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Představení skupiny titulů MUŽI
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Lidé a Země 
Lidé a Země je společenský měsíčník 
se zaměřením na cestování. Je to 
respektované a časem prověřené 
médium – na našem trhu se drží 
téměř šedesát let. Nejsilnější 
čtenářskou skupinou jsou mladí 
a vzdělaní lidé ve věku mezi 25 až 
35 lety, kteří již mají finanční zázemí 
a nelitují z něj investovat do svých 
potřeb.

Průměrný prodaný náklad: 12 371  ks
Čtenost: 156 000  čtenářů

Svět motorů
Svět motorů je publicisticko-zpra-
vodajský týdeník a nejprodávanější 
motoristický titul. Podrobně testuje 
nejnovější a nejžádanější modely 
na trhu a srovnává je. Každý týden 
nabízí přehled aktuálně zlevněných 
modelů a věnuje se i ojetým auto-
mobilům. Zároveň přináší informace 
z dopravní problematiky, rady na cesty 
a servisní návody.

Průměrný prodaný náklad:  28 271 ks
Čtenost: 163 000 čtenářů

Sport
Sport je už 63 let jediným sportov-
ním deníkem v  Česku. Nabízí silný 
a pestrý obsah, který si denně přečte 
více než čtvrt milionů fandů. Otevírá 
kauzy, přináší rozhovory a reportáže, 
nabízí pohledy ze zákulisí a nebojí se 
odvážných komentářů sportovního 
dění. Nedílnou součástí Sportu jsou 
i statistiky a dynamické fotografie. 
Sport má také pravidelné přílohy 
a páteční Sport magazín.

Průměrný prodaný náklad:  22 117 ks
Čtenost: 173 000 čtenářů

Reflex
Prestižní společenský týdeník jde 
vždy k jádru věci a neuhýbá před 
konfrontací. Předkládá originální a ne-
otřelý pohled na aktuální společenská, 
kulturní i politická témata, představuje 
české i světové osobnosti v prestiž-
ních interview. Reflex je již dvě desítky 
let časopisem výrazných a originálních 
autorů i fotografů. Unie vydavatelů 
třikrát po sobě udělila Reflexu 1. 
místo a titul Časopis roku v kategorii 
Společenský časopis.

Průměrný prodaný náklad: 36 109 ks 
Čtenost: 251 000 čtenářů

ForMen
Formen je exkluzivní měsíčník určený 
úspěšnému a duchem mladému muži. 
Charakteristickým rysem je absence 
prvoplánové podbízivosti čtenářům. 
Přináší nemalou dávku zajímavého 
čtení s radami, kde dobře nakoupit, 
a bezednou módní inspiraci na origi-
nálních fashion stránkách.

Průměrný prodaný náklad: 3 312 ks 
Čtenost: 50 000 čtenářů

Reflex speciál
Několikrát do roka vycházející speciál 
zaměřený na různá témata z historie 
i aktuálního dění.

iSport LIFE
Exkluzivní příloha zaměřená na životní 
styl sportovců, vložená do celého 
nákladu deníku Sport.

Průměrný prodaný náklad: 22 117 ks** 

Sport magazín
Sport magazín je páteční suplement 
deníku Sport. Jeho součástí jsou ex-
kluzivní rozhovory i řada pravidelných 
rubrik, včetně speciálů k největším 
sportovním akcím. Nově je Sport ma-
gazín rozšířen na minimálně 52 stran, 
navíc každý první pátek v měsíci je jeho 
součástí i Sport magazín Goool.
To vše v novém kabátě a na lepším 
papíře.

Průměrný prodaný náklad: 24 927 ks 
Čtenost: 245 000 čtenářů

Svět motorů speciál
Čtyřikrát ročně vychází Svět 
motorů Speciál věnovaný 
starším automobilům, motorkám 
a dieselovým automobilům.

Průměrný prodaný náklad: 22 121 ks 
Čtenost: 211 000 čtenářů 4FLEET

Automobilový čtvrtletník určený pro 
firmy a osoby zodpovědné za firemní 
vozový park. Zaměřuje se na servis, 
finance i novinky v oblasti automobilů. 
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Představení skupiny titulů MUŽI

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.

Coach 
Měsíčník přikládaný jako neprodejná příloha deníku Sport, 
která čtenáře zavede do tajů vztahů v každém týmu.

Průměrný prodaný náklad: 22 117 ks**

Nedělní Sport
Jedině v tomto titulu najdou fanoušci kompletní sportovní 
zpravodajství ze sobotního dění. Noviny přinášejí rozbory 
před velkými nedělními sportovními akcemi a čtenáři zde 
najdou také řadu exkluzivních rozhovorů a reportáží ze spor-
tovního zákulisí. Důležitou součástí je i kompletní statistický 
servis a výjimečné sportovní fotografie.

Průměrný prodaný náklad: 12 220 ks
Čtenost: 152 000 čtenářů

Auto TIP
Auto TIP, to je čtrnáctidenní porce ak-
tuálních auto-moto informací s velkou 
sekcí věnovanou tajným projektům 
automobilek a s minimálně dvěma 
srovnávacími testy. To vše je doplněno 
kvalitními fotografiemi. Časopis je 
členem skupiny Auto Europe, navíc 
vazba na německý Auto Bild zaručuje 
pravidelný přísun článků, které jsou 
v českých médiích skutečně jedinečné 
a poskytují Auto TIPu jasnou konku-
renční výhodu.

Průměrný prodaný náklad: 13 608 ks 
Čtenost: 113 000 čtenářů

AutoProfi
Měsíčník AutoProfi, časopis motoris-
tických profesionálů, přináší aktuální 
a praktické informace týkající se ná-
kladních a užitkových automobilů, 
autobusů, návěsové techniky, příslu-
šenství či náhradních dílů. Čtenáři 
si cení kvalitních fotografií a vysoké 
odbornosti textů, u představovaných 
vozidel podrobných technických 
parametrů. 

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  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 200 tis. Kč 05 %

 od 500 tis. Kč 12 %

 od 800 tis. Kč 15 %

 od 1 mil. Kč 20 %

 od 1,5 mil. Kč 25 %

 od 2 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 %

 týdeník (v průběhu 1 měsíce) 5 %

 14deník (v průběhu 1 měsíců) 5 %

 měsíčník (v průběhu 2 měsíců) 5 % 

Sleva za  umístění inzerce ve  specifikovaném časovém 
období.

Auto TIP Klassik
Auto Tip Klassik nově jako měsíčník a se širším záběrem.
Suverénní jednička na trhu mezi tištěnými časopisy zamě-
řenými na veterány a youngtimery, jež navíc těží s úzké 
spolupráce s evropským fenoménem Auto Bild Klassik. 
V obsahu nechybějí kromě jedinečných modelů unikátní 
srovnávací testy, zajímavá témata, osobnosti, a nově také 
stránky zaměřené na lifestyle.

Průměrný prodaný náklad: 9 589 ks
Čtenost: 92 000 čtenářů

Zdroj: Media projekt 1. - 2. Q 2020, ABC ČR 1-6/2020,**PN deníku Sport

Computer
Časopis Computer přináší novinky ze světa počítačů, 
mobilních technologií a digitální techniky stejně jako hlubší 
analytické články, recenze produktů, podrobné fundované 
testy a praktické rady. Čtenáři tak díky němu nezískávají jen 
všeobecný přehled, co je nového v oboru, ale také konkrétní 
doporučení těch nejlepších produktů a spoustu tipů pro 
efektivnější práci s počítači.

Průměrný prodaný náklad: 10 383 ks
Čtenost: 80 000 čtenářů
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Deník Sport    –    specifikace

Tisk

tisk ...................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír .............................................................................novinový 45 g/m2 

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Černokostelecká 613/145, 110 00 Praha 10 - Malešice  
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Formáty

rozměr zrcadla  .................................... 263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana  .......................... 554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců ........................................................................................ 6
mm na 1 straně ....................................................................... 2 660 mm
šířka sloupce  .............................................................................40,5 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................... 4 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5 6
šířka v mm 40,5 85 129,5 174 218,5 263
pravidelný počet stran  ....................................................................... 20
min. plocha inzerátu  ......................................................... 1 sl. x 30 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

4 pracovní dny před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

4 pracovní dny před uveřejněním.

Storno poplatky

8–5 pracovních dnů před uveřejněním  ...................................... 50 %
4 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Slevy za barvu

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

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 4 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %
za poslední stranu  .........................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

3 dny před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Místa dodání prospektových příloh

ČECHY
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

MORAVA
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
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Deník Sport    –    formátyDeník Sport    –    specifikace

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

Speciální formáty

 Den  vydání  Sport

 po, út, st, čt, so 125 Kč

 pá  145 Kč
1 mm/sloupec

 Den  vydání  Sport

 po, út, st, čt, so 490 000 Kč

 pá  580 000 Kč
zadní strana 1/2 výška

 po, út, st, čt, so 180 000 Kč

 pá  210 000 Kč
1/3 na výšku na straně 3

 Vkládaná čtyřstrana

4/1 strany  
1 – 263 x 380 mm,  2+3 – 554 x 380mm, 4 – 263 x 380 mm

 Sport     

1/1 strany 6 sl. x 380 mm/263 x 380 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 240 000 Kč
pá 280 000 Kč

junior page A 5 sl. x 316 mm/218,5 x 316 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 180 000 Kč
pá 210 000 Kč

junior page B 4 sl. x 220 mm/174 x 220 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 110 000 Kč
pá 127 000 Kč

2/1 strany  554 mm x 380 m

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 410 000 Kč
pá 470 000 Kč

1/2 strany na šířku 6 sl. x 185 mm/263 x 185 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 130 000 Kč
pá 150 000 Kč

1/2 strany na výšku  3 sl. x 380 mm/129,5 x 380 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 130 000 Kč
pá 150 000 Kč

1/4 strany na šířku 6 sl. x 90 mm/263 x 90 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 65 000 Kč
pá 75 000 Kč

1/4 strany A 3 sl. x 185 mm/129,5 x 185 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 65 000 Kč
pá 75 000 Kč

1/6 strany na výšku  2 sl. x 185 mm/85 x 185 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 45 000 Kč
pá 50 000 Kč

1/6 strany na šířku 3 sl. x 120 mm/129,5 x 120 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 45 000 Kč
pá 50 000 Kč

1/8 strany   2 sl. x 140 mm/85 x 140 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 32 000 Kč
pá 37 000 Kč

1/3 strany na výšku 2 sl. x 380 mm/85 x 380 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 90 000 Kč
pá 99 000 Kč

1/3 strany na šířku 6 sl. x 120 mm/263 x 120 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 90 000 Kč
pá 99 000 Kč

podval 6 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 220 000 Kč
pá 250 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho B  80 x 100 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 145 000 Kč
pá 165 000 KčTITULNÍ 

STRANA

ucho A 2 sl. x 40 mm/85 x 40 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 56 000 Kč
pá 66 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

4

Formáty na titulní straně*

Den  vydání   Sport

po, út, st, čt, so  790 000 Kč

pá  880 000 Kč

* Neplatí výpočet z mm sloupce.

1 2  +  3
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Deník Sport    –    regionální inzerce

Cena inzerce – výpočet z mm sloupce

  den vydání celé Čechy celá Morava

 po, út, st, čt, so 75 Kč 48 Kč

 pá 82 Kč 58 Kč

cena 
za 1 mm / 1 sloupec

Výpočet ceny plošné inzerce 

Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm dle 
příslušné sazby.
Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 13 sloupců výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
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Sport magazín    –    specifikaceDeník Sport    –    regionální inzerce

Tisk

tisk .................................................magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ................................................................................... SC/B 52 g/m2 

Tisk: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................ 215 x 290 mm
rozměr strany zrcadlo  ...................................................  190 x 264 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez
 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 8 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

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

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Místo dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
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Sport magazín    –    formáty

SM 2/1 strany na spad  430 x 290 mm
SM 2/1 strany na zrcadlo 400 x 264 mm

410 000  Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 290 mm

 270 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 290 mm

 240 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 290 mm

310 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

SM junior page na zrcadlo 142 x 200 mm

200 000 Kč

SM 1/2 strany na šířku na spad  215 x 143 mm
SM 1/2 strany na šířku na zrcadlo 190 x 130 mm

130 000 Kč

SM 1/2 strany na výšku na spad  108 x 290 mm
SM 1/2 strany na výšku na zrcadlo 93 x 264 mm

130 000 Kč

SM 1/3 strany na výšku na spad  75 x 290 mm
SM 1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 264 mm

  110 000  Kč

SM 1/3 strany na šířku na spad  215 x 97 mm
SM 1/3 strany na šířku na zrcadlo 190 x 84 mm

  110 000  Kč

SM 1/8 strany na výšku 45 x 130 mm

50 000  Kč

SM 1/8 strany na šířku A na spad  215 x 43 mm
SM 1/8 strany na šířku A na zrcadlo 190 x 30 mm

50 000   Kč

SM 1/8 strany B na zrcadlo 93 x 63 mm

50 000  Kč

SM 1/1 strany na spad 215 x 290 mm
SM 1/1 strany na zrcadlo 190 x 264 mm

  220 000 Kč

SM 1/4 strany A na zrcadlo 93 x 130 mm

 90 000 Kč

SM 1/4 strany na výšku na spad 60 x 290 mm
SM 1/4 strany na výšku na zrcadlo 45 x 264 mm

  90 000 Kč

SM 1/4 strany na šířku na spad  215 x 81 mm
SM 1/4 strany na šířku na zrcadlo 190 x 63 mm

 90 000 Kč

SM 2/1 strany na spad  430 x 290 mm
SM 2/1 strany na zrcadlo 400 x 264 mm

  260 000 Kč

Sportovní Trefa

Potíže a bolesti kloubů nemají jen dříve naro-
zení, ale trpí jimi již i lidé po třicítce. Ve věku 
po padesátce pak postihují takřka každého 
z nás. V pokročilejších stadiích pak před-
stavují závažnou příčinu invalidizace, která 
může vést i k omezení pracovní schopnosti 
a vzdání se aktivního života. Přitom včasná 
prevence a správná péče je tou nejúspěšněj-
ší metodou, jak pevně uchopit zdraví svých 
kloubů do vlastních rukou.

