
Centrum vzdělávání, informací a kultury Český Brod 

Pravidla pronájmu reklamní plochy na budově KD Svět 

 

Provozovatelem reklamní plochy na budově KD Svět, Krále Jiřího 332, Český Brod, je Centrum vzdělávání, 

informací a kultury. 

Velikost reklamní plochy 

Varianta A: banner 223 cm (š) x 290 cm (v)  

Varianta B: banner 223 cm (š) x 580 cm (v)  

Ceník 

Varianta A: banner 223 cm (š) x 290 cm (v) 1500 Kč / 1 měsíc* 

Varianta B: banner 223 cm (š) x 580 cm (v) 2500 Kč / 1 měsíc* 

* V ceně pronájmu je zahrnuto: umístění banneru na reklamní plochu. Tisk a dodání banneru zajišťuje nájemce na 

vlastní náklady.  

Ceník byl schválen dne 15. 12. 2021 usnesením rady Města Český Brod č. 581/2021. 

Platnost ceníku: od 1. ledna 2022 

 

 

Obsah inzerce 

Reklamní plocha je určena k inzerci nabídek, které se týkají propagace služeb a výrobků, případně prodeje nebo 

pronájmu movitého a nemovitého majetku. Obsah inzerce musí být v souladu s veškerými právními předpisy a 

nesmí poškozovat nebo diskriminovat další osoby. 

Objednávka inzerce 

Nájemce zašle svoji objednávku elektronicky na email cvik@cvik.info. Objednávka právnické osoby musí 

obsahovat název a sídlo firmy, IČO, jméno oprávněné osoby a telefonický kontakt. Objednávka fyzické osoby 

musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a telefonický kontakt. V obou případech 

nájemce dále uvede požadovaný termín inzerce a zvolenou variantu, případně zašle grafický návrh banneru.  

Realizace inzerce 

O zveřejnění inzerce na reklamní plochu rozhoduje provozovatel, který do sedmi dnů objednávku buď 

elektronicky potvrdí nebo inzerci odmítne. Tisk a dodání banneru zajišťuje nájemce na vlastní náklady. 

Provozovatel se zavazuje k instalaci banneru na reklamní plochu (je zahrnuto v ceně pronájmu), vždy 

k prvnímu dni měsíce, na který byla inzerce uhrazena.  

Způsob platby 

Platba za pronájem reklamní plochy bude provedena bankovním převodem, na základě faktury vystavené 

provozovatelem, nejpozději do sedmi dnů od instalace banneru na reklamní plochu. 
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