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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 inzeráty a pro-
spektové přílohy v  CZECH NEWS CENTER a.s. Tento 
ceník platí pouze pro komerční inzeráty a prospektové 
přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádko-
vých inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním 
či nadačním obsahem) ve zvláštních cenících.

TV Mánie
Každou sobotu je součástí deníku 
Blesk časopis o televizi TV Mánie 
– vše ze zákulisí televize, příběhy 
hvězd a reportáže z natáčení pořadů.

Deník Blesk
Deník Blesk je nejprodávanější a nejčtenější celostátní deník 
v České republice. Přináší přehledné aktuální zpravodajství, 
zajímavosti a senzace z domova i ze světa, doplněné řadou 
fotografií a přehlednou infografikou. Velký důraz Blesk 
klade na obsáhlá servisní témata s praktickými radami 
a doporučeními. Deník Blesk vychází od roku 1992.

Průměrný prodaný náklad:  230 470 ks 
Čtenost: 967 000 čtenářů

Nedělní Aha!
Rozšířené nedělní vydání Aha! obsahuje především 
aktuální zprávy z víkendových událostí a oddychové 
a zábavné zprávy ze světa showbyznysu.

Průměrný prodaný náklad: 52 300 ks
Čtenost: 155 000 čtenářů

Nedělní Blesk
Týdeník Nedělní Blesk je dlouhodobě 
nejsilnější titul na nedělním trhu. 
Kombinuje aktuální informace deníku 
s víkendovým čtením časopisového 
charakteru. Obsahuje rovněž televizní 
program na celý týden a velkou 
luštitelskou přílohu.

Průměrný prodaný náklad: 135 193 ks
Čtenost: 551 000 čtenářů

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

Průměrný prodaný náklad: 322 738 ks
Čtenost: 1 225 000 čtenářů

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

Průměrný prodaný náklad: 53 808 ks
Čtenost: 223 000 čtenářů

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

Průměrný prodaný náklad: 72 439 ks
Čtenost: 351 000  čtenářů

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 500 tis. Kč 5 %

 od 1,5 mil. Kč 12 %

 od 2,5 mil. Kč 15 %

 od 3 mil. Kč 20 %

 od 4 mil. Kč 25 %

 od 5 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 %

 měsíčník (v průběhu 2 měsíců) 5 % 

Sleva za  umístění inzerce ve  specifikovaném časovém 
období.

Blesk Extra kniha
Samostatně prodejný speciál přináše-
jící v knižním vydání zajímavá, detailně 
zpracovaná témata širokého záběru. 

Zdroj: Media Projekt 2.–3. Q 2016, ABC 01–09/2016
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Blesk / Aha!    –    specifikace

Blesk – řádková inzerce vychází vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.
Aha! – řádková inzerce vychází vždy v pondělí, ve středu a v pátek.

Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za  
1 řádek. Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

Celostátní řádková inzerce

 1 řádek  / 30 znaků

 celostátní inzerce  celé Čechy celá Morava

Blesk - út, st, čt, so 352 Kč 251 Kč 136 Kč

Aha! - po, st, pá 231 Kč ––– –––

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-Malešice  
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava

Formáty

rozměr zrcadla  .....................................263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana  ...........................554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců .........................................................................................7
mm na 1 straně ........................................................................2 660 mm
šířka sloupce  ................................................................................ 35 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................... 3 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5 6 7
šířka v mm 35 73 111 149 187 225 263
pravidelný počet stran Blesku .....................................................20–32
pravidelný počet stran Aha!  .............................................................. 16
min. plocha inzerátu  ....................................................................30 mm
min. výška plošného inzerátu  .....................................................10 mm
min. plocha inzerátu v red. části  ..............................................740 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 21.

Uzávěrka pro objednávky

3 pracovní dny před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

3 pracovní dny před uveřejněním.

