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Dobrý den,
děkujeme za Vaši registraci na adrese www.cezdistribuce.cz/banner.
Na další straně tohoto sdělení Vám zasíláme postup pro umístění informačního banneru
na webové stránky Vaší obce.
Návštěvníkům webových stránek se budou následně formou banneru zobrazovat data o
nejbližších plánovaných odstávkách elektřiny v katastrech Vaší obce. Na tento banner se
základními informacemi mohou návštěvníci kliknout a získat tak detailní výčet odstávkou
dotčených odběrných míst s orientačním mapovým podkladem. Pokud dojde z mimořádných
důvodů ke zrušení plánované odstávky, i tato informace bude formou banneru neprodleně
zveřejněna.
Zároveň jsou sdělení o plánovaných odstávkách elektřiny zasílána do datové schránky obce
k další komunikaci způsobem v místě obvyklým.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na kismo@cezd.cz a my se Vám ozveme
zpět.

S přátelským pozdravem

Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
ČEZ Distribuce, a. s.
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Jak umístit bannery na webové stránky Vaší obce či městské části
Vyberte si rozměr banneru, který bude pro Vaše webové stránky nejvhodnější. Na výběr máte 3 různé níže
uvedené velikosti. Všechny bannery automaticky zobrazují stejné aktuální informace o plánovaných odstávkách
v katastru Vaší obce nebo městské části, není proto nutné umisťovat na webové stránky více než jeden rozměr
banneru. Samotné vložení banneru můžete provést dvěma způsoby – přímou úpravou HTML kódu webových
stránek Vaší obce, nebo vložením obrázku prostřednictvím redakčního systému, kterým webové stránky
spravujete (např. Wordpress, Drupal, TYPO3).

1. způsob vložení banneru: Úpravou HTML kódu
Přímo do HTML zkopírujte jeden z následujících kódů (text na bílém pozadí).
Rozměr 250×250 pixelů (čtverec)
<a href="https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/redirect">
<img src="https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/b/250"
alt="ČEZ Distribuce – Plánované odstávky" width="250" height="250"></a>

Rozměr 468×60 pixelů (malý obdelník)
<a href="https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/redirect">
<img src="https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/b/468"
alt="ČEZ Distribuce – Plánované odstávky" width="468" height="60"></a>

Rozměr 728×90 pixelů (velký obdelník)
<a href="https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/redirect">
<img src="https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/b/728"
alt="ČEZ Distribuce – Plánované odstávky" width="728" height="90"></a>

2. způsob vložení banneru: Prostřednictvím redakčního systému
Váš redakční systém umožňuje několik možností, jak přes něj vložit obrázek na webové stránky. V tomto případě
vložíte obrázek prostřednictvím URL odkazu, protože bannery se nachází na serverech ČEZ Distribuce, čímž je
zajištěna jejich bezproblémová funkčnost, aktuálnost zobrazovaných informací, a především maximální dostupnost.
Ve vašem redakčním systému najdete podobná pole jako v ilustraci níže.

Nastavte jednotlivé proměnné v polích podle následujícího návodu. Návštěvníci Vašich webových stránek uvidí
banner s aktuální základní informací o plánovaných odstávkách elektřiny ve Vaší obci či městské části, a navíc
budou mít možnost se po kliknutí na banner dozvědět detailní informace přímo na webu ČEZ Distribuce.
URL obrázku pro rozměr 250×250 pixelů (čtverec)
https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/b/250

URL obrázku pro rozměr 468×60 pixelů (malý obdélník)
https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/b/468

URL obrázku pro rozměr 728×90 pixelů (velký obdélník)
https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/b/728

Alternativní text pro všechny rozměry
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Vlastní URL pro všechny rozměry
https://ovm.bezstavy.cz/v1/gAht7YVtS-ACUCEV140NFvlOcG4XPw/redirect

Pokud si s vkládáním banneru na webové stránky Vaší obce či městské části nevíte rady, požádejte o pomoc
správce Vašich webových stránek.
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