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EXPLIKACE

Tento manuál je závazným dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

který řeší podobu základních tiskových materiálů, jež resort využívá pro svou

propagaci a informování svých partnerů nebo veřejnosti.

Dokument určuje základní pravidla tvorby tiskových materiálů. Jedná se

například o závazné formáty, umístění základních grafických prvků – textů,

obrázků, symbolů apod. Jakékoliv odchylky od těchto pravidel musí řešit

a schvalovat ředitel odboru komunikace.

Vzhled veškerých informačních, prezentačních a propagačních materiálů

a správnost použití loga MMR ČR schvaluje ředitel odboru komunikace. Jeho

schválení podléhá také použití loga MMR ČR na informačních, prezentačních

a propagačních materiálech jiných subjektů.

Všechny varianty loga, včetně jeho začlenění do skupin s jinými logy, jsou k dis-

pozici v odboru komunikace a jejich užití se řídí Logo manuálem Ministerstva

pro místní rozvoj ČR.

Barevnost jednotlivých grafických prvků použitých na zde uváděných materi-

álech se řídí barevností definovanou v Logo manuálu MMR ČR.
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JEDNOTNÝ GRAFICKÝ STYL A TYPOGRAFIE

Nejdůležitější zásadou pro prezentaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR je v rámci

publikační činnosti dodržování jednotného grafického stylu a typografie všech

tiskových výstupů. Pro potřeby pracovníků ministerstva a jejich dodavatelů grafic-

kých prací jsou v tomto manuálu vytvořeny závazné vzory.

Základními grafickými prvky propagačních materiálů Ministertsva pro místní

rozvoj ČR jsou:

- logo (viz Logo manuál)

- písmo (viz Logo manuál)

- barvy (viz Logo manuál)

- oddělující modrý pruh

- podtisk tvořený výsekem obrázku loga v rastru modré, popřípadě černé barvy

- obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.)

- claim umístěný na zelené ploše (popřípadě pruhu)
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FORMÁTY PAPÍRU

Formáty papíru, z nichž jsou odvozeny konečné formáty všech informačních a pro-

pagačních publikací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, patří k základním stavebním

kamenům, na nichž se buduje jednotný vizuální styl resortu. Je proto bezpodmí-

nečně nutné je dodržovat.

Základní formátová řada publikací Ministerstva pro místní rozvoj ČR se řídí normou

ČSN EN ISO 216, řada A. Standard řady je definován tak, že papír má velikosti stran

v poměru 1:√2 (tj. přibližně 1:1,4142), zaokrouhlené na milimetry. Základním for-

mátem je A0, který je definován svou plochou 1 m² (před uvedeným zaokrouhle-

ním). Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší

strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm. Ve standardu

ISO 216 má největší formát řady číslo 0, větší formáty nejsou definovány. V normě

DIN 476 však existují také větší formáty, označené násobnou číslicí na začátku,

např. 2A0 je dvojnásobek formátu A0 apod.

Používání standardu A je závazné pro všechny tiskové výstupy Ministerstva pro

místní rozvoj ČR s výjimkou případů, u nichž to z povahy věci není možné. Jedná se

o různé bannery a poutače, informační velkoplošné tabule, billboardy a inzeráty

v tisku.

Závazná pravidla používání standardu A se netýkají elektronických publikací.

Pro tiskoviny zasílané v obálkách, jako jsou například komplimentky, PF, různá přání

atd., je povolena výjimka. V takovém případě je možné použít standard řady C, který

byl vytvořen speciálně pro obálky.

V praxi to znamená, že všechny tiskové publikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

musí splňovat kritéria standardu A. Kromě výše zmíněných výjimek je zakázáno

využívat jiný standard.
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FORMÁTY PAPÍRU

Rozměry papíru standardu A podle normy ISO/DIN (v mm).

A0 841 x 1 189 A4 210 x 297

A1 594 x 841 A5 148 x 210

A2 420 x 594 A6 105 x 148

A3 297 x 420 A7 74 x 105

Při tvorbě tištěných informačních materiálů a publikací se využívá formát papíru

orientovaný výhradně na výšku. Vyjímku tvoří pouze tzv. skládačka vytvořená slo-

žením papíru formátu 297 x 210 mm na třetiny, 396 x 210 mm na čtvrtiny nebo

495 x 210 mm na pětiny. Viz následující schéma.

V běžné praxi vzniká celá řada případů, kdy není možné striktně dodržovat formáty

standardu řady A. Zejména se jedná o přípravu inzerce do novin a časopisů, tvorbu

velkoplošných poutačů, různých bannerů a dalších specifických aplikací. V těchto

případech je nutné, aby se grafičtí designéři a DTP pracovníci podřídili výrobním

možnostem výrobců a požadavkům pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

I v těchto případech by se konečné grafické zpracování mělo co nejméně odchylo-

vat od pravidel stanovených v tomto manuálu. Grafičtí designéři a DTP pracovníci

by vždy měli volit nejprve takové varianty, které se pravidlům nejvíce přibližují,

teprve v druhé řadě vybírat řešení, která se odchylují od pravidel stanovených

v tomto manuálu.

Titulní
strana

297 mm

396 mm

495 mm
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CLAIM

Umísťuje se ve spodní části stránky na veškeré informační materiály vydávané

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Je k dispozici v elektronické podobě v barevné

a černobílé variantě.

Rozvoj ve všech oblastech

Rozvoj ve všech oblastech

Barevné provedení

Černobílé provedení
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Pod pojmem publikace se v tomto manuálu rozumí

tištěné vícestránkové materiály (s výjimkou

„skládačky“).

Charakteristickými prvky publikace jsou její barevnost,

formát, materiál použitý na obálku publikace a na její

vnitřní strany, povrchová úprava, rozsah a vazba.

PUBLIKACE
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ZÁKLADNÍ GRAFICKÁ PODOBA PUBLIKACE

Všechny informační materiály a publikace, které vydává Ministertsvo pro místní

rozvoj ČR, musí být navrženy a vyhotoveny v podobě, která umožňuje příjemcům

komunikačních sdělení snadno, rychle a jednoznačně identifikovat jejich zdroj nebo

původce. Právě tomuto účelu slouží závazná pravidla pro rozmístění jednotlivých

grafických prvků na publikacích, která jsou znázorněna níže.

1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje v levém horním rohu.
2/ Loga partnerských nebo dalších organizací jsou umístěna napravo od loga Ministerstva pro místní

rozvoj ČR.
3/ Obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.) je umístěn do horní části stránky.
4/ Obrazový motiv odděluje od spodní části stránky modrý pruh.
5/ Název publikace - definice viz dále
6/ Podtisk vycházející z levého dolního rohu stránky (viz Logo manuál)
7/ Claim + kontakt na web
8/ Kontakt na MMR ČR

Brožura - obálka

Průvodce
přechodem na
smluvní nájemné

www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz Rozvoj ve všech oblastech

2

3

4

5

6

7

8

1



9 Publikace

ZÁKLADNÍ GRAFICKÁ PODOBA PUBLIKACE

Grafickou podobu tiskových materiálů tvoří především typografie. Proto je bez-

podmínečně nutné dodržovat všechna typografická pravidla uvedená v tomto ma-

nuálu.

1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje do levého horního rohu vždy ale jen na levou
(sudou) stránku.

2/ Nadpis
3/ Perex
4/ Sazební obrazec
5/ Odrážky
6/ Paginace

Brožura - vnitřní dvoustrana

Důležité pojmy

Co je obvyklé nájemné

Předložená novela občanského zákoníku neobsahuje definici pojmu „nájemné obvyklé v daném

místě a čase“. Podle důvodové zprávy novely je postačující analogické využití stávající právní

úpravy, tedy zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Kon-

krétně dle §2 odst. 1 citovaného zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, se obvyklou cenou rozumí:

Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tu-

zemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv,

avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či ji-

ných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo

jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Obvyklá cena je tedy zjistitelná pouze analýzou trhu. Obvyklá cena proto může být určena

pouze u věcí (bytů), se kterým se běžně obchoduje. V případě nájemného lze říci, že obvyklé

nájemné lze zjistit pouze tam, kde je běžně nájemné nově sjednáváno nebo měněno za obvy-

klých obchodních podmínek. V žádném případě však nelze obvyklou cenu, resp. obvyklé ná-

jemné, stanovit dopředu jako nějaké přesné číslo. Pokud obvyklá cena neexistuje, je ji třeba

odvodit na základě obvyklých cen srovnatelné lokality.