PoPoPoPoPotítíííížežežežž aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbb lllolollolololololollleseseseses ititititititititi kkkkkkkkklollolololoububububububbuubuubu ůůůů ů ů ů ůů ů ů nnnnenenenemammajíjíj jjen dříve narro-o
zezezezezezezezezezezezezezenínínínínínínínínnnnn ,,,,,,, alalalalallallala eeeeeeeee trtrtrrtrt pípípípípípípppppp jjjjimimimimmiiii i jijijijijižžžžž iiiii lilidédéd pppo o třtřtřtřřřiciicicicicici ítítítítítítcececececece.. VeVeVeVeVeV vvvvvěkěkěkěkěkuu
popopopoopopopopoppopop ppppppadadadadaa esesesesátátátátcececeeece ppppppppppppppakkkakakakakakaa ppppposososssossoso tititittititt hhhhuhuuujíjíjíjí ttttakakkkřkkřkkřkřka aaaaaa kakakakakakaaaaždždždždžddždžždžžžžžžždéhéhéhéhhhhhhéhéé oooooooooo
z zz z zz nánánáánánánn s.s.sss.s. VVVVVV ppppppppokokokokokokokookokkokokokkkkrorororororororororororororrročičičičičičičičičiileleleleleleleleeeejšjjšjšjššjšjšjšj íícícícíchhhh ststststtadadadadadadadaddiíiíiíiíi chchchchchhc pppppppakakakakakakaakakakkkkk ppppppppppppřeřeřeřeřeřeřeřeřeředddd-ddd-d-d-d-d-d-d-dd
ststststststavavavavavujujujujují í íí zázázázázz vavvavavavaaaažnžnžnžnžnžnžnžžnž ooououououuuuuoo pppppppppppřířířířířířř čiččičičiinunununununuu iiiiiiiinvnvnvnvnvnvvnvnvnnvaalalalalaalaaala iidididididdddiiiziziziziizizacacacacacaccca eeee,e,e,e,e,e,e, kkkkkkkkkkkteteteteetettett ráráráráráár  
můmůmůůmůžežežežežežežee vvvvvvvvvvvvésésésééséséséséséséséséséstttttttt ttttt ii i iiiiiii kkkkkkkkk k k omomomomomomomomomomomomomomezezezezezezeezezezezee enenenenneníí íííí í prprprprprprp acacacaccccovovovovovovovovvvvvnnínínínínníí ssssschchhhhhchhhc opopopppopopopopopnonononononononnnnostststststststststti i ii iiiii
a aa aa vzvzvzvzv dádádádánínínínín sssseeee akaakakakakktiitititivnvnvnnvnvnííhíhíhíhoooo žižižiživovovovotatatata.... PřPřPPřPřititititomomomommmmmm vvvvvvvvčačččačačačačačačassnsnsnsnsnsnsnsnsnnnááááááá
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ARTRÓZU 
doprovází 
následující 
symptomy:

• bolest • otoky 
• ztuhnutí 

svalů • omezení 
pohyblivosti 
• přibývající 

kloubní deformace 

kloubů, jejich zvýšenému opo-
třebení, přibývá bolest při po-
hybu, později i v klidu, zvyšuje 
se zatuhlost kloubů, bolesti při 
změně teploty, delším stání 
nebo naopak delším sezení. 

Pohyb a správné 
držení těla

Základním předpokladem 
pro udržení kloubů v dobré 

kondici je posilování kloubního 
aparátu a jeho okolí – šlach, 
vazů, svalstva i kostí vhodným 
pohybem. Tím je např. 
jízda na kole, protaho-
vací cvičení, jóga 
a pilates, plávání, 
chůze. To vše zpev-
ňuje celý kloubní aparát, pozi-
tivně ovlivňuje i pružnost svalů 
a tím se zvětšuje  samotná 
kloubní vybavenost. Pokud se 
věnujete sportu s jednostran-
ným zatížením, jsou vždy 
nezbytná i doplňující kompen-
zační cvičení.    

Cílená kloubní 
výživa

Správná výživa chrupavek 
kloubů, šlach, svalů a kostí 
hraje velmi podstatnou roli 
v posilování celého kloubního 
aparátu. Samotný pohyb pro-
krvuje kloubní tkáně a přináší 
životadárné stavební a rege-
nerační živiny, které dokážou 

a a vzvzvzzdádádánínnín ssse e e akakakktitittivnvnvnv íhíhíhííhhoooo žižižiživovovovotatatata.... PřPřPřPřititititomomomomm vvvvvččččaaač ssnsnsnnáááá
prprprprevevevevenenenencececee aaaa sssssprprprp áváváváávvnánánánáná pppppppéčéčéčéčéčéčeeeee jejejejejejejej ttttttouououououou nnnnnnejejejejejjejjjejjejúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsús ěěěěpěěpěpěpěpěppěppěpěpěšnšnšnšnšnšnšnšnšnšnšnšnšnnšnnějějějějějěějěějějějěějěějějějj--
íííí mmmmmeteteteetododdo ououou,, jajaj k kkk ppepepepepepepepepeep vnvnvnnnnnnvnnnvnvnv ěě ěěěě ucucuccuuuuuuchohohoh pipiiip tttttttt zzdzdzdzdzdzdzzdrararaararararararavívívívííívívívíí sssssssvývývývývývývývýýýchchchchchhchhccccch  

klklkllououououbůbůů ddddoo vlvllllasasasasastnttntntnttnnícícíí h hhhhhhhh hh rururururururururururukokkokokokokokokokokokokokouuuu.u.u.uu......

cccii i ii jejjjejejeje pppppppppososososososiliilillovovovvánánánánííí klklklk ououuouubnbnbnbnbnbbnbníhíhíhíhhhíhoooo
tttuuu a jejejeejejejehohohoho oooookookokokolílílílí ––– šššššššlalalall cchchchc , ,,,
svsvsvsvvvalalalalstststtststtvavavavavavava iiii kkkkkkososososososostítítítítítít vvvvvvhohohoohohohodndndndndndndnýmýmýmýmýmýmýmýmýmmmmmmmmmmmmmmm 
eeeem.m.mmm.m.m. TTTTTTímímímímímmím jjjjjjjeeeeeeee nananananananapřpřpřpřpřpřpř. .
aaaaaa kkkkkolololoolo e,e,e,e,, pppppppprorororororoorotatatatattatatahohohohohohohoh -

viviviviiivivičečečeečečečeeníníníníníníníní,,, ,, jójójójójójójójógagagagagagagg  
eeeeeees,s,s,s,s,s,, pppppplálálálálálálávávávávváváníníníníníníní,,,,,,

TTTTTTToooooooo všvšvšvšvšvvšeeeeeeee zpzpzpzpzpzpevevevevevevev--
eleelelelelýýýýýýý klklklklklklkloouououooubnbnbnbnbnbnbnnníííííí aaapapapara átátá , , , ,, , , popopopopooopopop ziziziziziziz ----
ovovovvvliilililiilivňvňvňvňňvňvňvvvňv ujjujujujjjujjjeeeeeee iiiiiiprprprprprprprrružužužužužužužuu nononononononoon stststststststt ssssssssvavvvavavavalůlůlůl
eeeeeee zzzzzzzzzzvěvěvěvěěvěvěvěv tštštštštštšššt ujujujujujuju ee ee e e e ssssssssamamamamamamama otnán

nnnnnní íííííí vyvyvyvyvyvvvyyvyybababababababab veenonostst. PoPoPoPPPookukukukuud d dd seseeeseesse 
eetetetetetet ssspoportrtuuuuuu s s jejejeedndnnnnosososoo trtrrtrtrtt ananananananan-
aaatítííížeženíním,m,mm jjsosoooouuuuu vžvžvvvvvv dydydydyydy 
tnáá iddopopopoooo lňlňujujícícíccí íííííí kokompmmpenennenn--
cvcvvvvičičennní.í.    

eeeeeeennnnnnnnnnáááááááá  kkkkkkkkklllllllloooooouuuuuuubbbbbbnnnnnnníííííí  
iiiiiiiiivvvvvvvaaaaaaaaa
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Recept 
na zdravé klouby 

není složitý, spočívá 
v základu zdravého 

životního stylu. Tedy 
zejména v přiměřeném 
a pravidelném pohybu 

a kvalitní kloubní 
výživě.

PŘÍČINY
Je celá řada faktorů, které 

k onemocnění kloubů přispí-
vají. Genetické vlohy, chybné 
držení těla, svalová ochab-
lost, jednostranné zatěžování 
kloubů např. při dlouhodobém 
stání nebo při některých dru-
zích sportu, nadváha, nespráv-
ná výživa, nedostatek pohybu 
nebo naopak nárazové či ne-
správné cvičení. Ohroženy jsou 
i ženy v období menopauzy.

Proč klouby bolí
Konce kostí, které na sebe 

doléhají, jsou potaženy elas-
tickou kloubní chrupavkou. Ta 
působí jako ochranný polš-
tář, který se při zátěži smrští 
a po odlehčení opět naplní 
tekutinou bohatou na živiny, 
která klouby posílí.  S přibýva-
jícím věkem se jinak přirozený 
mechanismus vyživování 
kloubní chrupavky zhoršuje, 
což vede k nižší zatížitelnosti 

kompletně zpevnit pohybový 
aparát. Proto je tak důležité 
zařadit do svého denního jídel-
níčku vedle pestré stravy i  cí-
lenou kloubní výživu.  Moder-
ní, rychlé a efektivní je užívání 
tzv. doplňků stravy, zvláště 
s obsahem kvalitního kolagenu, 
který je základní stavební a re-
generační látkou pro všechny 
klouby v těle. Buduje kloubní 
tkáně, chrupavky, šlachy,  kosti 
a svaly. Dopřejte kloubům také 
potřebné posilující minerá-
ly – vápník, hořčík a železo. 
Nezbytný je  vitamin C, který 
přirozenou tvorbu samotného 
kolagenu v těle stimuluje. 

Stadia artrózy dle stupně 
poškození:

1. stadium:  zúžení chrupavky, bolest při zatížení, 
ztuhnutí svalů

2. stadium:  zdrsnění chrupavky, bolest při pohybu
3. stadium:  úplné opotřebení chrupavky (broušení 

o kost, bolesti i v klidovém stavu)

Naše tělo a s ním i klouby podléhá 
přirozeným procesům stárnutí 

a opotřebení. Kvalitní výživa kloubů, 
pohyb a přiměřené zatížení jsou tím 
nejlepším způsobem, jak  udržovat 
klouby v dobré kondici a funkčnosti 

i v pozdějším věku.

3. stadium:  úplné opotřebení chrupavky (broušení 
o kost, bolesti i v klidovém stavu)

Naše tělo a s ním i klouby podléhá
přirozeným procesům stárnutí 

a opotřebení. Kvalitní výživa kloubů,

GELATINA PLUS

Radost z pohybu závisí na bezbolestné funkčnosti 
pohybového aparátu. Již ve věku 30 let dochází 
k mikroskopickým poškozením kolagenní výstelky
kloubů. Prvním krokem k udržení kloubů v dobré
kondici je posílení kloubní chrupavky potřebným
kolagenem.

✔ KOLAGEN Q-PREMIUM: vysoce čistý inovativně 
upravený kolagen se spektrem 20 aminokyselin, které tvoří
kolagen typu I-III

✔ VITAMIN C + VÁPNÍK + HOŘČÍK + ŽELEZO:
minerální spektrum nezbytných biogenních látek, které
zdravý kloubní aparát potřebuje každý den

D
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y

... pro dobrou kondici
kloubů

JEDINÝ PŘÍPRAVEK
S KOLAGENEM Q-PREMIUM®

NA TRHU

2777103/19

Sportovní Trefa

1/1 strany na spad 215 x 290 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 215 x 290 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  190 x 264 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 190 x 264 mm

260 000  Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Nedělní Sport    –    specifikaceSport magazín    –    formáty

Tisk

tisk ...................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................................ novinový 45 g/m2 

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Černokostelecká 613/145, 110 00 Praha10 - Malešice   

Formáty

rozměr zrcadla  .................................... 263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana  .......................... 554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců ........................................................................................ 6
mm na 1 straně ....................................................................... 2 660 mm
šířka sloupce  .............................................................................40,5 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................... 4 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5 6
šířka v mm 40,5 85 129,5 174 218,5 263
pravidelný počet stran  ....................................................................... 16
min. plocha inzerátu  .........................................................1 sl. x 30 mm
min. velikost inzerátů v redakční části  ................................... 624 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–6 pracovních dnů před uveřejněním  .................................... 50 %
5 pracovních dnů a méně  ........................................................... 100 %

Slevy za barvu

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

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 4 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

3 dny před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %
za poslední stranu  .........................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

Prospektové přílohy
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Nedělní Sport    –    formáty

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Den  vydání  Sport

1 mm/sloupec  neděle 75 Kč

1/1 strany 6 sl. x 380 mm/263 x 380 mm

160 000 Kč

junior page 5 sl. x 316 mm/218,5 x 316

 110 000 Kč

2/1 strany  554 mm x 380 m
 280 000 Kč

1/2 strany na šířku 6 sl. x 185 mm/263 x 185 mm

 85 000 Kč

1/2 strany na výšku 3 sl. x 380 mm/129,5 x 380 mm

 85 000 Kč

1/3 strany na výšku 2 sl. x 380 mm/85 x 380 mm

 60 000 Kč

1/3 strany na šířku 6 sl. x 120 mm/263 x 120 mm

 60 000 Kč

1/4 strany na šířku 6 sl. x 90 mm/263 x 90 mm

 45 000 Kč

1/4 strany A 3 sl. x 185 mm/129,5 x 185 mm

 45 000 Kč

1/6 strany na výšku 2 sl. x 185 mm/85 x 185 mm

 35 000 Kč

1/6 strany na šířku 3 sl. x 120 mm/129,5 x 120 mm

 35 000 Kč

1/8 strany 2 sl. x 140 mm/85 x 140 mm

 25 000 Kč

podval 6 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

 110 000 Kč
TITULNÍ 

STRANA

ucho B 80 x 100 mm

 70 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho A 2 sl. x 40 mm/85 x 40 mm

 35 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

 Vkládaná čtyřstrana
4/1 strany  
1 – 263 x 380 mm,  2 + 3 – 554 x 380mm, 4 – 263 x 380 mm

Výpočet ceny vkládané čtyřstrany. Cenu vkládané čtyřstrany vypočítáte, když 
tištěný náklad vynásobíte sazbou za kus. Tištěný náklad sdělí na vyžádání inzert-
ní oddělení.

Nedělní Sport    420 000 Kč 

TITULNÍ 

STRANA

Nedělní Trefa  
263 x 380 mm + 85 x 40 mm

90 000 Kč
+

Formáty na titulní straně

1 42  +  3

Speciální formáty

 Den  vydání  Sport

 neděle 315 000 Kčzadní strana 1/2 výška
 neděle 140 000 Kč1/3 na výšku na straně 3
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Coach    –    specifikace

Tisk

tisk ...................  archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky  ........................................................................ LK 135 g/m2 

papír textové části ............................................................ LWC 60 g/m2 

Tisk: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................ 215 x 280 mm
rozměr strany zrcadlo  ...................................................  188 x 244 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez
 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

14 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

14 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 10 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Slevy za barvu

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

Přirážky

za umístění v první třetině  .............................................................10 %
za speciální umístění .......................................................................20 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy 
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Všívané přílohy
Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava

Nedělní Sport    –    formáty
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Coach    –    formáty

2/1 strany na spad dvoustrana  430 x 280 mm

290 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm

 190 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm

170 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm

220 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 188 x 120 mm

90 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad  105 x 280 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 92 x 244 mm

90 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  73 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 244 mm

75 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  215 x 97 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 188 x 79 mm

75 000  Kč

1/1 strany na spad 215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 188 x 244 mm

 160 000 Kč

Coach   -   harmonogram 2021

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání úterý objednávek dodání podkladů

 1 5.1. 11.12.2020 11.12.2020

 2 2.2. 13.1. 13.1.

 3 2.3. 10.2. 10.2.

 4 6.4. 15.3. 15.3.

 5 4.5. 14.4. 14.4.

 6 1.6. 12.5. 12.5.

 7 7.7. st 15.6. 15.6.

 8 3.8. 14.7. 14.7.

 9 7.9. 18.8. 18.8.

 10 5.10. 14.9. 14.9.

