
CENÍK SLUŽEB  
(Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH) 

Vytvoření profilu společnosti v rámci registrace 

STANDART = 5.000 Kč / rok 

PREMIUM = 15.000 Kč / rok 

PARTNER = 30.000 Kč / rok 

Partnerem portálu se stane ta společnost, splňující podmínky registrace PARTNER, pomáhá garantovat odbornou úroveň portálu a poskytuje informace a finance k jeho rozvoji.  

 

Příplatkové služby portálu i-TES.com 
BEZ 

REGISTRACE 
STANDART 

REGISTRACE 
PREMIUM 

REGISTRACE 

Logo společnosti na hlavní stránce i-TES.com 
s popisem firmy „významná firma portálu i-TES“. 

X 3.000 Kč / rok ZDARMA 

Zveřejňování inzerce, nabídek, poptávek výběrových 
řízení, školení, akcí atd. 

2.000 Kč / rok 1.000 Kč / rok ZDARMA 

Vytvoření samostatné kategorie na vyžádání 
registrované společnosti. 

X 1.000 Kč / rok ZDARMA 

Zveřejnění prospektů, katalogů, letáků atd. 
v elektronické podobě. 

2.000 Kč / rok 1.000 Kč / rok ZDARMA 

Vytvoření QR kódu pro profil společnosti. 200 Kč / ks ZDARMA ZDARMA 

Vytvoření QR kódu pro kontakty. 200 Kč / ks 1x ZDARMA 
100 Kč za každý další 

5x ZDARMA 
100 Kč za každý další 

Vytvoření samostatného QR kódu: text, telefon, 
email, odkaz na web, adresa nebo vizitka. 

200 Kč / ks 100 Kč / ks 50 Kč / ks 

Zveřejnění QR kódu v jedné samostatné kategorii u 
vlastních a neregistrovaných profilů (v banneru). 

X 100 Kč / ks 50 Kč / ks 

Vytvoření profilu „Expert“ k jedné kategorii. 5.000 Kč / rok 3.500 Kč / rok 
1x ZDARMA 
2000 Kč /rok za 
každého dalšího 

Zařazení Experta do další kategorie 2.000 Kč / rok 1.000 Kč / rok 
1x ZDARMA 
500 Kč /rok za 

každého dalšího 

Reklamní banner na hlavní stránce i-TES.com. 6.000 Kč / rok 4.000 Kč / rok 2.000 Kč / rok 

Vytvoření reklamního banneru zveřejněného u 
výrobků a služeb neregistrovaných firem. 

X 
1x ZDARMA   

500 Kč za každý další 
banner 

3x ZDARMA  
300 Kč za každý další 

banner 

Vypnutí reklamních konkurenčních bannerů na 
profilu společnosti. 

X 1.000 Kč / rok ZDARMA 

V ceně registrace je „počet X“ profilů výrobků nebo 
služeb bez bannerů a reklam jiných firem. 

X 
2x Profil 

750 Kč za vytvoření 
dalšího profilu 

10x Profil 
500 Kč za vytvoření 

dalšího profilu 

Odborné překlady z / do anglického jazyka za jednu 
normostranu (NS = 1 800 znaků včetně mezer). 

400 Kč / NS 350 Kč / NS 250 Kč / NS 

Základní ekonomická analýza společnosti z veřejně 
dostupných zdrojů (vlastní nebo konkurenční firma). 

15.000 Kč / ks 10.000 Kč / ks   5.000 Kč / ks   

Pokročilá ekonomická a finanční analýza za 
spolupráce společnosti. 

25.000 Kč / ks   20.000 Kč / ks 15.000 Kč / ks   

Účast na seminářích a jiných akcích portálu i-TES. X 25% sleva 
50% sleva 

Při platbě nad 20.000 
Kč / rok vstup ZDARMA 

Zasílání novinek v portálu i-TES X X ZDARMA 

Aktualizace profilu, výrobků a služeb, kontaktů atd. 
Neplánovaná aktualizace je za poplatek 1.000 Kč. 

X max. 1x ročně 
max. 1x měsíčně 

vždy zaslat k 1. dni v 
měsíci 



 

Informace, které na portálu i-TES získáte 

 
o Volně přístupné informace: 

 Profil společnosti: 

 Historie společnosti. 

 Představení společnosti. 

 Informace o společnosti. 

 Výrobky a služby: 

 Seznam výrobků a služeb. 

 Základní popis výrobků a služeb. 

 Podrobné popisy výrobků a služeb v kategoriích. 

 Kontaktní informace: 

 Sídlo společnosti a provozovny. 

 Souřadnice míst, odkazy na mapy. 

 Kontakty na zaměstnance, telefony, emaily. 

 Dokumenty ke stažení: 

 Katalogy a technické dokumentace 

 Letáky a prospekty 

 Ostatní informace: 

 QR kódy 

 Bannery a reklamy 

 

o Informace, o které si můžete zažádat v rámci registrace PREMIUM: 

 Ekonomický stav společnosti: 

 Aktuální výpis z obchodního rejstříku  

 Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy 

 Graf: Vývoj základního kapitálu společnosti 

 Graf: Vývoj vlastního kapitálu s výsledkem hospodaření 

 Struktura společnosti: 

 Informace o společnících 

 Majetkové podíly 

 Propojení společníků s jinými firmami 

 Ostatní informace: 

     Předmět podnikání 

     Ochranné známky, patenty 

     Oborová klasifikace NACE 

     Obor činnosti podle mezinárodní klasifikace CPV 2007 

     Seznam dotací 

     Propojení a vztahy fyzických a právnických osob 

     Novinky o společnosti 

 

o Další služby a informace: (viz. Ceník) 

 Základní ekonomická analýza společnosti 

 Úplná ekonomická a finanční analýza společnosti 

 Odborné překlady do cizího jazyka 

 Grafické reklamy a bannery 

 Prezentování zaměstnance jako Experta v oboru 

 