Konkrétně lze odvodit z ustanovení § 2 citovaného zákona, že v místě obvyklé nájemné je ná-

jemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase.

Do výše obvyklého nájemného nemohou být promítnuty mimořádné okolnosti trhu, osobních

poměrů pronajímatele a nájemce, ani vlivy zvláštní obliby.

3.2. Jaké služby jsou zahrnuty do nájemného

Při určení výše obvyklého nájemného je třeba definovat, co vše je nájemným hrazeno, a vymezit,

co naopak nesmí nájemné zahrnovat. Je to důležité proto, že pouze skutečné nájemné před-

stavuje hodnotu, kterou lze u jednotlivých bytů srovnávat a promítat do ní jednotlivé znaky

bytu a domu, ve kterém se byt nachází (následující kapitola).

3

Nájemné představuje pouze platbu za užívání bytu, který přenechává pronajímatel nájemci do

užívání, a zahrnuje tak:

>>> příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem

užívány (např. sklep, sklepní kóje, balkon, lodžie, terasa)

>>> součásti bytu včetně jeho vybavení bytu (např. kuchyňská linka, umyvadlo, vana).

Do nájemného nelze však zahrnovat jiné platby, zejména za:

>>> užívání věcí movitých včetně zařízení bytu (např. nábytek, chladnička, pračka, myčka)

>>> užívání jiných nemovitých věcí (např. garáže), a to včetně užívání vyplývající ze spolu-

vlastnictví nemovitých věcí (např. garážová stání ve společných prostorách domu či v ne-

bytových jednotkách)

>>> platby za služby spojené s užíváním bytu a za dodávku vody, tepla a energií.

Důležité pro výši ceny jsou konkrétní znaky bytu a domu. V následující kapitole je uveden pře-

hledný výčet všech okolností, jež jsou podstatné pro zjištění výše obvyklého nájemného.

3.3. Jaké jsou relevantní znaky bytu

Relevantní znaky bytu jsou takové znaky, které charakterizují byt z hlediska jeho kvality, jedná

se zejména o následující okolnosti:

>>> typ bytu (garsoniéra, ateliér, mezonetový byt, penthouse, střešní nástavba, půdní ves-

tavba, loft, ostatní 1+kk, 1+1, 2+kk, atd.)

>>> podlaží (suterén, přízemí, mezanin, druhé a vyšší patro bez výtahu, ostatní)

>>> plocha bytu (celková plocha v m2 bez balkonu, lodžie, terasy)

>>> počet obytných místností

>>> technický stav bytu (novostavba do 10 let, byt po komplexní rekonstrukci do 10 let,

běžně udržovaný byt bez rekonstrukce, byt bez rekonstrukce s hrubými závadami a po-

škozením)

>>> sociální zařízení (2 samostatná WC a 1 samostatná koupelna, 1 samostatné WC a kou-

pelna, 1 koupelna s WC, pouze 1 samostatné WC bez koupelny, společné WC mimo

byt, jiné)

>>> vytápění bytu (ústřední dálkové, plynové nebo elektrické (akumulační nebo přímoto-

pové) ve všech obytných místnostech, ústřední na pevná nebo kapalná paliva, lokální na

pevná nebo kapalná paliva, jiné)

>>> ohřev vody (centrální rozvod TUV, ohřev vody v elektrickém bojleru, plynovém ohřívači,

2
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KONSTRUKCE BROŽURY A5 - TITULNÍ STRANA

Vhodný a ministerstvem doporučený formát pro zhotovení brožury je formát A5.

Název publikace je sázen kombinací písem Frutiger a Frutiger Bold. První slovo je

vždy Frutiger Bold, zbytek nadpisu pak Frutiger. Pod název publikace je možné do-

plnit další informace písmem Frutiger. Doporučený papír na obálku je křídový

matný, 250 g/m2, vazba V1, V2 nebo V4.

www.mmr.czRozvoj ve všech oblastech

8
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Velikost písma
36 b, proklad 38 b

Velikost písma
16 b, proklad 18 b

Velikost písma www adresy
8 b

9
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m
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11 1145 mm

50 mm

Název
publikace
Doplňující informace

partnerské
logo

partnerské
logo

Obrázek/ilustrace



11 Publikace

KONSTRUKCE BROŽURY A5 - ZADNÍ STRANA

Zadní stranu tvoří podkladová plocha modré barvy. Do levého dolního rohu se umís-

ťuje kontaktní adresa MMR ČR sázená písmem Frutiger velikosti 8 b (proklad 9,5 b)

v bílé barvě.

1
1
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz
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KONSTRUKCE BROŽURY A5 - VNITŘNÍ STRANA LEVÁ (SUDÁ)

Levá vnitřní strana brožury je tvořena logem MMR ČR umístěným v horní části

stránky. Následuje sazební obrazec o velikosti 118,5 x 160 mm. Celá strana je

zakončena paginací umístěnou u levého spodního okraje.

Nadpis

Podnadpis

One mostly purple lampstand grew up. Paul perused the angst-ridden elephant, although

dwarves marries Mercury, and two botulisms gossips noisily, but Darin bought one mat. Two

Klingons kisses five quixotic aardvarks. Chrysanthemums towed one lampstand, because Pluto

lamely perused umpteen fountains, but two schizophrenic elephants quickly fights extremely

silly trailers, even though two botulisms grew up, and

Umpteen cats gossips cleverly, however botulisms abused the speedy bureau, yet five

schizophrenic televisions auctioned off the obese elephants, but two bureaux easily pe-

rused Darin, however five dwarves very lamely tastes two orifices. One dwarf marries Ker-

mit, even though Paul fights Pluto, and irascible dogs grew up comfortably, however

Minnesota gossips. The bourgeois dwarves perused five elephants. Schizophrenic cats kis-

ses two angst-ridden botulisms, because the schizophrenic chrysanthemums almost an-

noyingly bought Dan, even though five purple bureaux towed one Macintosh, but five

tickets bought two very progressive botulisms, because the mat sacrificed one sheep.

Five mostly obese Jabberwockies ran away. Mark gossips.

One angst-ridden cat abused umpteen pawnbrokers, then five televisions towed umpteen foun-

tains. Mark untangles five bureaux.Two chrysanthemums drunkenly auctioned off umpteen

dogs. Poisons annoyingly abused Batman, yet five botulisms auctioned off umpteen cats. One

slightly putrid lampstand laughed almost noisily, although the quixotic subway easily marries one

television, yet umpteen slightly putrid poisons extremely noisily perused Santa Claus

Even though the silly sheep gossips lamely, and five irascible Jabberwockies ran away drun-

kenly, although cats perused five partly quixotic chrysanthemums. Quark bought one bourge-

ois cat, because speedy chrysanthemums towed the irascible poisons. Five aardvarks easily

abused Pluto. One orifice auctioned off Santa Claus. Five cats grew up. Umpteen very obese

Podnadpis

Two orifices towed one very angst-ridden pawnbroker. Five partly silly tickets tickled one dog.

Schizophrenic elephants extremely quickly telephoned Batman.

Umpteen Macintoshes ran away lamely, but Santa Claus very comfortably fights the dwarves,

then one obese Jabberwocky auctioned off the irascible orifices, yet five pawnbrokers

Nájemné představuje pouze platbu za užívání bytu, který přenechává pronajímatel nájemci do

2

15 15

SAZEBNÍ OBRAZEC
118,5 x 160 mm

písmo Frutiger Light
8,5/12 b

PAGINACE
písmo Frutiger

8,5/12 b

32 mm

8
8
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PEREX
odsazení od levého kraje 8 mm

písmo Frutiger Light Italic - modrá
8,5/12 b

PODNADPIS
písmo Frutiger Bold

8,5/12 b

NADPIS
písmo Frutiger Bold - modrá

16 b
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KONSTRUKCE BROŽURY A5 - VNITŘNÍ STRANA PRAVÁ (LICHÁ)

Pravá strana brožury je tvořena sazebním obrazcem o velikosti 118,5 x 160 mm.

