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Zastupitelstvo města Mikulova – důvodová zpráva 

Změna periodicity Zpravodaje 

Primárním úkolem městského periodika je informovat obyvatele o aktuálním dění na radnici, nových 
či změněných postupech, vyhláškách, investičních akcích. Dále zveřejňuje pozvánky a informace           
o volnočasových, kulturních a sportovních akcích, které se konají především na území města. 

Zpravodaj města Mikulova splňuje hlavní  požadavky spíše okrajově, z průměrně 40 příspěvků je 4 až 
5 zpráv z radnice a odborů, 10 z kultury, ostatní činí příspěvky z neziskových organizací, sportovních 
oddílů, škol, sdružení seniorů, reklamní sdělení. Obecně by měly tvořit 1/2 obsahu zprávy z radnice, 
odborů, publicistika, 1/4 kultura, spolky, příspěvkové organizace, senioři, 1/4 reklamní sdělení. 

Zpravodaj vychází v nákladu 3700 kusů a rozsahu průměrně 14 stran jako čtrnáctideník, pouze             
v červenci a srpnu jako měsíčník.  

Distribuovaný je zdarma do všech schránek, část je k dispozici také na 3 veřejně přístupných místech 
k volnému odběru. 

Redakční rada mikulovského Zpravodaje se zabývá již delší dobu možnou změnou periodicity, 
polovina členů se přiklání k formě měsíčníku.  

Důvodem je především postupný vývoj a přechod k poskytování i vyhledávání informací 
elektronickou cestou, důležitým faktorem je také výrazná finanční úspora. Po posledním finančním 
vyhodnocení za rok 2019 Zpravodaj vykazuje ztrátu  91000 Kč. Pokles příjmů za inzerci činí 110000 Kč. 

V převážné většině obcí a měst je vydáván zpravodaj přímo městem jako měsíčník, redaktor je často 
zaměstnancem  městského úřadu, často sloučeno s pozicí PR, spravuje web, fcb, účastní se akcí, 
pořizuje, publikuje a archivuje fotodokumentaci, ovládá grafické programy, provádí korektury. Cena 
jednoho výtisku se pohybuje cca 4 až 5 Kč, náklad odpovídá počtu obyvatel daného města, většinou 
je distribuován zdarma do schránek . 
 
Město Náklad Počet stran Vydavatel 
Žatec 7000 12 Město Žatec, (pouze odběrná místa) 
Jičín 8500 16 Městský úřad Jičín (bez reklam) 
Litomyšl 5000 20 Městský úřad Litomyšl (navýšení stran jen se souhlas. vedení) 
Vyškov 9500 20 Město Vyškov 
Boskovice 5500 20 Město Boskovice 
Kolín 16000 28 Městský úřad Kolín 
 

Pro Mikulov se zdá v případě měsíčníku optimální počet  stran 16. 

 
 
 
 
 
 



PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ KALKULACE  ZPRAVODAJE MĚSTA MIKULOV - MĚSÍČNÍK 
 
 
Položkový rozpočet / 12 vydání:            Kč bez DPH  
 
Náklady 

• Práce redaktorky (kompletní textová příprava zpravodaje pro grafické studio)  
12x vydání á 21 400 Kč (fakturace, redaktorka není plátce DPH)                 
 
               256 800 Kč  

 
• Grafické práce (fakturace CCB Brno, 12 vydání á 10 440 Kč) 

bez 10% DPH                            125 280 Kč 
 

• Tisk  3 200 ks (fakturace CCB Brno, 12 vydání á 18 560 Kč), 
doprava do Mikulova, bez 10% DPH                                                            222 720 Kč 

 
• Jazyková korektura  

(DPP, 12 vydání á 2500 Kč)                                                                 30 000 Kč  
   

 
• Školení, aktualizace webu e-zpravodaj, poštovné 

(Mikulovská rozvojová,s.r.o. - rozesílání povinných výtisků,  
faktury inzerentům)                                          10 000 Kč  

 
• Mikulovská rozvojová, s.r.o. - administrativa  

(fakturace, evidence plateb, 12 vydání á 1 300 Kč)                         15 600 Kč 
   

 
 

Celkové náklady                                         660 400 Kč 
         
Příjmy                                              Kč bez DPH  
Předpokládané příjmy z inzerce                               150 000Kč  
Předpokládané náklady Města Mikulov                                                                510 400 Kč  
 
Celkové předpokládané příjmy                                                                                  660 400 Kč  
                                     
 
 



CENOVÁ KALKULACE  2020 
 
periodická tiskovina: Zpravodaj města Mikulov 
 
technické parametry: 
− Rozsah:  10 až 16 stran 
− Formát:   A4 
− Náklad:  3 700 ks 
− Materiál: eko papír 
− Barevnost: 4/4 
− Periodicita: 14-ti deník, v měsíci červenec a srpen vydání jednou za měsíc 
 
 
Smluvní cena: 
10,20 Kč / 1 ks bez DPH 
11,22 Kč / 1 ks včetně DPH (10 % DPH)        
 
Smluvní cena zahrnuje: redaktorské práce, tisková předpříprava, tisk, korektura, 
administrace společnosti Mikulovská rozvojová, různé   
 
 
Položkový rozpočet (23 vydání, průměr 14 stran):  Kč bez DPH  
náklady 
CCB - grafické práce, tisk, práce redaktora                         1 203 314 Kč 
korektura (23 vydání á 2200 Kč)        50 600 Kč     
školení, aktualizace webu, grafické práce, poštovné aj.    15 000 Kč  
MR- administrativa          29 900 Kč 
(fakturace, evidence plateb, 23 vydání á 1 300 Kč)       
          ____________ 
Celkové náklady               1 298 814 Kč 
         
příjmy         Kč bez DPH  
Předpokládané příjmy z inzerce      400 000 Kč  
Předpokládané příjmy z Města – dle smlouvy    868 020 Kč  
                                   _______________ 
Celkové příjmy                 1 268 020 Kč  
 
 

V Mikulově dne 7. 10. 2019  

 
 
 
Zpracovala: Petra Eliášová 
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