 11 2.11. 12.10. 12.10.

 12 7.12. 16.11. 16.11.

 1/2022 04.01.2022 14.12.2021 14.12.2021
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iSport LIFE   –    specifikace

Tisk

tisk .................................................magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ......................................................................... LK 150 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 60 g/m2 

Tisk: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................ 215 x 290 mm
rozměr strany zrcadlo  ...................................................  190 x 264 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez
 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 8 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

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

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč
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1/3 strany na šířku na spad  215 x 97 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 190 x 84 mm

75 000  Kč

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání úterý objednávek dodání podkladů

 1 16.3. 22.2. 22.2.

 2 15.6. 24.5. 24.5.

 3 14.9. 23.8. 23.8.

 4 14.12. 22.11. 22.11.

iSport LIFE - harmonogram 2021

iSport LIFE   –    formáty

2/1 vnitřní dvoustrana na spad  430 x 290 mm
2/1 vnitřní dvoustr. na zrcadlo 400 x 264 mm

290 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 290 mm

 190 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 290 mm

170 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 290 mm

220 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  215 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 190 x 130 mm

90 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad  108 x 290 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 93 x 264 mm

90 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  75 x 290 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 264 mm

75 000  Kč

1/1 strany na spad 215 x 290 mm
1/1 strany na zrcadlo 190 x 264 mm

 160 000 Kč

1/4 strany A na spad 108 x 143 mm 
1/4 strany A na zrcadlo 93 x 130 mm

65 000 Kč

1/4 strany B na spad  215 x 81 mm
1/4 strany B na zrcadlo 190 x 63 mm

65 000 Kč

1/1 strany na spad 215 x 290 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 215 x 290 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  190 x 264 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 190 x 264 mm

260 000  Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Svět motorů, Auto Tip    –    specifikace

Tisk

tisk ................... archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .....................................................křídový lesklý 100 g/m2 

papír textové části Svět motorů ..................................... SC/A 56 g/m2 

papír textové části Auto Tipu .......................................... LWC 60 g/m2 

papír obálky speciálů ....................................křídový lesklý 130 g/m2

Svět motorů speciál papír textové části  ..................... SC/A+ 57 g/m2

Auto Tipu speciál papír textové části ............................ LWC 60 g/m2

počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk: Walstead Moraviapress s.r.o, U Póny 3061, 690 02 Břeclav

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................  217 x 287 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

Svět motorů – 14 pracovních dnů před uveřejněním.
Auto Tip – 14 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

Svět motorů – 10 pracovních dnů před uveřejněním.
Auto Tip – 10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45-17 pracovních dnů před uveřejněním  ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 8 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vklad bez pozice 1,90 Kč

 vklad na pozici 2,40 Kč

 vlep na pozici 2,90 Kč

 balení vzorku do fólie 3,40 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

K  ceně vkladu bude připočítána individuálně stanovená cena 
inzerce za celkový rozsah vkladu, jeho formát a obsah.

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy a příbaly
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Všívané přílohy
Postservis
(Česká pošta, s.p.,  
Postservis Praha,)
Poděbradská 312/39 
190 00  Praha 9
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Svět motorů, Auto Tip    –    harmonogramy 2021

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání pondělí objednávek dodání podkladů

 1 4.1. 11.12.2020 17.12.2020
 2 11.1. 18.12.2020 28.12.2020
 3 18.1. 29.12.2020 4.1.
 4 25.1. 5.1. 11.1.
 5 1.2. 12.1. 18.1.
 6 8.2. 19.1. 25.1.
 7 15.2. 26.1. 1.2.
 8 22.2. 2.2. 8.2.
 9 1.3. 9.2. 15.2.
 10 8.3. 16.2. 22.2.
 11 15.3. 23.2. 1.3.
 12 22.3. 2.3. 8.3.
 13 29.3. 9.3. 15.3.
 14 6.4. út 12.3. 19.3.
 15 12.4. 19.3. 25.3.
 16 19.4. 26.3. 1.4.
 17 26.4. 6.4. 12.4.
 18 3.5. 13.4. 19.4.
 19 10.5. 20.4. 26.4.
 20 17.5. 27.4. 3.5.
 21 24.5. 4.5. 10.5.
 22 31.5. 11.5. 17.5.
 23 7.6. 18.5. 24.5.
 24 14.6. 25.5. 31.5.
 25 21.6. 1.6. 7.6.
 26-27 28.6. 8.6. 14.6.
 28 12.7. 18.6. 24.6.
 29 19.7. 25.6. 1.7.
 30 26.7. 2.7. 12.7.
 31 2.8. 13.7. 19.7.
 32 9.8. 20.7. 26.7.
 33 16.8. 27.7. 2.8.
 34 23.8. 3.8. 9.8.
 35 30.8. 10.8. 16.8.
 36 6.9. 17.8. 23.8.
 37 13.9. 24.8. 30.8.
 38 20.9. 31.8. 6.9.
 39 27.9. 7.9. 13.9.
 40 4.10. 13.9. 17.9.
 41 11.10. 20.9. 24.9.
 42 18.10. 27.9. 4.10.
 43 25.10. 5.10. 11.10.
 44 1.11. 11.10. 15.10.
 45 8.11. 18.10. 22.10.
 46 15.11. 25.10. 1.11.
 47 22.11. 1.11. 5.11.
 48 29.11. 8.11. 12.11.
 49 6.12. 15.11. 22.11.
 50 13.12. 23.11. 29.11.
 51-52 20.12. 30.11. 6.12.
 01/2022 03.01.2022 13.12.2021 17.12.2021

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání pondělí objednávek dodání podkladů

 1 11.1. 17.12.2020 23.12.
 2 25.1. 5.1. 11.1.
 3 8.2. 19.1. 25.1.
 4 22.2. 2.2. 8.2.
 5 8.3. 16.2. 22.2.
 6 22.3. 2.3. 8.3.
 7 6.4. út 15.3. 19.3.
 8 19.4. 26.3. 1.4.
 9 3.5. 13.4. 19.4.
 10 17.5. 27.4. 3.5.
 11 31.5. 11.5. 17.5.
 12 14.6. 25.5. 31.5.
 13 28.6. 8.6. 14.6.
 14 12.7. 18.6. 24.6
 15 26.7. 2.7. 12.7.
 16 9.8. 20.7. 26.7.
 17 23.8. 3.8. 9.8.
 18 6.9. 17.8. 23.8.
 19 20.9. 31.8. 6.9.
 20 4.10. 13.9. 17.9.
 21 18.10. 27.9. 4.10.
 22 1.11. 11.10. 15.10.
 23 15.11. 25.10. 1.11.
 24 29.11. 8.11. 12.11.
 25 13.12. 23.11. 29.11.
 26 27.12. 6.12. 13.12.
01/2022 10.01.2022 20.12.2021 27.12.2021

Svět motorů Auto Tip

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka Téma
 vydání úterý objednávek dodání podkladů speciálu

 1 8.3. 16.2. 22.2. Technika

 2 7.6. 18.5. 24.5. Ojetiny

 3 13.9. 24.8. 30.8. Techniky

 4 29.11. 8.11. 12.11. Autotesty SUV

Svět motorů - speciály 2021

Samostatně prodejné speciály

Elektronický alarm EMA2 dokáže upo-
zornit na  vniknutí, odtah, manipulaci, 
náraz nebo změnu polohy až 3 telefonní 
čísla pomocí přednastavené SMS nebo 
hovoru. Nyní již není nutností alarm 
ovládat pouze pomocí SMS příkazů 
nebo prozvoněním. Součástí balení je 
klíčenka, pomocí které se alarm auto-
maticky aktivuje/deaktivuje.

Jednotka může být dobíjena pomocí 
powerbanky, adaptéru či USB kabelem, 
tudíž je schopna ochránit opravdu co-
koliv, ať už si ji vezmete do  karavanu, 
campu, hotelu, houseboatu nebo jen 
do vaší tašky.

K  autoalarmu může být připojena 
i GPS, díky které můžete sledovat v pří-
padě odcizení polohu vozidla. Výměnný 
akumulátor a  možnost rozšíření pů-
sobnosti alarmu pomocí bezdrátových 
periferií dělá z tohoto alarmu perfektní 
bezpečnostní prvek.

Jak EMA2 funguje?
Možností nastavení alarmu je mnoho, 

nicméně důraz je kladen na  jednodu-
chost ovládání. Zařízení se připojuje 
do 12V automobilové zásuvky. V přípa-
dě běžného uživatele zde bude nejspí-
še instalováno trvale, v případě použití 
ve  fl otile služebních vozů je ale samo-
zřejmě možné alarm mezi vozy libo-
volně přenášet. Právě v  tom tkví jedna 
z největších výhod tohoto alarmu.

V případě moderních vozů napětí v za-
palování po vypnutí buď zůstává, nebo 
ne. V prvním případě je situace značně 
jednodušší, jednotka se neustále dobíjí 
a  je tak stále na  příjmu. Pro druhý pří-
pad je alarm vybaven 320mAh Li-Ion 
akumulátorem. Funkce "režim spánku" 
dodá alarmu výdrž v řádu několika dní. 
Nemusíte se tak bát, že by váš majetek 
byl po jediné noci nechráněn.

Pokud není možné alarm napoji 

Sníte o zařízení, které vám bezpečně ohlídá váš vůz 
v noci před domem, na parkovišti během nákupu 
či návštěvy kina? Které bude cenově dostupné, 
kvalitní, nebudete mít problém s jeho instalací 
ani ovládáním? Pak vězte: sen se stává realitou.

ČESKÁ 
NOVINKA, 
která nemá 
         ve světě 
        obdoby

Ema2 je dostatečně 
sofi stikovaná a umí hlásit 
těmito způsoby:

•  součástí balení je klíčenka, 
pomocí které se alarm automaticky 
aktivuje/deaktivuje.

• volání při poplachu
• SMS při poplachu
•  odposlech kabiny vozidla 

při poplachu 

Dále je možno nastavit:
•  potvrzení aktivace krátkým 

prozvoněním

na počítač, lze ho 
ovládat pomocí 
jednoduchých 
SMS příkazů. 
Takový příkaz 
( o p a t ř e n ý 
bezpečnost-
ním kódem) 
s a m oz ře j m ě 
nemůže přijít od  každého, ovládat 
alarm touto cestou je povoleno pouze 
prvnímu přednastavenému číslu v jeho 
konfi guraci.

Jednotka nabízí využití těchto senzo-
rů: čidlo otřesu včetně nastavení citli-
vosti, detekce naklonění (odtah), mož-
nost rozšíření o  externí bezdrátová čidla 
(otřesové, pohybové, kombinované) 
a  GPSku. Pokud jde o  citlivost alarmu, 

ve  vý-
chozím 

stavu re-
gistruje pouze 

výrazné náklony vozidla 
a  neovlivní ji ani nějaký ten 

hlučnější automobil parkující 
na  vedlejším místě. Citlivost je ale jed-
ním z parametrů, které se dají uživatel-
sky nastavit. Každý si tak zvolí citlivost 
senzorů podle svého gusta.

Uvažujete-li o  podobném zařízení, 
pak rozhodně tento alarm neopomeň-
te zařadit do  svého výběru. Za  cenu, 
za  kterou je nabízen, představuje se 
svým poměrem cena/výkon skvělou al-
ternativu k alarmům klasickým. 

Tohle se může stát i vám
buďte krok před zloději

EMA2

KOMERČNÍ PREZENTACE

279531/16

Motoristická Trefa

 Den Uzávěrka Uzávěrka téma
 vydání objednávek dodání podkladů speciálu

  15.3. 23.2. 1.3. Obytné vozy a přívěsy

 12.4. 19.3. 25.3. Auto na jaro

 24.5. 4.5. 10.5. Autem k moři

 7.6. 18.5. 24.5. Technologie v autech

 4.10. 13.9. 17.9. Zimní pneumatiky

 8.11. 18.10. 22.10. Povinné ručení

 29.11. 8.11. 12.11. Jezdíme na elektřinu

Formátově vyšší přílohy v roce 2021
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Svět motorů, Auto Tip    –    formáty

1/1 str. na spad - 2. strana obálky 217 x 287 mm
1/1 str. na zrcadlo - 2. strana obálky 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 220 000 Kč 210 000 Kč

2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 str. na spad - 3. strana obálky 217 x 287 mm
1/1 str. na zrcadlo - 3. strana obálky 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 200 000 Kč 190 000 Kč

3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 287 mm

 Svět motorů Auto Tip

 250 000 Kč 240 000 Kč
4. 

STRANA 

OBÁLKY

2/1 vnitřní dvoustrana  434 x 287 mm

 Svět motorů Auto Tip

 300 000 Kč 280 000 Kč

junior page na spad 159 x 202 mm
junior page na zrcadlo 148 x 190 mm

 Svět motorů Auto Tip

 160 000 Kč 150 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 200 x 132 mm

 Svět motorů Auto Tip

 110 000 Kč 100 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad 108 x 287 mm
1/2 strany na výsku na zrcadlo 98 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 110 000 Kč 100 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  74 x 287 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 64 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 90 000 Kč 80  000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 200 x 86 mm

 Svět motorů Auto Tip

 90 000 Kč 80 000 Kč

1/6 strany strany na výšku  64 x 132 mm

 Svět motorů Auto Tip

 50 000 Kč 45 000 Kč

1/6 strany strany na šířku  98 x 86 mm

 Svět motorů Auto Tip

 50 000 Kč 45 000 Kč

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
1/1 strany na zrcadlo 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 190 000 Kč 180 000 Kč

1/4 strany A na zrcadlo  98 x 132 mm

 Svět motorů Auto Tip

 75 000 Kč 70 000 Kč

1/4 strany na výšku na spad 52 x 287 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 47 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 75 000 Kč 70 000 Kč

1/4 strany na šířku – podval na spad 217 x 76 mm
1/4 strany na šířku – podval na zrcadlo 200 x 63 mm

 Svět motorů Auto Tip

 75 000 Kč 70 000 Kč

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
1/1 strany na zrcadlo 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 135 000 Kč 130 000 Kč

Motoristická Trefa

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 287 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 340 000 Kč 320 000 Kč

PRVNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

2. 

STRANA 

OBÁLKY
+

2/1 vnitřní dvoustrana - středové panorama 
 434 x 287 mm

 Svět motorů Auto Tip

 350 000 Kč 330 000 Kč
STŘEDOVÉ

PANORÁMA

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 287 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 320 000 Kč 300 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Auto Tip Klassik    –    specifikace

Samostatně prodejné speciály

Auto Tip Klassik - harmonogram 2021

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání pondělí objednávek dodání podkladů

 1 18.1. 28.12.2020 4.1.

 2 15.2. 26.1. 1.2.

 3 15.3. 23.2. 1.3.

 4 12.4. 19.3. 25.3.

 5 10.5. 27.4. 3.5.

 6 21.6. 1.6. 7.6.

 7 19.7. 25.6. 1.7.

 8 16.8. 27.7. 2.8.

 9 13.9. 24.8. 30.8.

 10 11.10. 20.9. 24.9.

 11 22.11. 1.11. 5.11.

 12 20.12. 30.11. 6.12.