Sazební obrazec je možné zmenšit a uvolněný prostor v horní části stránky využít

pro obrázek či ilustraci. Strana je zakončena paginací umístěnou u pravého spod-

ního okraje.

One mostly purple lampstand grew up. Paul perused the angst-ridden elephant, although

dwarves marries Mercury, and two botulisms gossips noisily, but Darin bought one mat. Two

Klingons kisses five quixotic aardvarks. Chrysanthemums towed one lampstand, because Pluto

lamely perused umpteen fountains, but two schizophrenic elephants quickly fights extremely

silly trailers, even though two botulisms grew up, and

>>> příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem

užívány (např. sklep, sklepní kóje, balkon, lodžie, terasa)

>>> součásti bytu včetně jeho vybavení bytu (např. kuchyňská linka, umyvadlo, vana).

DDoo  nnáájjeemmnnééhhoo  nneellzzee  vvššaakk  zzaahhrrnnoovvaatt  jjiinnéé  ppllaattbbyy,,  zzeejjmméénnaa  zzaa::

>>> užívání věcí movitých včetně zařízení bytu (např. nábytek, chladnička, pračka, myčka)

>>> užívání jiných nemovitých věcí (např. garáže), a to včetně užívání vyplývající ze spolu-

vlastnictví nemovitých věcí (např. garážová stání ve společných prostorách domu či v ne-

bytových jednotkách)

>>> platby za služby spojené s užíváním bytu a za dodávku vody, tepla a energií. Even though

the silly sheep gossips lamely, and five irascible Jabberwockies ran away drunkenly, al-

though cats perused five partly quixotic chrysanthemums. Quark bought one bourgeois

cat, because speedy chrysanthemums towed the irascible poisons. Five aardvarks easily

3
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14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

KONSTRUKCE BROŽURY A4 - TITULNÍ STRANA

Brožura formátu A4 se používá ve speciálních případech a její užití musí schválit 

manažer komunikace. Název publikace je sázen kombinací písem Frutiger 

a Frutiger Bold. První slovo je vždy Frutiger Bold, zbytek nadpisu pak Frutiger. Pod

název publikace je možné doplnit další informace písmem Frutiger. Obálka brožury

je vždy celobarevná. Doporučený papír na obálku je křídový matný, 250 g/m2, vazba

V1, V2 nebo V4. 

www.mmr.czRozvoj ve všech oblastech
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Velikost písma 
50 b, proklad 52 b

Velikost písma 
26 b, proklad 28 b

Velikost písma www adresy 
10 b
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15 Publikace

KONSTRUKCE BROŽURY A4 - ZADNÍ STRANA

Zadní stranu tvoří podkladová plocha modré barvy. Do levého dolního rohu se umís-

ťuje kontaktní adresa MMR ČR sázená písmem Frutiger velikosti 8 b (proklad 9,5 b)

v bílé barvě.

1
4

15

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz



16 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

KONSTRUKCE BROŽURY A4 - VNITŘNÍ STRANA LEVÁ (SUDÁ)

Levá vnitřní strana brožury je tvořena logem MMR ČR umístěným v horní části

stránky. Následuje sazební obrazec o velikosti 170 x 230 mm. Celá strana je zakon-

čena paginací umístěnou u levého spodního okraje.

Nadpis

One mostly purple lampstand grew up. Paul perused the angst-ridden elephant, although dwarves marries Mercury, and two botu-

lisms gossips noisily, but Darin bought one mat. Two Klingons kisses five quixotic aardvarks. Chrysanthemums towed one lampstand,

because Pluto lamely perused umpteen fountains, but two schizophrenic elephants quickly fights extremely silly trailers, even though

two botulisms grew up, and 

Umpteen cats gossips cleverly, however botulisms abused the speedy bureau, yet five schizophrenic televisions auctioned off

the obese elephants, but two bureaux easily perused Darin, however five dwarves very lamely tastes two orifices. One dwarf

marries Kermit, even though Paul fights Pluto, and irascible dogs grew up comfortably, however Minnesota gossips. The bour-

geois dwarves perused five elephants. Schizophrenic cats kisses two angst-ridden botulisms, because the schizophrenic chry-

santhemums almost annoyingly bought Dan, even though five purple bureaux towed one Macintosh, but five tickets bought

two very progressive botulisms, because the mat sacrificed one sheep. Five mostly obese Jabberwockies ran away. Mark gos-

sips. 

One angst-ridden cat abused umpteen pawnbrokers, then five televisions towed umpteen fountains. Mark untangles five bureaux.Two

chrysanthemums drunkenly auctioned off umpteen dogs. Poisons annoyingly abused Batman, yet five botulisms auctioned off ump-

teen cats. One slightly putrid lampstand laughed almost noisily, although the quixotic subway easily marries one television, yet ump-

teen slightly putrid poisons extremely noisily perused Santa Claus

Podnadpis

Even though the silly sheep gossips lamely, and five irascible Jabberwockies ran away drunkenly, although cats perused five partly qui-

xotic chrysanthemums. Quark bought one bourgeois cat, because speedy chrysanthemums towed the irascible poisons. Five aar-

dvarks easily abused Pluto. One orifice auctioned off Santa Claus. Five cats grew up. Umpteen very obese

Ve všech výše uvedených případech je tedy třeba zohlednit relevantní znaky bytu a domu, ve kterém se byt nachází. Za pomoci těchto

znaků lze nalézt srovnatelné byty ve stejné nebo srovnatelné obci/lokalitě. Mapy nájemného zahrnují hlavní relevantní znaky. Detail-

nější relevantní znaky je třeba zohlednit podle konkrétních okolností každého bytu.

Nadpis

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje systém Map nájemného, které by měly být základní pomůckou při zjišťování obvyklého ná-

jemného, přístupnou jak pronajímatelům a nájemcům, tak soudům. 

Výstup Mapy nájemného bude mít povahu informace o hladině nájemného z bytů v obci či v její části v Kč/m2/měs., které bylo v prů-

běhu 2 let před zveřejněním výstupu nově sjednáno nebo bylo svobodně sjednáno a následně byla v průběhu těchto 2 let sjednána

jeho změna. Sbírána tedy budou data o skutečně sjednaném (nikoliv nabídkovém) nájemném. Kde nebude možné tuto metodu sběru

dat použít, budou využity ke sběru dat také jiné subjekty (srovnatelné obce, soudní znalci). Informace o cenách by měla být zveřej-

ňována jako interval vymezený jako aritmetický průměr zjištěných hodnot ± směrodatná odchylka.

Podnadpis

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá na začátku s jednodušší verzí systému, který bude v provozu od února 2011. Později bude vy-

tvořen sofistikovanější systém a bude k dispozici pro menší obce ČR. Již v průběhu provozu Map nájemného bude prováděno jejich

vyhodnocování. Výstup z Map nájemného nepředstavuje jediný či závazný podklad pro určení obvyklého nájemného. Je možné vy-

užít i jiné podklady (a to nejen pro rozhodování soudů), pro sjednání výše nájemného. 

Další možností, která může pomoci v orientaci o výši ceny nájemného, a to jak pro nájemce, tak pronajímatele, je porovnání se třemi

srovnatelnými byty ve stejné nebo srovnatelné obci/lokalitě. Z takového srovnání vyplynou informace nasvědčující, jaká je reálná situ-

ace cen nájmů na trhu. Srovnatelné byty je třeba vyhledat za použití co nejvíce shodných relevantních znaků bytu a domu uvedených

výše. Nelze však přihlížet jen k nabídkovým cenám inzerovaným realitními kancelářemi či přímo vlastníky bytů. 
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písmo Frutiger Light
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PEREX
odsazení od levého kraje 8 mm

písmo Frutiger Light Italic - modrá
8,5/12 b

PODNADPIS
písmo Frutiger Bold

8,5/12 b

NADPIS
písmo Frutiger Bold - modrá
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17 Publikace

KONSTRUKCE BROŽURY A4 - VNITŘNÍ STRANA PRAVÁ (LICHÁ)

Pravá strana brožury je tvořena sazebním obrazcem o velikosti 170 x 230 mm. 