Storno poplatky

7–4 pracovních dnů před uveřejněním  ....................................... 50 %
3 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 3 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za umístění v řádkové inzerci  ......................................................100 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za 2. stranu  .................................................................................... 200 %
za 3. stranu  .....................................................................................120 %
za titulní stranu   ............................................................................. 350 %
za poslední stranu  .........................................................................350 %

Zvláštní podmínky pro inzerci na poslední straně

Na poslední straně je možné inzerovat pouze v celostátním vydá-
ní. Umísťovat lze inzeráty s následujícími parametry: minimální ve-
likost inzerátu 200 mm, max. velikost inzerátu 560 mm, max. výška 
80 mm.

Zvláštní podmínky pro inzerci na straně 3

Na straně 3 je možné inzerovat pouze v celostátním vydání. Umís-
ťovat lze inzeráty s následujícími parametry: minimální velikost in-
zerátu 740 mm, maximální velikost inzerátu 1295 mm.

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Blesk – řádková inzerce vychází vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.
Aha! – řádková inzerce vychází vždy v pondělí, ve středu a v pátek.

Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za  
1 řádek. Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

 1 řádek  / 30 znaků

 celostátní inzerce  celé Čechy celá Morava

Blesk - út, st, čt, so 352 Kč 251 Kč 136 Kč

Aha! - po, st, pá 231 Kč ––– –––

Celostátní řádková inzerce
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Blesk / Aha!    –    formátyBlesk / Aha!    –    specifikace

1/1 strany  7 sl. x 380 mm/263 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 735 000 Kč 190 000 Kč
pá 882 000 Kč 190 000 Kč

2/1 strany  554 mm x 380 m

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 1 323 000 Kč 330 000 Kč
pá 1 575 000 Kč 330 000 Kč

junior page A  5 sl. x 270 mm/187 x 270 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 420 000 Kč 100 000 Kč

pá 493 500 Kč 100 000 Kč

1/2 strany na výšku A  4 sl. x 380 mm/149 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 451 500 Kč 115 000 Kč

pá 546 000 Kč 115 000 Kč

1/2 strany na výšku B 3 sl. x 380 mm/111 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 346 500 Kč 85 000 Kč

pá 430 500 Kč 85 000 Kč

1/2 strany na šířku 7 sl. x 185 mm/263 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 399 000 Kč 100 000 Kč

pá 483 000 Kč 100 000 Kč

1/3 strany na výšku 2 sl. x 380 mm/73 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 241 500 Kč 58 000 Kč

pá 283 500 Kč 58 000 Kč

junior page B  4 sl. x 220 mm/149 x 220 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 273 000 Kč 65 000  Kč

pá 325 500 Kč 65 000 Kč

podval A  7 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 630 000 Kč 160 000 Kč

pá 750 000 Kč 160 000 Kč

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Vkládaná čtyřstrana

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

 Den  vydání  Blesk Aha!

 po, út, st, čt, so 323 Kč 78 Kč

 pá  389 Kč 78 Kč
1 mm / 1 sloupec

TITULNÍ 

STRANA

podval B 5 sl. x 75 mm/187 x 75 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 670 000 Kč 170 000 Kč

pá 810 000 Kč 170 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho A 2 sl. x 56 mm/73 x 56 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 195 000 Kč 50 000 Kč

pá 250 000 Kč 50 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho B 80 x 100 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 395 000 Kč 100 000 Kč

pá 470 000 Kč 100 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA

Formáty na titulní straně*

1 42  +  3

Den  vydání   Blesk

po, út, st, čt, so  2 500 000 Kč

pá  2 990 000 Kč

Den  vydání   Aha!

po–so  650 000 Kč

* Neplatí výpočet z mm sloupce.

