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Aha! TV
Aha! TV je čtvrteční příloha deníku Aha! s velkým TV 
programem na celý týden. Obsahuje zajímavé čtení 
o osobnostech ze světa showbyznysu, sportu, politiky i kultury.

Právo
Právo je český deník se 
zaměřením na seriózní 
a kvalitní zpravodajství 
z domova a zahraničí, z oblasti 
ekonomiky, zdravotnictví, 
školství či sportu. Kromě 
rozsáhlého přehledu událostí 
nabízí také fundované 
komentáře a analýzy, 
reportáže a informace 
z regionů. Nedílnou součástí 
deníku jsou i tematické přílohy 
a magazíny.

Sport magazín
Sport magazín je páteční 
suplement deníku Sport. 
Jeho součástí jsou exkluzivní 
rozhovory a zajímavá témata, 
ale i řada pravidelných 
rubrik. Součástí magazínu je 
i televizní program s důrazem 
na sportovní přenosy.

MAGAZÍN PRÁVO + TV
Sobotní barevný magazín s rozšířeným programem 
na celý týden přináší ve formě rozhovorů, reportáží 
nebo zajímavostí čtení na celý víkend.

Sport
Deník Sport jsou už 60 let jediné 
sportovní noviny v Česku. Redakce 
nejlepších sportovních redaktorů 
připravuje každý den silný a pestrý 
obsah, který si přečte více než 
čtvrt milionu fandů. Sport otevírá 
kauzy, přináší zajímavé rozhovory 
a reportáže, využívá toho, že jeho 
redaktoři jsou přímými účastníky 
všech důležitých sportovních akcí 
a znají jejich zákulisí. 

Deník Blesk
Deník Blesk je nejprodávanější 
a nejčtenější celostátní deník v České 
republice. Přináší přehledné aktuální 
zpravodajství, zajímavosti a senzace 
z domova i ze světa, 
doplněné řadou 
fotografií a přehlednou 
infografikou. Velký důraz 
Blesk klade na obsáhlá 
servisní témata 
s praktickými radami 
a doporučeními.

Deník Aha!
Deník Aha! je populární český 
bulvární deník. Klade důraz 
na rychlé, přesné a aktuální 
zpravodajství a hravou 
formou přináší informace ze 
showbyznysu, zajímavosti 
a senzace z domova i ze 
zahraničí.

Blesk 
magazín TV
Blesk magazín 
TV klade důraz 
na zábavné čtení 
pro celou rodinu, 
rozhovory a fotografie 
s osobnostmi 
ze společnosti, 
sportu a politiky 
a samozřejmě také 
podrobný televizní 
program s tipy na celý 
týden. 

Galatasaray Průhonice, Real Lískovec… 
Slavné dresy v nižších soutěžích
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doplněk stravy  

Artrofit
s vitamínem C
je vhodný pro:

střední a vyšší 
věkové kategorie
sportovce
lidi s nadváhou

®

www.dacom.cz
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SLEDUJTE                 SPORTOVNÍ DĚNÍ NA

15 Kč

„Sparta je klub, který pro mě splňuje všechno. 
Jsem v ní spokojený a nic mi nechybí.“ 

„Neschovávám se. Vždy jsem se snažil být 
tahounem, aby se na mě ostatní mohli spolehnout.“

 „Je to mimofotbalová věc, která by částečně mohla 
ovlivnit vztahy v reprezentaci. Ale byl to spíš hec.“

 O SVÉ MOTIVACI: 

 O LETENSKÉM TÝMU: 

 O PŘESTŘELCE VÁCHA-PILAŘ:

Musím být

LÍDR
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Velký rozhovor s hvězdou Sparty i reprezentace

TO JE RADOST!
Oslav gólů i vítězství 
si Bořek Dočkal 
užívá dosyta. 
Bude to tak i zítra
v utkání Evropské 
ligy s Neapolí? 
„Nemyslím si, že je 
nemožné ji porazit,“ 
říká.
FOTO SPORT: 
MICHAL BERÁNEK

český fotbalDNES S PŘÍLOHOU

2 a 3

Rekordožrout MESSI!
Dal hattrick – a v Lize mistrů už má 74 gólů
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www.isport.cz
EZSKÉ VYDÁNÍ

Divoké historky ze zákulisí 

nejlepší hokejové ligy 

Tento výtisk je samostatně neprodejný

číslo 47 / ročník XVIII. 
21. listopadu 2014
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Horká linka 724 249 000 
tip@blesk.cz9 7 7 1 2 1 0 5 3 3 0 1 5 1 4 2 4 3

Máte pro nás tip?Počasí v Čechách
Více čtěte na straně 19 16�°C

Jeden soud za dru-
hým! Ten v Itálii ale bude 
Rychtáře bolet! 
Za loňské napadení matky Dome-
nica Martucciho dostal včera tvrdý 
trest a tučnou pokutu – v přepočtu 
560 tisíc korun!

Při simulaci záchrany 
člověka s ebolou se zjistilo, 
že biovaky netěsní! 
Svět má hrůzu ze zabijácké eboly, Česko 
čtyřikrát zachvátila panika. Blesk ale 
získal zprávu, která tvrdí, že vybavení zá-
chranářů může být vadné!

Zmátlo ho nové znače-
ní na křižovatce a byla z 
toho bouračka! 
Herec Jan Přeučil (77) se asi moc 
kochal a místo poklidné jízdy 
z toho byla bouračka. Napálilo 
do něj auto. Jak dopadl? Čtěte na straně 13

SPOLEČNOST

ZPRAVODAJSTVÍ

SPOLEČNOST

SRN 2,10 EUR

ČTVRTEK  STŘ. ČECHY16. října 2014 • 12 Kč
Číslo 243 • Ročník 23 • www.blesk.cz
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Konec 
strachu 
z placení 

kartou

Blesk rozjel

nemusíte mít účet!

PENEZENKUJe anonymní! 
Bezpečná! 

A můžete s ní 

hradit nákup 
v obchodě 

i na internetu!
Čtěte na stranách 2, 3 a 4

První platební kartu, ke které
Příloha zdarma
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BANÁNY
1 kg

OD TVRTKA 16. ÍJNA

Nabídka zboží platí do 19. 10. 2014 nebo do vyprodání zásob.4 b d d b44 b d d b
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Jan Přeučil:
Bouračka

-
z 

moc 

te na straně 13
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u se zjistilo, 

ěsní!
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Blesk ale 
avení zá-

e na straně 13na straně 13

u-
e bude 

ky Dome-
čera tvrdý 
v přepočtu 

Rychtář dostal
v Itálii 3 roky

Ebola: Biovaky
v ČR netěsní!

Čtěte na straně 8

Čtěte na straně 10

Exkluzivně: Máma vražedkyně, která zabila školáka

hlas!
Navedl ji

Stát se to mně,
vraha zaškrtím...

Čtěte na stranách 6 a 7anách 6 a 7

Mrtvý 
školák 
Petr (†16)

Vražedkyni Barboru 
Orlovou včera 

policejní eskorta 
dovezla k soudu 

v Jihlavě.

To je ONA!

Prezident Miloš Zeman: 

VÁNOČNÍ
DÁRKY 
ZDARMA

Dárek dle vlastního výběru dáváme ke každé 
objednávce nebo nákupu nad 500 Kč.

· www.tvproducts.cz · tel.: 380 405 888 · 
· více na 2. obálce a str. 21 ·
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JONÁŠ 
LEDECKÝ 
o tátovi Jankovi

Prodavačka na mě

řvala kvůli
ORDINACI

NEJČTENĚJŠÍ 
časopis v Česku

Tento výtisk je 
samostatně 
neprodejný

k jT t ýti

Číslo 46
14. 11. 2014

TV PROGRAM OD 14. 11. DO 21. 11.

Kerekes 
a Hádek: 
Drama mezi tankyyyanka kyyyykkkknnnnaankyanky

FRANTIŠKA
hodnotí módu
na ulici

i tai taaa mezime ttiiiizzmmmmmmaaa mezi ta

cca ulicina ulica ccciuliccna u
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Patrik Biskup 
Vedoucí skládky komunálního

odpadu v Lazcích na Domažlicku
Jan Urban podle zjištění Práva
umožnil místnímu podnikateli
Františku Rynešovi uložit načer-
no přes 900 tun odpadu. Oba mu-
ži jsou dlouholetí kamarádi, ne-
dávno spolu byli v Číně. 

