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Jak objednávat

Objednávejte především prostřednictvím e-mailu, ev. i telefonicky či při osobním setkání.

E-mailem 
Zašlete na adresu atelier@martinmojzis.com

Telefonicky 
Telefon 603 410 862. Pokud je telefon nedostupný, zavoláme Vám zpět.

Osobně
Domluvte si prosím schůzku pomocí výše uvedených kontaktů.

V objednávce uveďte:

Typ prezentace
Vyberte a uveďte jednu možnost:

+ Rozšiřující stránky (uveďte, která témata si přejete).
+ Článek.
Veškeré podrobnosti naleznete na dalších stránkách.

Podklady
Uveďte, jakým způsobem nám předáte podklady, ev. odkazy na ně.

Kontaktní osoba
Uveďte, na koho se můžeme při tvorbě a schvalování stránek a článků obracet (jméno, telefon, adresa 
elektronické pošty).

Fakturační údaje
Uveďte údaje pro vystavení faktury / daňového dokladu.

Ceny

Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH 21%. Jednotlivá zvýhodnění nelze sčítat.

V případě jakýchkoli nejasností (možnosti jsou poměrně rozsáhlé) či dalších dotazů nás prosím kontaktujte 
buď e-mailem (atelier@martinmojzis.com), nebo telefonicky (603 410 862). 
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Rozšiřující stránky měst a obcí 

Kromě základního stručného popisu, který je u každého města či obce vždy uveden, máte možnost doplnit
a rozšířit jakékoli informace o Vašem městě či obci. Proto těmto stránkám říkáme rozšiřující stránky. Pro 
každou z níže uvedených položek Vám vytvoříme samostatnou stránku s textem, fotografiemi
a odkazy, v češtině i angličtině. Jediné, o co Vás požádáme, bude poskytnutí podkladů – textů a fotografií.

Ke tvorbě a zveřejnění rozšiřujících stránek potřebujeme text a pokud možno co nejkvalitnější, profesionální 
fotografie (kratší strana nejméně 1000 obrazových bodů, formát nejlépe TIFF, ev. PNG, v nouzi JPG). 
Přibližný rozsah jedné rozšiřující stránky je 1 – 4 normostrany*) a 1 – 6 fotografií. Pokud podklady svým 
rozsahem přesáhnou tento rámec (více než 5 normostran nebo 7 fotografií), stránku rozdělíme na dva či více 
dílů a účtujeme jako dvě či více samostatných stránek. Na přání můžeme podklady upravit tak, aby vyšly 
pouze na jednu či určitý počet stránek. Doporučení: pokud je o čem psát, je třeba to zveřejnit.

*) Poznámka: 1 normostrana = 1800 symbolů (písmen, znaků a mezer).

Zveřejnění rozšiřujících stránek si můžete objednat buď na jedno- či víceroční období, nebo trvale. 

Ceny zahrnují: + Tvorbu stránek ve výše uvedeném rozsahu.
+ Případné změny údajů (např. nová adresa po stěhování, jiné telefonní číslo apod.)

     po celou dobu zveřejnění stránek.
+ Překlad stránek do anglického jazyka.
+ Zveřejnění stránek zároveň i v anglické části galerie.

Město či obec nemusí rozšiřující stránky financovat ze svého rozpočtu. Může se domluvit s firmou či 
soukromou osobou, která platbu za tyto stránky uhradí.
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Ceník rozšiřujících stránek měst a obcí

Název rozšiřující stránky Cena za rok
(365 dní)

Cena
za trvalé zveřejnění

1. Historie. 490 1900

2. Současnost. 490 1900

3. Kulturní a technické památky. 490 1900

4. Ochrana přírody a životního prostředí. 490 1900

5. Kultura. 490 1900

6. Školství. 490 1900

7. Zdraví. 490 1900

8. Volný čas. 490 1900

9. Věda a výzkum. 490 1900

10. Doprava. 490 1900

Každá další, téma dle přání. 490 1900

Objednání deseti stránek současně. 4900
3900

19 000
15 900

Objednání deseti stránek současně na dva roky. 7800
6900 –

Objednání deseti stránek současně na tři roky. 11 700
8900 –
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Články měst a obcí

Kromě rozšiřujících stránek máte možnost objednat si zveřejnění článku na libovolné téma o vašem městě či 
obci. Zajímavosti a místa jako inspirace k výletům, příběhy a pověsti z historie, rozhovor se starostou, 
významným občanem apod., reportáž z otevření nové budovy, … záleží jen na Vás, jaké téma zvolíte.

Platba za zveřejnění je jednorázová, článek bude na stránkách galerie umístěn již nastálo. Ke zveřejnění 
článku potřebujeme redakčně upravený text po korekturách a kvalitní, profesionální fotografie (kratší strana 
nejméně 1000 obrazových bodů, formát nejlépe TIFF, ev. PNG, v nouzi JPG). Přibližný rozsah článku je 1 – 4 
normostrany*) a 1 – 6 fotografií. Pokud článek svým rozsahem přesáhne tento rámec (více než 5 normostran 
nebo 7 fotografií), podklady rozdělíme na dva či více dílů a účtujeme jako dva či více samostatných článků. 
Dle dohody je lze zveřejnit najednou, či postupně. Na přání můžeme podklady upravit tak, aby vyšly pouze 
na jednu či určitý počet stránek.

Můžeme také článek napsat dle podkladů, provést redakční úpravy a korektury. Fotografie pro Vás rádi 
vytvoříme, nebo, pokud si přejete použít vlastní a splňují výše uvedená základní kritéria kvality, na přání 
profesionálně upravíme. Ceny za tyto práce se stanovují individuálně.

V ceně je rovněž překlad článku do angličtiny a jeho zveřejnění v anglické části galerie.

Předmět Cena
za trvalé zveřejnění

Zveřejnění článku, česky a anglicky. 1900

*) Poznámka: 1 normostrana = 1800 symbolů (písmen, znaků a mezer).
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Rozšiřující stránky a články pro státní instituce – muzea, galerie, 
divadla, výstavní síně, kulturní domy, školy, vědecká pracoviště apod. 

Objednejte si vlastní, samostatnou stránku nebo článek pro vaše muzeum, galerii, divadlo, výstavní síň, 
kulturní dům, školu, vědecké pracoviště apod. Informujte návštěvníky o vaší historii i současnosti, o stálých 
expozicích, plánech do budoucna apod.

Ceny a veškeré podmínky jsou stejné jako u Rozšiřujících stránek měst a obcí na stranách 3 a 4 nebo Článků 
na straně 5. V ceně je vždy zároveň bezplatné zveřejnění základního zápisu v Katalogu firem a institucí 
daného města či obce.

Nedílnou součástí tohoto Ceníku jsou platné Všeobecné obchodní podmínky Patrium Bohemia.
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