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VÝLEPOVÁ SLUŽBA 

CENÍK 
 

CENÍK VÝLEPOVÝCH SLUŽEB  

Doba trvání 
výlepu: 

Formát A3 Formát A2 

1 - 7 dní 21,- 30,- 

8 - 14 dní 31,- 40,- 

15 - 21 dní 38,- 50,- 

22 - 28 dní 48,- 60,- 

přelepky 5,- 10,- 

 

Údaje v tabulce jsou za 1 ks plakátu. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Městská 
kulturní zařízení Jeseník nejsou plátci DPH. 

Obecné informace:  

• Výlepový den je úterý, plakáty přijímáme do 11.30 hodin. 
• Přijímáme maximálně 15 ks plakátů. 
• Plakáty jsou lepeny podle volné kapacity plakátovacích ploch po předchozí rezervaci 

a akceptaci. 
• V případě nepříznivého počasí si vyhrazujeme právo posunout den výlepu na 

nejbližší možný termín. 
• Za neoprávněné "černé výlepy", bude účtována pokuta ve výši 2 500 Kč 
• S ohledem na kapacitu výlepových ploch nevylepujeme formáty A1 a A4. 
• Přednostně přijímáme plakáty na kulturní a sportovní akce.  
• Nepřijímáme předvolební plakáty politických stran ani jiné politické akce.  
• MKZ nenahrazuje cenu plakátů zničených vandalem, počasím či jinými vnějšími vlivy 

(lze dodat náhradní kusy).  
 
 
Objednávky a platby:  

• Úhrada proběhne před vylepením plakátů. Platba standardně probíhá v hotovosti.  
• Platbu bankovním převodem je nutné dohodnout předem. 
• Ke každému výlepu musí být předložena objednávka (viz. strana č. 3, či na místě na 

recepci DPB).  
 
V případě dotazů volejte na číslo 773 588 001 nebo nás kontaktujte na email  
vylep@mkzjes.cz 
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Výlepové plochy MKZ Jeseník: 

  JESENÍK - ulice: Lokace: Typ výlepové plochy: 

1. 
Sadová ul. AN před kinem trojnožka 

2. 
Sadová ul. AN před trafikou trojnožka 

3. 
Dukelská u koupaliště trojnožka 

4. 
Jeseník - Lázně parkoviště u potravin trojnožka 

5. 
Lipovská ul. u jednoty COOP betonová skruž kulatá 

6. 
Lipovská ul. u hotelu Staříč trojnožka 

7. Lipovská ul. u Jesenické nemocnice billboard výlepová plocha 

8. 

Palackého ul. u Katovny billboard výlepová plocha 

9. 
ul. V Oblouku u Pradědu trojnožka 

10. 
Palackého ul. u prod. AUTO-HOBBY trojnožka 

11. 
Zeyerova ul. u potravin Viden betonová skruž kulatá 

12. 28. října ul. Divadlo P. Bezruče billboard výlepová plocha 

13. Česká Ves, ulice Jesenická  Za mostem  betonová skruž kulatá 

14.  Česká Ves, ulice Jánského U bazénu zastávka 

15.  Česká ves, Jesenická U Benziny Betonová skruž kulatá  
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OBCHODNÍ PODMÍNKY: 

 
1. Úvodní ustanovení 

Zhotovitelem jsou podle těchto obchodních podmínek Městská kulturní zařízení Jeseník, 
p.o. se sídlem 28. října 880/16, 790 01 Jeseník. Objednatelem je podle těchto obchodních 
podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné objednávky nebo 
smlouvou objedná výlep plakátů. Objednávka vystavená objednatelem musí 
obsahovat pravdivé údaje objednatele, počet a velikost plakátů, název akce a dobu trvání 
výlepu, podpis a razítko. Plakátovací plochy jsou podle těchto podmínek tabule, na něž se lepí 
plakáty maximální velikosti formátu A2. Plakáty jsou vylepovány dle volných míst na plochách, 
proto je nutné výlep nahlásit dopředu. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout příjem plakátů  
 

Objednávky výlepu přijímá zhotovitel na emailové adrese vylep@mkzjes.cz a následně 
podepsanou objednávku při předání plakátů v DPB. Výlepovým dnem je úterý. Připadne-li 
výlepový den na státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel právo změny výlepového dne 
na den předcházející nebo následující. Uzávěrka příjmu zakázek je stanovena zhotovitelem 
do 16.00 hod. před dnem výlepu (pondělí). Plakáty zakázek, jejichž objednávka byla podána 
a akceptována po stanoveném termínu budou vylepeny následující výlepový termín. V případě 
plných výlepových ploch budou plakáty vylepeny v nejbližším možném termínu. Plakáty 
politických stran či akcí s politickou tematikou nevylepujeme.  
 

2. Ceny a platební podmínky 

Zhotovitel přijímá úhradu ceny zakázky před výlepem. Objednatel hradí cenu zakázky 
v hotovosti nebo bankovním převodem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
fakturace nebo přijetí hotovostní platby. Pro případ prodlení s úhradou ceny zakázky se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré náklady spojené s vymáháním neuhrazené ceny zakázky. Dnem přijetí 
úhrady ceny zakázky se rozumí přijetí hotovosti nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní 
účet. Ceny stanovuje zhotovitel formou ceníků, které může obdržet každý zájemce na 
sběrném místě nebo na webových stránkách zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo 
v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu zakázky nutnou k pokrytí svých nákladů spojených 
s její realizací. Tato cena zakázky je považována za minimální. 
 

3. Záruky a reklamace 

Zhotovitel realizuje zakázky v souladu s těmito podmínkami. Zhotovitel provádí 
průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty opravuje, ale pouze 
tehdy, dodá-li objednatel s objednávkou současně náhradní plakáty. Opravy plakátů provádí 
zhotovitel bezplatně. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím 
promáčení. Barvy tisku musí vzdorovat po celou dobu trvání výlepu běžným chemickým látkám 
v lepidlech a vlivu počasí. V opačném případě nepřebírá zhotovitel jakoukoliv záruku za 
výsledek výlepu. Objednatel má právo na vrácení nevyužitých plakátů, pokud o to 
v objednávce písemně požádá. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů ve výlepovém 
dni. Reklamace týkající se provedení zakázky musí objednatel uplatnit v průběhu sjednaného 
výlepu s uvedením popisu a místa závady. /číslo plochy, ulice, obec/. Na reklamace 
uplatňované po skončení sjednané doby výlepu nebude brán zřetel. 
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4. Vyloučení konkurence a speciální služby 

Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli umístění plakátů 
konkurenčních produktů.  

5. Odpovědnost za škody 

Zhotovitel odpovídá za realizaci zakázek v souladu s těmito obchodními podmínkami. Za 
obsahovou část plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu 
s platnými právními předpisy, může zhotovitel realizaci odmítnout bez nároku na 
odškodnění. Pokud v průběhu sjednaného výlepu dojde k poškození plakátů a není sjednána 
náprava, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu. 

6. Závěrečná ustanovení 

Případné spory budou řešeny jednáním obou stran až do úplného vyřešení. Tyto 
podmínky zveřejňuje zhotovitel na svých webových stránkách v sekci služby a 
pronájmy a na sběrném místě. Zhotovitel nenahrazuje cenu plakátů zničených 
vandalem, počasím či jinými vnějšími vlivy (lze dodat náhradní kusy).  
 
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

 


