
Regionální muzeum 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 4 

 DNE: 17.12.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 60/2018/RgM 

 

NÁZEV: 
 

Stanovení ceny publikace „Žďárský uličník II/2, Zámek Žďár“ 
 

Počet stran: 2 
Počet příloh: 1 

 
 

ANOTACE: 
 
   Cena této výpravné publikace (304 stran A4) je úmyslně navržena jako „přátelská“, a to 
z důvodu její maximální dostupnosti pro občany (mládež, důchodci…). Jejím cílem je v prvé řadě 
přinést osvětové a vzdělávací informace. Navazuje na stejný záměr již vydaných a mimořádně 
úspěšných předchozích dílů. Ačkoliv je cena oproti jiným komerčním publikacím příznivá, přesto 
generuje zisk (viz. příloha). 

   Cílem zisku je financování dalších odborně vzdělávacích publikací RgM. 

   Prvního dílu s názvem Město Žďár se celkově prodalo – přímý i nepřímý prodej – cca 2.700 
knih. Druhý díl Zámek Žďár I/1 vyšel v nákladu 1.500 ks a je rovněž rozebrán. 

   Navržená koncová cena je 349,- Kč (včetně DPH). V příloze detailnější kalkulace. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje koncovou cenu publikace  
„Žďárský uličník II/2, Zámek Žďár“ ve výši 349,- Kč.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Zdeněk Málek 
 

Předkládá: Zdeněk Málek 
 

 



Žďárský uličník II/2 – Zámek Žďár 

 

Výrobní cena publikace včetně DPH – 351.000,- Kč 

Počet výtisků – 1.500 výtisků (304 stran, vazba V8, formát cca A4) 

Počet výtisků určených k prodeji – 1.380 ks 

Počet výtisků určených k propagaci – 120 ks 

(povinné výtisky, autorské výtisky, zastupitelé, propagace města, dary) 

Cena za ks včetně DPH (10%) – 234,- Kč 

Cena za ks bez DPH – 213,- Kč 

 

Navržená cena k přímému prodeji včetně DPH – 349,- Kč 

Navržená cena k přímému prodeji bez DPH – 318,- Kč 

Zisk z jedné publikace – přímý prodej - bez započtené dotace – 105,- Kč 

Navržená cena pro obchodní partnery (knihkupectví) včetně DPH – 299,- Kč 

Navržená cena pro obchodní partnery (knihkupectví) bez DPH – 272,- Kč 

Prodejní navržená koncová cena je stejná i pro knihkupce 349,- Kč 

Provize z prodeje knihkupců je po odečtu DPH – 46,- Kč 

 

Zdůvodnění navržené ceny: 

Cena této výpravné publikace je úmyslně navržena jako „přátelská“, a to z důvodu její maximální 
dostupnosti pro občany (mládež, důchodci…). Jejím cílem je v prvé řadě přinést osvětové a vzdělávací 
informace. Navazuje na stejný záměr již vydaných a mimořádně úspěšných předchozích dílů. Ačkoliv 
je cena oproti jiným komerčním publikacím příznivá, přesto generuje zisk. 

Cílem zisku je financování dalších odborně vzdělávacích publikací RgM. 

Prodej s pomocí knihkupectví se velmi osvědčil při vydání prvního dílu (Město Žďár). Celkově se 
prodalo – přímý i nepřímý prodej – cca 2.700 knih. Druhý díl Zámek Žďár I/1 vyšel v nákladu 1.500 ks 
a je rovněž rozebrán. 

 

 

 

Zdeněk Málek 

vedoucí Regionálního muzea 