Urban se hájí tím, že šlo pouze
o stavební suť, kterou nechal
zpevnit cestu v areálu skládky.

Právo má ale k dispozici důkazy
o tom, že nákladní vozidla Ryne-
šovy firmy Konstruktpol několik
měsíců navážela na skládku různé
harampádí, které nelze k technic-
kému zajištění skládky použít.
Jednalo se například o staré pneu-
matiky, okna, skříně, betony
s dráty, vodovodní trubky, lepen-
ky či izolace, ale třeba i keře nebo
velké černé pytle plné čehosi.

Urban si stojí za svým a tvrdí,
že šlo pouze o demoliční odpad.

O tom, kolik ho skončilo na
skládce, ale podle svých slov ne-
má přehled, stejně jako o jeho
přesném složení. 

„Nikde jsme to neevidovali,
potřeboval jsem mít co nejdříve
hotovou cestu, aby mohla auta do
skládky bezpečně zajíždět. Viděl
jsem ty hromady, byly to úlomky
cihel, betonu a zemina. Nic, co
by nemohlo být do cesty použi-
to,“ prohlásil Urban. 

Jenže záznamy o pohybu Ry-
nešových vozidel s odpadem
existují, a to velmi podrobné. Po-
dle svědků sám Urban dal pokyn
zaměstnancům skládky, aby úda-

je zapisovali, ale mimo oficiální
evidenci. 

Celkem přes 900 tun
Právu se je podařilo získat.

Jsou tam uvedeny dny, časy a ta-
ké množství přivezeného materi-
álu včetně jeho detailního slože-
ní. Ze záznamů je zřejmé, že
kromě suti mířily od Konstrukt-
polu na skládku od března do
června i tuny dalšího odpadu.
Celkem to dělalo přes 900 tun, za

které by měla firma Konstruktpol
zaplatit skládkovné v řádech sto-
vek tisíc korun.

Urban také argumentoval tím,
že nebýt Konstruktpolu, přístu-
povou cestu na skládku by neby-
lo možné vybudovat. 

(Pokračování na str. 3)

Šéf skládky umožnil kamarádovi uložit načerno stovky tun odpadu
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Byly to úlomky cihel,
betonu a zemina.
Nic, co by nemohlo
být do cesty použito

Jan Urban, 
vedoucí skládky

Zítra

STYL
Vánoční
recepty:
regionální
speciality

EVA VEJMĚLKOVÁ:
Vzhled neřeším,
věk je jen číslo

Televizory 
se 4K rozlišením 
zaplavují trh

PC – TV – FOTO

KOKTEJL

Jiří Novotný
Lidí neschopných splácet

své dluhy stále přibývá,
a tak není divu, že exekucí je
ročně v České republice více
než milión. 

Záchranným pásem může
být osobní bankrot, vyřízení
žádosti o něj se však neúměr-
ně protahuje. Této agendě se
totiž v celé republice věnuje
jen kolem devadesáti soudců.

„Právě malý počet soudců
představuje hlavní příčinu,
proč se teď insolvenční soudy

ocitají na hranici kolapsu,“
upozorňuje Petra Ďurčíková,
mediální konzultant veřejné
obchodní společnosti Vše pro
insolvenci (VPI CZ).

Loni bylo v ČR podáno cel-
kem 36 909 návrhů na oddlu-

žení, za letošních prvních de-
vět měsíců jich bylo 26 445.
Soudci přesto mají problém
řešit insolvenční řízení v ter-
mínu. Novelou insolvenčního
zákona totiž ještě vzrostla ad-
ministrativa s tím spojená, ale
soudců nepřibylo.

V dluhové spirále
Na vyřízení své žádosti

o oddlužení celé měsíce mar-
ně čekala i šedesátiletá Jana
K., která se dostala do dluho-
vé spirály, když si postupně
napůjčovala 900 tisíc korun. 

„Exekutoři byly rychlejší,
a tak jsem přišla o rodinný
domek, v němž jsem žila se
sestrou. Teď bydlíme v pro-
nájmu, majitelka bytu ale od-
mítá, abychom ho nahlásili
jako své trvalé bydliště. Asi
se bojí, že nás zase navštíví
exekutoři a zabaví i její maje-
tek. Trvalou adresu tak teď
máme na zdejší radnici,“ svě-
řila se Právu paní Jana.

S nízkým počtem soudců
se insolvenční soudy potýkají
v celé republice. 

(Pokračování na str. 2)

Naďa Adamičková
Marie Königová

Ačkoli se zatím v ČR ani
jednou nepotvrdilo podezření
na onemocnění člověka ebo-
lou, státní úřady na opatření
proti ní vynaložily 24,5 mili-
ónu korun. Náklady spočítal
ministr zdravotnictví Svato-
pluk Němeček (ČSSD).

Polovinu této sumy vyká-
zal v informaci pro vládu,
kterou Právo získalo, právě
jeho resort. Zhruba dvanáct
miliónů připadlo krajským
hygienickým stanicím, zdra-
votním ústavům a také ne-

mocnici Na Bulovce, kde se
léčí exotické nemoci.

Resort zajišťoval nepřetrži-
té služby epidemiologů na
pražském Letišti Václava
Havla a v hygienických stani-
cích. Nakupoval také ochran-
né pomůcky – obleky, brýle,
rukavice a dezinfekční pro-
středky. Pohotovost drželi ta-
ké pracovníci zdravotních
ústavů.

Investice 
do Bulovky

V pražské nemocnici Na
Bulovce se bude upravovat
tzv. biobox, jehož prostor je

nyní tak malý, že se do něj
nevejde více než jeden člo-
věk zajišťující ošetření paci-
enta. 

Je nutné pořídit i speciální
přepravní vozík a další zaří-
zení do komory, kde bude
případně nemocný ebolou
umístěn. Malý je také prostor
pro dekontaminaci i pro práci
s biovakem s tělem zemřelé-
ho. Také tato nemocnice musí
nakupovat ochranné obleky
včetně nezbytných filtrů. 

Samotné ministerstvo zdra-
votnictví zajišťovalo překlady
informačních letáků o této ne-
bezpečné nemoci, příletových

karet či materiálů Světové
zdravotnické organizace. Stá-
lo ho to 216 554 korun.

Aktivace Těchonína
Resort obrany stála preven-

tivní opatření 6,8 miliónu ko-
run. Největší část padla na
aktivaci speciální infekční
nemocnice Těchonín, kterou
armáda spravuje.

O dva milióny méně vyna-
ložilo v souvislosti s ebolou
vnitro. To má zajišťovat do-
provod převozu nakažených
osob do zdravotnických zaří-
zení. 

(Pokračování na str. 2)

Česko už stála ebola 25 miliónů

Karolina Brožová
Letos rekordně přibylo na-

kažených virem HIV. Přitom
se na jejich nemoc přijde spíš
při kontrole jiných podezření
a virus HIV bývá až překvapi-
vým výsledkem vyšetření. Ri-
zikové skupiny pacientů pra-
videlné testy stále podceňují.

Šéf AIDS centra na Bulovce
docent Ladislav Machala Prá-
vu řekl, že většina pacientů,
kterým je nakažení virem HIV
diagnostikováno, obvykle po-
dezření na tuto nákazu nemě-
la. Lékaře vyhledali z jiných
příčin. „Nejčastěji mají někte-

rou pohlavně přenosnou infek-
ci, zvláště syfilis či kapavku,
a při tom se odhalí, že mají
ještě HIV,“ uvedl Machala.

U některých žen lékaři
HIV infekci odhalí až při tes-
tování v těhotenství. Pokud
se žena začne léčit včas, je

pravděpodobnost, že se jí 
narodí zdravé dítě, velmi vy-
soká. Porod obvykle na do-
poručení lékařů probíhá cí-
sařským řezem. Přesto se
však v Česku narodilo už šest
nakažených dětí.

V Česku jen za deset měsí-
ců letošního roku přibylo 208
nových pacientů s virem HIV,
z toho je 186 mužů a 22 žen. 

Celkem je registrovaných
2300 nakažených, skutečný
počet nemocných však může
být podle odborníků až dva-
krát tak velký.

Pokud se pacient léčí, mů-
že se s nemocí dožít až dal-

ších čtyřicet let. „Ale přesný
věk se nedá určit, virus sledu-
jeme teprve od roku 1983,“
poznamenal Machala.

