, 

i) timesharingové služby, 

j) propagace různých ilegálních politických hnutí a skupin. 

5) Inzerát nesmí propagovat násilí, rasovou nesnášenlivost, pornografický charakter, nesmí být v 

rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo být na zboží, jehož 

prodej je zakázán či omezen či v rozporu s právními předpisy. 

6) Pokud je k prodeji a/nebo nákupu zboží a/nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese 

nebo jiné povolení, je inzerát uveřejněn až po příslušném schválení, udělení koncese nebo jiné 

povolení. 

7) Vydavatel Zpravodaje si vyhrazuje právo odmítnout inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy 

a oprávněnými zájmy či právy i oprávněnými zájmy občanů města Újezd u Brna. 

 

V Újezdě u Brna 11. 7. 2019 


