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Ceny inzerce na webovém portálu stribro.cz od 1. 10. 2016 
 

V ceně inzerátů není zahrnuta tvorba podkladů pro zveřejnění. Kromě níže vyjmenovaných slev se 
poskytují slevy stálým zákazníkům provozovatele, kteří mají s provozovatelem uzavřenu řádnou 
smlouvu (účetní programy, zpracování účetnictví, outsourcing výpočetní techniky, webhosting, …) 
nebo novým zákazníkům při nákupu nového počítače či vyhotovení internetových stránek. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a jsou splatné před inzercí: 
 

1) Zveřejnění informací o subjektu – 500 Kč  
a) Informace o občanech, občanských spolcích, nepodnikatelských subjektech (nemají ŽL 

a nepodnikají podle zvláštních předpisů), školách, nepodnikatelských organizacích zřízených a 
dotovaných Městem Stříbrem, popřípadě další dle rozhodnutí provozovatele webu jsou většinou 
zadarmo a jsou převážně zveřejněny v „Zajímavých odkazech“ popřípadě v „Katalogu firem“. 

b) Informace o podnikatelích se zveřejňují v „Katalogu firem“ (http://www.stribro.cz/katalog.php) 
za 500 Kč ročně za první zápis, 300 Kč/rok za druhý zápis a za každý další zápis 100 Kč/rok. Od 
druhého roku zveřejnění má podnikatelský subjekt po zaplacení faktury na další rok nárok na 
zveřejnění obecného článku (ne propagace služeb a výrobků) o firmě v článcích zadarmo včetně 
odkazu do katalogu firem v případě, že nepožádal o změnu ve zveřejněných informacích. 

c) K zápisu do katalogu firem si lze přiobjednat on-line zadávání jídelníčku 
(http://www.stribro.cz/nabidkajidel.php) v ceně 300,- Kč ročně. 

d) Nebude-li k prvnímu dni nového předplatitelského období zaplacena předepsaná záloha, máme za 
to, že inzerent již dále nechce inzerovat a jeho zápis v katalogu na stribro.cz se přestane zobrazovat. 
Dojde-li k uhrazení předepsané zálohy po tomto termínu, nemá inzerent nárok na slevu za období, 
kdy se inzerce nezobrazovala a navíc ještě před zveřejněním doplatí 200 Kč za práce spojené 
s obnovením jeho zápisu. 

 
2) Odkazy na jiné weby a emailové adresy – 100 Kč/ks, samostatný trvalý odkaz 1.000 Kč/období 

a) Každý odkaz na jiný web, či zveřejnění nesoukromé emailové adresy, je placené ve výši 100 Kč 
za každý odkaz či emailovou adresu. Výjimky povoluje pouze provozovatel serveru většinou na 
weby nepodnikatelského charakteru. V rámci zveřejnění v katalogu firem je započítáno zveřejnění 
jednoho odkazu a jedné emailové adresy. V případě pravidelně se opakujících zveřejnění je možno 
smluvně domluvit slevu. Veškeré odkazy je nutné nechat otevírat v novém okně. 

b) Trvalý odkaz z pod textu úvodní stránky www.stribro.cz na jiný web je účtován 1.000 Kč měsíčně. 
c) Trvalý odkaz z pod textu na jiné než úvodní stránce na jiný web je účtován 1.000 Kč ročně. 

 
3) Inzeráty v inzerci zadávané inzerenty – 100 Kč 

a) Nepodnikatelské inzeráty občanů jsou zdarma, nesmí obsahovat odkazy na jiné weby, mohou 
obsahovat maximálně 5 fotografií o maximálním rozměru 800x600 pixelů a velikosti do 80 KB. 

b) Podnikatelské inzeráty nabízející práci zaměstnancům na HPP či VPP jsou zdarma v případě, že 
inzerát zadává přímo podnikatel/firma, u které budou zaměstnanci zaměstnáni a že bude uvedeno 
minimálně IČO, název firmy/ jméno podnikatele, místo zaměstnání (provozovny), jméno 
kontaktního pracovníka a e-mail s doménovým jménem. Nemáte-li svou doménu (www stránky) 
a tedy ani doménový e-mail, nejdříve nás kontaktujte z e-mailu, který chcete v inzerátu uvést. 
V inzerátu nesmí být odkaz na žádné internetové stránky! 
Firmy zprostředkovávající zaměstnání jako svůj předmět činnosti (např. personální agentury) 
mohou zadávat inzeráty nabízející práci zdarma pouze v případě, že mají zaplacené zveřejnění 
v katalogu firem dle bodu 1). 

c) Podnikatelský inzerát (http://www.stribro.cz/inzerce_main.php) jednorázový pouze s telefonickým 
kontaktem (ne odkaz a e-adresa) – 100 Kč. 

d) Podnikatelský inzerát opakovaný pouze s telefon. kontaktem (ne odkaz a e-adresa) – 250 Kč/3měs, 
450 Kč/6 měs, 800 Kč/rok . Protože inzeráty se po měsíci kvůli aktuálnosti mažou, inzerent si sám 
inzerát vkládá každý měsíc opakovaně, tzn. že inzerent může mít každý měsíc jiný inzerát. 