Manikúra?
Jen výjimka

Noví pacienti bývají nej-
častěji homosexuálové, kteří
často střídají své sexuální
partnery, upozornil lékař.
Pravděpodobnost, že se člo-
věk nakazí použitou jehlou
nebo třeba náčiním na mani-
kúru, je poměrně nízká. Není
však dobré podceňovat bez-
pečnost.

(Pokračování na str. 4)

Rizikoví pacienti podceňují testy HIV
Lucie Bílá a Karel Gott se chlubí svými oceněními.

Slavíky ovládli Bílá, Gott a Kabát
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Jaroslav Špulák
V anketě Český slavík

se v sobotu večer při slav-
nostním vyhlášení letoš-
ních výsledků vrátilo vše
do starých kolejí. Vítězi
hlavních kategorií se stali
Lucie Bílá, Karel Gott
a skupina Kabát.

Loni se těsně vrátil na
první příčku ankety Karel
Gott, který byl sezónu
předtím „sesazen“ Tomá-

šem Klusem. Letos Gott
triumfoval s pohodlným
náskokem více než jede-
nácti tisíc bodů. Bylo to
jeho již devětatřicáté pr-
venství. 

Mezi zpěvačkami byla
nejúspěšnější Lucie Bílá.
Zvítězila posedmnácté.
„Tohle není sedmnáctý
Slavík, tohle je třicet let
práce. Vážím si toho mno-
hem víc, než si myslíte,“
řekla při přebírání.

V kategorii skupin se
loni na první příčku dosta-
la skupina Kryštof, letos
se na ni vrátila rocková
formace Kabát. Paradoxní
je, že jí k tomu stačilo je-
diné – zářijový koncert na
pražském Vypichu, na
který přišlo asi osmdesát
tisíc diváků. Nová deska
letos Kabátu nevyšla, dal-
ší koncert měla kapela
pouze na Slovensku. 

(Pokračování na str. 8)

Insolvenční soudy 
kolabují, na osobní

bankroty je málo soudců

EVA VEJMĚLKOVÁ:
Vzhled neřeším,
věk je jen číslo

Televizory 
se 4K rozlišením 
zaplavují trh

Jde o hlavní
důvod, proč se
teď insolvenční
soudy ocitají na
hranici kolapsu
Petra Ďurčíková, VPI CZ

Nejčastěji mají
syfilis či kapavku,
a při tom se
odhalí HIV

Ladislav Machala,
lékař

23. srpna 2014
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Gabriela Soukalová,
bohémka na lyžích
a s puškou v ruce

Zachránci hradů

Gabriela Soukalová,
bohémka na lyžích
a s puškou v ruce

Zachránci hradů
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DRSNÁ
SMLOUVA
S NOVOU!

Co 
všechno 

jim 
zakázali?

STRANA 5

POZOR! UŽ VE ČTVRTEK

275

Speciální magazín  + kuchařka

16 nejlepších receptů
Cukroví, které se peče jako první!

Miloval 
Gotta!

Zemřel legendární 
trenér Tichonov (†84)

Ženatý herec 
Matásek (51)

STRANA 7

Randí 
se sexy
zrzkou!
A doma má 
manželku!››

STRANY 12 a 13

Sleva 1100 Kč 
na jízdném!

REVOLUCE V PRAŽSKÉ MHD

Odkdy to začne platit? ● Budou vám vracet peníze?í ?STRANA 4

Pes na 
vodítku 

– ZDARMA

● B do ám racet pentt

DARMA
Rodiče na mateřské 

– ZDARMA
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INZERCE

Televizní program od 14. do 20. listopadu

Tento výtisk 
je samostatně 
neprodejný

Číslo 46               Ročník IX  13. listopadu 2014

od 799,-

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

www.tvproducts.cz
tel.: 380 405 705   ●   více na str. 25 a 39

229437/16

INZERCE

Četařka Babinčáková 
zažila domácí násilí!

V 85 letech hvězdou 
módní přehlídky

Herečka

Martina

Adamcová

Herec
MICHAL
DLOUHÝ
o svém 
manželství:

NEJLEPŠÍ RECEPTY NA BRAMBORY

Herečka
Květa Fialová

oo
mm

střapaté brambory od Nadi Urbánkové

DOMA JSEM 
BERÁNEK!

evizní prTele

Tento výtisk 
je samostatně 
neprodejný

Číslo 46               Ročník IX  13. listopadu 201014

NEJLEPŠÍ RECEPTY NA BNEJLEPŠÍ RECE
ory od Nadi Urbástřapaté brambo
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Představení skupiny titulů ALL15+

Splatnost 

Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury.

Slevy 

Slevy se nesčítají.

DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reklamace

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu.  
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v médiích 
vydávaných, provozovaných a zastupovaných společností 
CZECH NEWS CENTER a. s. a Zvláštní podmínky pro inzerci 
některých produktů v mediích vydávaných/provozovaných 
společností CZECH NEWS CENTER a. s. ve  spojení s  plat-
ným ceníkem. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řád-
kových inzerátů a nekomerčních řádkových inzerátů a ne-
komerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem) 
smluvně.

Sleva za počet opakování inzerátů

 počet výše slevy 

 od 3x 3 %

 od 6x 6 %

 od 9x 9 %

 od 12x 12 %

 od 15x 15 %

 od 18x 18 %

 od 21x 21 %

 od 24x 24 %

 od 27x 27 %

 od 30x 30 %

 nad  30x  smluvně

Minimální formát pro uplatnění slevy je 1/6 strany. Platí při 
objednání stejného formátu v rámci jedné objednávky.

Sleva za finanční objem

 objem Net Net výše slevy 

 od 1,5 mil. Kč 5 %

 od 4 mil. Kč 12 %

 od 6 mil. Kč 15 %

 od 8 mil. Kč 20 %

 od 10 mil. Kč 25 %

 od 12 mil. Kč smluvně 

Kombinační sleva 

 počet titulů výše slevy

 2–3 tituly 5 %

 4–5 titulů 7 %

 6 a více titulů 10 %

 tisk + online 3 %

Kombinační slevy se vztahují na inzerci stejného formá-
tu v  tištěných médiích pro jednoho klienta uskutečně-
nou v období 14 dnů.

Sleva za floating

 floating výše slevy

 deník (v průběhu 14 dnů) 5 %

Sleva za  umístění inzerce ve  specifikovaném časovém 
období.

Příjem inzerce

Objednávky na základě tohoto ceníku Tarifu Extra  přijímá inzertní 
oddělení CZECH NEWS CENTER a. s.

tel.: 225 977 133, fax: 225 977 473

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky v rámci Tarifu Extra provede obchodní 
oddělení CZECH NEWS CENTER a. s.

Reklamace

Případné reklamace v rámci Tarifu Extra se řeší u vydavatele 
CZECH NEWS CENTER a. s. a řídí se Všeobecnými obchodními 
podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v CZECH NEWS 
CENTER a. s. uvedenými v platném ceníku.

Podmínky poskytnutí Tarifu Extra

Tarif Extra zahrnuje tituly Blesk, Právo, Aha!, Sport, Blesk magazín 
TV, Magazín Právo TV, Aha! TV, Sport magazín. Inzerci lze nakupo-
vat v kombinacích určených výlučně tímto ceníkem Tarifu Extra. 

Tarif Extra lze uplatnit pro jednoho zadavatele i v případě inzerce 
různého obsahu (např. odlišné produkty) stejně jako na inzerci 
v různé dny v kombinacích stanovených tímto ceníkem (např. Prá-
vo pondělí, Blesk středa) v rámci jedné inzertní kampaně. Inzeráty 
v jednotlivých titulech musí být v rozmezí maximálně 7 dnů.

Speciální formáty inzerce a prospektových příloh je možné reali-
zovat pouze po předchozí dohodě.

Ostaní podmínky zde neřešené jsou shodné s obchodními pod-
mínkami společnosti Borgis, a. s., a CZECH NEWS CENTER a. s. 
uvedenými v platných cenících.

Cena nestandardních formátů

Ceny za jiné formáty než zde uvedené se stanovují individuálně.

DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Slevy v rámci titulů Tarif Extra
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Tarif Extra

Varianty Tarifu Extra - deníky

Tarif Extra 
– inzertní kombinace deníků Blesk a Právo

Tarif Extra A-LINE 
– inzertní kombinace deníků Blesk, Právo a Aha!