Sazební obrazec je možné zmenšit a uvolěný prostor v horní části stránky využít pro

obrázek či ilustraci. Strana je zakončena paginací umístěnou u pravého spodního

okraje.

One mostly purple lampstand grew up. Paul perused the angst-ridden elephant, although dwarves marries Mercury, and two botu-

lisms gossips noisily, but Darin bought one mat. Two Klingons kisses five quixotic aardvarks. Chrysanthemums towed one lampstand,

because Pluto lamely perused umpteen fountains, but two schizophrenic elephants quickly fights extremely silly trailers, even though

two botulisms grew up, and 

DDoo  nnáájjeemmnnééhhoo  nneellzzee  vvššaakk  zzaahhrrnnoovvaatt  jjiinnéé  ppllaattbbyy,,  zzeejjmméénnaa  zzaa::

>>> užívání věcí movitých včetně zařízení bytu (např. nábytek, chladnička, pračka, myčka)

>>> užívání jiných nemovitých věcí (např. garáže), a to včetně užívání vyplývající ze spoluvlastnictví nemovitých věcí (např. gará-

žová stání ve společných prostorách domu či v nebytových jednotkách)

>>> platby za služby spojené s užíváním bytu a za dodávku vody, tepla a energií. Even though the silly sheep gossips lamely, and

five irascible Jabberwockies ran away drunkenly, although cats perused five partly quixotic chrysanthemums. Quark bought

one bourgeois cat, because speedy chrysanthemums towed the irascible poisons. Five aardvarks easily abused Pluto. One ori-

fice auctioned off Santa Claus. Five cats grew up. Umpteen very obese

>>> příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklep, sklepní kóje,

balkon, lodžie, terasa)

>>> součásti bytu včetně jeho vybavení bytu (např. kuchyňská linka, umyvadlo, vana).

Jaké jsou relevantní znaky bytu

Ve všech výše uvedených případech je tedy třeba zohlednit relevantní znaky bytu a domu, ve kterém se byt nachází. Za pomoci těchto

znaků lze nalézt srovnatelné byty ve stejné nebo srovnatelné obci/lokalitě. Mapy nájemného zahrnují hlavní relevantní znaky. Detail-

nější relevantní znaky je třeba zohlednit podle konkrétních okolností každého bytu.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje systém Map nájemnéznaků lze nalézt srovnatelné byty ve stejné nebo srovnatelné obci/lo-

kalitě. Mapy nájemného zahrnují hlavní relevantní znaky. Detailho, které by měly být základní pomůckou při zjišťování obvyklého ná-

jemného, přístupnou jak pronajímatelům a nájemcům, tak soudům. 
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SKLÁDAČKA - ZÁKLADNÍ GRAFICKÁ PODOBA

Skládačka je povolený atypický formát vybočující ze standardu řady A. Při tvorbě

tohoto typu publikace si v závislosti na množství textu můžeme zvolit mezi rozměry 

papíru 297 x 210 mm skládaného na třetiny, 396 x 210 mm na čtvrtiny nebo 

495 x 210 mm na pětiny. Systém skládání do sebe nebo tzv. harmonika. Skládačka

je vždy celobarevná. Doporučený papír matný křídový 200 g/m2.

18 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Když budete hledat informace:

o cestovních dokladech, vízech

Ministerstvo vnitra ČR
www.mvcr.cz

o očkování a zdravotním stavu na cesty

Ministerstvo zdravotnictví
Informační centrum 
www.mzcr.cz

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
Fakultní nemocnice na Bulovce
Tel.: +420 266 082 753

+420 266 082 779
http://www.fnb.cz/cs/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/46

v případě reklamace

Česká obchodní inspekce
www.coi.cz
e-mail: podatelna@coi.cz 

nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu. CK musí vyřídit Vaši
reklamaci do 30 dnů od doručení, pokud se s Vámi nedohodne
jinak. Tato lhůta pro uplatnění reklamace je zachována i v pří-
padě, pokud kupujete/reklamujete Váš zájezd u CA či jiné CK.

V případě, že reklamace není vyřízena pro Vás uspokojivým způ-
sobem, můžete se domáhat svých práv v rámci občanskopráv-
ního soudního řízení.

9. Vězte, na co máte právo v případě zásahu vyšší moci *

V případě, že budete při dovolené využívat leteckou dopravu,
máte právo na pomoc od leteckého dopravce v případě zrušení
či zpoždění Vašeho letu (viz Nařízení EP a Rady č. 261/2004)

>>> máte nárok buď na vrácení peněz prezentují možnost
členství v „exklusivním“ cestovním klubu (za roční pop-
latek) 

>>> nebo Vám CK musí nabídnout náhradní zájezd ve srov-
natelné kvalitě. Pokud je cena nového zájezdu nižší, je
CK povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu záka-
zníkovi vrátit

10. Pozor na nekalé, klamavé či agresivní obchodní prak-
tiky některých společností (popř. CK)

Dávejte si pozor na obchodní praktiky některých společností,
které v rámci své marketingové strategie:

>>> nabízejí výhru na svých předváděcích akcích
>>> prezentují možnost členství v „exklusivním“ cestovním

klubu (za roční poplatek) 
>>> členům klubu nabízejí jako bonus zájezdy, plavby apod. 

Vyhrajete-li zájezd, ověřte si, co případná výhra obsahuje a co
musíte zaplatit (aby Váš vyhraný zájezd nakonec nestál více, než
když si ho v klidu vyberete sami).

S nekalými obchodními praktikami se můžete setkat i při nabídce
timesharingu. Timeshare (časové spolupodílnictví) je právo za
dlouhodobě sjednanou úplatu využívat plně vybaveného rekre-
ačního objektu (např. apartmány, bungalovy, atd.) se standard-
ními službami, vždy během jednoho či více přesně vymezených
období během roku po dobu minimálně 1 týdne, jeho další pro-
dej či výměna.

A hlavně:
Užijte si v pohodě dovolenou a v pořádku se vraťte domů!

Dovolená 
bez starostí
10 dobrých rad pro zákazníka 
cestovní kanceláře

Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz

1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje v levém horním rohu.
2/ Obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.) je umístěn do horní části stránky. 
3/ Obrazový motiv odděluje od spodní části stránky modrý pruh.
4/ Název publikace 
5/ Podtisk vycházející z levého dolního rohu stránky (viz Logo manuál)
6/ Claim + kontakt na web
7/ Kontakt na MMR ČR
8/ Sazební obrazec
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KONSTRUKCE SKLÁDAČKY

Velikost a umístění všech prvků vychází z formátu brožury A5, pouze odsazení od

svislých okrajů stránky je v případě skládačky 9 mm. Obrázky nebo ilustrace použité

jinde než na titulní straně jsou rovněž umístěny 9 mm od svislých okrajů stránky.

Logo ministerstva je použito jen na titulní straně skládačky. Název publikace je sázen

kombinací písem Frutiger a Frutiger Bold. První slovo je vždy Frutiger Bold, zbytek

nadpisu pak Frutiger. Pod název publikace je možné doplnit další informace písmem

Frutiger. Zadní stranu skládačky tvoří podkladová plocha modré barvy. Do levého

dolního rohu se umísťuje kontaktní adresa MMR ČR sázená písmem Frutiger veli-

kosti 8 b (proklad 9,5 b) v bílé barvě. Dle důležitosti je možné zadní stranu doplnit

dalšími informacemi.

Odlišné uspořádání podléhá schválení manažerem komunikace MMR ČR.

