
Technické služby Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01 OPAVA 

CENÍK PLAKÁTOVACÍCH SLUŽEB  
Platný od 1. června 2022 

 

Formát 

Doba výlepu 

1 – 7 dnů 8 – 14 dnů 3 týdny 4 týdny 
 1 den nad 

14 dnů 
dolepy 

Přelepka Menší než A4 (624 cm2)  6,00 A4 a větší dle ceníku 

A4 13,10 23,00 36,10 49,20 1,87 10,00 

A3 16,80 29,80 46,60 63,40 2,40 12,50 

A2 23,10 41,20 64,40 87,60 3,31 17,50 

A1 33,80 60,50 94,30 128,10 4,83 25,50 

A0 75,50 134,80 210,30 285,80 10,79 56,50 

 

Ke každé zakázce bude účtován palivový příplatek ve výši 2% z celkové ceny. 

Ceník platí pro výlep plakátů ve stanovené dny výlepu. Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %. 
 

Stanovené dny pro výlep plakátů   -   pondělí a čtvrtek 

Uzávěrka příjmu plakátu pro výlep ve výlepový den je v 8,30 hodin. 
 

Příjem plakátů: pondělí – čtvrtek 6,00- 11,30  12,00 – 14,00 hodin  

 pátek  6,00- 11,30  12,00 - 13,00 hodin                

 

Množství plakátů přijatých k vylepení může být regulováno vzhledem ke kapacitě plakátovacích ploch. 

Jelikož výlepová plocha je na plakátovacích místech různé velikosti, může vzniknout situace, že plakáty na 

menších plochách nebude možno umístit a tyto budou vylepeny na větší plochy po více kusech. 
 

Plakáty nesmí obsahovat informace, které by porušovaly právní předpisy, zvyklosti a úřední stanovení 

platné pro právní řád České republiky a úřední ustanovení města Opavy. Nesmí být využívány 

k propagaci politických stran a finančních produktů (např. nabídku půjček a úvěrů). 
 

Plakáty atypických rozměrů účtujeme dle plochy plakátu, a to v ceně nejbližšího vyššího formátu plakátu. 

Zdarma provádíme přelep poškozených plakátů při výlepu nad 7 dnů, pokud si zákazník dodá náhradní. 
 

Příplatky za splnění zvláštních požadavků zákazníka: 

- 25 % z ceny za výlep plakátů na vybrané plochy. 

- 50 % z ceny za výlep plakátu při výlepu v jiný pracovní než výlepový den. 

- za pořízení fotodokumentace výlepu: 18 Kč za ks vč. DPH, orientační fotodokumentace do 5 ks je 

poskytována bezplatně na vyžádání předem. 
 

Platba za plakátovací služby se provádí v hotovosti při doručení plakátů k výlepu. 

Objednávky na výlep plakátů přijímá provozovna Správa a údržba majetku - Technické služby Opava s. r. o., 

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava. 

V případě předem dohodnuté platby na fakturu je nutno k plakátům přiložit objednávku s platnými 

fakturačními údaji, formátem plakátu, počtem kusů a dobou výlepu.  
 

Plakátovací plochy jsou majetkem Technických služeb Opava s. r. o. a majitel má výhradní právo provádění 

výlepu plakátů. Majitel neodpovídá za škody na plakátech způsobené vlivem počasí a případné přelepení 

vylepených plakátů neoprávněnými osobami. 
 

Kontakt a informace: 553 759 117 – Alena Vojtovičová, Roman Lipták, Jiří Dubový 

  udrzba@tsopava.cz 
 

 

                                       Jiří   D U B O V Ý 

                               vedoucí provozovny Správa a údržba majetku 