 Tarif Extra S-LINE 
– inzertní kombinace deníků Blesk, Právo a Sport

 Tarif Extra QUATRO 
– inzertní kombinace deníků Blesk, Právo, Aha! a Sport

Slevy za barvu

sleva za černobílou inzerci .............................................................30 %
ČB + 1 barva .....................................................................................20 %
ČB + 2 barvy  .................................................................................. ..10 %

Přirážky

za redakční stranu  .........................................................................100 %
první strana a poslední strana  ....................................................350 %
erotická inzerce ..............................................................................100 %
pevné umístění .................................................................................25 %

Storno poplatky

7–4 pracovní dny před uveřejněním .............................................50 %
3 pracovní dny a méně ..................................................................100 %

Varianty Tarifu Extra - suplementy

Tarif Extra MAGAZÍN 
– inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV a Magazín 
Právo TV 

Tarif Extra A-LINE MAGAZÍN 
– inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV, Magazín 
Právo TV a Aha! TV

Tarif Extra S-LINE MAGAZÍN 
–  inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV, Magazín 

Právo TV a Sport magazín

Tarif Extra QUATRO MAGAZÍN 
–  inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV, Magazín 

Právo TV, Aha! TV a Sport magazín

Přirážky

za redakční stranu  .........................................................................100 %
pevné umístění .................................................................................25 %

Storno poplatky

24–17 pracovní dnů před uveřejněním .........................................50 %
16 pracovních dnů a méně ...........................................................100 %

Blesk magazín TV, Magazín Právo + TV,
Sport magazín, Aha! TV

Blesk, Právo, Aha!, Sport
S

Cena nestandardních formátů inzerce u Tarifu Extra - deníky
 - výpočet z mm sloupce

 Den  vydání  Tarif Extra Tarif Extra Tarif Extra Tarif Extra
   A-Line S-Line QUATRO

 po–čt 411 Kč 479 Kč 514 Kč 540 Kč

 ostatní dny 506 Kč 572 Kč 623 Kč 642 Kč
1 mm/  
1 sloupec

Cenu inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inze-
rátu v milimetrech krát cena za 1 mm. Po postupném přičtení všech přirážek se 
postupně odečítají slevy.
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Tarif ExtraTarif Extra

Blesk  1/1 263 x 380 mm 7 sloupců

Právo  1/1 257 x 386 mm 6 sloupců

Sport 1/1 263 x 380 mm 6 sloupců

Aha! 1/1 263 x 380 mm 7 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 830 000 Kč 980 000 Kč 990 000 Kč 1 100 000 Kč

ostatní dny 990 000 Kč 1 200 000 Kč 1 250 000 Kč 1 300 000 Kč

Blesk  1/3 šířka 263 x 120 mm 7 sloupců

Právo  1/3 šířka 257 x 127 mm 6 sloupců

Sport 1/3 šířka 263 x 120 mm 6 sloupců

Aha! 1/3 šířka 263 x 120 mm 7 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po - čt 320 000  Kč 370 000 Kč 380 000 Kč 410 000 Kč

ostatní dny 390 000 Kč 440 000 Kč 470 000 Kč 490 000 Kč

Blesk  1/4 A 149 x 185 mm 4 sloupců

Právo  1/4 A 127 x 191 mm 3 sloupců

Sport 1/4 A 129,5 x 185 mm 3 sloupců

Aha! 1/4 A 149 x 185 mm 4 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 280 000  Kč 330 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

ostatní dny 340 000 Kč 390 000 Kč 400 000 Kč 420 000 Kč

Blesk  1/6 149 x 145 mm 4 sloupců

Právo  1/6 127 x 127 mm 3 sloupců

Sport 1/6 129,5 x 120 mm 3 sloupců

Aha! 1/6 149 x 145 mm 4 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 210 000  Kč 250 000 Kč 260 000 Kč 260 000 Kč

ostatní dny 260 000 Kč 290 000 Kč 300 000 Kč 310 000 Kč

Blesk  1/8 výška 111 x 110 mm 3 sloupců

Právo  1/8 výška 83 x 152 mm 2 sloupců

Sport 1/8 výška 85 x 140 mm 2 sloupců

Aha! 1/8 výška 111 x 110 mm 3 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 130 000  Kč 160 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč

ostatní dny 170 000 Kč 190 000 Kč 200 000 Kč 210 000 Kč

Blesk  1/2 výška 149 x 380 mm 4 sloupců

Právo  1/2 výška 127 x 386 mm 3 sloupců

Sport 1/2 výška 129,5 x 380 mm 3 sloupců

Aha! 1/2 výška 149 x 380 mm 4 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 550 000  Kč 640 000 Kč 660 000 Kč 690 000 Kč

ostatní dny 660 000 Kč 760 000 Kč 780 000 Kč 810 000 Kč

Blesk  1/2 šířka 263 x 185 mm 7 sloupců

Právo  1/2 šířka 257 x 191 mm 6 sloupců

Sport 1/2 šířka 263 x 185 mm 6 sloupců

Aha! 1/2 šířka 263 x 185 mm 7 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 460 000 Kč 550 000 Kč 570 000 Kč 600 000 Kč

ostatní dny 570 000 Kč 650 000 Kč 680 000 Kč 710 000 Kč

Blesk  junior page 187 x 270 mm 5 sloupců

Právo  junior page 214 x 297 mm 5 sloupců

Sport junior page 218,5 x 316 mm 5 sloupců

Aha! junior page 187 x 270 mm 5 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 490 000 Kč 570 000 Kč 630 000 Kč 670 000 Kč

ostatní dny 610 000 Kč 690 000 Kč 766 000 Kč 790 000 Kč

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

*Neplatí výpočet z mm sloupce

Blesk  ucho A 73 x 56 mm 2 sloupců

Právo  ucho A 70 x 40 mm 2 sloupců

Sport ucho A 85 x 40 mm 2 sloupců

Aha! ucho A 73 x 56 mm 2 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 270 000  Kč 310 000 Kč 330 000 Kč 350 000 Kč

ostatní dny 330 000 Kč 370 000 Kč 400 000 Kč 420 000 Kč
TITULNÍ

STRANA

Blesk  podval 263 x 50 mm 7 sloupců

Právo  podval 257 x 50 mm 6 sloupců

Sport podval 263 x 50 mm 6 sloupců

Aha! podval 263 x 50 mm 7 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 830 000  Kč 930 000 Kč 990 000 Kč 1 050 000 Kč

ostatní dny 990 000 Kč 1 100 000 Kč 1 200 000 Kč 1 250 000 Kč
TITULNÍ

STRANA

Blesk  ucho B 80 x 100 mm 2 sloupců

Právo  ucho B 85 x 90 mm 2 sloupců

Sport ucho B 80 x 100 mm 2 sloupců

Aha! ucho B 80 x 100 mm 2 sloupců

den vydání Tarif Extra Tarif Extra A-LINE Tarif Extra S-LINE Tarif Extra QUATRO

po–čt 480 000  Kč 560 000 Kč 600 000 Kč 630 000 Kč

ostatní dny 590 000 Kč 660 000 Kč 720 000 Kč 750 000 KčTITULNÍ

STRANA
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Tarif Extra – magazíny

Blesk magazín TV  junior page 128 x 198 mm*

Magazín Právo TV  junior page 140 x 210 mm*

Sport magazín junior page 142 x 200 mm*

Aha! TV junior page 113 x 181 mm*

Blesk magazín TV  1/1 198 x 260 mm*

Magazín Právo TV  1/1 188 x 259 mm*

Sport magazín 1/1 190 x 264 mm*

Aha! TV 1/1 181 x 228 mm*

Tarif Extra magazín 569 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 679 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 747 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 781 000 Kč

Tarif Extra magazín 425 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 509 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 588 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 613 000 Kč

Tarif Extra magazín 341 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 406 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 446 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 466 000 Kč

Tarif Extra magazín 243 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 290 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 333 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 346 000 Kč

Tarif Extra magazín 196 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 238 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 270 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 279 000 Kč

Tarif Extra magazín 667 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 799 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 886 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 928 000 Kč

Tarif Extra magazín 637 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 750 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 831 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 861 000 Kč

