
Příloha č. 1 
 

Sdělení podmínek zveřejnění údajů o firmě v HORNICKÉ ROČENCE 2020 

 

 Vydavatelství MONTANEX a. s. bylo na základě dohody o součinnosti pověřeno  

Českým báňským úřadem, aby zabezpečilo ekonomickou stránku vydávání HORNICKÉ 

ROČENKY 2020. Po zvážení všech aspektů spojených s vydáním ročenek předchozích let 

byly stanoveny následující podmínky zveřejnění informací o firmě v HORNICKÉ ROČENCE 

2020. 

a) Zveřejnění v informační části (bílé stránky): 
Obsah informace:  Fotografie vedoucího představitele, jména a funkce dalších 

představitelů, organizační členění, předmět činnosti, stručná 

charakteristika, reference atp. Informace bude zpracována 

v jednotné podobě všech zveřejněných organizací. 

1. Poplatek za zveřejnění informací v rozsahu 1 tiskové strany formátu A4 činí 

5.600 Kč, včetně  DPH; v této ceně je zahrnuto dodání 2 ks HR 2020 (cena cca 

1.000 Kč, včetně DPH) zdarma. 

2. Poplatek za zveřejnění informací v rozsahu 1/2 tiskové strany formátu A4 činí 

3.000 Kč, včetně  DPH; v této ceně je zahrnuto dodání 1 ks HR 2020 (cena cca 

500 Kč, včetně DPH) zdarma. 

 

b) Zveřejnění reklamy organizace v  reklamní části (zelené stránky): 
Obsah reklamy: Podle uvážení a návrhu organizace. 

1. Poplatek za zveřejnění černobílé reklamy v rozsahu 1 strany formát A4 činí 

20.000 Kč +  DPH, celkem 24.200 Kč. 

 

Sazební rámec pro vaší inzerci je 190 x 270 mm, na výšku. 

Objednatel obdrží zdarma 2 důkazní výtisky HR 2020. 

 

2. Poplatek za zveřejnění černobílé reklamy v rozsahu 1/2 strany formátu A4 činí 

10.000 Kč +  DPH, celkem 12.100 Kč. 

 

Sazební rámec pro vaší inzerci je 190 x 135 mm, na šířku 

Objednatel obdrží zdarma 1 důkazní výtisk HR 2020. 

 

Objednací a platební podmínky: 
1. Informace pro zařazení do informační části HR 2020 je nutno zaslat na ČBÚ podle 

pokynů zaslaných ČBÚ.  

2. Objednávku na zveřejnění reklamy v reklamní příloze je nutno společně 

s předlohami (v elektronické podobě) zaslat na vydavatelství MONTANEX a. s. na 

e-mail: as@montanex.cz nejpozději do 17. března 2020, dřívější termín je vítán. 

Fakturu je nutno uhradit v termínu splatnosti. Pokud nebude faktura uhrazena v daném 

termínu, údaje nebudou zveřejněny. 

 

 S pozdravem 

 

 

 

Ostrava  8. 1. 2021                                  Aleš Rett, 

                   předseda představenstva 

mailto:as@montanex.cz