1/3 strany na šířku 7 sl. x 120 mm/263 x 120 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 262 500 Kč 65 000 Kč

pá 315 000 Kč 65 000 Kč

1/4 strany A 4 sl. x 185 mm/149 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 231 000 Kč 57 000 Kč

pá 278 250 Kč 57 000 Kč

1/4 strany B 3 sl. x 185 mm/111 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 178 500 Kč 43 000 Kč

pá 210 000 Kč 43 000 Kč

1/4 strany na šířku 7 sl. x 90 mm/263 x 90 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 199 500 Kč 48 000 Kč

pá 241 500 Kč 48 000 Kč

1/6 strany  4 sl. x 145 mm/149 x 145 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 183 750 Kč 45 000 Kč

pá 220 500 Kč 45 000 Kč

1/8 strany A 3 sl. x 110 mm/111 x 110 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 105 000 Kč 25 000 Kč

pá 126 000 Kč 25 000 Kč

1/8 strany B 2 sl. x 185 mm/73 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 115 500 Kč 28 000 Kč

pá 141 750 Kč 28 000 Kč

1/8 strany na šířku 7 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 110 250 Kč 27 000 Kč

pá 131 250 Kč 27 000 Kč
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Blesk / Aha!    –    regionální inzerce

  den vydání celé  Praha a střední severní západní východní jižní celá severní jižní Morava Brno
  Čechy Čechy Čechy Čechy Čechy Čechy Morava Morava a Brno 

 po, út, st, čt, so 193 Kč 134 Kč 47 Kč 42 Kč 43 Kč 35 Kč 134 Kč 61 Kč 68 Kč 45 Kč

 pá 227 Kč 158 Kč 58 Kč 50 Kč 51 Kč 42 Kč 163 Kč 70 Kč 84 Kč 53 Kč  

cena 
za 1 mm / 1 sloupec

Cena inzerce Blesk – výpočet z mm sloupce

Cena inzerce Aha! – výpočet z mm sloupce

  den vydání Čechy Praha a střední Morava 
    Čechy 

 po–so 52 Kč 43 Kč 44 Kčcena 
za 1 mm / 1 sloupec

Výpočet ceny plošné inzerce – Blesk / Aha!

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 15 sloupců výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
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Blesk    –    servisní témata   Blesk / Aha!    –    regionální inzerce

Pravidelná servisní témata Blesk

Cena inzerce – příloha Práce a peníze

*Minimální velikost plošného inzerátu je 200 mm.  Pro servisní témata platí stejné specifikace jako pro deník Blesk.

  celostátní celé Praha celá
 inzerce Čechy a střední Čechy Morava

 246 Kč 147 Kč 106 Kč* 102 Kč

 ––– 149 Kč ––– 149 Kč

plošná inzerce 
1 mm / 1 sloupec
řádková inzerce  
1 řádek

Práce a peníze 
vychází každé pondělí

Středa 15. října 2014  www.blesk.cz/radce SERVIS 15

Nemáte už dovolenou?

PRAHA (ja) – Máte už po velké dovo-
lené, ale ještě byste někam jeli? Udě-
lejte si prodloužený víkend v někte-
ré z evropských metropolí. Vyrazte 
třeba za nákupy a zábavou.

Podzimní výlet do 
Istanbulu je jako cesta 
do jiného světa. Z pod-
mračeného a chladné-
ho Česka do slunečného 
a vyhřátého velkoměs-
ta na hranici dvou kon-
tinentů. Návštěvníkům 
ze všech koutů světa tu 
učarují honosné památ-
ky jako je palác Topkapi, 
nebo chrám Hagia Sofi a 
(Boží moudrosti), mo-
derní architektura, ale 
především po tisíce let 
vyhlášené trhy. Nejen v 
nich, ale i v obchodech 
můžete o ceně smlou-
vat. Patří to k místním 
způsobům obchodu. I 
tam, kde mají ceny na-
psané na cenovkách, si 
můžete u kasy vysmlou-
vat slevu. 

Co vidět: Modrá mešita, 
Chrám Boží moudrosti, 
palác Topkapi, Cisterna 

Jerabatan, Archeologic-
ké muzeum.
Kam na nákupy: Tržiš-
tě Grand Bazaar, tržiš-
tě s kořením Eminonu, 
s čerstvým jídlem Ine-
bolu a Çarşamba, ob-
chodní centra Akmer-
kez, Akasya, Citys, Is-
tinye, Kanyon, luxusní 
čtvrť Nişantaşı, nebo tří-
da plná obchodů Istiklal.
Večírky: V jedné z řady 
restaurací a klubů na 
břehu Bosporu (Rei-
na, Blackk, Suada atd.), 
nebo v barech a klu-
bech především ve čtvr-
tích Beyoglu a Kadiköy 
spojených nejkratším 
metrem světa Tünel.