Tarif Extra magazín 751 000 Kč

Tarif Extra A-LINE 891 000 Kč

Tarif Extra S-LINE 1 003 000 Kč

Tarif Extra QUATRO 1 042 000 Kč

*rozměry na zrcadlo; **rozměry na spad (po ořezu), přidává se 5 mm spadávka z každé strany na ořez

  na šířku na výšku

Blesk magazín TV  1/2 198 x 128 mm* 97 x 260 mm*

Magazín Právo TV  1/2 188 x 128 mm* 92 x 259 mm*

Sport magazín 1/2 190 x 130 mm* 93 x 264 mm*

Aha! TV 1/2 181 x 113 mm* 89 x 228 mm*

  na šířku na výšku

Blesk magazín TV  1/3 198 x 85 mm* 66 x 260 mm*

Magazín Právo TV  1/3 188 x 84 mm* 60 x 259 mm*

Sport magazín 1/3 190 x 84 mm* 60 x 264 mm*

Aha! TV 1/3 181 x 74 mm* 59 x 228 mm*

  na šířku A na výšku

Blesk magazín TV  1/4 198 x 63 mm* 97 x 128 mm* 47 x 260 mm*

Magazín Právo TV  1/4 188 x 62 mm* 92 x 128 mm* 44 x 259 mm*

Sport magazín 1/4 190 x 63 mm* 93 x 130 mm* 45 x 264 mm*

Aha! TV 1/4 181 x 55 mm* 89 x 113 mm* 43 x 228 mm*

Blesk magazín TV  2. obálka 215 x 280 mm**

Magazín Právo TV  2. obálka 210 x 285 mm**

Sport magazín 2. obálka 215 x 290 mm**

Aha! TV 2. obálka 195 x 244 mm**

2. 

STRANA 

OBÁLKY

Blesk magazín TV  3. obálka 215 x 280 mm**

Magazín Právo TV  3. obálka 210 x 285 mm**

Sport magazín 3. obálka 215 x 290 mm**

Aha! TV 3. obálka 195 x 244 mm**

3. 

STRANA 

OBÁLKY

Blesk magazín TV  4. obálka 215 x 280 mm**

Magazín Právo TV  4. obálka 210 x 285 mm**

Sport magazín 4. obálka 215 x 290 mm**

Aha! TV 4. obálka 195 x 244 mm**

4. 

STRANA 

OBÁLKY
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Technické požadavky pro dodávání podkladů

Způsob dodání tiskových podkladů
e-mail (max. velikost přílohy do 20 MB)

Podklady e-mailem:
inzerce@blesk.cz, inzerce@bleskmag.cz, inzerce@nedelniblesk.cz,  
inzerceaha@cncenter.cz

E-mailem podklady do velikosti 20 MB.

V subjektu vždy uveďte: 
Jméno objednatele/motiv, datum prvního zveřejnění, rozměr inzerá-
tu, barevnost. 

Přiložený soubor: 
Název souboru bez diakritiky v maximální délce 12 znaků + označení 
typu souboru (*.pdf, *.tif).

V případě technických komplikací zašlete svou inzerci na náš FTP server. 
Pokud tak učiníte, upozorněte nás e-mailem prostřednictvím příslušné 
schránky.

ftp://ftp.cncenter.cz
jméno: prijeminz
heslo: 12345

Zpráva neodpovídající výše uvedeným podmínkám nemusí být zpra-
cována.

Technické požadavky na datové soubory
Obecné: 
magazíny – rozlišení obrázků
barevné a stupně šedi .......................................... 300 dpi   (max. 350 dpi)
černobílé (pérovky) ..........................................1200 dpi   (max. 1800 dpi)

novinový tisk – rozlišení obrázků
barevné a stupně šedi .......................................... 180 dpi   (max. 250 dpi) 
černobílé (pérovky) ..............................................600 dpi   (max. 900 dpi)

komprese grafiky:
JPEG High Quality,  ZIP

PDF soubory
•   Tiskové PDF, připravené podle standardu PDF/X-1a:2001 (PDF 1.3) 

nebo specifikace GWG2012_CMYK.

•   Nevytvářet zabezpečený dokument PDF. 

•   Bez použití průhledností (při tvorbě postscriptu nutno sloučit 
do barvového prostoru CMYK). Nesloučená průhlednost v podkla-
dech je standardně odstraňována.

•   V  případě inzerce s  přesahem do  redakčního textu nebo inzerce 
nepravidelného tvaru je nutné dodat PDF ve verzi 1.4 s průhledným 
pozadím!

•   Všechny objekty v barvovém prostoru CMYK nebo GRAY.
•   RGB barvy a přímé barvy (Spot Color) musí být převedeny do pro-

storu CMYK.
•   Musí být definován ICC profil pro výstupní záměr (Output Intent)! 
•   Neznáte-li výstupní záměr, použijte k  definici Output Intent profil 

ISO Coated v2 (=FOGRA39), v ostatních případech se řiďte žlutou 
tabulkou. 

•   Bez správy barev a  jiných vložených ICC profilů (kromě výstupního 
záměru).

•   Všechna písma vložena (včetně podmnožin 100 %) nebo převedena 
na obrysy. 

•   Nejmenší velikost písma 6 bodů.
•   Doporučení pro noviny: Černé písmo s  hodnotou K100 % (vý-

tažková černá) do  13 bodů vždy nastavte na  přetisk, tučné 
a větší řezy písma doporučujeme nastavit na vykrojení.

•   Žádný bílý textový a vektorový element nesmí být nastaven na pře-
tisk (nastavte vykrojení).

•   Spadávky 5 mm ve  všech směrech (Bleed Box  + 5 mm) + ořezové 
značky.

•   Pro lepenou vazbu V2 u dvoustránkové inzerce (2/1) je třeba dodat 
každou stranu zvlášť.

•   V případě lepené vazby V2 se musí u inzerce počítat s ochrannou zó-
nou 10 mm (zleva i zprava), které jsou potřebné pro lepení bloku (V2)

Aktuální typy papírů jednotlivých titulů včetně příslušných ICC profilů 
naleznete na 
www.cncenter.cz/kategorie/4535/ceniky-a-technicke-specifikace. 

TIFF soubory
•   Komprese souboru LZW.
•   Bez použití průhledností.
•   Neukládat pyramidu obrazů.
•   Ostatní parametry jako při přípravě PDF.

Barevnost
V případě, že tisková data nejsou připravena pro konkrétní typ tis-
kového papíru a technologii tisku (Output Intent), může vydavatel-
ství provést barevný převod předaného dokumentu do příslušné-
ho výstupního záměru (Output Intent) bez upozornění objednatele. 
Přitom může dojít k  drobným změnám numerických hodnot jed-
notlivých barev. K převodům jsou využívány GMG profily. Vydava-
telství bude informovat objednatele v  případech, kdy bude zřej-
mé riziko jejich nekorektního zpracování nebo výrazného posunu 
barevnosti. Vydavatelství je oprávněno taková data odmítnout!

Za předem splňující všechny tyto technické požadavky i meziná-
rodní standardy pro předávání tiskových dokumentů budeme po-
važovat každá předávaná tisková data. Za správnost připravených 
tiskových dat vždy nese odpovědnost jejich tvůrce!

Další informace pro grafická studia a  soubory ke  stažení naleznete 
na našich internetových stránkách 
www.cncenter.cz/kategorie/4535/ceniky-a-technicke-specifikace.

Informujte se také o mezinárodním standardu PDF-X/1a:2001 pro pře-
dávání tiskových podkladů na stránkách www.pdf-x.cz a o specifikaci 
přípravy tiskové reklamy na www.gwg.org.

Podklady pro další zpracování
Fotografie/obrázky – v elektronické podobě ve formátech TIFF, EPS, 
JPEG, BMP. Rozlišení viz. technické požadavky na datové soubory.
Loga – v elektronické podobě ve  formátech EPS, AI, PDF, WMF, TIFF, 
BMP.
Text – text v  elektronické podobě zpracovaný v  MS Word, soubor 
s  koncovkou *.doc. Obrázky nevkládat do  dokumentu aplikace MS 
Word, nutno poslat samostatně ve výše zmíněných formátech.
Fonty – nepřijímáme!

Korektury inzerátu
Deníky/noviny: V  případě, že se klient nevyjádří k  zaslané korek-
tuře nejpozději den před datem uveřejnění inzerce (nejpozději však 
do 10.00 hodin), bude korektura považována za schválenou. Ke každé-
mu inzerátu je možné provést maximálně 2 korektury. Podklady doda-
né po uzávěrce nemají nárok na zaslání korektury.

