
 

Podmínky inzerce v Hornopočernickém zpravodaji (HPZ) 

pro příspěvkové, neziskové a církevní organizace 

1. Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 20 (DDM Horní Počernice,  

Kulturní centrum Horní Počernice, Chvalský zámek, Knihovna Horní Počernice, ZŠ a 

MŠ) mají v každém čísle HPZ pravidelně vymezený svůj prostor (viz Statut HPZ). Další 

prezentace či inzerce nad rámec vymezeného prostoru v případě výjimečně významných akcí 

podléhá schválení Redakční rady HPZ (dále jen „Redakční rada“).  

2. Neziskové organizace z Horních Počernic (např. MUMRAJ), které mají v každém čísle 

HPZ vymezený svůj pravidelný prostor, inzerují či prezentují pouze v rámci svého prostoru. 

Vše navíc je zpoplatněno. Platí zde 50% sleva oproti ceníkovým cenám. 

 

3. Neziskové a církevní organizace z Horních Počernic, které nemají vyčleněný pravidelný 

prostor jakožto jednotlivé subjekty, zveřejňují články a inzerci v rámci vyčleněného obecného 

prostoru „pro neziskové a církevní organizace“ stanoveného Statutem HPZ. V případě 

kumulace více článků je třeba upřednostnit širší spektrum subjektů než např. 2-3 články od 

jednoho subjektu či týkajících se stejné záležitosti. U inzerce/prezentace mimo vyčleněný 

prostor platí 50% sleva oproti ceníkovým cenám. 

4. Příspěvkové, neziskové a církevní organizace bez sídla na území Horních Počernic 

pořádající akce na území Horních Počernic mohou mít nárok na 50% slevu z běžných cen 

stanovených ceníkem. Nárok na slevu podléhá posouzení Redakční rady, která zhodnotí přínos 

akce pro městskou část. Redakční rada může výjimečně rozhodnout o inzerci zdarma u 

příspěvkových, neziskových a církevních organizací nesídlících na území Horních Počernic, 

které pořádají obecně prospěšné (nekomerční) akce na území Horních Počernic, a to 

jednorázově (1x za rok pro 1 subjekt v rozsahu 1/4 tiskové strany). 

5. Rada městské části Praha 20 může rozhodnout o inzerci zdarma, a to v přiměřeném 

rozsahu. O tomto rozhodnutí neprodleně informuje Redakční radu a redaktora. 

6. Inzerující politické strany mají nárok na 50% slevu oproti ceníkové ceně. 

7. Na inzerci zdarma ani slevu nemají nárok: 

- příspěvkové, neziskové a církevní organizace z Horních Počernic u akcí pořádaných 

mimo území Horních Počernic, jimž nebyla udělena výjimka dle bodu 5. 

- příspěvkové, neziskové a církevní organizace nesídlící na území Horních Počernic a 

pořádající akci mimo toto území 

8. Všechny ostatní případy posuzuje individuálně Redakční rada. 

9. Podmínky inzerce v Hornopočernickém zpravodaji (HPZ) pro příspěvkové, neziskové a 

církevní organizace byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 20 usnesením č. 

RMC/97/7/1757/21, dne 9.4. 2021, a to s účinností od 15.4.2021. 

 