23. 10. – 26. 10., Avice-
nna**** se snídaní, letec-
ky, Invia, 13 990 Kč
23. 10. – 26. 10., Zürich**** 
se snídaní, letecky, Blue 
Style, 17 190 Kč

Nevadí vám cestování 
autobusem a  cestování 
po vlastní ose? Pak za ví-
kendový výlet nemusíte 
utratit. Autobusové lin-
ky z  Česka jezdí pravi-

delně i do Londýna, nebo 
Paříže. Musíte jen počí-
tat s tím, že místo pár ho-
din v letadle strávíte ces-
továním celou noc a  jen 
víkend vám nestačí. Ku-

příkladu u  Eurolines ale 
dostanete 2 jízdenky 
za  cenu jedné a  u  Stu-
dent Agency dostanou 
slevu studenti s ISIC kar-
tou.

Chcete si užít víkend, ale bojíte se návratu do práce 
po takovém cestování? Vyrazte poslední říjnový ví-
kend. V úterý 28. 10. je totiž státní svátek.

Ch i ží ík d l b jí á d á
Tip: Prodlužte si volno!

Víkend 
plný zážitků
Říjen a listopad jsou jed-
ny z nejlepších termínů pro 
výlety po Evropě. „Nejví-
ce klientů s námi na pod-
zim létá do Paříže, Londý-
na, Istanbulu, Říma a Bar-
celony,“ říká Jan Osúch z 

CK Fischer. „Roste ale také 
zájem o menší a méně zná-
má města, jako španělské 
Bilbao nebo Bruggy, měs-
to pralinek a čokolády,“ do-
dává Osúch. Blesk vám při-
náší několik tipů...

Podzimní Londýn 
láká návštěvníky 
světoznámými ga-
leriemi, rozlehlý-
mi parky i památka-
mi. Myslíte si, že ho 
znáte nazpaměť? 
Zkuste zájezd s prů-
vodcem – fotogra-
fem, který vás pro-
vede méně známými 
kouty Londýna a ješ-
tě vám pomůže udě-
lat nádherné snímky. 
Nebo si troufněte na 
organizovanou pro-
cházku od hospůdky 
k hospůdce.
Kam na nákupy: Uli-
ce Carnaby, Oxford 
Street, Regent Street, 
nebo Kings Road s lu-
xusními obchody. Ná-
kupní domy Primark, 

nebo Monki s levnou 
módou, nebo Muji s 
bytovými doplňky. 
Trhy Borough Market, 
Broadway Market.
Co vidět: Big Ben 
a Houses of Parlia-
ment, London Eye, 
The Tower, Hyde 
Park, Richmond Park 
(se stádem 600 jele-
nů), British Muse-
um, National Gallery, 
Tate Modern.

25. 10. – 28. 10., Ho-
tel Royal National*** 
se snídaní vč. české-
ho průvodce, letec-
ky, Fischer, 14 490 Kč
30. 10. – 2. 11., Ken-
sington Close **** se 
snídaní, letecky, In-
via, 14 200 Kč

Butiky, které diktují 
módu zbytku světa, mu-
zea a galerie s největ-
šími poklady světové-
ho umění, nebo projížď-
ky lodí po Seině. Tím láká 
jedno z nejnavštěvova-
nějších měst světa, Paříž.
Co vidět: Louvre, Cen-
tre Georges Pompidou, 
Musée d‘ Orsay, Eifello-
va věž, Palác ve Versail-
les, vrch Montmartre.
Kam na nákupy: Champs-

-Elysees, Rue de Rivo-
li, nebo Boulevard Hau-
ssmann s luxusními ob-
chody v čele s Printemps 
a Lafayettes, umělec-
ké obchody v Le Marais 
nebo bleší trh Les Puces 
de Montreuil nebo Mar-
ché St Ouen. Dobré ceny 
najdete i v outletech bu-
tiků a obchodů jako Ko-
okai, Promod, HM a Zara.
Večírky: Movitější mo-
hou vyrazit do klubů na 

Champs Elysees, míst-
ní ale častěji volí kavárny 
a kluby v okolí stanic 
metra Bastille a Ober-
kampf.