Magazíny/časopisy: V případě, že se klient nevyjádří k zaslané korek-
tuře nejpozději druhý den po datu uzávěrky podkladů viz. harmono-
gramy jednotlivých titulů (nejpozději však do 10.00 hodin), bude korek-
tura považována za schválenou. Ke každému inzerátu je možné provést 
maximálně 2 korektury. Podklady dodané po  uzávěrce nemají nárok 
na zaslání korektury.

Upozornění
V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či ho-
tový inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven 
na základě vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat ob-
jednateli náklady tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované 
inzerce, minimálně však ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákla-
dů nemá vliv na účinnost bodu 2c Všeobecných obchodních podmínek 
pro inzeráty a prospektové přílohy CZECH NEWS CENTER a.s.

Vydavatelství nenese odpovědnost za  chyby nebo nesrovnalosti ve  vy-
tištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení technických požadavků nebo 
nevzetí v úvahu technologických omezení zde uvedených:

•   Pokud není s podklady dodán náhled, na reklamace grafické podoby 
inzerátu nebude brán zřetel.

•   Pokud nejsou s podklady dodány barevné separace, na chybný přetisk 
nebo vykrojení nebude brán zřetel.

•   Vydavatelství nenese odpovědnost za  tiskové chyby vzniklé nedodr-
žením technických požadavků pro dodání tiskových dat a  podkladů 
nebo nerespektováním technologických možností tisku.

•   V případě, že podklady jsou dodány po řádné uzávěrce, zaniká objed-
nateli možnost reklamace inzerátu.

  Výstupní záměry (Output Intent) a limity barevného krytí TAC 
  (součet barev výtažků CMYK)

  křídový papír ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA 39)  300 % (max. 340 %)

  LWC papír PSO_LWC_Improved_eci.icc (FOGRA 45)  max. 300 % 

  SC papír SC_paper_eci.icc (FOGRA 40) max. 270 %

  novinový papír ISOnewspaper26v4 (IFRA 26) max. 240 %
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Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v médiích vydávaných, provozovaných a zastupovaných 
společností CZECH NEWS CENTER a.s.

1. Rozsah platnosti 
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují
 – uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vklá-

daného materiálu) v  tištěných periodických a neperiodických titulech, které 
vydává a zastupuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s.

 – uveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných a zastupo-
vaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. 

 – uveřejňování inzerce v  aplikacích pro mobilní telefony, tablety a  jiná ob-
dobná zařízení provozovaných a  zastupovaných společností CZECH NEWS 
CENTER a.s. (na tuto inzerci se přiměřeně vztahují ustanovení o inzerci na in-
ternetových stránkách).

b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „obchodní 
podmínky“) je právě platný ceník pro příslušný druh inzerce. Součástí ceníku 
mohou být i technické specifikace, termíny pro součinnost nebo jiné zvláštní 
požadavky.

c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními pod-
mínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 

d) Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. (dále jen „vydavatel“) si vyhrazuje prá-
vo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných ceníků 
a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí 
tiskové chyby v ceníku či jeho příloze.

e) Informace o návštěvnosti serverů, na nichž je inzerce publikována, jsou audi-
továny nezávislým auditorem NetMonitor (www.netmonitor.cz).

f) Vydavatel umožní objednateli bezplatný přístup do on-line reklamního systé-
mu zobrazujícího statistiky počtu zobrazení (impresí) realizovaných kampaní 
a počtu prokliků na WWW stránky (URL) dodaných objednatelem. Internetová 
stránka obsahující výše uvedené údaje bude sdělena objednateli nejpozději 
v den spuštění reklamní kampaně.

2. Objednávka 
a) Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy pro-

střednictvím písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též 
objednávka učiněná faxem či e-mailem (pokud obsahuje elektronickou kopii 
podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí. 

b) Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nutné pro řád-
né uveřejnění inzerce, a  to zejména obchodní firmu objednatele, jeho síd-
lo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a  podpis a  označení funkce zástupce 
oprávněného objednávku učinit. V  případě fyzických osob pak jméno, 
rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, případně korespon-
denční adresu, bankovní spojení a  podpis. Dále zde musí být uveden:  
– V  případě inzerce v  tištěných titulech titul, termín uveřejnění, druh (např. 
plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuelně další úda-
je ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, 
značka, barva).

 - V  případě inzerce na  internetové stránce je přílohou každé objednávky 
mediaplán označený stejným číslem, jako je číslo objednávky, a podepsaný 
stejným způsobem jako objednávka. V mediaplánu je uvedena internetová 
stránka, na které je publikace inzerce objednávána, požadovaná sekce strán-
ky, pozice, rozměry inzerce, požadovaný počet impresí a období, ve kterém 
má být inzerce publikována, včetně časového rozložení kampaně a impresí, 
průměrná frekvence, celkový počet impresí, cena jednotlivých objednaných 
reklamních formátů, případně též sleva a  cena po  slevě a  splatnost ceny. 
V mediaplánu je vždy rovněž obsažena informace o URL adrese, na kterou 
bude inzerce směřovat.

c) Objednatel je odpovědný za včasné doručení objednávky a poskytnutí všech 
podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Termíny pro doru-
čení podle předchozí věty jsou uvedeny v ceníku pro inzerci u příslušného 
média. 

d) Vydavatel je oprávněn upozornit objednatele na  zjevně nevhodné nebo 
chybné podklady. Objednatel je povinen dodat vydavateli včas náhradu 
za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednatel dodá náhradu 
za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, 
že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, 
vzniká vydavateli právo od  smlouvy odstoupit a  současně mu vzniká právo 
na stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. 

e) Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty, obrazové 
a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v sou-
ladu s právními předpisy. Objednatel bere na vědomí, že obsah inzerce musí 
být v  souladu se skutečností. V  případě uplatňování nároků třetí stranou je 
objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo 
je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly s uveřejněním chybného 
nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy. 

f) Vydavatel dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřej-
nění inzerátu nebo prospektové přílohy tištěného titulu a není povinen tyto 
podklady uchovávat, případně objednateli vracet. 

g) Objednatel se zavazuje dodat vydavateli podklady pro inzerci na internetové 
stránce v  elektronické formě, v  podobě vhodné pro nasazení bez nutnosti 
jejich dalších úprav. Podklady musí být ve  formátech GIF, JPEG, PNG, Flash 
nebo HTML. U formátů Flash musí objednatelem dodané podklady vyhovo-
vat specifikaci doporučené Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) (www.
spir.cz). Podklady ve  formátu Flash musí být upraveny tak, aby umožňovaly 
reklamnímu systému vydavatele registrovat kliknutí uživatele na tuto reklamu. 
Objednatel je dále povinen sdělit vydavateli, jaká verze Flash pluginu je vy-
žadována pro správné zobrazení Flashe, a dodat spolu s Flashem také alter-
nativní obrázek, který se bude zobrazovat uživatelům, kteří ve svém prohlížeči 
příslušný Flash plugin nemají. Podklady ve formátu HTML kódu je objednatel 
povinen dodat zpracované tak, že neovlivní zobrazení www stránky, ve kte-
ré budou vloženy, mimo prostor vymezený pro příslušnou inzerci. Podklady 
nesmí přesáhnout datovou velikost určenou v ceníku. V případě překročení 
datové velikosti je možné podklady použít za  příplatek. Příplatek se určuje 
dohodou obou stran.

h) V případě, že objednatel přímo nasazuje internetovou inzerci na jím objedna-
nou pozici, je povinen takto používat pouze inzerci, jejíž podklady byly schvá-
leny vydavatelem a která je v souladu s odst. e) tohoto článku.

i) Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednate-
lem dodaným tiskovým podkladům. 

j) Jeden objednatel může během jednoho kalendářního roku objednat maxi-
málně 20 řádkových inzerátů za sazbu pro soukromou řádkovou inzerci. 

k) U objednávky řádkové inzerce má objednatel nárok pouze na jednu změnu textu. 
l) Vydavatel je oprávněn si při osobním přijímání objednávky vyžádat průkaz 

totožnosti. 

