
 
 

Objednávka Inzerce/Ceník 
Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, IČ: 29370582 (dále jen Provozovatel), +420 514 144 166, info@easy24.cz 

Pokud objednáváte s naším obchodním zástupcem, napište jeho číslo (ID) a zaškrtněte ANO. V opačném případě zaškrtněte NE. 

Základní registrační údaje inzerenta 

 Soukromá osoba – nepodnikatel                      Firma         

 Jméno a příjmení/název firmy: _______________________________________________________________                              

IČ: ________________________            DIČ pokud je přiděleno: _______________________________________ 

Adresa/Sídlo: Město: ________________       Ulice, číslo: _________________________       PSČ: ____________     

(dále jen Uživatel) 

Kontaktní email:____________________________________   Kontaktní telefon: _________________________ 

Poznámka, termín zveřejnění: __________________________________________________________________ 

 

Vyberte umístění na portálu: *  

 

 hledám-překladatele.cz      hledám-právníka.eu      hledám-stavitele.cz        hledám-auto.cz        dobré-služby.cz  

 easy24.cz                  easyjob24.cz 

    

                         

1) BANNEROVÁ REKLAMA - Leaderboard      

Počet dní Typ banneru (px) Cena za den**                    

1-10 Leaderboard 950x90 150,00 Kč    Cena 1x Leaderboard celkem 1.500,- Kč          

11-30 Leaderboard 950x90 120,00 Kč    Cena 1x Leaderboard celkem 3.600,- Kč 

31-90 Leaderboard 950x90 80,00 Kč    Cena 1x Leaderboard celkem 7.200,- Kč   (2.400,-/měs) 

91-180 Leaderboard 950x90 60,00 Kč    Cena 1x Leaderboard celkem 10.800,- Kč (1.800,-/měs) 

181-365 Leaderboard 950x90 40,00 Kč    Cena 1x Leaderboard celkem 14.600,- Kč  (1.216,-/měs) 

 

 

 

2) BANNEROVÁ REKLAMA - Square 

Počet dní Typ banneru (px) Cena za den** 

       1-10 Square 236x150 40,00 Kč    Cena 1x Square celkem 400,- Kč         

11-30 Square 236x150 30,00 Kč    Cena 1x Square celkem 900,- Kč 

31-90 Square 236x150 20,00 Kč    Cena 1x Square celkem 1.800,- Kč   (600,-/měs) 

91-180 Square 236x150 15,00 Kč    Cena 1x Square celkem 2.700,- Kč   (450,-/měs) 

181-365 Square 236x150 10,00 Kč    Cena 1x Square celkem 3.650,- Kč   (304,-/měs) 

 

Odkaz banneru na stránku: WWW_____________________________________ 

 

*     Při výběru bannerové reklamy můžete označit libovolný počet nabízených portálů, cena je stále stejná.  

       Při výběru PR článku můžete vybrat jeden oborový portál z: překladatel | právník | stavitel | auto | služby 

**  Vyberte jen jednu možnost, vztahuje se pro výběr bannerové reklamy 

 

 
3) PR REKLAMA/PR ČLÁNEK 

     PR článek, platnost článku neomezená, jednorázově 490 Kč. Na portále bude viditelně označeno „PR článek“. 
         Obsah PR článku musí korespondovat se zaměřením webu, na kterém bude umístěn. 
 
Článek obsahuje: nadpis (max. 50 znaků s mezerami), úvod (max. 500 znaků s mezerami) s 1 úvodní fotografií 200x150px, 
samotný text (max. 5000 znaků s mezerami) s 1-3 hlavními fotografiemi, každá max. 80kb a  1-3 hypertextové odkazy. 

 
 

 

ID OZ:      ANO ______________      NE 



 
 

Objednávka Inzerce/Ceník 
Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, IČ: 29370582 (dále jen Provozovatel), +420 514 144 166, info@easy24.cz 

 

 

Smluvní podmínky pro zveřejnění reklamní inzerce na vyhrazeném reklamním prostoru na 

portálu provozovatele (bannerová reklama a PR články, dále jen Inzerce) 

1. Úvod 
1.1. Provozovatel portálu je Easy24, s.r.o. se sídlem Velkomoravská 77, Hodonín, IČ: 29370582, Česká republika 

(dále jen Provozovatel). 
1.2. Uživatel reklamního prostoru je jakákoliv fyzická či právnická osoba mající trvalý pobyt či sídlo firmy kdekoliv 

na území ČR, SR nebo jinde v zahraničí (dále jen Inzerent). 
 

 
2. Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Za návrh, výrobu, obsah a včasné dodání Inzerce odpovídá v plném rozsahu Inzerent. 
2.2. Inzerent odpovídá v plném rozsahu a se všemi důsledky za to, že Inzercí nebudou dotčena práva třetích osob 

nebo oprávněné zájmy Provozovatele a že nebudou porušena autorská práva při použití fotografií nebo 
jiného druhu duševního vlastnictví. 

2.3. Inzerent se zavazuje dodržovat platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek i další obecně platné 
právní a etické normy. 