24. 10. – 26. 10., Grand 
Hotel Francais*** se 
snídaní, letecky, Invia, 
10 920 Kč
23. 10. – 26. 10., Paris Ei-
ff el Cambrone*** se sní-
daní, letecky, Blue Style, 
15 390 Kč

Ideální 
druhá dovolená: 

Tip: Ušetřete za cestu
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Zámecký víkend
4 dny v prvotřídním hotelu, polopenze, 
4 lázeňské procedury a 1 poukaz do kavárny
 cena 

4 100 K

 PODZIM V LÁZNÍCH PODĚBRADY!
INZERCE

CENA ZAHRNUJE: uvedené ceny jsou za ubytování ve
dvojlůžkovém pokoji, polopenze (snídaně a večeře), 

využití termálních bazénů v termálním parku a bazénů 
ve vybraném hotelu, zdarma používání županu, bohatý 

zábavný program pro děti a dospělé

POZNÁMKA: Pobytová taxa není zahrnuta v ceně, 
nabídka platí do obsazení určitých počtů pokojů
Pro další nabídky navštivte Vaši cestovní kancelář

nebo naše webové stránky.

TERME PTUJ
GRAND HOTEL PRIMUS****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

261€

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

  +386 2 512 22 00    booking@shr.si
  www.sava-hotels-resorts.com
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CENA ZAHRNUJE: uvedené ceny jsou za ubytování ve
dvojlůžkovém pokoji, polopenze (snídaně a večeře), 

využití termálních bazénů v termálním parku a bazénů 
ve vybraném hotelu, zdarma používání županu, bohatý 

zábavný program pro děti a dospělé

POZNÁMKA: Pobytová taxa není zahrnuta v ceně, 
nabídka platí do obsazení určitých počtů pokojů
Pro další nabídky navštivte Vaši cestovní kancelář

nebo naše webové stránky.

TERME RADENCI
HOTEL IZVIR****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

198 €

TERME PTUJ
GRAND HOTEL PRIMUS****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

261€

TERME 3000-MORAVSKE TOPLICE
HOTEL TERMAL****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

204 €

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

  +386 2 512 22 00    booking@shr.si
  www.sava-hotels-resorts.com

Termální lázně  
a aquaparky  

Slovinska!
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Cestování 
vychází sudý týden ve středu
Bydlení
vychází lichý týden ve středu

Jak bojovat proti 
vráskám v každém věku

Čtvrtek 23. října 2014  www.blesk.cz/radce SERVIS 13

Po dvacítce
Začínají se objevo-
vat droboučké vrásky 
kolem očí, které jsou 
zatím málo viditelné. 
Říká se jim mimické a 
nejčastěji jsou vidět 
při smíchu. 
Jak pečovat o pleť: 
Po dvacátém roce ži-
vota stačí pleť večer 
dobře odlíčit, vyčistit 
a ošetřit hydratačními 
přípravky. Ke slovu by 
měl také přijít krém 
na oční okolí. Pokud 
svítí sluníčko, měla by 

žena používat make-
-up s UV ochranou. Ve 
třiceti už jsou vrásky 
zřetelnější, doporuču-
je se už používat kos-
metiku proti vráskám 
s obsahem např. kyse-
liny hyaluronové nebo 
s koenzymem Q10.