Název 
publikace

Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz

Formát 297 x 210 mm

odszaení 9 mm

One bureau auctioned off two wart hogs. Almost obese cats
telephoned umpteen partly quixotic trailers, yet botulisms
bought the almost progressive Jabberwocky, because Quark
tickled one mat. The angst-ridden elephants gossips. Pawn-
brokers grew up. Two bourgeois aardvarks gossips slightly
annoyingly. Five sheep laughed, but the botulisms sacrificed
one sheep. Five extremely putrid trailers auctioned off ump-
teen partly quixotic fountains, because the Jabberwocky.

Two wart hogs tickled five fountains
Televisions grew up, but umpteen mats cleverly perused the
almost speedy television. Five angst-ridden aardvarks telep-
honed Santa Claus, because one progressive chrysanthemum
kisses five silly Jabberwockies. Two elephants very annoyingly
perused five putrid lampstands, then Mercury bought one
schizophrenic television, even though the chrysanthemums
gossips. Umpteen quixotic sheep noisily perused angst-rid-
den dwarves.

HHoowweevveerr  tthhee  ttiicckkeett  vveerryy
Batman ran away slightly lamely, cleverly perused umpteen
Macintoshes, but five subways fights the silly chrysanthe-
mums. One speedy dog annoyingly sacrificed five irascible
Klingons.

UUmmpptteeeenn  ppuurrppllee  wwaarrtt  hhooggss  ttoowweedd  oonnee  
Two elephants very annoyingly perused five putrid lamp-
stands, then Mercury bought one schizophrenic television,
even though the chrysanthemums gossips. Umpteen quixotic
sheep noisily perused angst-ridden dwarves. Two elephants
very annoyingly perused five putrid lampstands, then Mer-
cury bought one schizophrenic television, even though the
chrysanthemums gossips.

Obrázek/ilustraceObrázek/ilustrace
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20 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Důležité pojmy

Co je obvyklé nájemné

Předložená novela občanského zákoníku neobsahuje definici pojmu „nájemné obvyklé v daném

místě a čase“. Podle důvodové zprávy novely je postačující analogické využití stávající právní

úpravy, tedy zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Kon-

krétně dle §2 odst. 1 citovaného zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, se obvyklou cenou rozumí:

Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tu-

zemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv,

avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či ji-

ných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo

jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

Obvyklá cena je tedy zjistitelná pouze analýzou trhu. Obvyklá cena proto může být určena

pouze u věcí (bytů), se kterým se běžně obchoduje. V případě nájemného lze říci, že obvyklé

nájemné lze zjistit pouze tam, kde je běžně nájemné nově sjednáváno nebo měněno za obvy-

klých obchodních podmínek. V žádném případě však nelze obvyklou cenu, resp. obvyklé ná-

jemné, stanovit dopředu jako nějaké přesné číslo. Pokud obvyklá cena neexistuje, je ji třeba

odvodit na základě obvyklých cen srovnatelné lokality.

Konkrétně lze odvodit z ustanovení § 2 citovaného zákona, že v místě obvyklé nájemné je ná-

jemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. 

Do výše obvyklého nájemného nemohou být promítnuty mimořádné okolnosti trhu, osobních

poměrů pronajímatele a nájemce, ani vlivy zvláštní obliby. 

3.2. Jaké služby jsou zahrnuty do nájemného

Při určení výše obvyklého nájemného je třeba definovat, co vše je nájemným hrazeno, a vymezit,

co naopak nesmí nájemné zahrnovat. Je to důležité proto, že definovat, co vše je náj pouze sku-

tečné nájemné představuje hodnotu, citovaného zákona, že v místě obvyklé kterou lze u jed-

notlivých bytů srovnávat a promítat do ní jednotlivé znaky bytu. 

3

Nájemné představuje pouze platbu za užívání bytu, který přenechává pronajímatel nájemci do

užívání, a zahrnuje tak:

>>> příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem

užívány (např. sklep, sklepní kóje, balkon, lodžie, terasa)

>>> součásti bytu včetně jeho vybavení bytu (např. kuchyňská linka, umyvadlo, vana).

Do nájemného nelze však zahrnovat jiné platby, zejména za:

>>> užívání věcí movitých včetně zařízení bytu (např. nábytek, chladnička, pračka, myčka)

>>> užívání jiných nemovitých věcí (např. garáže), a to včetně užívání vyplývající ze spolu-

vlastnictví nemovitých věcí (např. garážová stání ve společných prostorách domu či v ne-

bytových jednotkách)

>>> platby za služby spojené s užíváním bytu a za dodávku vody, tepla a energií.

Důležité pro výši ceny jsou konkrétní znaky bytu a domu. V následující kapitole je uveden pře-

hledný výčet všech okolností, jež jsou podstatné pro zjištění výše obvyklého nájemného. 

2

Brožura - vnitřní dvoustrana

Brožura - obálka

www.mmr.czRozvoj ve všech oblastech

Rozvojové
možnosti obcí



UKÁZKY PUBLIKACÍ

21 Publikace

Skládačka
titulní strana

vnitřní uspořádání

Dovolená je dobou, 
na kterou se každý těší. 

Aby vše probíhalo bez problémů, je dobré dbát následujících do-

poručení:

1. Ověřte si pojištění cestovní kanceláře

Uzavírejte smlouvu pouze s takovou cestovní kanceláří (dále jen

CK), která je řádně pojištěna proti úpadku. To zjistíte:

>>> přímo u CK (dotazem v pobočce, na webových strán-

kách nebo v katalogu)

>>> na webových stránkách www.mmr.cz v sekci Cestovní

ruch >> Informace pro zákazníky >> Seznamy pojiště-

ných cestovních kanceláří

>>> na webových stránkách pojišťoven, které jsou opráv-

něny pojišťovat cestovní kanceláře 

Při uzavření cestovní smlouvy je CK povinna předložit zákazní-

kovi na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění CK proti

úpadku.

2. Věnujte pozornost katalogu a cestovní smlouvě

>>> při výběru zájezdu si pečlivě všímejte veškerých infor-

mací napsanýchmací napsaných v katalogu, popř.

v katalogu, popř. na internetu 

Před podpisem si řádně přečtěte cestovní smlouvu. Ta musí mít

vždy písemnou formu, její návrh Vám předkládá CK. Smlouva

musí obsahovat:

>>> kdo je smluvní stranou (Vy a CK)

>>> vymezení zájezdu (termín zahájení a ukončení zájezdu,

uvedení všech poskytovaných služeb, místo a doba je-

jich trvání, je-li součástí zájezdu ubytování, doprava,

vč. například zajištění transferu k/od hotelu, rozsah

a druh stravování)

>>> cenu Vašeho zájezdu (včetně časového rozvrhu plateb

a výši záloh)

Součástí smlouvy mohou být:

>>> všeobecné smluvní podmínky CK

>>> podmínky obou smluvních stran pro stornování zá-

jezdu (viz podmínky pro uplatnění storna ve Všeobec-

ných smluvních podmínkách konkrétní CK)

V cestovní smlouvě si můžete dohodnout i další služby a pod-

mínky (jako např. fakultativní výlety, výhled z okna na moře, di-

etní stravu, příplatek za jednolůžkový pokoj, pronájem

automobilu atd.).

3. Znejte přesnou cenu svého zájezdu

Cestovní kancelář musí zákazníkovi sdělit konečnou cenu zá-

jezdu, platnou v okamžiku podání informace, resp. v okamžiku

podpisu cestovní smlouvy. Pokud je cena zájezdu tvořena něko-

lika složkami, musí CK uvést aktuální cenu oddělených složek

(zejména cenu leteckých zájezdů v souvislosti s možnými výkyvy

ceny ropy či palivových příplatků).

4. Pojistěte se

Nezapomeňte na zdravotní a cestovní pojištění a připojištění

(není vždy zahrnuto v ceně zájezdu). Pamatujte i na možnost po-

jištění pro případ stornování zájezdu (jinak Vám hrozí stornopo-

platky, i když budete nuceni odstoupit od cestovní smlouvy ze

sebevážnějších důvodů). Cestovní kancelář musí zákazníkovi sdě-

lit konečnou cenu zájezdu, platnou v okamžiku podání infor-

mace, resp. v okamžiku podpisu cestovní smlouvy. Cestovní

kancelář musí zákazníkovi sdělit konečnou cenu zájezdu, plat-

nou v okamžiku podání informac.smlouvy.

