
Podmínky zveřejňování reklamy v infokanálu KT OIIS Hukvaldy

Reklamou se rozumí: pozvánky, upoutávky, sdělení, která mají za cíl propagovat prodej zboží, 
služeb, akcí pořádaných za účelem zisku.

Zveřejňování reklamy se řídí zákonem 231/2001 Sb.

Nezpoplatňuje se textová reklama:
• ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, p.o.
• společenských a sportovních organizací se sídlem a působností v obci Hukvaldy
• akce s výtěžkem určeným výhradně na charitativní účely
• oznámení o konání akcí kulturního, sportovního, nebo společenského charakteru

Textová reklama: Reklamní blok bude vysílán na začátku každé vysílací hodiny, délka zobrazení 
jedné stránky je 30 s. Reklamní blok bude odděleném od ostatního vysílání znělkou. Materiál ke 
zveřejnění je potřeba dodat nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění.

Cena: 1 stránka videotextu 150,- Kč za týden, nebo 100,- Kč za víkend (pátek – pondělí)

Hraná reklama: Reklama v délce 20-30s bude vysílána na začátku každé vysílací hodiny v KT 
Hukvaldy, Sedlnice, Ženklava, Životice u NJ.
Reklamu vyrábí TV studio Sněženka Sedlnice, které svou službu zpoplatňuje. Zákazník si může 
dodat i svou reklamu, již dříve vyrobenou kýmkoliv. 

Cena: 1.900,- Kč za týden
Poplatek za vysílání je příjmem obce, která zájemce o reklamu získá.

Podnikatelům se nabízí pořad „PODNIKATELSKÝ MAGAZÍN“, který jim umožní v plném 
rozsahu prezentovat svou činnost do délky 20-30 minut. Forma magazínu je beseda ve studiu 
s prostřihy z činnosti firmy. Toto bude odvysíláno v KT Hukvaldy, Sedlnice, Životice u NJ a 
Ženklava.
Cena: za výrobu 3.600,- Kč, za odvysílání 6x za den po dobu 1 týdne 3.600,- Kč
Peníze za výrobu pořadu obdrží TV studio Sněženka Sedlnice, za odvysílání zůstávají obci, která 
zájemce o „PODNIKATELSKÝ MAGAZÍN“ získá.

Finální verzi hrané reklamy a podnikatelského magazínu obdrží inzerent na DVD, toto může dále 
použít dle vlastního uvážení – např. na webové stránky.

Bezplatná inzerce „Prodej, koupě, daruji, hledám“: Cokoliv občan nabízí ze svého vlastnictví 
v počtu jeden kus (zvířectvo, byt, dům, auto, elektronika apod.), bude zveřejněn bezplatně.

Kalendář akcí: přehled akcí z kultury, sportu, využití volného času. Stručná informace s uvedením 
data a místa konání, názvu akce, pořadatele.
Zveřejňováno zdarma, max. 2 týdny před konáním.

Ceny jsou včetně DPH v základní sazbě.
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