Po šedesátce
V tomto věku pleť 
ztrácí hlavně vlhkost, 
vrásky jsou už dost 
zřetelné a vytváří se 
záhyby. Pokožka je 
tenčí, objevují se póry 
a stařecké skvrny. Ale 
přestože kosmetika 
nenahradí např. bo-
tulotoxinové injekce 
a zákroky plastických 
chirurgů, dokáže stav 
pleti hodně zlepšit. 
Jak pečovat o pleť: 
Hydratovat a zase hyd-

ratovat:  a to přípravky 
určenými pro suchou 
zralou pleť. Ošetřovat 
se v tomto věku také 
musí speciální kosme-
tikou pigmentové (sta-
řecké) skvrny. Na noc 
se doporučují používat 
výživné krémy např. s 
kaviárem nebo man-
dlovým olejem. Od-
borníci radí starat se i 
o křehkou pleť kolem 
očí a používat výživné 
masky. 

Po čtyřicítce
Zralé ženy by už podle 
typu své pleti měly pou-
žívat tzv. anti-age (pro-
tistárnoucí) kosmetiku. 
Zapomínat by neměly 
ani na dostatečnou hyd-
rataci a pleťové masky. 
Jak pečovat o pleť: Zra-
lé pleti svědčí denní kré-
my s AHA kyselinami. Na 
noc se doporučují použí-

vat přípravky, které ob-
novují kolagen, například 
krémy s arganovým ole-
jem. Na čištění a odlíčení 
je velmi vhodná kosmeti-
ka na krémové bázi. Ne-
vysušuje a hydratuje po-
kožku. V tomto věku se 
mají používat i speciální 
protivrásková séra nebo 
kúry. 

Když je vám 

První vrásky se objevu-
jí už kolem pětadvacáté-
ho roku života. A jak žena 
stárne, přibývá jich stále 
víc. Ale pozor. Hodně zále-
ží na životním stylu, gene-
tice a taky kvalitní kosme-
tice, která dokáže vrásky 
zmírnit. 

„Některé přípravky chy-
bějící látky v pokožce pouze 
doplňují, jiné, takzvané »pří-
kazové« látky ovšem v po-
kožce dávají buňkám pokyn 
Začni ihned vyrábět tyto lát-
ky – například kolagen nebo 
vlastní tuk, kterým se vráska 
vyplní. Takové látky jsou ze 
všech nejefektivnější,“ říká 
Jana Štěpánková z české kos-
metické fi rmy RYOR. Jak se 
mění pleť s přibývajícím vě-
kem a co je dobré pro její 
údržbu podnikat?

Iva Dvořáková

➤ 45+ 
➤ 65+

➤ 25+ 

INZERCE

Paradentóza je zánět dásní 
způsobený patogenními 

mikroorganismy a spojený 
se ztrátou zubů i srdečními 

chorobami. Úlevu poskytují 
preparáty s Chytrou houbou Pythií. 

m
s

ch
preparáty

Chci jíst
Paradentóza je zánět dásní

svými zuby

Paní R. P. píše: „Jsem žena středního věku a paradentózou               
trpím již skoro 20 let. Minulý týden jsem byla u specialisty, 
který mi sdělil, že se mi tvoří choboty a že další operaci nedo-
poručuje. Od manžela jsem se dozvěděla o přípravku Chyt-
rá houba Pythie Bio Plus, který jsem si v lékárně zakoupila                                                                                                                         
a mám již za sebou třídenní aplikaci podle návodu. Téměř 
okamžitě mi přestaly krvácet dásně a trnout zuby. V aplikaci 
přípravku chci rozhodně pokračovat.“
Přípravky s chytrou houbou Pythium oligandrum pod ná-
zvem Bio Plus a Chytrá houba Pythie Bio Plus příznivě půso-
bí v ústní dutině při sklonu k zánětům dásní, pomáhají obno-
vovat zdravou mikrofl óru dutiny ústní a při čištění zubů pod-
porují rozrušování biofi lmů, které slouží jako vítaná útočiš-
tě patogenních mikroorganismů. Aplikace je možná ve formě                       
výplachových kůr vysoce ceněných dentálními hygieniky pro 
jejich dlouhodobé ochranné účinky až po dobu půl roku.

