
Obecná pravidla pro inzerci v médiích Hovawart klubu ČR 
 
 
Chovatelská inzerce 
Chovatelskou inzercí se rozumí výhradně nabídka štěňat plemene hovawart s průkazem původu. 
Chovatelská inzerce je provozována jako služba členům HWK a podmínkou pro poskytnutí prostoru 
k chovatelské inzerci je členství v Hovawart klubu České republiky, které je platné v době podání 
inzerátu.  
 
Chovatelskou inzerci je možno publikovat v těchto médiích:  

- Zpravodaj 
- Katalog klubové a speciální výstavy 

 
Chovatelskou inzerci na www stránkách Hovawart klubu provozuje zdarma Hovawart klub v podobě 
sledování aktuálních odchovů. O možnostech zveřejňování kontaktů na klubových stránkách najdete 
informace právě v této sekci. 
 
Komerční  inzerce 
Obsahem komerční inzerce může být: 

- nabídka zboží určeného pro psy 
- nabídka služeb určených psům 
- propozice kynologických akcí 

 
Obsahem komerční inzerce nemůže být nabídka štěňat.  
Komerční inzercí se rozumí inzerce podnikatelských subjektů, fyzických a právnických osob nebo hnutí 
a sdružení,  jejich činnost tvoří zisk nebo je provozována za úplatu. 
 
Komerční inzerci je možno publikovat v těchto médiích: 

- Zpravodaj HWK 
- Katalog klubové a speciální výstavy 
- Katalog svodů mladých a bonitací 
- Katalog mistrovství republiky hovawartů ve výkonu 

 
Na www stránkách Hovawart klubu nemůže být provozována podnikatelská inzerce za úplatu, ale 
pouze za předem sjednaných podmínek partnerství. 
 
 
Partnertství Hovawart klubu ČR 
Partnerem Hovawart klubu ČR se stává osoba nebo subjekt (právnické a fyzické osoby, hnutí a 
sdružení či jenotlivci), která řádně sjedná podmínky partnerství, jehož smyslem je poskytování zboží 
nebo služeb formou kompenzace. 
 
Příklady možného partnerství: 
 
Sponzoring firemní  
Charakteristika sponzora: fyzická nebo právnická osoba 
Poskytované prostředky: finanční nebo hmotné 
Kompenzace ze strany klubu: reklamní prostor v klubových médiích  

(úměrný výši poskytnutých prostředků) 
 
Sponzorem může být např. výrobce, který poskytne klubu svoje zboží za účelem jeho využití ve 
prospěch klubu. Na základě celkové hodnoty poskytnutého zboží bude klubem nabínut reklamní 
prostor v klubových médiích. Sponzoring se řídí předem sjednanými smluvními podmínkami. 
 
Sponzoring osobní 
Charakteristika sponzora: občan 
Poskytované prostředky: finanční, hmotné, služby 
Kompenzace ze strany klubu: reklamní předměty HWK 



Sponzorem může být např. občan, který se rozhodne nezištně poskytnout ve prospěch klubu finanční 
či jiné prostředky. Jako kompenzaci nabízí klub v tomto případě klubové reklamní předměty.  
Sponzoring se řídí předem sjednanými smluvními podmínkami. 
 
 
 
Partnerství 
Charakteristika partnera: občan, člen HWK 

občanské sdružení nebo hnutí jehož zástupce je členem HWK 
Poskytované prostředky: reklamní prostor ve vlastních médiích 
Kompenzace ze strany klubu: reklamní prostor v klubových médiích 
    (přímo úměrný prostoru, který poskytuje partner) 
 
Obsahem poskytnutého reklamního prostoru v klubových médiích mohou být pouze propozice na 
kynologickou akci, jíž je partner pořadatelem a která je přístupná (vhodná) pro psy plemene 
hovawart. Partnerem může být výhradně člen HWK. Propozice na tuto akci je možné uveřejnit na 
klubových www stránkách v plném znění a ve zpravodaji HWK jako řádkovou inzerci (datum, místo, 
druh akce, stručný popis akce, kontakt na pořadatele). Kompenzace reklamního prostoru se řídí 
sjednanými podmínkami.  
 
HWK si vyhrazuje možnost prezentovat se v médiích partnera ve stejném rozsahu, v jakém se bude 
prezentovat partner v klubových médiích. V případě, že z různých důvodů není možné tento prostor 
kompenzovat (pořadatel nemá vlastní www stránky, nevydává zpravodaj atd.), mohou být sjednány 
podmínky jiné. HWK dále požaduje zaslání zprávy z prezentované akce, která bude obsahovat tyto 
náležitosti: stručný popis průběhu akce, počet zúčastněných jedinců, jména účastníků (jména osob, 
jejich příjmení a jména psů včetně chovatelských stanic a názvu plemene), výsledky (v případě, že se 
jedná o soutěž). HWK si vyhrazuje právo na zveřejnění této zprávy (nebo její části) v klubových 
médiích.  
 
 
Publikované inzeráty nesmějí být v rozporu se Sbírkou zákonů České republiky, nesmějí mít vulgární 
nebo erotický obsah a nesmějí obsahovat kontaktní informace, které by na zboží nebo služby takového 
charakteru poukazovaly. Inzeráty dále nesmějí obsahovat text, který by mohl jakýmkoliv způsobem 
poškodit třetí osoby.  
 
Inzeráty se přijímají pouze v elektronické podobě. Vyjma řádkové inzerce dodávejte 
inzeráty ve formátu pdf, fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi.  
 
Objem inzerce v médiích HWK nesmí tvořit více, než 30% jejich obsahu. Hovawart klub ČR si 
vyhrazuje právo nepřijmout inzerci, která je v rozporu s výše uvedenými podmínkami nebo v rozporu 
s dobrými mravy, je dodána ve špatném formátu nebo není dobře čitelná. 
 
Ceník inzerce 
 
Zpravodaj HWK  
     
Chovatelská inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 220   
1/2 strany A5 černobíle 320   
1/1 strany A5 černobíle 600   
     
Komerční inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 800   
1/2 strany A5 černobíle 1200 barevně 5500 
1/1 strany A5 černobíle 2000 barevně 9000 
Obálka 3  A5 černobíle 3000 barevně 12000 
Obálka 4  A5 černobíle 3000 barevně 12000 



Katalog akcí HWK 
     
Chovatelská inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 150   
1/2 strany A5 černobíle 220   
1/1 strany A5 černobíle 400   
     
Komerční inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 500   
1/2 strany A5 černobíle 800 barevně 4000 
1/1 strany A5 černobíle 1400 barevně 6000 
Obálka 3  A5 černobíle 2000 barevně 8000 
Obálka 4  A5 černobíle 2000 barevně 8000 
 
 
Osoba oprávněná sjednávat tyto smlouvy pro rok 2007 je slečna Kateřina Houšková. 