 01/22 17.1.2022 28.12.2021 3.1.2022

Tisk

tisk ................... archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křídový lesklý 130 g/m2

papír textové části ............................................ UPM Star Mat 70 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk: Walstead Moraviapress s.r.o, U Póny 3061, 690 02 Břeclav

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................  217 x 287 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

14 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45-17 pracovních dnů před uveřejněním  ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 8 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vklad bez pozice 1,90 Kč

 vklad na pozici 2,40 Kč

 vlep na pozici 2,90 Kč

 balení vzorku do fólie 3,40 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

K  ceně vkladu bude připočítána individuálně stanovená cena 
inzerce za celkový rozsah vkladu, jeho formát a obsah.

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy a příbaly
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Všívané přílohy
Postservis
(Česká pošta, s.p.,  
Postservis Praha,)
Poděbradská 312/39 
190 00  Praha 9



19

Auto Tip Klassik    –    formátyAuto Tip Klassik    –    specifikace

1/1 str. na spad - 2. strana obálky 217 x 287 mm
1/1 str. na zrcadlo - 2. strana obálky 200 x 270 mm

  210 000 Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 str. na spad - 3. strana obálky 217 x 287 mm
1/1 str. na zrcadlo - 3. strana obálky 200 x 270 mm

  190 000 Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 287 mm

  240 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

2/1 vnitřní dvoustrana  434 x 287 mm

  280 000 Kč

junior page na spad 159 x 202 mm
junior page na zrcadlo 148 x 190 mm

  150 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 200 x 132 mm

  100 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad 108 x 287 mm
1/2 strany na výsku na zrcadlo 98 x 270 mm

  100 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  74 x 287 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 64 x 270 mm

  80  000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 200 x 86 mm

  80 000 Kč

1/6 strany strany na výšku  64 x 132 mm

  45 000 Kč

1/6 strany strany na šířku  98 x 86 mm

  45 000 Kč

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
1/1 strany na zrcadlo 200 x 270 mm

  180 000 Kč

1/4 strany A na zrcadlo  98 x 132 mm

  70 000 Kč

1/4 strany na výšku na spad 52 x 287 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 47 x 270 mm

  70 000 Kč

1/4 strany na šířku – podval na spad 217 x 76 mm
1/4 strany na šířku – podval na zrcadlo 200 x 63 mm

  70 000 Kč

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
1/1 strany na zrcadlo 200 x 270 mm

 130 000 Kč

Motoristická Trefa

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 287 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

  320 000 Kč

PRVNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

2. 

STRANA 

OBÁLKY
+

2/1 vnitřní dvoustrana - středové panorama 
 434 x 287 mm

  330 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA

1/1 strany na spad 217 x 287 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 287 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

  300 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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AutoProfi    –    specifikace

Tisk

tisk ..................................................................................... archový ofset
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .................................................... křídový lesklý 115 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 80 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................ 217 x 290 mm
rozměr strany zrcadlo .....................................................200 x 270 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

18 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

14 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 10 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu  ..............................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vklad bez pozice 1,90 Kč

 vklad na pozici 2,40 Kč

 vlep na pozici 2,90 Kč

 balení vzorku do fólie 3,40 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

K ceně vkladu bude připočítána individuálně stanovená cena in-
zerce za celkový rozsah vkladu, jeho formát a obsah.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
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AutoProfi    –    specifikace AutoProfi    –    formáty

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 217 x 290 mm
1/1 strany na zrcadlo - 2. strana obálky 200 x 270 mm

130 000  Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad  - 3. strana obálky 217 x 290 mm
1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 200 x 270 mm

110 000  Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 290 mm

140 000  Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 200 x 132 mm

60 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  108 x 290 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 98 x 270 mm

60 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  74 x 290  mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 64 x 270 mm

40 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 200 x 86 mm

40 000  Kč

1/8 strany standardní na zrcadlo 98 x 63 mm

20 000  Kč

1/1 strany na spad  217 x 290 mm
1/1 strany  na zrcadlo 200 x 270 mm

100 000  Kč

1/1 1. inzertní strana na spad  217 x 290 mm
1/1 1. inzertní strana na zrcadlo 200 x 270 mm

120 000  Kč

1/1 2. inzertní strana na spad  217 x 290 mm
1/1 2. inzertní strana na zrcadlo 200 x 270 mm

110 000  Kč

1/4 strany standardní na zrcadlo 98 x 132 mm

30 000  Kč

1/4 strany na výšku na spad  52 x 290 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 47 x 270 mm

30 000  Kč

1/4 strany na šířku – podval na spad  217 x 76 mm
1/4 strany na šířku – podval na zrcadlo 200 x 63 mm

30 000  Kč

2/1 strany na spad dvoustrana  434 x 290 mm

160 000 Kč

junior page na spad 159 x 202 mm
junior page na zrcadlo 148 x 190 mm

80 000  Kč

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání úterý objednávek dodání podkladů

 1-2 2.2. 7.1. 13.1.

 3 2.3. 4.2. 10.2.

 4 6.4. 9.3. 15.3.

 5 4.5. 8.4. 14.4.

 6 1.6. 6.5. 12.5.

 7-8 7.7. st 9.6. 15.6.

 9 7.9. 12.8. 18.8.

 10 5.10. 8.9. 14.9.

 11 2.11. 6.10. 12.10.

 12 7.12. 10.11. 16.11.

 1/2022 04.01.2022 08.12.2021 14.12.2021

AutoProfi   -   harmonogram 2021

1/1 strany na spad 217 x 290 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 290 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

  180 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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4Fleet    –    specifikace

Tisk

tisk ...................................................................................   archový ofset 
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ......................................mat + lamino mat KM 300 g/m2

papír textové části .............................................................KM 115 g/m2 

Tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................ 217 x 290 mm
rozměr strany zrcadlo .....................................................200 x 270 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

19 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

12 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za umístění v první třetině titulu ....................................................10 %
za speciální umístění .......................................................................20 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vkládání, vlepení  do 20 g 3,50 Kč

 vkládání, vlepení  do 40 g 4,50 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inzertním oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

30 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po předchozí 
dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
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4Fleet    –    formáty

2/1 strany na spad dvoustrana  434 x 290 mm

280 000 Kč

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 290 mm

240 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na výšku na spad  108 x 290  mm
1/2 strany na výšku zrcadlo 98 x 270 mm

100 000  Kč

1/1 strany na spad 217 x 290  mm
1/1 strany zrcadlo 200 x 270 mm

 180 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 217 x 290  mm
1/1 strany zrcadlo - 2. strana obálky 200 x 270 mm

 210 000 Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 217 x 290  mm
1/1 strany zrcadlo - 3. strana obálky 200 x 270 mm

190 000 Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 200 x 132 mm

100 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  74 x 290 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 64 x 270 mm

80 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 200 x 86 mm

80 000  Kč

1/4 strany klasická na zrcadlo 98 x 132 mm

 70 000 Kč

1/4 strany na výšku na spad 52 x 290 mm
1/4 strany na výšku zrcadlo 47 x 270 mm

 70 000 Kč

1/4 strany na šířku na spad  217 x 76 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 200 x 63 mm

70 000 Kč

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání středa objednávek dodání podkladů

 1 24.3. 25.2. 8.3.

 2 30.6. 3.6. 14.6.

 3 22.9. 26.8. 6.9.

 4 1.12. 3.11. 12.11.

4FLEET   -   harmonogram 2021

1/1 strany na spad 217 x 290 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 290 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

 320 000 Kč

PRVNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

2. 

STRANA 

OBÁLKY
+

2/1 vnitřní dvoustrana - středové panorama 
 434 x 290 mm

 330 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA

1/1 strany na spad 217 x 290 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 290 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

 300 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Reflex / Reflex komerční přílohy    –    specifikace

Tisk

tisk ..................  archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křídový lesklý 130 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 60 g/m2 

vzdálenost grafických prvků od okraje stránky je jinak +/- 3 mm
počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk bloku: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Formáty

rozměr strany spad  .......................................................  217 x 290 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez
 

Podklady
Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

17 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

5 týdnů před uveřejněním  ............................................................  25 %
4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
3 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 6 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za umístění v první třetině titulu ....................................................20 %
za umístění v první polovině titulu ................................................10 %
za speciální umístění na pozici  ......................................................25 %
za 1. inzertní stranu ..........................................................................30 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vklad do 10 g 2,40 Kč

 vklad do 20 g 2,80 Kč

 vklad do 30 g 3,00 Kč

 vklad do 40 g 3,20 Kč

 vklad do 50 g 3,40 Kč

 vklad do 70 g 3,60 Kč

 vklad do 90 g 3,80 Kč

 vklad do 120 g 4,20 Kč

 vklad do 150 g 4,80 Kč

 vklad na pozici +0,30 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

7 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze 
po předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy 
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Všívané přílohy
Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava

Speciální možnosti inzerce

• výroba a vkládání plakátů,
•  vkládání drobných reklamních předmětů  

a zatavení časopisu do fólie,
• všívání na střed časopisu,
•  našívaná příloha v horním nebo spodním závěsu,
• vlepování na pozici,
• přepáskování časopisu,
• samolepky,
• klopový přebal (obálka s klopou),
• klopa s výsekem (klopa vyseknutá do určitého tvaru),
• netradiční rozměry a umístění.

Přepáskování
časopisu

LetákVlepování na pozici

Netradiční rozměry a umístění
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se kompetence daly vracet na ná-
rodní úroveň. Polákům se rovněž 
podařilo odložit změnu váhy hlasů 
při většinovém hlasování o sedm 
let a tak podobně. Reformní smlou-
va prostě má brzdy a pojistky, ne-

Smlouva není ústava
Nedávno jste napsal, že je dob-
ře, když euroústava před dvěma 
lety neprošla, protože Evropa ne-
byla zralá na tak hlubokou formu 
integrace. Dnes je na stole tzv. 
reformní smlouva, o níž analy-
tici tvrdí, že se z devadesáti pro-
cent s euroústavou shoduje. Na 
ni už jsme zralí?

Opakuji, že Evropa na ústavu 
zralá nebyla, není a v dohledné 
době nebude. Reformní smlouva 
ale nemá ústavní charakter. Pů-
vodním záměrem zemí EU také 
vůbec nebylo psát ústavu. V roce 
2003 se sešel konvent, na němž měl 
být vypracován podklad pro refor-
mu unijních institucí. Teprve zde 
někteří ambiciózní politici vytvo-
řili evropskou ústavu, která byla 
před dvěma lety odmítnuta voliči 
ve Francii a Nizozemsku. Poté se 
pomalu začalo pracovat na novém 
dokumentu.
Proč se vůbec k reformě evrop-
ských institucí přistupovalo?

Velké státy se obávaly, že po roz-
šíření Unie o bývalé východoev-
ropské země poklesne jejich vliv, 
neboť rozhodovací proces bude 
příliš komplikovaný. V reformní 
smlouvě je skutečně většina věcí 
z euroústavy. Důvodem je, že je-
jím základem byla reforma rozho-
dovacích procedur, což přešlo i na 
reformní smlouvu. Mimochodem, 
ze sedmadvaceti členských zemí 
nechtělo v následných jednáních 
osmnáct na euroústavě změnit ani 
čárku. Když si uvědomíte, že vy-
tváření takového textu je založeno 
na shodě, musíte dospět k závěru, 
že nějaký kompromis byl nutný. 
Když si člověk porovná euro-
ústavu a reformní smlouvu, vý-
sledkem je konstatování: forma 
jiná, absentuje zde evropská 
symbolika (prezident, ministr 
zahraničí, hymna), ale z hlediska 
rozdělení moci jde o tentýž do-
kument. Nebylo smyslem euro-
ústavu jen vnějškově pozměnit, 
aby se mohlo říct: podívejte, to 
není ústava, jejíž schvalování by 
muselo projít referendem, takže 
stačí, když dokument odhlasují 
parlamenty?

Neexistuje jeden evropský zá-
jem, ale jen zájmy členských států. 
Chci tím říct, že nevylučuji, že ně-
kdo měl motivace, o nichž mluvíte. 
Ještě ale k symbolice. Na rozdíl od 
vás bych její odstranění nepodce-
ňoval, protože v mezinárodní po-

litice je důležitější, než si možná 
myslíte. Nejde jenom o evropskou 
vlajku a hymnu, ale celé ukotvení 
dokumentu. To prostě není klasic-
ká ústava.
Dobře, ale šedesát význam-
ných pravomocí národního stá-
tu přechází na nadnárodní úro-
veň a zhruba třicet hlasování se 
z jednomyslnosti přeměňuje na 
většinové. To je výrazný zásah 
do pravomocí České republiky. 

V mnoha případech se jedná 
o rozhodování o justičních a bez-
pečnostních věcech v souvislosti 
se vstupem do tzv. schengenského 
prostoru. Na jedné straně budeme 
mít více svobody v přeshraničním 
pohybu, na straně druhé to skýtá 
větší rizika, na něž musí Evropská 
unie nějak reagovat. Vezměte si 
předchozí smlouvy, které vymezu-
jí fungování EU – maastrichtská, 
amsterdamská, niceská. Všechny 
znamenaly postupný přechod od 
zásady jednomyslného k většino-
vému rozhodování a také se ne-
mluvilo o ústavních převratech. 
Proč každé zhruba čtyři roky při-
cházejí představitelé EU s novou 
smlouvou, která automaticky 
odebírá další a další kompetence 
národním státům? 

Myslím, že tato reformní smlou-
va bude na dlouhou dobu posled-
ním dokumentem podobného dru-
hu. Měli bychom si pár let počkat, 
jaké bude mít praktické důsledky. 
Co si ale budeme nalhávat? Podsta-
tou této reformy je řešení toho, kdo 
bude mít větší vliv na mocenské 
rozhodování v Evropské unii po 
dvojím rozšiřování. Navíc předcho-
zí, niceská smlouva byla splácaná 
na poslední chvíli a některé věci 
nechávala nedořešené. 
Co je to za energii, která žene 
integraci neustále vpřed, „přes 
spáleniště, přes krvavé řeky“?

(Smích). Je jasné, že to ženou 
dopředu evropské elity, které z ní 
mají větší profi t než normální lidé. 
I elity si ale musí dát pozor, aby se 
nůžky mezi názory obyčejných lidí 
a jimi samými příliš nerozevíra-
ly, čehož jsme byli svědky v době 
odmítnutí euroústavy ve Francii 
a Nizozemsku. Na druhou stranu: 
reformní smlouva je sňatek z rozu-
mu, s nímž se dá docela dobře žít. 
Ve fázi vyjednávání jsme se s Bri-
ty a Poláky snažili posílit kontrol-
ní funkce národních parlamentů. 
Dosáhli jsme například toho, aby 
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jenom plyn. Bude hodně záležet na 
tom, jak se je státní správa a náš 
Parlament naučí používat. 
Jak to dopadlo s tzv. joaninskou 
klauzulí, která by umožnila 

menším státům na „rozumnou 
dobu“ pozdržet rozhodnutí vět-
šiny?

Tohle byl původně nápad Po-
láků, který jsme podpořili, a je to 
přesně jedna z těch brzd a pojistek, 
o níž jsem mluvil. 
Proč se nepodařilo prosadit pří-
mo do textu reformní smlouvy 
český návrh na oboustrannou 
fl exibilitu? Tedy aby kompetence 
mohly přecházet nejen do Bruse-
lu, ale i opačným směrem k ná-
rodním státům? 