2.4. Inzerent je povinen dodat platnou Inzerci nejpozději 2 pracovní dny před plánovaným zahájením prezentace. 
2.5. Provozovatel neodpovídá za porušování těchto podmínek Inzerentem. 
2.6. Provozovatel má právo odmítnout takovou Inzerci, která obsahuje vulgární, urážlivá nebo jinak nevhodná 

slova, věty nebo znaky nebo která směřuje na stránky, kde se toto vyskytuje nebo kde se vybízí k rasové, 
náboženské nebo jiné nesnášenlivosti nebo kde se vybízí k obcházení zákona, která se zakládá na klamavém 
tvrzení nebo uvádí uživatele v omyl, která je agresívní ve smyslu chvění, blikání, změny barev a nadpisů 
(kratší, než 1s), která obsahuje zvuk, která napodobuje styl nebo grafické prvky použité Provozovatelem, 
která napodobuje prvky operačních systémů, která obsahuje jakoukoliv formu HTML kódu, která nesplňuje 
pravidla českého pravopisu, která obsahuje velká písmena a zkratky kromě obecně užívaných (např. USA, LG, 
IKEA atd…), která je psána tučně nebo kurzívou, která obsahuje vykřičníky nebo více interpunkčních 
znamének za sebou. 

2.7. Provozovatel má právo odmítnout i takovou inzerci, která svou povahou porušuje body 2.2. a 2.3. těchto 
podmínek. 

2.8. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit nebo přerušit Inzerci a to i bez předchozího upozornění při 
opakovaném porušení těchto smluvních podmínek ze strany Inzerenta, cena zaplacená Inzerentem propadá 
Provozovateli jako smluvní pokuta. 

2.9. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit nebo přerušit Inzerci, vyžadují-li to změny na portálu, údržba 
nebo oprava systému, oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetích osob a to i bez předchozího upozornění. 

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerce včetně způsobu jejího třídění a tento 
kdykoliv změnit. 

2.11. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, 
bezchybného provozu a zabezpečení portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb 
v důsledku technických problémů, zejména odpovědnosti za škody, které mohou Inzerentovi vzniknout v 
důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti portálu, případně ztráty dat umístěných na portále. 

2.12. I po splnění všech výše uvedených podmínek nevzniká Inzerentovi žádný právní nárok na zveřejnění jeho 
inzerce. 

 
 

3. Finanční podmínky 
3.1. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši. 
3.2. Veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním Inzerce jsou v režii Inzerenta. 
3.3. Na poskytovatele jakékoliv formy finančních služeb a zástupce politických stran se nevztahují všeobecně 

uvedené ceny, podléhají samostatné kalkulaci. 
3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit dodanou Inzerci až po řádné a včasně provedené úhradě ze strany 

Inzerenta a po řádné kontrole správnosti dodaných podkladů s ohledem na bod 2.12. 
3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky jednostranně měnit s tím, že nové a platné znění 

bude zveřejněno na adrese portálu v ceníku inzerce. 



 
 

Objednávka Inzerce/Ceník 
Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, IČ: 29370582 (dále jen Provozovatel), +420 514 144 166, info@easy24.cz 

3.6. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí ceníku inzerce a Inzerent svou objednávkou Inzerce s nimi 
souhlasí, rozumí jim a zavazuje se jimi v plném rozsahu řídit. 
 
V Hodoníně dne 6.10.2015 
 
 
 
 

Potvrzuji, že jsem jménem svým (v zastoupení Inzerenta, pokud návrh podepisuji za Inzerenta) zcela způsobilý/á tuto 

objednávku podepsat, zejména prohlašuji, že má svéprávnost nebyla omezena tak, že bych nebyl/a způsobilý/á uzavřít 

objednávku Inzerce (a pokud objednávku podepisuji v zastoupení Inzerenta, že mé zmocnění je k podpisu takové 

objednávky dostatečné).  

 

Potvrzuji, že jsem byl/a při uzavření této objednávky zcela seznámen/a s aktuálním zněním Smluvních podmínek pro 

zveřejnění reklamní inzerce na vyhrazeném reklamním prostoru na portálu provozovatele (dále jen Inzerce) Provozovatele, 

které jsou volně k nahlédnutí na libovolném výše uvedeném portálu Provozovatele. Dále výslovně potvrzuji, že těmto 

podmínkám plně rozumím, všechna ustanovení jsou mi srozumitelná, nejsou pro mne nevýhodná a vzdávám se jakýchkoliv 

práv, která by mi mohla z důvodu jejich nesrozumitelnosti, nevýhodnosti nebo neobvyklosti případně vzniknout a zcela 

s těmito podmínkami souhlasím. Tyto podmínky jsou také nedílnou součástí této objednávky Inzerce.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem zpracování osobních údajů je dokončení objednávky Inzerce  na portále/ch Provozovatele. 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro dokončení objednávky Inzercena portále/ch 

Provozovatele a následném vystavení faktury za objednané placené služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Uživatel                                        Smluvní partner/Provozovatel 

 

 

 

 