Změna/aktualizace inzerátu v průběhu měsíčního zveřejnění a tím jeho přesun v inzerátech „nahoru“ je 
možná jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným (emailovým) souhlasem provozovatele 
serveru. Je zakázáno v průběhu měsíčního zveřejnění zadat inzerát znovu. 
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Inzerát je možné vymazat z počítače, ze kterého jste ho zadali, po přihlášení vlevo nahoře (uživatelské 
jméno, heslo) – vlevo v „Hlavním menu“ kliknete na „Inzerce“ – pak kliknete na kategorii, do které jste 
svůj inzerát zadali a výmaz inzerátu provedete kliknutím na červený křížek vedle vašeho inzerátu. 
 

4) Inzerce v akcích zadávané inzerenty - 150 Kč 
a) Upoutávky na akce nepodnikatelských subjektů (viz. bod 1a) jsou zadarmo v případě, že 

neobsahují odkazy na jiné weby a že je uveden celý správný název nepodnikatelského subjektu dle 
odpovídajícího rejstříku vedeného určeným státním orgánem nebo jméno, příjmení a obec bydliště 
občana, který akci pořádá. Zadarmo jsou i upoutávky na sportovní, kulturní či jiné akce pořádané 
podnikatelským subjektem, pokud je nemá v náplni svého podnikání nebo ekonomické činnosti, 
tedy např. nevlastní živnostenský list na „Pořádání kulturních produkcí a zábav“, „Pořádání kurzů a 
školení“ a podobně. Pokud tedy podnikatelská firma uspořádá 1x za rok ples, zábavu či sportovní 
akci pro veřejnost, může ji inzerovat v akcích zdarma, uvede-li svůj název dle rejstříku, ve kterém 
je zapsána. 

b) Firma zapsaná v katalogu firem může dát za zaplacené roční období 1 upoutávku čtvrtletně zdarma 
na svoje akce bez fotografií a odkazů na jiné webové stránky. Např. restaurace na hudební 
vystoupení, prodejna na letní/zimní výprodej či mimořádné slevy, poskytovatel služeb např. 
na sezónní zlevnění svých služeb, … . Inzerát podléhá odsouhlasení provozovatele webu. 

c) Jednorázovou upoutávku na podnikatelskou akci může provozovatel webu zprostit poplatku. 
d) Cena upoutávky na akci (např. http://www.stribro.cz/cti.php?id=5637), kterou si zadá sám inzerent 

do akcí na portálu stribro.cz je 150 Kč za akci, pokud musí provozovatel webu akci či fotografie 
nějak upravovat či sám vkládat, je cena 300 Kč. V ceně je maximálně 10 fotografií o rozměru 
800x600 pixelů a maximální velikosti 120 KB. Za každou fotografii navíc se účtuje 10 Kč. 

e) Podnikatelské inzeráty nabízející práci zaměstnancům na HPP či VPP jsou zdarma v případě, že 
si je zadá inzerent do akcí sám a že bude uvedeno minimálně IČO, název firmy/ jméno podnikatele, 
místo zaměstnání (provozovny), jméno kontaktního pracovníka a e-mail s doménovým jménem. 
Nemáte-li svoji doménu (www stránky) a tedy ani doménový e-mail, nejdříve nás kontaktujte     
z e-mailu, který chcete v inzerátu uvést. V inzerátu nesmí být odkaz na žádné internetové stránky! 

 
5) Inzerce v článcích – 200 Kč 

a) Články o nepodnikatelských subjektech (viz. bod 1a) či jejich akcích jsou zadarmo. 
b) Jednorázový článek na podnikatelskou akci může provozovatel webu zprostit poplatku. 
c) Cena článku (např. http://www.stribro.cz/yread.php?id=3754), který si napíše sám inzerent 

na portálu stribro.cz je 200 Kč za článek, pokud musí provozovatel webu článek či fotografie nějak 
upravovat, je cena 400 Kč. V ceně je maximálně 10 fotografií o rozměru 800x600 pixelů 
a maximální velikosti 120 KB. Za každou fotografii navíc se účtuje 10 Kč. 
 

6) Bannery na úvodní stránce s odkazem otevíraným v novém okně – 3.000,1.500 a 1.000 Kč měsíčně 
a) Banner o rozměrech 340px 70px (ŠxV) uprostřed úvodní stránky nad články je za 3.000 Kč/měsíc. 
b) Banner o rozměrech 150px na 100px (ŠxV) na úvodní stránce vpravo je za 1.500 Kč na měsíc. 
c) Banner o rozměrech 150px na 50px (ŠxV) na úvodní stránce vpravo je za 1.000 Kč na měsíc. 
d) V případě nepřetržitě se opakující inzerce dle bodů 6 a-c) je možné poskytnout slevu z ceny za 

umístění banneru od druhého měsíce inzerování v případě, že inzerent souhlasí s případným 
střídáním bannerů, jejichž maximální počet je úměrný poskytnuté výši slevy v konkrétním měsíci. 
Další zájemci o střídání pak automaticky dostanou slevu odpovídající počtu střídaných bannerů. 

e) Provozovatel může rozhodnout v případě neobsazeného prostoru o umístění nepodnikatelského 
banneru zdarma, nejdéle však do doby přijetí nové objednávky na umístění placeného banneru. 

f) Cena za vytvoření animovaného banneru je 1.000 Kč. 
g) Cena za vytvoření statického banneru je 500 Kč. 

 
Zaplacením inzerátu inzerent souhlasí s tím, že v případě nedostupnosti inzerátu na www.stribro.cz mu bude na 
základě písemné žádosti odečtena odpovídající poměrná část z částky zaplacené na objednané období při 
následující fakturaci a žádnou jinou náhradu škody nebude inzerent po provozovateli www.stribro.cz požadovat. 
 

Kontakt: info@softag.cz 