Asi znáte metaforu, že kapři 
si svůj rybník nikdy nevypustí. 
Evropská komise nechtěla přijít 
o vliv, a tak je náš požadavek pouze 
součástí právně nevymahatelné-
ho usnesení. Na druhou stranu se 
jedná o politický závazek, a pokud 
se na něm někdy Evropská rada 
shodne, tak ho Evropská komise 
provede. 
České politické elity se dohod-
ly na tom, že reformní smlouva 
bude schvalována nikoli v refe-
rendu, ale hlasováním v Parla-
mentu. Neobejdete tím usnesení 
kongresu ODS z listopadu 2006, 
které odmítá další předávání 
kompetencí do Bruselu?

Koncem listopadu proběhne dal-
ší kongres, kde se budeme snažit 
toto usnesení zrušit, neboť nám 
zatím znemožňuje přijmout tuto 
smlouvu. To je fakt. 
Zvnějšku to vypadá, jako by ODS 
vyměnila se dvěma koaličními 
partnery svůj evropský program 
za podporu amerického radaru. 
Je to tak? 

Mezi evropskou smlouvou a ra-
darem žádná souvislost není. 
Registruji debatu, zda reformní 
smlouvu schválit v Parlamen-

        Každý den vyhledává Vaše služby
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* Zdroj počtu užití Zlatých stránek: výzkum MML 2005, 
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existovala důkladná zpráva mezi-
národní skupiny, která v roce 1943 
odjela na katyňská místa a exhu-
movala mrtvoly zavražděných 
důstojníků. Jenomže Burděnkova 
komise po válce všechno obráti-
la a lež šířila dál. S tím se ale teh-
dy nedalo nic dělat – těžko by tolik 
vzývané přátelství Polska a Sovět-
ského svazu mohlo existovat, kdy-
bychom měli v naší společné mi-
nulosti událost, jakou byla Katyň. 
Ve vašem fi lmu se mimo jiné ob-
jevuje důstojník, který si dělá 
stále poznámky – postava jaké-
hosi svědka. Je to Józef Czap-
ski?

V tomhle případě 
jsem využil materi-
ály z pozůstalostí 
lidí, kteří v Katy-
ni zahynuli. Na-
příklad existuje 
zápisník majora 
Solského, na-
lezený v jámě 
u jeho mrtvo-
ly. Byl jedním 
z prvních vo-
jáků, jehož tělo 
bylo exhumováno. 
Obsah zápisníku 
pak rekonstruovali 
v Krakově, kam byly 
přiváženy všechny do-
kumenty, neboť ve měs-
tě se nacházelo sídlo Ge-
nerálního gouvernementu 
a zástupci soudního lékařství 
všechno pečlivě pročítali. Zá-
pisník majora Solského se liší od 
všech ostatních svědectví v tom, 
že je v něm zaznamenána posled-
ní věta, asi těsně před smrtí. Píše, 
že už vidí vilu, kde se vykonávaly 
rozsudky smrti, že musí odevzdat 
osobní věci a dokumenty a že je 
šest hodin ráno. Ta poslední věta 
zní: „Co se s námi stane?“ Celá 
zrůdnost tohoto zločinu spočívala 
v tom, že důstojníci absolutně ne-
věděli, co s nimi v příštích dnech 
i hodinách bude.
Někdo může namítnout: dvacet 
tisíc lidí, navíc vojáků. Proč se 
nepostavili na odpor?

Tedy za prvé: oněch dvacet ti-
síc nikdy nebylo pohromadě, byli 
rozmístěni do několika táborů na 
území Sovětského svazu. Za druhé: 
neustále byli Sověty manipulová-
ni. Například uprostřed noci přišel 
do jejich baráku důstojník NKVD 
s otázkou: „Kdo z vás umí rumun-
sky?“ Tu a tam se někdo přihlásil. 
Někteří si hned říkali: asi nás po-
šlou do Rumunska. „A kdo mluví 
francouzsky?“ Těch už bylo hodně. 
Určitě si říkali: nás pošlou do Fran-
cie. Vezli je vlakem, nikdo nevěděl 

kam, vezli s nimi i jejich zavazadla. 
Aby všechno vypadalo úplně nor-
málně. Tohle byly metody NKVD. 
Do chvíle, než vám někdo položí 
k hlavě revolver, se bouřit nebu-
dete.
S Czapským jste o těchto věcech 
hovořili, když jste se setkali před 
lety v Paříži. Už tehdy jste myslel 
na natočení fi lmu?

Tehdy neexistovala žádná nadě-
je na fi lm. V Polsku byl vyhlášen 
výjimečný stav, vládl Jaruzelski 
a ani jsem nevěřil, že někdy budu 
žít ve svobodné společnosti. Mys-

lel jsem si, že se 
konce so-

vět-
ského 
impéria ne-
dožiji. Když jsem 
se dostal do Paříže, 
mohl jsem svobodně roz-
mlouvat s člověkem, který tu hrů-
zu prožil. Zajímalo mě to opravdu 
osobně, protože v Katyni zavraždili 
i mého otce. 
Jak jste psal scénář fi lmu, jeho 
postavy?

Film je poskládán z různých 
fragmentů, úryvků z deníků a po-
známek, reálných příběhů růz-
ných postav. Proto jsem to nakonec 
zkomponoval tak, že se nejedná 
o jednu rodinu, ale o čtyři příběhy, 
které se různě prolínají. Měl jsem 
k dispozici různá svědectví. Na-
příklad ve fi lmu dva rudoarmejci 
trhají u nádraží polskou vlajku na 
dvě části. Mě by něco takového ani 
nenapadlo. Ve skutečnosti se jed-
nalo o celou ulici a těch vlajek tam 
bylo mnohem víc. Rudoarmejci 
procházeli ulicí a vlajky strhávali, 

protože bílá polovina se jim hodi-
la na onuce do bot a rudou věšeli. 
Nebo postava ruského důstojní-
ka – to je příběh převzatý ze dvou 
poznámek z vojenských deníků. 
Jedna vypráví o tom, že jistý ruský 
důstojník zachránil manželku pol-
ského důstojníka a její dceru. Když 
prý příslušník NKVD vstoupil do 
jejich bytu, tak řekl, že tam žádná 
polská žena nebydlí, a obě zatím 
mohly vyběhnout zadními dveř-
mi na dvůr. A druhý příběh hovoří 
o tom, že důstojník Rudé armády jí 
navrhl, že se s ní ožení, aby si za-
chránila život.

Pravda je přitom taková: 5. 
dubna 1940 začaly popravy mužů 
a 13. dubna během jedné noci 

NKVD zatkl všechny manžel-
ky důstojníků na polském 

území, které obsadila 
Rudá armáda. Jak je 

vyslídil? Povolil 
polským dů-

stojníkům 
napsat 

man-
žel-

kám dopis a ty pak svým manže-
lům směly odpovědět. NKVD si tak 
pořídil soupis všech adres a v oka-
mžiku, kdy jeho příslušníci vraž-
dili polské důstojníky, pozatýkal 
všechny polské ženy a děti, celé 
rodiny a deportoval je do dalekého 
Kazachstánu. Aby nikdo z blízkých 
nepátral po osudech zavražděných 
polských důstojníků. Byla to dů-
sledně promyšlená akce. 
Ve vašem fi lmu také ukazuje-
te, jak nacisté nechali v aule Ja-
gellonské univerzity v Krako-
vě shromáždit celý profesorský 
sbor, načež všechny jeho členy 
bez ohledu na zdravotní stav 
a stáří nahnali na připravená ná-
kladní auta a deportovali je do 

koncentračních táborů. Jaký byl 
jejich další osud?

Profesoři Jagellonské univerzi-
ty byli z velké části absolventy ně-
meckých univerzit nebo přednáše-
jícími na německých a rakouských 
univerzitách. Když Němci obsadili 
Polsko, tak je ani ve snu nenapadlo, 
že by byla uzavřena univerzita. 
A tak na začátku školního roku na 
podzim roku 1939 uspořádali mši 
svatou v kostele svaté Anny, ob-
lékli se do talárů a jako vždy prošli 
z kostela do budovy Collegium No-
vum. Němci ještě pár dnů počkali, 
potom rozeslali všem pozvánky, 
aby se 6. listopadu 1939 dostavili na 
určené místo. Většina z nich s rek-
torem v čele se dostavila, protože 
se domnívala, že se bude s Němci 
jednat o podmínkách zahájení aka-
demického roku. Ale Němci chtě-
li od počátku ukázat, že jakákoliv 
dohoda je naprosto vyloučená. Tu 
scénu jsem natočil přesně podle 
dochovaných záznamů. Protože je 
například slovo od slova zazname-
náno, co řekl onen esesák, který 
měl ke shromážděným profesorům 
proslov. 

Potom do sálu vtrhlo vojsko 
a všechny shromážděné zatklo. 
Velká část profesorů už byli pánové 
v pokročilém věku. Většina jich bě-
hem krátké doby zemřela v Gross-
Rosenu, kam je po zatčení umístili. 
Proč Němci přistoupili k tako-
vé akci?

Aby od začátku šířili strach. 
Zkrátka se nebudou s nikým 

o ničem bavit. Sa-
mozřejmě protesto-
vali švýcarští vědci, 
Maďaři, Španělé, 
Italové. Malá sku-
pinka z těch zatče-
ných profesorů se 
nakonec vrátila do 
Krakova. Většina 
z nich však zahy-
nula. Ale o co mně 

v téhle scéně hlavně šlo? Ukázat, 
že jak na straně Hitlera, tak na 
straně Stalina se vynořuje iden-
tický plán – zlikvidovat inteligen-
ci. A když zlikvidujete inteligenci, 
pak si v podstatě můžete dělat, co 
budete chtít. Dokonce existují fo-
tografi e, bohužel o tom ale nejsou 
žádné písemné dokumenty, na 
nichž je zachyceno setkání funkci-
onářů gestapa s důstojníky NKVD 
v polském Zakopaném. O čem tam 
tehdy vyjednávali, nevíme. To jsou 
zatím neprobádané kapitoly našich 
nejnovějších dějin.

Pak se ale stane, že přátelé z Rus-
ka, kteří přijeli na premiéru, mi 
řeknou: „No tak to ne, ty nemůžeš 
v Rusku ukazovat důstojníky ge-
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chtěli být jízliví, tak hájí pro své 
členy-veterináře právo na marže za 
léky. Její argumentace je však ne-
průstřelná. 

Novela by v praxi vedla v českém 
prostředí ke snadno představitel-
nému kolotoči. Velkochovatel chce 
nakupovat léky – třeba antibiotika 
nebo hormony – co nejvýhodněji, 
tudíž se dohodne s veterinářem na 
vystavení receptu na co největší 
množství. Veterinář mu onen re-
cept rád napíše, protože je veden 

komerčním zájmem – nechce přijít 
o klienta. Pokud mu recept nenapí-
še, tak si jej chovatel sežene u sou-
sedního veterináře. Vyzbrojen re-
ceptem výhodně nakoupí plnou 
paletu hormonů a antibiotik a na-
dále je jen na něm, jak s nimi bude 
zacházet. Doktora už k tomu de fac-
to nepotřebuje.

Domyslet všechny možné příbě-
hy, které může načít tento scénář, 
je skoro nemožné a mrazí z nich 
v zádech. Kravičky budou vesele 
požírat hormony a antibiotika pod-
porující jejich růst a ty pak budou 
v mase konzumovat i lidé. Se všemi 
nepříznivými zdravotními násled-
ky. Navíc vzniká i další pikantní 
problém. Řada veterinárních lé-
čiv obsahuje efedrin, látku, z níž je 
více než snadné vyrobit pervitin. 
Další „zvířecí“ léky obsahují mimo-
řádně silný, zákeřný a nebezpečný 
syntetický halucinogen Ketamin. 

Protidrogová policie už léta řeší 
snadnou dostupnost některých 
léků na chřipku obsahujících pseu-
doefedrin – i z něj se dá perník vy-
robit. Z veterinárního efedrinu by 
byla droga ovšem mnohem silnější, 
a navíc – veterinární léčiva se dají 
nakupovat po kilech mnohem ne-
nápadněji než ta určená lidem.

LÉKY CHOVATELŮM!
Když v polovině října začala tis-

ková konference, kterou k téma-

tu svolala veterinární komora do 
pražské kavárny Louvre, byla at-
mosféra ještě napjatější než v ordi-
naci doktora Matušiny. Kromě něj 
seděl za řečnickým stolkem i pre-
zident komory doktor Karel Dani-
el a další člen představenstva, Jan 
Černý, a všichni mluvili obsahově 
stejně jako před deseti dny Matuši-
na. Nebylo divu, vždyť Parlament 
propustil novelu druhým čtením. 
Pánové zopakovali to, co psáno 
výše, a pak se v hledišti projevil 
jakýsi nepokoj. Muž solidního ze-

vnějšku až hmatatelně vypadal, že 
s pány veterináři nesouhlasí.

Oslovil jsem ho – byl to docent 
inženýr Jiří Motyčka, CSc., ředitel 
Svazu chovatelů holštýnského sko-
tu ČR. Proč nesouhlasí? Pan ředitel 
mnoha slovy vysvětlil, že žádné 
porušení pravidel zacházení s léky 
nehrozí, a tudíž nehrozí ani žádný 
z katastrofi ckých scénářů nastíně-
ných veterináři. Špatné zacházení 
by bylo proti tomu a tomu předpi-
su. Znal jich opravdu hodně a to, 
co jsem pochopil, bylo, že kdyby 
v budoucnosti zacházeli všichni 
chovatelé a ti, kterým přijdou léky 
do ruky, jak jim ukládají úřední na-
řízení, tak by se fakt nic nemohlo 
stát. Věřil jsem mu, ovšem situaci, 
kdy se budou všichni chovat podle 
předpisů, si představit nedokážu.

Nakonec nezbývalo než se vy-
pravit za poslanci, kteří onen po-
změňovací návrh zákona, díky 
němuž by šlo nakupovat veterinár-
ní léky ve velkém a bez kontroly, 
navrhli. „Ta změna se udělala na 
základě požadavků velkých cho-
vatelů hospodářských zvířat, kteří 
by rádi, aby jim klesly náklady,“ 
říká poslankyně Soňa Marková 
(KSČM). Je fajn, že lobbing nijak 
nezastírá.

Než však na hlasování o jejím 
návrhu došlo, byl přijat úplně stej-
ný návrh poslance Josefa Kochana 
za ODS. Toho se mi nepodařilo za-
stihnout, ale „za něj“ mi ochotně 
odpověděl jiný člen klubu ODS, po-
slanec David Kafk a: „Jde o to, že se 
část příjmů, které mají veterinární 
lékaři z prodeje léků, přesune na 
veterinární lékárny. Když má zá-
kazník větší možnost výběru, ne-

může to uškodit.“ Na otáz-
ku, zda tak nezpřístupňuje 

ným podáváním a skončí to tím, 
že naši zemědělci nebudou smět 
vyvážet maso do zemí EU, protože 
bude plné zbytků léčiv.“ Zamyslí se 
a zpřesní: „Třeba ne všechno maso 
– ale stačí jednou najít v mase hor-
mony a v mléce antibiotika a zničí 
to pověst českých zemědělců na 
léta.“ 

PRO HORMONY VE VELKÉM
V současnosti je praxe taková, 

že chovatel zvířete – ať už se jedná 

o chovatele jednoho pejska, nebo 
deseti tisíc krav – může veterinární 
léky na předpis nakoupit buď ve ve-
terinární lékárně (když má předpis 
od doktora), nebo přímo od veteri-
náře. Nad užitím léku a jeho sklado-
váním má tak veterinář maximální 
dohled. Parlament teď ale schválil 
novelu zákona, která má nově do-
volit prodej chovatelům i přímo 
z velkoobchodu. „Ofi ciálně se také 
jako důvod změny uvádí zpřístup-
nění velkoodběratelských výhod za 
nákup velkých množství léků cho-
vateli. A právě v tom objemu je ma-
lér,“ vysvětluje doktor Matušina.