5. Chtějte podrobné informace

Nezapomeňte, že 7 dní před odjezdem Vám je CK povinna po-

skytnout písemně další podrobné informace o všech skutečnos-

tech, které jsou pro Vás důležité a které jsou jí známy (pokud

nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu).

6. Není hotel jako hotel

... aneb tříhvězdičkový hotel v České republice nemusí vybavením

a úrovní služeb odpovídat tříhvězdičkovému hotelu v jiné zemi,

proto se raději u své CK vždy podrobně informujte, jaké služby

a v jaké kvalitě požadovaný hotel nabízí.

7. Znejte svá práva v případě změn cestovní smlouvy

Pokud je CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky ces-

tovní smlouvy před zahájením zájezdu, pak máte dvě možnosti:

>>> se změnou smlouvy souhlasit nebo

>>> odstoupit od smlouvy

Cena zájezdu smí být změněna maximálně 20 dnů před zaháje-

ním zájezdu, a to pouze za podmínek stanovených zákonem.

Pokud je Vám CK nucena z objektivních důvodů změnit pod-

mínky cestovní smlouvy po zahájení zájezdu:Cena zájezdu smí

být změněna maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, a to

pouze za podmínek stanovených zákonem. Pokud je Vám CK

nucena z objektivních důvodů změnit podmínky cestovní

smlouvy po zahájení zájezdu.

Dovolená
bez starostí
10 dobrých rad pro zákazníka 

cestovní kanceláře

Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz



Pod pojmem inzerce se v tomto manuálu rozumí její

tištěná podoba publikovaná zejména v periodickém

tisku. 

Vzhledem k různé členitosti inzertních ploch je zde

uvedeno pouze několik nejpoužívanějších rozměrů. 

Velikost a umístění grafických prvků na jiných

formátech, než jsou zde uvedeny, je nutné proporčně

přizpůsobit nebo jejich přesné hodnoty zjistit pomocí

vzorce.

INZERCE





ZÁKLADNÍ GRAFICKÁ PODOBA INZERCE

Inzerce by měla být maximálně poutavá. Obrazový motiv nese kromě loga a claimu

ještě headline, který oslovuje cílenou skupinu respondentů. Inzerce může být plno-

barevná nebo černobílá (ve stupních šedi). V případě, že inzerát není zhotoven na

spad (do krajů stránky) je nutné kolem inzerátu použít černý rámeček o síle 0,5 b.

V případě zcela atypických rozměrů inzerce slouží ke zjištění správné velikosti loga,

odsazení od krajů a velikosti modrého dělícího pruhu výpočtový vzorec uvedený

v kapitole Ostatní tiskoviny / Banner.

1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje v levém horním rohu.
2/ Loga partnerských nebo dalších organizací jsou umístěna napravo od loga Ministerstva pro místní

rozvoj ČR.
3/ Obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.) je umístěn do horní části stránky. 
4/ Obrazový motiv odděluje od spodní části stránky modrý pruh.
5/ Headline
6/ Inzertní sdělení
7/ Podtisk vycházející z levého dolního rohu stránky (viz Logo manuál)
8/ Claim + kontaktní údaje (www adresa, infolinka...)

24 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1

3

4

5

6

7

8

2



KONSTRUKCE INZERÁTU A4 NA VÝŠKU

Uvedené hodnoty platí pro rozměry inzerce A4 na výšku (210 x 297 mm). U odlišných

formátů vycházejících z formátu A4 je nutné všechny hodnoty proporčně přizpůso-

bit. U černobílé varianty inzerátu má modrý pruh hodnotu 70 % a headline 100 %

černé. Černobílé varianty logotypu ministerstva, podtisku a claimu jsou definovány

v Logo manuálu MMR ČR resp. zde v kapitole Claim. 

25 Inzerce

HEADLINE
písmo Frutiger Bold/Normal,
velikost závisí na charakteru
a délky headline, nejméně

však 24/26 b

INZERTNÍ SDĚLENÍ
písmo Frutiger Normal,

ideální velikost 10/14 b, ne
však menší než 8 b. Dle
povahy textu je možné
využít jedno, dvou nebo

třísloupcovou sazbu.

Velikost písma www adresy 
10 b 

1
0

1
0

1
0

1
0

1
4
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16 1660 mm

70 mm

partnerské
logo

partnerské
logo

One putrid bureau perused Kermit, yet the purple

chrysanthemums ran away, and five orifices kisses

Pluto. Irascible subways telephoned five almost qui-

xotic botulisms.

One aardvark kisses very purple poisons, then Paul

abused the bureau. Umpteen Macintoshes laughed

quite cleverly. Two cats kisses bourgeois chrysanthe-

mums. Umpteen Jabberwockies untangles two

mostly quixotic dwarves, however Pluto towed five

wart hogs. Mark laughed slightly comfortably.

One subway bought five schizophrenic chrysanthe-

mums, then Pluto ran away partly annoyingly.

Jupiter auctioned off five Macintoshes. Extremely

speedy orifices fights one Jabberwocky, although

two slightly angst-ridden dogs tickled umpteen

sheep, because the dwarf very quickly marries ump-

teen bourgeois fountains, yet angst-ridden tickets

almost easily auctioned off five schizophrenic pawn-

brokers, and irascible poisons extremely.

Cleverly tickled five mostly bourgeois lampstands.

Umpteen televisions ran away easily, then two ex-

tremely putrid orifices noisily marries purple botu-

lisms, but Springfield towed umpteen slightly

progressive.

Headline
headline headline

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTRY
OF REGIONAL
DEVELOPMENT CZ

MINISTRY
OF REGIONAL
DEVELOPMENT CZ

Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz

Obrázek/ilustrace

Velikost OBRAZOVÉ PLOCHY
se uzpůsobuje v závislosti na

množství textu inzertního
sdělení.

Nejmenší možná výška je
však 80 mm.

Obrazovou plochu lze
rozdělit na poloviny nebo

třetiny. Rozteč mezi obrázky
je 1,5 mm.



KONSTRUKCE INZERÁTU A4 NA ŠÍŘKU

Uvedené hodnoty platí pro rozměry inzerce A4 na šířku (297 x 210 mm). U odlišných

formátů vycházejících z formátu A4 je nutné všechny hodnoty proporčně přizpůso-

bit. U černobílé varianty inzerátu má modrý pruh hodnotu 70 % a headline 100 %

černé. Černobílé varianty logotypu ministerstva, podtisku a claimu jsou definovány

v Logo manuálu MMR ČR resp. zde v kapitole Claim. 

1
0

1
0

1
0

1
0

partnerské
logo

partnerské
logo

Headline headline headline headline headline 

Two trailers easily abused five pawnbrokers, 

and one silly Klingon cleverly marries umpteen

schizophrenic Macintoshes. Two wart hogs ran

away, however dwarves tickled Kermit, then the

sacrificed the bourgeois Klingons. Two silly

chrysanthemums almost easily tastes the

progressive aardways lamely kisses Tokyo, yet

Springfield telephoned the elephant, though

Jupiter towed one quixoet, then five dwarves. 

Subheadline

Quark laughed comfortably. Pluto gossips, even

though umpteen d off trailers, then the ticket

lamely towed two dogs telephoned sheep, yet

ticket lamely towed two televisd off trailers, then

the ticket lamely towed two ions, although the

chrysanthemum tastes cats, even though five

almost irascible Macintoshes fights Minnesota,

becau extremely cleverly towed.

Subheadline

Umpteen pawnbrokers gossips, however the

mostly purple aardvark abused five elephants.

Obese Macintoshes extremely cleverly towed five

towed extremely cleverly towed schizophrenic

extremely cleverly towedtelevisions sacrificed

trailers, then five lampstands perused two

orifices. Almost purple chrysanthemums ran away

quite easily.