3. Uzavření smlouvy 
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelem (písemně 

přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde 
k potvrzení objednávky vydavatelem, je za uzavření smlouvy považováno uve-
řejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. 

b) Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatele nemůže být bez dalších náleži-
tostí považováno za uzavření smlouvy. 

c) Vydavatel si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění 
inzerce nebo odstoupit od smlouvy v případě již přijaté objednávky poté, co 
mu byly doručeny podklady pro publikaci reklamy, pokud podle názoru vy-
davatele je obsah inzerce v rozporu s právními předpisy, se skutečností nebo 
zásadami a zájmy vydavatele, jestliže písmo, grafické nebo jiné prvky inzerátu 
evokují redakční text nebo jestliže zpracování či formát podkladů neodpovídá 
požadavkům vydavatele. (V případě, že součástí obsahu aplikace je kompletní 
obsah tištěného titulu, nepovažuje se inzerce, která je součástí tištěného titulu, 
za inzerci v rámci aplikace). Vydavatel je oprávněn podmínit publikaci inzerce 
podpisem slibu odškodnění a/nebo prohlášení o pravdivosti obsahu inzerce 
ze strany objednatele. Vydavatel je rovněž oprávněn odmítnout inzerci konku-
renční ve vztahu k  inzertním produktům vydavatele (tj. zejména inzerci, která 
obsahuje propagaci jiné osoby, než je objednatel nebo jeho klient, pro kterého 
je inzerce objednána), vydavatel je rovněž oprávněn podmínit přijetí takovéto 
inzerce navýšením ceny za inzerci o 15 % za každou takovouto jinou osobu. 

d) Prospektové přílohy v konečné podobě musí být řádně a včas doručeny vy-
davateli k  odsouhlasení buď v  tištěné, nebo elektronické formě. Pokud do-
jde k porušení této povinnosti, je vydavatel oprávněn odmítnout jejich vklad 
a v tomto případě má vydavatel nárok na uplatnění stornopoplatku. 

e) Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o  platební schopnosti objednatele 
a pokud není poskytnuta přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vyda-
vatel právo odmítnout uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, případně 
odstoupit od smlouvy. 

f) V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle 
bodu c), d) nebo e) vyrozumí vydavatel objednatele bez zbytečného prodle-
ní. Vydavatel v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele 
vynaložené na  takto nerealizovanou inzerci ani za  jakoukoli škodu na  straně 
objednatele nebo třetí osoby. 

g) Odmítnutí uveřejnění inzerce podle bodu c), d) nebo e) a odmítnutí uveřejnění 
inzerce z kapacitních důvodů považují vydavatel i objednatel za odmítnutí ze 
spravedlivých důvodů a v souladu s obchodními zvyklostmi. 

h) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelem je 
vydavatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným 
ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém 
případě písemně v souladu s čl. 2 bodem a) těchto obchodních podmínek. 

4. Rámcová smlouva 
a) Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v ur-

čitém rozsahu finančního objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít 
s vydavatelem rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnu-
tém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho roku. K platnosti této smlouvy 
je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové 
období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý finanční objem inzerátů 
nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající 
slevy, použité médium, resp. média, v případě inzerce v tištěném titulu též jed-
notka vykrytí, případně další ujednání významná pro realizaci rámcové smlou-
vy. 

b) Objednatel a vydavatel se mohou dohodnout na tom, že do objemu inzerce 
sjednané rámcovou smlouvou bude zahrnuta i inzerce, která byla realizována 
do jednoho roku před sjednaným skončením rámcové smlouvy za předpokla-
du, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této 
předchozí inzerce činila méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanove-
ného rámcovou smlouvou. V  případě, že v  důsledku zahrnutí již realizované 
inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli 
nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena buď po ukončení 
účinnosti rámcové smlouvy, nebo před jejím skončením za předpokladu, že již 
došlo k vyčerpání objemu inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou. 

c) Pro uveřejňování inzerátů v  rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu 
nebo počtu uvedeného v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka. 

d) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, 
když budou uveřejněny inzeráty v  dohodnutém rozsahu finančního objemu 
nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v  rámcové 
smlouvě a bude řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v do-
hodnuté výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká. 

e) Rámcovou smlouvou sjednaný objem inzerce lze navyšovat, a to i opakovaně. 
f) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inze-

ráty v  dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v  dohodnutém počtu, 
a to z důvodů, za které nenese vydavatel odpovědnost, zavazuje se objednatel 
uhradit vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný 
rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude sní-
žen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo 
počet inzerátů. 

5. Realizace objednávky 
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové 

přílohy, závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatele. 
b) Pokud není výslovně dohodnuto v případě inzerce v  tištěných titulech určité 

umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát nebo prospektová 
příloha uveřejněny, a v případě inzerce na internetové stránce určité umístění 
nebo určitý formát, závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatele. 

c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována vý-
hradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí 
nebo v určitém formátu, musí být sdělena vydavateli včas tak, aby mohla být 
objednateli potvrzena. Vydavatel je v případě vkládaného materiálu oprávněn 
z důvodu uzávěrky příslušného titulu a/nebo z důvodu výrobní kapacity tiskár-
ny provádějící vklad přesunout tento vklad do  bezprostředně následujícího 
vydání titulu, a to i bez souhlasu objednatele. Takovéto přesunutí vkladu není 
považováno za vadné plnění a nepodléhá reklamaci. 

d) Řádkové inzeráty jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez 
nutnosti výslovné dohody. 

e) Vydavatel si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce. V pří-
padě celostránkových inzerátů si vydavatel vyhrazuje právo uvést toto označení 
do plochy inzerátu. V takovém případě nebude označení inzerátu považováno 
za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění. 
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f) Pokud si objednatel objedná inzerát v tištěném titulu ve velikosti, která neod-
povídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, nebo na  inter-
netové stránce ve velikosti, která neodpovídá rozměrům příslušného formátu 
na této internetové stránce, vydavatel upraví inzerát běžným způsobem. 

g) Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydava-
tel tento inzerát běžným způsobem. 

h) Vydavatel je povinnen u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, 
předávat nebo zasílat po dobu dvou týdnů po uveřejnění inzerátu došlé od-
povědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může 
vydavatel zlikvidovat. Vydavatel opatruje došlé odpovědi se značkou s peč-
livostí řádného obchodního partnera. Odpovědi se značkou, které překročí 
rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží 
vydavatel nepřijímá. 

i) Vydavatel si u drobné inzerce v tištěných titulech (menší než 400 mm plochy) 
vyhrazuje právo uveřejnit ji v případě potřeby i na jiné jednotce vykrytí, než je 
uvedena na objednávce. 

j) V  jedné objednatelem zakoupené inzertní pozici na  internetové stránce se 
mohou střídat nejvýše 4 varianty reklamního sdělení, není-li dohodnuto jinak. 
Není-li dohodnuto jinak, může každý inzerát směřovat jen na 1 cílovou URL.

k) Vydavatel je oprávněn v  případě, že bude jím vydávaný titul převeden 
do elektronické podoby a  takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě 
internet, aplikací pro mobilní telefony, tablety a obdobná zařízení nebo na no-
sičích elektronických informací), zahrnout do této elektronické podoby též in-
zerci publikovanou v příslušném titulu v souladu s těmito podmínkami. Inzer-
ce, která je součástí tištěného titulu, se nepovažuje za inzerci v rámci aplikace.  

l) Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně vydava-
tele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění z jeho strany. Pro 
případ prodlení objednatele jde veškerá škoda z toho plynoucí k jeho tíži.

m) Objednáním reklamy uděluje dále objednatel vydavateli souhlas s použitím 
ukázek reklamy v rámci propagace služeb vydavatele.