Po prostudování asi padesáti 
stran podkladů, které veterináři 
velmi iniciativně připravili, jsem 
jim musel přiznat naprostou ko-
rektnost. Nepřeháněli. Bylo to 
trochu překvapující, protože vete-
rinární komora samozřejmě hájí 
zájmy svých členů, a kdybychom 

V CELÉM SKANDÁLU S MOŽNÝMI ANTIBIOTIKY V MASE A MLÉCE
JDE NEZAKRYTĚ O STŘET DVOU LOBBY. JEDNA Z NICH VŠAK
ARGUMENTUJE VĚCMI, KTERÉ BY NÁS NEMĚLY NECHAT CHLADNÝMI.

Klopa Plakát
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Reflex    –    harmonogram 2021

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání čtvrtek objednávek dodání podkladů

 1 7.1. 10.12.2020 22.12.2020

 2 14.1. 18.12.2020 31.12.2020

 3 21.1. 29.12.2020 7.1.

 4 28.1. 5.1. 14.1.

 5 4.2. 12.1. 21.1.

 6 11.2. 19.1. 28.1.

 7 18.2. 26.1. 4.2.

 8 25.2. 2.2. 11.2.

 9 4.3. 9.2. 18.2.

 10 11.3. 16.2. 25.2

 11 18.3. 23.2. 4.3.

 12 25.3. 2.3. 11.3.

 13 1.4. 9.3. 18.3.

 14 8.4. 12.3. 23.3.

 15 15.4. 19.3. 30.3.

 16 22.4. 26.3. 8.4.

 17 29.4. 6.4. 15.4.

 18 6.5. 13.4. 22.4.

 19 13.5. 20.4. 29.4.

 20 20.5. 27.4. 6.5.

 21 27.5. 4.5. 13.5.

 22 3.6. 11.5. 20.5.

 23 10.6. 18.5. 27.5.

 24 17.6. 25.5. 3.6.

 25 24.6. 1.6. 10.6.

 26 1.7. 8.6. 17.6.

 27 8.7. 11.6. 24.6.

 28 15.7. 18.6. 29.6.

 29 22.7. 25.6. 8.7.

 30 29.7. 2.7. 15.7.

 31 5.8. 13.7. 22.7.

 32 12.8. 20.7. 29.7.

 33 19.8. 27.7. 5.8.

 34 26.8. 3.8. 12.8.

 35 2.9. 10.8. 19.8.

 36 9.9. 17.8. 26.8.

 37 16.9. 24.8. 2.9.

 38 23.9. 31.8. 9.9.

 39 30.9. 6.9. 15.9.

 40 7.10. 13.9. 22.9.

 41 14.10. 20.9. 30.9.

 42 21.10. 27.9. 7.10.

 43 27.10. st 4.10. 13.10.

 44 4.11. 11.10. 20.10.

 45 11.11. 18.10. 27.10.

 46 18.11. 22.10. 3.11.

 47 25.11. 1.11. 10.11.

 48 2.12. 8.11. 18.11.

 49 9.12. 15.11. 25.11.

 50-51 16.12. 23.11. 2.12.

 52 30.12. 6.12. 15.12.

 01/2022 06.01.2022 13.12.2021 22.12.2021

Reflex
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Reflex    –    formáty

1/1 strany na spad - 2. strana obálky  217 x 290 mm

280 000  Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 217 x 290 mm

270 000  Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 290 mm

320 000  Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad 217 x 290 mm

 270 000 Kč

Středové panoráma na spad 434 x 290 mm 
Středové panoráma na zrcadlo 410 x 259 mm

 370 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA

Junior page A na střed 140 x 190 mm

 260 000 Kč

Junior page A u ořezu  140 x 190 mm

 200 000 Kč

Junior page B na střed  120 x 170 mm

 200 000 Kč

Junior page B u ořezu  120 x 170 mm

 160 000 Kč

2/1 vnitřní dvoustrana na spad 434 x 290 mm 
2/1 vnitřní dvoustr. na zrcadlo 410 x 259 mm

 350 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 196 x 128 mm

150 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  107 x 290 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 96 x 259 mm

150 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  70 x 290 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 63 x 259 mm

110 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 196 x 85 mm

110 000  Kč

1/8 strany na výšku na zrcadlo 46 x 128 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 96 x 61 mm

50 000 Kč

1/4 strany A na spad  107 x 143 mm
1/4 strany A na zrcadlo 96 x 128 mm

90 000  Kč

1/4 strany B na spad  217 x 77 mm
1/4 strany B na zrcadlo 196 x 61 mm

90 000  Kč

1/1 strany na spad 217 x 290 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 217 x 290 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  200 x 270 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 200 x 270 mm

 430 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Reflex    –    formáty Reflex komerční přílohy   –    formáty

1/1 strany na spad 217 x 290 mm

 270 000 Kč

Junior page A na střed 140 x 190 mm

 260 000 Kč

Junior page A u ořezu  140 x 190 mm

 200 000 Kč

Junior page B na střed  120 x 170 mm

 200 000 Kč

Junior page B u ořezu  120 x 170 mm

 160 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 196 x 128 mm

150 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  107 x 290 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 96 x 259 mm

150 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  70 x 290 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 63 x 259 mm

110 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 196 x 85 mm

110 000  Kč

1/8 strany na výšku na zrcadlo 46 x 128 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 96 x 61 mm

50 000 Kč

1/4 strany A na spad  107 x 143 mm
1/4 strany A na zrcadlo 96 x 128 mm

90 000  Kč

1/4 strany B na spad  217 x 77 mm
1/4 strany B na zrcadlo 196 x 61 mm

90 000  Kč

    Den  Uzávěrka
 Číslo  vydání Uzávěrka dodání
 vydání Téma čtvrtek objednávek podkladů

 1 Vzdělávání 28.1. 5.1. 14.1.

 2 Automobily 25.3. 2.3. 11.3.

 3 Bydlení 1.4. 9.3. 18.3.

 4 ICT EXTRA 29.4. 6.4. 15.4.

 5 Vzdělávání 6.5. 13.4. 22.4.

 6 Turismus a cestování  20.5. 27.4. 6.5.

 7 Bydlení 3.6. 11.5. 20.5.

 8 EXCELLENT - KVIFF 1.7. 8.6. 17.6.

 9 Bydlení 30.9. 6.9. 15.9.

 10 ICT EXTRA 14.10. 20.9. 30.9.

 11 Automobily 27.10. 4.10. 13.10.

 12 Život v Luxusu 25.11. 1.11. 10.11.

Reflex komerční přílohy - harmonogram 2021
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Reflex speciál   –    specifikace

Tisk

tisk ..................  archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křídový lesklý 300 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 90 g/m2 

vzdálenost grafických prvků od okraje stránky je jinak +/- 3 mm
počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany spad  .......................................................  230 x 280 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez
 

Podklady
Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

15 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

5 týdnů před uveřejněním  ............................................................  25 %
4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
3 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 6 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za umístění v první třetině titulu ....................................................20 %
za umístění v první polovině titulu ................................................10 %
za speciální umístění na pozici  ......................................................25 %
za 1. inzertní stranu ..........................................................................30 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vklad do 10 g 2,40 Kč

 vklad do 20 g 2,80 Kč

 vklad do 30 g 3,00 Kč

 vklad do 40 g 3,20 Kč

 vklad do 50 g 3,40 Kč

 vklad do 70 g 3,60 Kč

 vklad do 90 g 3,80 Kč

 vklad do 120 g 4,20 Kč

 vklad do 150 g 4,80 Kč

 vklad na pozici +0,30 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze 
po předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy 
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Všívané přílohy
Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
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Reflex speciál   –    formátyReflex speciál   –    specifikace

Reflex speciál - harmonogram 2021

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání  
   pondělí  podkladů

 1. Vzestupy a pády civilizací  15.2. 25.1. 1.2.

 2. 100 let českého komunismu 3.5. 12.4. 19.4.

 3. Fenomén cirkus 14.6. 24.5. 31.5.

 4. Slavná falza a podvody čes. dějin 23.8. 2.8. 9.8.

 5. Ženy v totalitě 25.10. 4.10. 11.10.

 6. Ročenka 2021 6.12. 12.11. 22.11.

1/1 strany na spad - 2. strana obálky  230 x 280 mm

190 000  Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 230 x 280 mm

180 000  Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 230 x 280 mm

220 000  Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad 230 x 280 mm 
1/1 strany na spad 197 x 257 mm

 180 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  230 x 140 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 197 x 125 mm

90 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  115 x 280 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 107 x 257 mm

90 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  70 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 62 x 257 mm

75 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  230 x 93 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 197 x 78 mm

75 000  Kč

1/4 strany na výšku na spad  115 x 140 mm
1/4 strany A na zrcadlo 105 x 125 mm

50 000  Kč

1/4 strany na šířku na spad  230 x 70 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 197 x 55 mm

50 000  Kč
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Reflex Excellent   –    specifikace

Tisk

tisk ..................  archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křídový lesklý 150 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 60 g/m2 

vzdálenost grafických prvků od okraje stránky je jinak +/- 3 mm
počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk bloku: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Formáty

rozměr strany spad  .......................................................  205 x 280 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez
 

Podklady
Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

15 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

5 týdnů před uveřejněním  ............................................................  25 %
4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
3 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 6 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za umístění v první třetině titulu ....................................................20 %
za umístění v první polovině titulu ................................................10 %
za speciální umístění na pozici  ......................................................25 %
za 1. inzertní stranu ..........................................................................30 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vklad do 10 g 2,40 Kč

 vklad do 20 g 2,80 Kč

 vklad do 30 g 3,00 Kč

 vklad do 40 g 3,20 Kč

 vklad do 50 g 3,40 Kč

 vklad do 70 g 3,60 Kč

 vklad do 90 g 3,80 Kč

 vklad do 120 g 4,20 Kč

 vklad do 150 g 4,80 Kč

 vklad na pozici +0,30 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

7 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze 
po předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy 
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Všívané přílohy
Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
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Reflex Excellent   –    formátyReflex Excellent   –    specifikace

2/1 vnitřní dvoustrana na spad 410 x 280 mm 
2/1 vnitřní dvoustr. na zrcadlo 384 x 257 mm

 350 000 Kč

1/1 strany na spad 205 x 280 mm 
1/1 strany na zrcadlo 187 x 257 mm

 270 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  205 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 187 x 124 mm

150 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  100 x 280 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 91 x 257 mm

150 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  69 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 257 mm

110 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  205 x 97 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 187 x 83 mm

110 000  Kč

1/4 strany A na spad  100 x 138 mm
1/4 strany A na zrcadlo 91 x 124 mm

90 000  Kč

1/4 strany B na spad  205 x 71 mm
1/4 strany B na zrcadlo 187 x 57 mm

90 000  Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky  205 x 280 mm

280 000  Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 205 x 280 mm

270 000  Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 205 x 280 mm

320 000  Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY
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ForMen    –    specifikace

Tisk

tisk ...................................................................................   archový ofset 
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křída 300 g/m2 + UV lak
papír textové části ............................................................WFC 90 g/m2 

Tisk: CZECH PRINT CENTER a.s.
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Formáty

rozměr strany spad  ........................................................ 208 x 275 mm
rozměr strany zrcadlo ..................................................... 178 x 245 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za konkrétní umístění  ....................................................................  25 %
za atypické formáty  ........................................................................ 50 %
za vkládání, vlepování  ......................................................  dle dohody

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vkládání, vlepení  do 20 g 3,50 Kč

 vkládání, vlepení  do 40 g 4,50 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inzertním oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

30 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za konkrétní umístění  ....................................................................  25 %
za atypické formáty  ........................................................................ 50 %
za vkládání, vlepování  ......................................................  dle dohody

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze 
po předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

návoz vkladů, příloží, vlepů: 
Mail Step a.s.,
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9

návoz příloh pro vlep do vazby časopisu:
CZECH PRINT CENTER a. s. 
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

GENTLEMANI, VÍTEJTE! 
Elegantní vzhled nemusí být vždy jen 

o dodržování striktních pravidel. Obujte Chelsea 
boty např. k obleku s úzkými zkrácenými 
kalhotami. Outfit složený z košile, kravaty 
a kožené bundy, doplněný o boty v trendy 

koňakové barvě, vytvoří trendy pánský styl 
ve znamení casual chic.  

Dostupné v prodejnách HUMANIC.
Rezervujte si boty online na humanic.net 

a vyzvedněte si je na prodejně: využijte službu 
Humanic Store Pick-up!

NADČASOVÁ  ELEGANCE
Exkluzivní pohovka Kendo je ztělesněním precizní 

ruční práce a distingovaného designu. Italské 
duo Manzoni & Tapinassi navrhlo pro Natuzzi 

modulární pohovku s neměnným vzhledem, která 
spojuje eleganci s pohodlím, což je pro italskou 
značku Natuzzi tolik typické. Pohovku doplňuje 

ve stejném designu konferenční stolek.  
www.natuzzi.cz

CAMPARI
Legendární Campari si vychutnejte jako 

aperitivo. Původní tajná receptura, která 
se nezměnila od roku 1860, je unikátní svým 
intenzivním aroma pomerančové kůry a bylin 

a osobitou podmanivou chutí. Získává se 
louhováním hořkých bylin, aromatického 

koření a ovoce.
Hořkosladký klenot si vydobyl postavení jako 
jedna ze základních ingrediencí při přípravě 

koktejlů. Zakoupíte v pražské prodejně 
Warehouse#1 za 360 Kč.

KLENOT MEZI VODKAMI 
BELUGA

Beluga Noble  je mistrovské dílo, které vzešlo 
z touhy vytvořit nejprémiovější ruskou vodku 

s maximálním důrazem na kvalitu a čistotu.  Nejen 
sladový alkohol nejvyšší možné kvality, průzračná 

voda ze Sibiře a třicetidenní odpočinek po destilaci, 
ale i pečlivá ruční práce dělá z této vodky opravdový 

klenot. Jedinečnost vodky Beluga je chráněna 
speciální zátkou. Ta je vyrobena z ekologicky 

čistých materiálů, dobře se otevírá a garantuje 
vzduchotěsnost. Vodky Beluga zakoupíte v pražské 

designové prodejně  Warehouse#1 za 1040 Kč.  
www.warehouse1.cz

PLAŤTE HODINKAMI
Garmin vívoactive3 patří k nejoblíbenějším 

sportovním GPS hodinkám současnosti. Dobře 
vypadají, jsou lehké a všestranné, s podporou 
bezkontaktních plateb Garmin Pay. Dokážou 

změřit běh, jízdu na kole, plavání, lyžování a řadu 
dalších sportovních aktivit včetně jógy. Při 

propojení s chytrým telefonem vás diskrétně 
upozorní na blížící se schůzku, příchozí volání či 
sms. Na jedno nabití vydrží až 1 týden v režimu 

chytrých hodinek.
Cena od 5990 Kč, www.garmin.cz

DOKONALÝ DESIGN 
PRO MILOVNÍKY VÍNA

Jedinečný degustační set Riedel Performance je 
unikátní svým designem. Je vyroben za pomoci 

moderních technologií a přináší dokonalý vizuální 
i chuťový zážitek. Set obsahuje čtyři sklenice, 

speciálně určené pro nejlepší požitek z vín 
Cabernet, Pinot Noir, Riesling a Chardonnay, 

sklenice lze navíc bezpečně umýt v myčce 
na nádobí. Cena 2476 Kč.  