Rozvoj ve všech oblastech � infolinka (Po, St) +420 224 861 282, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.cz
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70 mm

HEADLINE
písmo Frutiger Bold/Normal,
velikost závisí na charakteru
a délky headline, nejméně
však 24/26 b

INZERTNÍ SDĚLENÍ
písmo Frutiger Normal, ideální
velikost 10/14 b, ne však menší
než 8 b. Dle povahy textu je
možné využít jedno, dvou nebo
třísloupcovou sazbu.

Velikost písma kontakt. údajů a www adresy je 10 b 

Velikost OBRAZOVÉ PLOCHY se
uzpůsobuje v závislosti na množství
textu inzertního sdělení.
Nejmenší možná výška je však 65 mm.

Obrazovou plochu lze
ponechat jako celek, rozdělit
na poloviny nebo třetiny.
Rozteč mezi obrázky 
je 1,5 mm.

Obrázky / Ilustrace
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KONSTRUKCE INZERÁTU 1/3 NOVINOVÉ STRÁNKY

Uvedené hodnoty platí pro rozměr

typické inzerce 1/3 novinové stránky

(99 x 420 mm). U černobílé varianty

inzerátu má modrý pruh hodnotu

70 % a headline 100 % černé. 

Černobílé varianty logotypu minis-

terstva, podtisku a claimu jsou de-

finovány v Logo manuálu MMR ČR

resp. zde v kapitole Claim. 

HEADLINE
písmo Frutiger Bold/Normal, 
velikost závisí na charakteru a délky
headline, nejméně však 24/26 b

INZERTNÍ SDĚLENÍ
písmo Frutiger Normal, ideální
velikost 10/14 b, ne však menší
než 8 b. 

Velikost písma www adresy je10 b 

Velikost OBRAZOVÉ PLOCHY se
uzpůsobuje v závislosti na množství textu
inzertního sdělení. Nejmenší možná výška
je však 130 mm, maximální 170 mm.

27 Inzerce

Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila

na většině území ČR k 31. 12. 2010. Výjimkou je

hlavní město Praha, krajská města mimo Os-

travu a Ústí nad Labem a všechna města Středo-

českého kraje s více než 10 000 obyvateli.

V těchto lokalitách platí možnost naposledy

jednostranně zvýšit nájemné v souladu se záko-

nem č. 107/2006 Sb. v příštím roce.

Tam kde regulované nájemné není, 

platí tyto zásady:

>>> Nájemné je možné změnit pouze doho-

dou mezi nájemníkem a pronajímatelem

>>> Pro určení výše nájemného je nutné zo-

hlednit více zdrojů (mapa nájemného při-

pravovaná MMR, porovnání se třemi

srovnatelnými byty, názor realitního ma-

kléře, znalecký posudek, atd.)

>>> Nájemné je možné změnit pouze doho-

dou mezi nájemníkem a pronajímatelem

(mapa nájemného připravovaná MMR)

Headline 
headline head-
line headline
headline

Tam kde regulované nájemné není

Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila

na většině území ČR k 31. 12. 2010. Výjimkou je

travu a Ústí nad Labem a všechna města Středo-

českého kraje s více než 10 000 obyvateli. 

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO
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ROZVOJ ČR
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MINISTRY
OF REGIONAL
DEVELOPMENT CZ
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KONSTRUKCE TEXTOVÉHO INZERÁTU (BEZ OBRÁZKU/ILUSTRACE)

Tento typ inzerátu se využívá hlavně pro malé formáty používané v novinách. 

Typický příklad je náborový/personální inzerát. Formát zde uvedeného inzerátu je

150 x 110 mm. Na rozměrově podobných formátech je nutné všechny hodnoty pro-

porčně přizpůsobit. Tato inzerce může být černobílá i plnobarevná. U černobílé va-

rianty inzerátu má modrý headline hodnotu 100 % černé. Černobílá varianta

logotypu ministerstva, podtisku a claimu je definována v Logo manuálu MMR ČR

resp. zde v kapitole Claim. 

Paul noisily towed one quite 
Minnesota drunkenly tickled the poisons, however
Paul cleverly perused two extremely silly tickets.

>>> noyingly telephoned cats. One elephant grew
up, even though five quite irascible lamp-
stands noisily marries Tokyo. Umpteen silly
mats laughed.

>>> however Mark kisses five Klingons, but schi-
zophrenic dwarves bought one slightly silly
Macintosh.

Batman very lamely tastes one mostly 
speedy bureau, but umpteen extremely putrid chry-
santhemums telephoned five schizophrenic Jabber-
wockies, and Kermit gossips easily. Umpteen putrid
elephants abused pawnbrokers, because umpteen
silly subways kisses two putrid Jabberwockies. The
botulism fights umpteen partly progressive orifices.
One Jabberwocky gossips. pawnbrokers, because
umpteen silly subways kisses two putrid Jabberwoc-
kies. The pawnbrokers, because umpteen silly sub-
ways kisses two putrid Jabberwockies.

Chcete pracovat v jednom 
z nejdůležitějších oborů státní správy?

� infolinka (Po, St) +420 224 861 282, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.czRozvoj ve všech oblastech
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HEADLINE
písmo Frutiger Bold/Normal, velikost
závisí na charakteru a délky headline,
nejméně však 16/18 b

INZERTNÍ SDĚLENÍ
písmo Frutiger Normal, velikost 8/10 b, ne však
menší než 7 b. Dle povahy textu je možné využít
jedno, dvou nebo třísloupcovou sazbu.

45 mm

Velikost písma
kontakt. údajů 
a www adresy je10 b 
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UKÁZKY DALŠÍCH FORMÁTŮ INZERCE

Rozvoj ve všech oblastech

V případě dalších dotazů týkajících se politiky bydlení můžete 
využít informační linku Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

�� +420 224 861 282, �� +420 224 861 138
email: info@mmr.cz nebo www.mmr.cz

Regulované nájemné v určených
lokalitách už jen v roce 2012!

Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila na
většině území ČR k 31. 12. 2010. Výjimkou je hlavní
město Praha, krajská města mimo Ostravu a Ústí nad
Labem a všechna města Středočeského kraje s více
než 10 000 obyvateli. V těchto lokalitách platí mož-
nost naposledy jednostranně zvýšit nájemné v sou-
ladu se zákonem č. 107/2006 Sb. v příštím roce.

Tam kde regulované nájemné není, platí
tyto zásady:

> Nájemné je možné změnit pouze dohodou mezi
nájemníkem a pronajímatelem

> Pro určení výše nájemného je nutné zohlednit
více zdrojů (mapa nájemného připravovaná
MMR, porovnání se třemi srovnatelnými byty,
názor realitního makléře, znalecký posudek, atd.) V případě dalších dotazů týkajících se politiky bydlení můžete:

využít informační linku Ministerstva pro místní rozvoj ČR
�� +420 224 861 282, �� +420 224 861 138, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.cz

nebo Sdružení nájemníků ČR
�� +420 234 463 343 (Praha), �� +420 604 598 939 (Ostrava), e-mail: son@cmkos.cz, www.son.cz
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Rozvoj ve všech oblastech

Regulované nájemné v určených
lokalitách už jen v roce 2012!

www.mmr.cz

Tam kde nájemné není, platí tyto zásady

Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila na většině

území ČR k 31. 12. 2010. Výjimkou je hlavní město Praha,

krajská města mimo Ostravu a Ústí nad Labem a všechna

města Středočeského kraje s více než 10 000 obyvateli.

V těchto lokalitách platí možMožnost jednostranně zvýšit

nájemné skončila na většině území ČR k 31. 12. 2010. Výjim-

kou je hlavní město Praha, krajská města mimo Ostravu

a Ústí nad Labem a všechna města Středočeského kraje s více

než 10 000 obyvateli. V těchto lokalitách platí možnost na-

posledy jednostranně zvýšit nájemné v souladu se zákonem

č. 107/2006 Sb. v příštím roce.