6. Platební podmínky 
a) Z ceníkových cen může být objednateli po vzájemné dohodě poskytnuta sle-

va nebo naopak připočtena přirážka.
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatel objednateli fakturu bez 

zbytečného odkladu po uveřejnění inzerce nebo prospektové přílohy zpra-
vidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode 
dne uveřejnění inzerce. V případě podání inzerátu řádkové inzerce zašle vy-
davatel fakturu pouze na vyžádání objednatele. Objednatel souhlasí s tím, že 
vydavatel mu podle své volby doručí fakturu v písemné podobě nebo elektro-
nickou poštou v digitalizované podobě na adresu uvedenou v objednávce, 
nebude-li objednatelem pro tento účel zadána jiná adresa. 

c) Pokud objednávaná kampaň na  internetové stránce trvá 2 a  více měsíců, 
může na ni být po dohodě obou stran vytvořen splátkový kalendář.

d) V případě inzerce v tištěném titulu zašle vydavatel objednateli společně s fak-
turou na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo prospektové pří-
lohy. Podle povahy inzerátu, resp. prospektové přílohy, a rozsahu objednávky 
jsou přednostně poskytovány náhledy tiskových stran obsahujících inzerát 
ve formátu pdf e-mailem. Pokud podle povahy inzerátu není zaslání takového 
dokladu možné nebo pokud se na tom vydavatel a objednatel dohodnou, je 
možné poskytovat výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud nelze tyto 
doklady obstarat, obdrží objednatel od vydavatele potvrzení o uveřejnění in-
zerátu nebo prospektové přílohy. 

e) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 
vyplývající z platných právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení 
a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. 
Vydavatel může v  případě prodlení s  placením odmítnout realizaci dalšího 
plnění včetně plnění z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit zá-
vislou na přiměřených platbách předem. 

f) Pokud neuvede objednatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhod-
nutí na vydavateli, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, 
skutečně uveřejněná velikost inzerátu. 

g) V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objed-
nává inzerci pro účely třetích osob, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat 
pro účel stanovení výše poskytované slevy. 

h) Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou 
uvedeny v právě platném ceníku. 

i) Pro otiskování nekomerční a  řádkové inzerce je stanoven zvláštní ceník. Po-
souzení, zda má inzerce komerční charakter, náleží vydavateli. 

j) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatel 
ani objednatel odpovědnost, a inzerci nebo prospektovou přílohu není mož-
no uveřejnit v náhradním termínu, je objednatel povinen zaplatit vydavateli 
pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou. 

k) Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené vydavateli v souvislosti s re-
alizací inzerce se neposílají zpět na účet plátce, je možné je vyplatit pouze 
na pokladně na adrese sídla vydavatele. Finanční prostředky zaslané na účet 
vydavatele, ke kterým vydavatel neobdrží do 3 měsíců objednávku pro inzer-
ci, propadají ve prospěch vydavatele. 

l) Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu, a to zejména v pří-
padech, kdy jde o první objednávku objednatele či v případě objednatelů se 
špatnou platební morálkou. V takových případech bude požadováno připsání 
finančních prostředků na účet vydavatele nejpozději 3 pracovní dny před pu-
blikací inzerce.

7. Reklamace – náhradní výkon 
a) Objednatel má v  případě jím nezaviněné zcela nebo částečně nečitelné, 

nesprávné či nekompletní publikace inzerátu a  též v případě inzerce na  in-
ternetové stránce při nedodržení garantovaného počtu impresí nárok na sle-
vu z  ceny nebo na  uveřejnění bezchybného náhradního plnění, ale pouze 
v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu, v případě inzerce 
na internetové stránce v rozsahu plnění, které bylo poskytnuto vadně či neby-
lo poskytnuto vůbec. Toto právo je objednatel povinen uplatnit u vydavatele 
písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce, v případě inzerce na interne-
tové stránce může být toto právo též uplatněno do 2 týdnů od konce období, 
ve kterém byl garantován příslušný počet impresí, jinak zaniká. Právo volby 
mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží vydavateli. Pokud vydavatel ne-
poskytne náhradní plnění bez zbytečného odkladu nebo pokud je náhradní 
plnění poskytnuto s vadami, pak:

 – V případě inzerce v tištěných titulech má objednatel právo na slevu z ceny. 
Obdobně se postupuje také v případě prospektových příloh.

 – V případě inzerce na internetové stránce má objednatel při garantovaném 
počtu impresí právo na  slevu z  ceny v  tomto rozsahu: V  případě, že řádné 
plnění nedosáhne ani 80 % potvrzeného objednaného množství, náleží ob-
jednateli sleva ve výši 25 %, pokud plnění nedosáhne ani 60 %, náleží objed-
nateli sleva ve výši 50 %, pokud plnění nedosáhne ani 40 % objednávky, bude 
objednávka považována za zcela neuskutečněnou.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh 
je objednatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správ-
nost a úplnost. Vydavatel neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního 
inzerátu či slevu v  tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž ne-
dostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně nejpozději do  3 dnů 
po předchozím uveřejnění oznámen vydavateli. 

c) V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo 
vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objed-
natel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu. 

d) Vydavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podkla-
dy pro uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi 
pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na  re-
klamaci se nevztahuje na  rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným 
inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy. 

e) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel od-
povídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavateli. Vydavatel 
bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. 
V případě řádkové inzerce se za schválenou korekturu považuje text uvedený 
v objednávce potvrzené objednatelem. 

f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti s vad-
ným plněním ze strany vydavatele budou nahrazeny pouze předvídatelné 
a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její výše stanovena 
maximálně do výše ceny za uveřejněnou inzerci nebo prospektovou přílohu. 

g) Objednatel bere na  vědomí, že vydavatel neodpovídá za  odchylku ve  veli-
kosti vytištěného inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti, vzniklou 
v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu. Vydavatel 
rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způ-
sobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerátu či chybějící vklad u 1 % 
z objednaného počtu vkladů. Nedostatky v plnění v rozsahu uvedeném v tom-
to článku nejsou považovány za vadné plnění a nepodléhají reklamaci. Ob-
jednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavateli podklady pro realizaci 
inzerce po  řádné uzávěrce a  vydavatel publikaci inzerce neodmítne, ztrácí 
objednatel nárok na uplatnění reklamace. 

h) Objednatel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn stanovit a měnit tištěný 
náklad jím vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného ná-
kladu oproti jeho očekávané výši bude vydavatel objednatele bez zbytečné-
ho odkladu informovat, tato skutečnost však není považována za vadu plnění 
a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodané-
mu počtu kusů prospektových příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého 
tištěného nákladu nebo nebudou ke  vkladu použity všechny kusy dodané 
prospektové přílohy. 

8. Řešení sporů 
a) V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne 

mezi stranami spor, který bude řešen soudní cestou, vydavatel i objednatel 
souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem sídla vydavatele. 

b) Pokud je objednatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případ-
ného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, interneto-
vá adresa adr.coi.cz.

9. Ostatní ujednání 
a) Objednatel i vydavatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzá-

jem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.
b) Pokud je objednatel fyzická osoba, bude vydavatel v souvislosti s uzavřením 

smlouvy a s realizací inzerce zpracovávat osobní údaje objednatele, více infor-
mací o zpracování osobních údajů je uvedeno na stránce www.cncenter.cz. 

c) Objednatel bere na vědomí, že vydavatel může použít údaje o inzerci na in-
ternetových stránkách pro výzkum reklamy na internetu v rámci Sdružení pro 
internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. 

d) Případnou změnu těchto obchodních podmínek nebo právě platného cení-
ku sdělí vydavatel objednateli, který má s vydavatelem uzavřenu rámcovou 
smlouvu podle bodu 4 těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň 
jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud vydavatel tuto 
lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně obchodních pod-
mínek nebo ceníku řídit původními obchodními podmínkami nebo ceníkem 
po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud 
oznámení o změně obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, bu-
dou se objednávky inzerce řídit původními obchodními podmínkami nebo 
ceníkem po dobu tří měsíců od počátku účinnosti nových obchodních pod-
mínek nebo nového ceníku. V případě, že se změna obchodních podmínek 
dotkne postavení objednatele a objednatel s touto změnou obchodních pod-
mínek nesouhlasí, je oprávněn vypovědět rámcovou smlouvu do 14 dnů poté, 
co se o změně obchodních podmínek dověděl. Výpovědní doba činí 14 dnů. 
Ustanovení článku 4 bodu f) těchto podmínek se v takovém případě neuplatní 
a cena již poskytnuté inzerce na základě rámcové smlouvy nebude měněna. 

e) Promlčecí doba u  závazků vydavatele i  objednatele vzniklých v  souvislosti 
s publikací inzerce činí 4 roky. 

f) Vydavatel vydává Zvláštní podmínky pro inzerci některých produktů v médi-
ích vydávaných/provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., kte-
rými se upravuje inzerce konkrétních druhů zboží a/nebo služeb v závislosti 
na platné právní úpravě. Práva a povinnosti neupravené Zvláštními podmín-
kami se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

g) Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit pravidla, za kterých vydava-
tel poskytuje inzerci v jím vydávaných, resp. provozovaných médiích. K usta-
novením obchodních podmínek objednatele nebo jiným jeho jednostranným 
úkonům či prohlášením, kterými má být vyloučeno použití těchto obchodních 
podmínek, se nepřihlíží. 

h) Pokud je objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).