Nyní na www.kulina.cz

říjen 2018 FORMEN 241

tržiště / speciální inzertní sekce ForMEN

293902/14286693/20293043/14

294252/19286987/39294251/12

FMN1810000_inzerce.indd   241 24.09.2018   15:37:53

Tržiště
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ForMen    –    specifikace ForMen    –    formáty

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání pátek objednávek dodání podkladů

 1 4.1. po 08.12.2020 08.12.2020

 2 5.2. 14.1. 14.1.

 3 5.3. 11.2. 11.2.

 4 9.4. 16.3. 16.3.

 5 7.5. 15.4. 15.4.

 6 4.6. 13.5. 13.5.

 7 2.7. 10.6. 10.6.

 8 6.8. 15.7. 15.7.

 9 3.9. 12.8. 12.8.

 10 8.10. 15.9. 15.9.

 11 5.11. 13.10. 13.10.

 12 3.12. 10.11. 10.11.

 01/2022 07.01.2022 15.12.2021 15.12.2021

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 208 x 275 mm
1/1 strany na zrcadlo - 2. strana obálky 178 x 245 mm

250 000  Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 208 x 275 mm
1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 178 x 245 mm

180 000  Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 208 x 275 mm
1/1 strany na zrcadlo - 4. strana obálky 178 x 245 mm

280 000  Kč
4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  208 x 135 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 178 x 120 mm

110 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  100 x 275 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 86 x 245 mm

110 000  Kč

1/1 strany na spad  208 x 275 mm
1/1 strany  na zrcadlo 178 x 245 mm

180 000  Kč

1/1 advertorial na spad 208 x 275 mm
1/1 advertorial na zrcadlo 178 x 245 mm

200 000  Kč

2/1 advertorial na spad dvoustr.  416 x 275 mm

380 000 Kč

2/1 strany na spad dvoustrana  416 x 275 mm

320 000 Kč

1. dvoustrana na spad 416 x 275 mm

450 000 Kč

2. dvoustrana na spad 416 x 275 mm

390 000 Kč

3. dvoustrana na spad 416 x 275 mm

350 000 Kč

ForMen   -   harmonogram 2021

1/6 strany PR TIP 57 x 121 mm

45 000  Kč

Inzerce má jednotný vzhled a zpracovává ji grafické oddělení.  

2/1 Z-GATE cena a rozměr na vyžádání

TITULNÍ

STRANA

3/1 V-GATE cena a rozměr na vyžádání

2/1 V-GATE (jen klopa) cena a rozměr na vyžádání
TITULNÍSTRANA

1/1 strany na spad 208 x 275 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 208 x 275 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  178 x 245 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 178 x 245 mm

  350 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Lidé a Země    –    specifikace

Tisk

tisk ....................................................................................  archový ofset 
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ........................................  lesklá křída 170 g/m2 + UV lak
papír textové části ...........................................................  LWC 70 g/m2 

Tisk: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany spad  .......................................................  200 x 260 mm
rozměr strany zrcadlo ..................................................... 174 x 234 mm
spad - přidat z každé strany 5 mm pro ořez

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za konkrétní umístění  ....................................................................  25 %
za atypické formáty  ........................................................................ 50 %
za vkládání, vlepování  ......................................................  dle dohody

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč
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Lidé a Země    –    specifikace Lidé a Země    –    formáty

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání úterý objednávek dodání podkladů

 1 13.1. 18.12.2020 18.12.2020

 2 10.2. 19.1. 19.1.

 3 10.3. 16.2. 16.2.

 4 14.4. 19.3. 19.3.

 5 12.5. 20.4. 20.4.

 6 9.6. 18.5. 18.5.

 7 14.7. 18.6. 18.6.

 8 11.8. 20.7. 20.7.

 9 8.9. 17.8. 17.8.

 10 13.10. 20.9. 20.9.

 11 10.11. 18.10. 18.10.

 12 8.12. 15.11. 15.11.

 01/2022 12.01.2022 20.12.2021 20.12.2021

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 200 x 260 mm
1/1 strany na zrcadlo - 2. strana obálky 174 x 234 mm

190 000  Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 200 x 260 mm
1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 174 x 234 mm

180 000  Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 200 x 260 mm
1/1 strany na zrcadlo - 4. strana obálky 174 x 234 mm

220 000  Kč
4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  200 x 128 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 174 x 113 mm

110 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  98 x 260 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 83 x 234 mm

110 000  Kč

1/1 strany na spad  200 x 260 mm
1/1 strany  na zrcadlo 174 x 234 mm

170 000  Kč

1/4 strany klasická na spad  98 x 128 mm
1/4 strany klasická na zrcadlo 83 x 113 mm

60 000  Kč

1/4 strany na šířku – podval na spad  200 x 62 mm
1/4 strany na šířku – podval na zrcadlo 174 x 56 mm

60 000  Kč

2/1 strany na spad dvoustrana  400  x 260 mm

280 000 Kč

Lidé a země   -   harmonogram 2021

1/3 strany na výšku na spad  64 x 260 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 56 x 234 mm

90 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  200 x 84 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 174 x 75 mm

90 000  Kč

2/1 Z-GATE cena a rozměr na vyžádání

TITULNÍ

STRANA

3/1 V-GATE cena a rozměr na vyžádání

2/1 V-GATE (jen klopa) cena a rozměr na vyžádání
TITULNÍSTRANA

1/1 strany na spad 200 x 260 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 200 x 260 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  174 x 234 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 174 x 234 mm

  280 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Computer     –     specifikace

Tisk

tisk .........................................................  archový ofset + rotační ofset
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ........................................................................ KL 170 g/m2

papír textové části ..............................................................LWC 70 g/m
počet sloupců na straně ...................................................................... 3 

Tisk: Triangl, a.s., Areál Letov, Beranových 65,  
199 02 Praha 9-Letňany

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 205 x 297 mm
rozměr zrcadla  ................................................................. 175 x 267 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 43.

Uzávěrka pro objednávky

14 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

14 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za konkrétní umístění  ....................................................................  25 %
za atypické formáty  ........................................................................ 50 %
za vkládání, vlepování  ......................................................  dle dohody

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč

 druh úkonu cena za kus
 vkládání, vlepení do 20 g 3,50 Kč

 vkládání, vlepení do 40 g 4,50 Kč

      vkládání nad 50 g dle dohody s inzertním oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

30 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %
za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %
za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze 
po předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

návoz vkladů, příloží, vlepů: 
Mail Step a.s.,
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9

návoz příloh pro vlep do vazby časopisu:
Triangl, a.s., Areál Letov
Beranových 65, 199 02 Praha 9-Letňany

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
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Computer     –     formátyComputer     –     specifikace

 Číslo  Den vydání Uzávěrka Uzávěrka
 vydání čtvrtek objednávek dodání podkladů

 1 31.12.2020 08.12.2020 08.12.2020

 2 28.1. 8.1. 8.1.

 3 25.2. 5.2. 5.2.

 4 25.3. 5.3. 5.3.

 5 29.4. 9.4. 9.4.

 6 27.5. 7.5. 7.5.

 7 24.6. 4.6. 4.6.

 8 29.7. 9.7. 9.7.

 9 26.8. 6.8. 6.8.

 10 30.9. 9.9. 9.9.

 11 27.10. st 7.10. 7.10.

 12 25.11. 4.11. 4.11.

 01/2022 30.12. 9.12. 9.12.

Computer     –     harmonogram 2021

1/1 strany na spad - 2. strana obálky  205 x 297 mm
1/1 strany na zrcadlo - 2. strana obálky  175 x 267 mm

165 000  Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky  205 x 297 mm
1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky  175 x 267 mm

145 000  Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad 205 x 297 mm
1/1 strany na zrcadlo  175 x 267 mm

120 000  Kč

1/1 strany na spad advertorial 205 x 297 mm

150 000  Kč

4.

STRANA

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky  205 x 297 mm

180 000  Kč

2/1 vnitřní dvoustrana na spad 410 x 297 mm

 190 000  Kč

2/1 vnitřní dvoustrana na spad advertorial
 410 x 297 mm

 240 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad 93 x 297 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo  83 x 267 mm

85 000  Kč

1/2 strany na šířku na spad 205 x 142 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo  175 x 127 mm

85 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad 59 x 297 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo  47 x 267 mm

65 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad 205 x 95 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo  175 x 80 mm

65 000  Kč

1/4 strany klasická na spad 93 x 142 mm
1/4 strany klasická na zrcadlo 83 x 127 mm

50 000  Kč

1/4 strany na šířku na spad 205 x 72 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 175 x 57 mm

50 000  Kč

1/4 strany na výšku na spad 43 x 297 mm
1/4 strany výšku na zrcadlo 35 x 267 mm

50 000  Kč

1/6 PR TIP 83 x 63 mm

30 000  Kč

1/1 strany na spad 205 x 297 mm
+ 1/1 strany na spad - 3. str. obálky 
 205 x 297 mm
 
1/1 strany na zrcadlo  175 x 267 mm 
+ 1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 
 175 x 267 mm

  280 000 Kč

POSLEDNÍ

VNITŘNÍ

STRANA

3. 

STRANA 

OBÁLKY+
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Vlepy na titulní straně   –   specifikace   –   Sport, Nedělní Sport

Možnosti zpracování

 Lepicí kartička - Vlep po  sejmutí stále lepí. Lze ho dále nalepit 
na jakýkoliv povrch. 
 Nelepicí kartička  - Vlep po sejmutí z transparentní fólie již nele-
pí. Lze ho jednoduše uschovat, například vložením do peněženky.
 Booklet - Vícestránkový rozkládací formát vlepu. Vlep po sejmutí 
z novin již dále nelepí.

*Seznam standardních vůní

• Květinové
• Ovocné
• Dřeviny
• Koření
• Různé
Podrobný seznam vůní na vyžádání v inzertním oddělení.

Rozdíl mezi formátem stickeru a formátem ucha je velmi malý, 
nelze zaručit přesnost umístění!

➞

• Atypické formáty
• Perforace 
• Vůně
• Stírací pole
• Struktura - reliéfní lak
• Proměnná data

Dodací lhůta

Dodací lhůta u vlepů s doplňky se stanovuje individuálně.

Formát

Tiskové PDF (verze 1.6, bez standardu PDF/X)
Illustrator s rozkřivkovanými fonty
InDesign - sbalený dokument se všemi vazbami a fonty

Rozlišení

Obrázky 300 dpi, texty 1200 dpi

Barvový prostor

CMYK (popř. přímé barvy)

Výstupní profil

ISO coated 39L, lesklý křídový papír

Další požadavky

Spadávka (překres) minimálně 3 mm
Soubor musí obsahovat ořezové a pasovací značky

E-mailová adresa pro zaslání zpracovaných podkladů

sticker@cncenter.cz
Pokud má příloha více než 20 MB, je nutné se na uvedené e-mailo-
vé adrese předem domluvit na formě předání datových podkladů. 

Technické požadavky na tisková data

Doplňky vlepů

 typ doplňku cena za 1 ks

 atypický formát 0,10 Kč

 perforace 0,10 Kč

  vůně* 0,35 Kč / cena za standardní vůni na ploše 2 x 2 cm

 stírací pole 0,20 Kč

 struktura - reliéfní lak 0,10 Kč / cena za plochu 38 x 76 mm

 proměnná data 0,10 Kč

Inzertní kombinace s vlepy

Vlep + ucho Vlep + ucho + 1/4 strany uvnitř titulu

+ UCHO
titulní strana

VLEP
titulní strana +

1/4 KLASICKÁ
vnitřní strana

+
UCHO

titulní strana
VLEP

titulní strana

 formát vlepu formát ucha

 54 x 85 mm 80 x 90 mm

 76 x 76 mm 80 x 80 mm

 76 x 101 mm 80 x 105 mm

 76 x 145 mm 80 x 150 mm

Formáty vlepů

Grafické práce

1 hodina .........................................................................................650 Kč
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Vlepy na titulní straně   –   specifikace   –   Sport, Nedělní Sport Vlepy na titulní straně   –   lepicí a nelepicí kartička

 počet ks 54 x 85 mm 76 x 76 mm 76 x 101 mm 76 x 145 mm

 do 50 000 ks individuálně individuálně individuálně individuálně

 50 000 - 100 000 ks 4,40 Kč 2,30 Kč 2,70 Kč 3,60 Kč

  100 000 - 400 000 ks 3,10 Kč 2,00 Kč 2,30 Kč 3,30 Kč

 400 000 a více ks 2,00 Kč 1,70 Kč 2,10 Kč 2,50 Kč

 počet ks 54 x 85 mm 76 x 76 mm 76 x 101 mm 76 x 145 mm

 do 50 000 ks individuálně individuálně individuálně individuálně

 50 000 - 100 000 ks 2,90 Kč 3,20 Kč 6,80 Kč 4,90 Kč

  100 000 - 400 000 ks 2,60 Kč 2,70 Kč 4,70 Kč 4,50 Kč

 400 000 a více ks 2,40 Kč 2,50 Kč 3,30 Kč 4,10 Kč

Grossové ceny jsou kalkulovány za produkci a vlep.

Lepicí kartička - ceny

Nelepicí kartička - ceny

Oboustranný tisk

Formát

54 x 85 mm; 76 x 76 mm; 76 x 101 mm; 76 x 145 mm

Tisk

Přední strana ................................................................ 4 barvy (CMYK)
Zadní strana ...............................................4 barvy (CMYK)* + lepidlo

*  Barevnost na  zadní straně samolepky je z  důvodu dobrého 
přilnutí lepidla omezena! Na  zadní stranu nelze umístit pl-
nobarevný obrázek. Doporučujeme zde umístit pouze text  
doplněný drobným barevným motivem, např. logem apod. 

Papír

Cello lesklý 85 g/m²

Doba zpracování objednávky

16 pracovních dnů
Platí pro základní provedení (bez stíracího pole číselných kódů, 
vonného laku apod.)

Lepicí kartička 

Celý povrch na zadní straně je pokryt transparentní nosnou fólií.

Formát

54 x 85 mm; 76 x 76 mm; 76 x 101 mm; 76 x 145 mm

Tisk

Přední strana ................................................................ 4 barvy (CMYK)
Zadní strana ..................................................................4 barvy (CMYK)

Papír

Lesklý 85 g/m²

Doba zpracování objednávky

16 pracovních dnů

Nelepicí kartička 

54 x 85 mm  
+ 3 mm spadávka

76 x 76 mm 
+ 3 mm spadávka

76 x 101 mm 
+ 3 mm spadávka

76 x 145 mm 
+ 3 mm spadávka

Lepicí  a nelepicí kartičky
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Vlepy na titulní straně   –   booklety

6stránkové skládané brožury.
Celý povrch na  zadní straně je pokryt 
transparentní nosnou fólií.