Platí tyto zásady

Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila na většině

území ČR k 31. 12. 2010. Výjimkou jejimkou je hlavjimkou je

hlav hlavní město Praha, krjimkou je hlavjimkou je hlavjim-

kou je hlavjimkou je hlavjimkou je hlavjimkou je hlavajská

města mimo Ostravu a Ústí nad Labem a všechna města Stře-

dočeského kraje s více než 10 000 obyvateli. 

Platí tyto zásady

V těchto lokalitách platí možMožnost jednostranně zvýšit

nájemné skončila na většině území ČR k 31. 12. mimo Os-

travu a Ústí nad Labem a všechna města

� infolinka (Po, St) +420 224 861 282, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.czRozvoj ve všech oblastech

Two trailers easily abused five pawnbrokers, 

and one silly Klingon cleverly marries umpteen

schizophrenic Macintoshes. Two wart hogs ran

away, however dwarves tickled Kermit, then the

quixotic botulism ran away. Umpteen tickets

sacrificed the bourgeois Klingons. Two silly

chrysanthemums almost easily tastes the

progressive aardways lamely kisses Tokyo, yet

Springfield telephoned the elephant, though

Jupiter towed one quixoet, then five dwarves. 

Požadujeme:

>>  VŠ vzdělání (magisterský stupeň) ekonomického

směru, popřípadě v oblasti informačních

technologií
>>  aktivní znalost AJ
>>  znalost informačních technologií

>>  samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost,

komunikační schopnosti

>>  schopnost analytického myšlení a zvládání 

práce v týmu

Nabízíme:

>>  zkušenost s vedením projektových týmů vítána

>>  praxe v oblasti eGovernment a informatizace 

veřejné správy vítána
>>  pracovní poměr na dobu neurčitou
>>  zajímavou práci v centru Prahy

>>  5 týdnů dovolené

>>  pružnou pracovní dobu

>>  příspěvek na stravování v podobě stravenek
>>  jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

Chcete pracovat v jednom z nejdůležitějších oborů státní správy?
Chcete se stát odborníkem na veřejné zakázky?

105 x 297 mm ČB

297 x 230 mm

230 x 297 mm

29 Inzerce



Elektronická podoba dalších tiskovin je zpracována 

a kodifikována v Logo manuálu MMR ČR.

OSTATNÍ TISKOVINY





LETÁK

Vzhled letáku a jeho uspořádání vychází z grafické podoby inzerce. Při jeho navr-

hování se volí formát papíru řady A. Velikosti jednotlivých prvků se proporčně od-

vozují dle konstrukce inzerce A4 uvedené v kapitole Inzerce.

32 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V případě dalších dotazů týkajících se politiky bydlení můžete:

využít informační linku Ministerstva pro místní rozvoj ČR
�� +420 224 861 282, �� +420 224 861 138, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.cz

nebo Sdružení nájemníků ČR
�� +420 234 463 343 (Praha), �� +420 604 598 939 (Ostrava), e-mail: son@cmkos.cz, www.son.cz
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Leták A4

1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje v levém horním rohu.
2/ Loga partnerských nebo dalších organizací jsou umístěna napravo od loga Ministerstva pro místní

rozvoj ČR.
3/ Obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.) je umístěn do horní části stránky. 
4/ Obrazový motiv odděluje od spodní části stránky modrý pruh.
5/ Headline
6/ Reklamní sdělení
7/ Podtisk vycházející z levého dolního rohu stránky (viz Logo manuál)
8/ Claim + kontaktní údaje (www adresa, infolinka...)

Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila na

většině území ČR k 31. 12. 2010. Výjimkou je hlavní

město Praha, krajská města mimo Ostravu a Ústí nad

Labem a všechna města Středočeského kraje s více

než 10 000 obyvateli. V těchto lokalitách platí mož-

nost naposledy jednostranně zvýšit nájemné v sou-

ladu se zákonem č. 107/2006 Sb. v příštím roce. 

Five extremely speedy subways gossips cleverly. The

schizophrenic orifices ran away almost comfortably.

Silly Klingons perused umpteen elephants. Kermit

very easily fights two progressive orifices. Dwarves

tastes Mercury, then five partly silly cats gossips

quickly, because one angst-ridden elephant untan-

gles umpteen televisions.

Headline headline headline 
headline headline headline

5

6



PLAKÁT

Vzhled plakátu a jeho uspořádání vychází z grafické podoby inzerce. Při jeho navr-

hování se volí formát papíru řady A. Velikosti jednotlivých prvků se proporčně od-

vozují dle konstrukce inzerce A4 uvedené v kapitole Inzerce.

33 Další tiskoviny

V případě dalších dotazů týkajících se politiky bydlení můžete:

využít informační linku Ministerstva pro místní rozvoj ČR
�� +420 224 861 282, �� +420 224 861 138, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.cz

nebo Sdružení nájemníků ČR
�� +420 234 463 343 (Praha), �� +420 604 598 939 (Ostrava), e-mail: son@cmkos.cz, www.son.cz
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Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz
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1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje v levém horním rohu.
2/ Loga partnerských nebo dalších organizací jsou umístěna napravo od loga Ministerstva pro místní

rozvoj ČR.
3/ Obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.) je umístěn do horní části stránky. 
4/ Obrazový motiv odděluje od spodní části stránky modrý pruh.
5/ Headline
6/ Podtisk vycházející z levého dolního rohu stránky (viz Logo manuál)
7/ Claim + kontaktní údaje (www adresa, infolinka...)

Plakát A2

Headline headline 
headline headline headline

5

4



34 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

BANNER

Vzhled banneru a jeho uspořádání vychází z grafické podoby inzerce. Aby bylo

možné dodržet správné velikosti jednotlivých prvků (logo, odsazení loga, modrý

pruh) v závislosti na různorodých formátech bannerů, byl vytvořen vzorec s kon-

stantou pro jejich správné určení, viz níže.

Zjištění velikosti loga (v mm):

a = (šířka + výška banneru) x 0,13

Zjištění odsazení od krajů (v mm):

b = vypočtená výška loga x 0,75

Zjištění výšky modrého pruhu (v mm):

c = (šířka + výška banneru) x 0,01

Veřejné zakázky
opravdu veřejné

Rozvoj ve všech oblastech

ab b

b
b

b

c

HEADLINE
písmo Frutiger Bold/Normal,
velikost závisí na charakteru

a délky headline

REKLAMNÍ SDĚLENÍ
písmo Frutiger Normal,

velikost závisí na charakteru
a množství textu

Velikost OBRAZOVÉ PLOCHY
se uzpůsobuje v závislosti na
množství textu reklamního

sdělení.

MMR připravilo nová pravidla pro
transparentní veřejné zakázky:

> informace dostupné na Internetu o každé
veřejné zakázce 

> rozšíření možnosti podat nabídku
širokému okruhu dodavatelů

> veřejně dostupné zdůvodnění postupu
u veřejných zakázek

> hodnocení nabídek prostřednictvím
expertů

> vyšší pokuty za podvody

www.mmr.cz



DESKY A4+ S CHLOPNÍ

Vzhled desek A4+ s chlopní a jejich uspořádání vychází z grafické podoby brožury

A4. Velikosti jednotlivých prvků se proporčně přizpůsobují podle konstrukce bro-

žury A4 uvedené v kapitole Publikace. Pro výrobu desek se doporučuje použít kří-

dový papír 300 g/m2, oboustranně matně polaminovaný.

35 Další tiskoviny
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz

Rozvoj ve všech oblastech

1/ Logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR se umísťuje v levém horním rohu.
2/ Obrazový motiv (fotografie, ilustrace atd.) je umístěn do horní části stránky. 
3/ Obrazový motiv odděluje od spodní části stránky modrý pruh.
4/ Podtisk vycházející z levého dolního rohu stránky (viz Logo manuál)
5/ Claim + kontakt na web
6/ Kontakt na MMR ČR

2

3

4

5

6

1

Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel. : +420 224 861 111 (ústředna)
Fax: +420 224 861 333 (centrální)
www.mmr.cz


