
PODMÍNKY A CENÍK REKLAMY na serveru  
Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.     www.svh.cz 
 

Způsob reklamy 

Plošná reklama (banner) 

Umístění banneru: na titulní straně webových stránek SVH ČR, z.s. + na každé další stránce 
Velikost banneru: 468 x 60 px – odkaz na webové stránky inzerenta 
Cena: 3 000 Kč/rok bez DPH + vytvoření banneru pro členy SVH 
 5 000 Kč/rok bez DPH + vytvoření banneru pro nečleny SVH 

Ukázka: 

 
 

 

Podklady pro realizaci reklamy 

Zadavatel dodá správci serveru banner v požadovaném formátu 468 x 60 px (72 dpi) či podklady (obrázky, texty 
nebo vizi) potřebné ke zhotovení reklamního proužku (banneru) elektronickou poštou na adresu info@svh.cz, a 
to nejpozději 30 dní před jejím plánovaným zveřejněním. 

Objednávka reklamy 
Vyplněnou a podepsanou objednávku reklamy zašlete buď: 

• poštou na adresu sídla (SVH ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1) nejpozději 30 dní přede 
dnem plánovaného zveřejnění na internetu 

nebo 

• naskenovanou elektronicky na adresu info@svh.cz  

Zadavatel zodpovídá za obsah a právní přípustnost podkladů pro reklamu. Minimální doba zveřejnění reklamy 
je 1 rok. 

Platební podmínky 

• Faktura je vystavována v den zveřejnění reklamy na internetu 
• Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení 

Při prodlení platby, nebo odkladu, jsou účtovány úroky i s náklady na vymáhání platby. Majitel internetové 
prezentace si účtuje za každý den prodlení platby úrok ve výši 0,1 % a vyhrazuje si právo pozastavit další realizace 
smluvené zakázky až do doby úhrady a pro další reklamy požadovat platbu předem. 

Storno 
• Žádost o storno ze strany zadavatele je možné podávat pouze písemně 
• Storno 1 týden před spuštěním – 50% 
• Méně než 5 dnů před spuštěním reklamního objektu nelze inzerci stornovat. 
• Stornovací podmínky se vztahují i na zásadní změny v inzertních podkladech 

Zadavatel reklamy se seznámil s těmito podmínkami inzerce a svým podpisem objednávky stvrzuje, že s nimi 
souhlasí. 

Kontakt 

Ing. Ivo Kokrment – správce serveru SVH, z.s. 
Tel.: 257 110 310, 605 266 184  
E-mail: kokrment@vrv.cz  
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OBJEDNÁVKA REKLAMY na serveru  
Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.     www.svh.cz 
 
Dodavatel: 

Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
 
IČ: 75010593 
DIČ: CZ75010593 
Bankovní spojení:  
číslo účtu pro platební styk v KB: 0000510125040217/0100 
číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 51-0125040217/0100 
 
Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. je registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 58 666.  
 
Odběratel: 

Obchodní jméno inzerenta: ……………………………………… 

Adresa inzerenta: ……………………………………… 

IČ inzerenta: ……………………………………… 

DIČ inzerenta: ……………………………………… 
 

Předmět objednávky: 
 
Umístění banneru na webové stránky SVH ČR, z.s. (www.svh.cz)    
 
Požadované datum umístění banneru: ……………………………………… 
 
Smluvená cena celkem:  3 000 Kč / rok bez DPH (vztahuje se pro členy SVH)* 
    5 000 Kč / rok bez DPH (vztahuje se pro nečleny SVH)* 

* nehodící se škrtněte 
 
Smluvená cena nezahrnuje vytvoření banneru. Vytvoření banneru lze sjednat individuálně podle potřeb inzerenta. 
 
Objednávku reklamy prosím zašlete na adresu sídla SVH ČR nejpozději 30 dní před plánovaným zveřejněním na 
webových stránkách. 

Zadavatel reklamy se seznámil s Podmínkami reklamy a svým podpisem stvrzuje, že s nimi souhlasí. 
 
 

V ……………………………………… dne ……………………………………… 
 

 

 
Vyřizuje: 

Jméno, adresa: ……………………………………… 

Telefon:  ……………………………………… 

E-mail:  ……………………………………… 

http://www.svh.cz/