Formát

76 x 76 mm ( složený)

Tisk

Přední strana .......................  4 barvy (CMYK)
Zadní strana ......................... 4 barvy (CMYK)

Papír

Profigloss lesklý 90 g/m²

Doba zpracování objednávky

29 pracovních dnů

Booklet standard

6stránkové skládané brožury.
Celý povrch na  zadní straně je pokryt 
transparentní nosnou fólií.

Formát

 Ø 50 mm (složený)

Tisk

Přední strana .......................  4 barvy (CMYK)
Zadní strana ......................... 4 barvy (CMYK)

Papír

Profigloss lesklý 90 g/m²

Doba zpracování objednávky

29 pracovních dnů

Booklet kolečko

 počet ks  Ø 50 mm

 do 50 000 ks individuálně

 50 000 - 100 000 ks 4,30 Kč

  100 000 - 400 000 ks 3,10 Kč

 400 000 a více ks 2,50 Kč

Booklet kolečko - ceny

Grossové ceny jsou kalkulovány za produkci a vlep.

Vnější strana

Vnitřní strana

Vnější strana

Vnitřní strana
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Pozadí titulní strany přesahuje
lom nejméně o 1 mm.

Vzdálenost textu od linie výseku minimálně 3 mm.  
Spadávka 3 mm.
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Booklet kolečko

Booklet standard

➡
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Vzdálenost textu od linie výseku minimálně 3 mm.  
Spadávka 3 mm.

68 x 76 mm

25
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m
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69 x 76 mm70 x 76 mm

L
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M
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M

L
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M

Pozadí titulní strany přesahuje
lom nejméně o 1 mm.

➡

 počet ks 76 x 76 mm

 do 50 000 ks individuálně

 50 000 - 100 000 ks 4,80 Kč

  100 000 - 400 000 ks 3,70 Kč

 400 000 a více ks 3,20 Kč

Booklet standard  - ceny
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Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

Sport magazín, Sport Speciál

Formát 215 x 290 mm.

Do časopisů lze nejen vkládat, všívat či vlepovat reklamní mate-
riály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a kata-
logy, ale také pod fólii přikládat 3D reklamní nerozbitné před-
měty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148 x 210 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Všívané/našívané přílohy je možné realizovat pouze po dohodě  
s inzertním oddělením.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 85 mm.
Maximální formát: 185 x 250 mm.
Gramáž papíru: od 130 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a  následné zpracování je závislé na  dohodě 
zákazníka s  inzertním oddělením – podmínkou je předložení 
vzorku přílohy v  konečné podobě nebo věrné makety příloh  
a projití zátěžovou zkouškou.

Deník Sport a Nedělní Sport

Formáty vkládaných příloh

Minimální formát vkladu: A5 = 148 x 210 mm.
Maximální formát vkladu: A4 = 210 x 297 mm.

U příloh, které jsou formátově mezi A4 a A5 a nejde u nich o úh-
lopříčné poměrové zmenšení, je bezpodmínečně nutná tisková 
zkouška na základě dodaných vzorků!

Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy

Minimální gramáž papíru A5: 150 g/m2.
Minimální gramáž papíru pro list většího formátu – až do  A4: 
135 g/m2 matný papír, 150 g/m2 lesklý papír.
Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedenou hod-
notou, musí být tato příloha jednou přeložena (na A5).

Formáty a gramáž papíru pro dvoulisty

Formát A5 / 4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší 
než 100 g/m2.
Formát A4 / 4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší 
než 80 g/m2.

Formáty a gramáž papíru pro vícestranné přílohy

A5 minimální rozsah 16 stran – gramáž použitého papíru nesmí 
být nižší než 60 g/m2.
A4 minimální rozsah 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být 
nižší než 52 g/m2.

Hmotnost vkládané přílohy

Celková hmotnost přílohy by neměla překročit 100 g.

Jako vkládané přílohy do deníků jsou vyloučené:

•  přílohy ve tvaru leporela/harmoniky, 
•  přílohy s vnější klopou, 
•  přílohy, na kterých je zvenčí cokoliv dalšího nalepeno, 
• přílohy 3D.
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Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

Reflex

Formát 217 x 290 mm.

Do časopisu lze jak vkládat, všívat či vlepovat reklamní materi-
ály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalo-
gy, tak pod fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 210 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Všívané/našívané přílohy je možné realizovat pouze po dohodě  
s inzertním oddělením.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 90 mm. 
Maximální formát: 190 x 240 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát. 
Gramáž papíru: od 130 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákazní-
ka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku pří-
lohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety přílohy.

ForMen 

Formát 208 x 275 mm.

Do časopisu lze jak vkládat, všívat či vlepovat reklamní materi-
ály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalo-
gy, tak pod fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 265 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované do hřbetu

Vlepovaná inzerce se realizuje pouze po  předchozí dohodě 
s inzertním a výrobním oddělením.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 90 mm. 
Maximální formát: 155 x 235 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát. 
Gramáž papíru: od 130 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákazní-
ka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku pří-
lohy v  konečné podobě nebo předložení věrné makety přílohy  
a projití zátěžovou zkouškou.
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Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

Svět motorů, Auto Tip, Auto Tip Klassik

Formát 217 x 287 mm.

Do  časopisů lze nejen vkládat, všívat či vlepovat reklamní mate- 
riály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy, 
ale také pod fólii přikládat 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Všívaná inzerce se realizuje pouze po předchozí dohodě s  in-
zertním a výrobním oddělením2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 105 x 148 mm. 
Maximální formát: 190 x 250 mm.
Při ručním vlepování na  pozici dle dohody i  menší než uvedený 
minimální formát. Gramáž papíru: od 130 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a následné zpracování je závislé na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku pří-
lohy v konečné podobě nebo věrné makety přílohy.

AutoProfi

Formát 217 x 290 mm.

Do časopisu lze jak vkládat, všívat či vlepovat reklamní materi-
ály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalo-
gy, tak pod fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Všívaná inzerce se realizuje pouze po předchozí dohodě s  in-
zertním a výrobním oddělením2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 105 x 148 mm. 
Maximální formát: 190 x 250 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát.
Gramáž papíru: od 90 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a následné zpracování závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo věrné makety přílohy.



44

Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

4Fleet

Formát 217 x 290 mm.

Do časopisu lze vkládat či vlepovat jak reklamní materiály (letá-
ky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod fólii 
přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 200 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované do hřbetu

Vlepovaná inzerce se realizuje pouze po  předchozí dohodě 
s inzertním  výrobním oddělením.

Přílohy vlepované na plochu stránky

Minimální formát: 60 x 80 mm.
Maximální formát: 153 x 210 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát.
Gramáž papíru: od 130 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety pří-
lohy.
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Technické požadavky pro dodávání podkladů    –    tisk

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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Technické podmínky prospektových příloh   -    tisk

Technické podmínky

Vzorky příloh

Nejméně 10 dní před realizací vkladu musí být dodáno minimál-
ně 10 vzorků přílohy (v konečné podobě). Přesné makety mohou 
vzorky dočasně nahradit. Bez včasného předložení přesných vzor-
ků nebude příloha do periodika zařazena!

Technická kvalita příloh

•  Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, 
aniž by byla nutná dodatečná manuální úprava nebo manipula-
ce. Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabi-
té, zvlhlé, s ohnutými rohy (resp. hranami), zmačkanými přehyby, 
faldy nebo kulatými hřbety nemohou být zpracovány.

•  Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově nebo 
středově.

•  Vícestránkové přílohy musí mít ohyb na delší straně. V případě 
prošití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle 
hřbetu. Tenké přílohy musí být vyrobeny lepením hřbetu. Ořez 
musí být proveden v pravém úhlu, ve velikosti formátu, bez ne-
rovností.

•  Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předcho-
zího přezkoušení (nutná konzultace s odpovědným pracovníkem 
tiskárny).

Knihařský přídavek

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich po-
čet pro dodávku do  tiskárny navýšen o 2 % na  tzv. knihařský pří-
davek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu je-
jich předpokládaného poškození během dopravy nebo vlastního 
strojního vkládání.

Balení příloh a jejich přeprava

•  Palety – pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné nebo 
plastové stabilní europalety na  více použití o  rozměrech 80 x 
120 cm. Palety musí umožňovat najetí vysokozdvižným (nebo pa-
letovým) vozíkem ze všech stran.

•  Sloupec ve vrstvě – výška sloupce vytvořeného z příloh ve vrst-
vě musí být 8 až 10 cm. Jednotlivé sloupce ve vrstvě musí být 
volně loženy, nesmí být zavázány, ovíjeny páskou či bale-
ny do fólie, nebo dodávány v malých baleních (např. krabi-
cích). Sloupce v  jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou výšku 
a všechny hřbety orientovány k jedné straně.

•  Prokládání vrstev sloupců na paletách – každou vrstvu sloup-
ců proložit kartónovým prokladem, vrstvy nekřížit. Sloupce 
na paletách je nutné přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké.

•  Maximální výška palety včetně krycí desky – 110 cm, maximální 
hmotnost palety – 700 kg.

•  Krytí palet – před stohováním se paleta podloží dvěma kartó-
novými archy proti poškození a znečištění spodní vrstvy příloh. 
Po  ukončení stohování se paleta opět překryje kartónovým ar-
chem, krycí deskou, opatří krycí fólií a pevně přepáskuje. Přílohy 
musí být chráněny proti škodám při přepravě (mechanickému 
namáhání) a proti vniknutí vlhkosti.

Průvodní doklady příloh

Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím 
listě a objednávce.
Paletová průvodka musí obsahovat tyto údaje: název titulu a číslo 
vydání (do kterého se má vkládat), název přílohy (která se má vklá-
dat), datum vkládání, počet příloh ve sloupci, počet příloh na pale-
tě, počet příloh v dodávce celkem, číslo palety, počet palet v do-
dávce celkem, váha palety, adresa dodavatele (jméno, telefon).
Dodací list musí obsahovat tyto údaje: název titulu a číslo vy-
dání (do  kterého se má vkládat), název přílohy (která se má 
vkládat), objednatel přílohy (jméno a  tel.), počet palet v  do-
dávce celkem, počet výtisků přílohy v  dodávce celkem,  
datum dodání přílohy od  výrobce, odesílatel (jméno a tel.) a  pří-
jemce (jméno a tel.).

Vzorky

Všechny vkládané nebo příbalové vzorky je nutné dodat alespoň  
v množství 10 ks pro zátěžovou zkoušku. 
 
Při nedodržení těchto podmínek si tiskárny vyhrazují právo 
na nepřevzetí dané dodávky, resp. nevložení příloh.
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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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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 nedo-
jde k potvrzení objednávky vydavatelem, je za uzavření smlouvy považováno 
uveřejnění 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 uveřejně-
ní inzerce nebo odstoupit od smlouvy v případě již přijaté objednávky poté, 
co mu byly doručeny podklady pro publikaci reklamy, pokud podle názoru 
vydavatele 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 ne-
odpovídá 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 pravdivos-
ti obsahu inzerce ze strany objednatele. Vydavatel je rovněž oprávněn od-
mítnout inzerci konkurenční 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 
vydavatel 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 prodlení. 
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 uveřejně-
ní 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 vydavate-
lem 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 ča-
sové 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 jednotka vykrytí, případně další ujednání významná pro realizaci 
rámcové smlouvy. 

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 ukonče-
ní 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 objedna-
tel uhradit vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejně-
ný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude 
snížen 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 ozna-
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čení do plochy inzerátu. V takovém případě nebude označení inzerátu pova-
žováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění. 

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 elek-
tronické podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet, 
aplikací pro mobilní telefony, tablety a  obdobná zařízení nebo na  nosičích 
elektronických informací), zahrnout do  této elektronické podoby též inzerci 
publikovanou v příslušném titulu v souladu s těmito podmínkami. Inzerce, kte-
rá 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 elek-
tronickou 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. Posou-
zení, 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, ne-

správné či nekompletní publikace inzerátu a  též v případě inzerce na  inter-
netové stránce při nedodržení garantovaného počtu impresí nárok na slevu 
z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního plnění, ale pouze v tako-
vém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu, v případě inzerce na in-
ternetové stránce v  rozsahu plnění, které bylo poskytnuto vadně či nebylo 
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 im-
presí právo na slevu z ceny v tomto rozsahu: V případě, že řádné plnění nedosáhne ani 
80 % potvrzeného objednaného množství, náleží objednateli sleva ve výši 25 %, pokud 
plnění nedosáhne ani 60 %, náleží objednateli sleva ve výši 50 %, pokud plnění nedosáh-
ne ani 40 % objednávky, bude objednávka považována za zcela neuskutečněnou.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objed-
natel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vyda-
vatel neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, 
jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezpro-
středně 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 objednatel žádný nárok 
na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu. 

d) Vydavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uve-
řejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání pod-
kladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci 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 odpovídá 
za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavateli. Vydavatel bere v úvahu ko-
rektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. V případě řádkové inzerce 
se za schválenou korekturu považuje text uvedený v objednávce potvrzené objednate-
lem. 

f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v  souvislosti s  vadným pl-
něním ze strany vydavatele budou nahrazeny pouze předvídatelné a  prokázané ško-
dy. 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 velikosti vytištěné-
ho inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti, vzniklou v důsledku technologické-
ho postupu použitého při výrobě titulu. Vydavatel rovněž neodpovídá za technologickou 
chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerá-
tu či chybějící vklad u 1 % z objednaného počtu vkladů. Nedostatky v plnění v rozsahu 
uvedeném v tomto článku nejsou považovány za vadné plnění a nepodléhají reklamaci. 
Objednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavateli podklady pro realizaci inzer-
ce 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 nákladu oproti jeho 
očekávané výši bude vydavatel objednatele bez zbytečného odkladu informovat, tato 
skutečnost však není považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani 
v případě, kdy vzhledem k dodanému 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 případného spotře-
bitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

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

nou 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 informací o zpracování 
osobních údajů je uvedeno na stránce www.cncenter.cz. 

c) Objednatel bere na vědomí, že vydavatel může použít údaje o inzerci na internetových 
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 ceníku sdělí vy-
davatel 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 uči-
něné po změně obchodních podmínek nebo ceníku řídit původními obchodními pod-
mínkami nebo ceníkem po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o  této 
změně. Pokud oznámení o změně obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, 
budou se objednávky inzerce řídit původními obchodními podmínkami nebo ceníkem 
po dobu tří měsíců od počátku účinnosti nových obchodních podmínek nebo nového 
ceníku. V případě, že se změna obchodních podmínek dotkne postavení objednatele 
a objednatel s touto změnou obchodních podmínek 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 médiích vydáva-
ných/provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., kterými se upravuje inzer-
ce konkrétních druhů zboží a/nebo služeb v  závislosti na  platné právní úpravě. Práva 
a povinnosti neupravené Zvláštními podmínkami se řídí těmito Všeobecnými obchodní-
mi podmínkami.

g) Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit pravidla, za kterých vydavatel posky-
tuje inzerci v jím vydávaných, resp. provozovaných médiích. K ustanovením 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).