Přípravky s Chytrou houbou Pythium 
oligandrum řady BioPlus dostanete                                                                                     
v každé dobré lékárně. 
Vaše otázky, rádi odpovíme na telefo-
nu: 608 157 744 nebo pomocí e–mailu 
na pythium@pythium.cz  
Další podrobné informace získáte na 
našem webu www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and De-
velopment – BARD, s.r.o.
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Sko ice pat í odnepam ti k 
ov eným „p írodním lé i-

v m“, ale až v posledních letech 
se v dci stále více zabývají vý-
zkumy, týkajícími se p íznivého 
p sobení sko ice u pacient  se 
zvýšenou hladinou cukru v krvi. 
Sko ice totiž pom že zvýšit 
citlivost bun k k inzulínu. 
Inzulín pak lépe pracuje a upra-
vuje nám hladinu cukru a tuk  
v krvi bez nežádoucích výkyv  a 
zárove  snižuje nebezpe ný cho-
lesterol. T lo lépe využívá po-
travu a lépe ji spaluje.
Proto je sko ice vhodná jak pro 
ty, kte í trpí nadváhou, zvýšenou 
hladinou cholesterolu i zvýše-
ným krevním tlakem, což jsou tak 
zvané rizikové faktory ohrožující 
naše zdraví, tak i pro diabetiky.

Protože sko ice 
b žn  ne-
z k o n z u -
m u j e m e 
tak velké 
m n o ž s t v í , 
jak bychom 
pro své zdraví pot ebovali (zhru-
ba miska sko ice denn ), je velmi 
vhodné ji užívat ve form  extrak-
tu v dopl cích stravy. Pro vyšší 
ú inek m že být navíc kombi-
nována s dalšími látkami pro 
snížení hladiny cukru v krvi jako 
nap íklad s kyselinou alfa-li-
poovou a chromem. 
Tuto kombinaci látek obsahu-
je nap íklad oblíbený dopln k 
stravy Dialevel. Dialevel m -
žete zakoupit v lékárnách nebo 
na www.dialevel.cz.
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TRÁVENÍ V POHODĚ
Stále rostoucí počet lidí trápí 
poruchy trávení , které se pro-
jevují nárazově i dlouhodobě. 
Mohou být signálem určité-
ho onemocnění, často však 
odborné vyšetření žádnou 
konkrétní příčinu problému 
neodhalí. 

Výskyt trávicích poruch je čet-
nější u starších osob a obecně 
v letním období, kdy se čas-
těji setkáváme se zkaženými 
potravinami. 

Přípravek GastroKit má úžas-
nou schopnost nejen rychle 
ulevit od problému, ale i posí-
lit správné fungování trávící 
soustavy a tím předcházet 
opakovaným epizodám nechu-
tenství, pálení žáhy, bolestí 
břicha, průjmu a dalších zná-
mek poruch trávení bez zná-

mé příčiny. GastroKit pomáhá 
příležitostně, jeho pravidelné 
užívání však významně zlep -
ší celkový stav zažívacího 
ústrojí.

Doplněk stravy GastroKit 
obsahuje pouze přírodní rost-
linné látky, jejichž historie 
užívání při trávicích obtížích 
sahá tisíce let zpět.

Vedle lékáren lze GastroKit 
zakoupit též ve VitaCentru, 
Jindřišská 5-pasáž nebo 
dobírkou na bezplatné infolince 
800 900 995 či www.bwy.cz
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ZdravíZdraví
Příští
speciální
vydání 
na téma
ZDRAVÍ
vyjde
6. 11. 2014

Právě v prodeji!

Lékař na vaší straněékař na vaší straně
„MÁM DÁT VÝPOVĚĎ?“

Otestujte se!

Posilujte

superpotravin 

50

Simona
KRAINOVÁ
o dietách 
a andělech

Naučte se dýchat,
OMLÁDNETE

Poslouchejte 
SVÉ SNY,

SiSiSi
KKR

OMLÁDN

SSSS
KK

* jak se oblékat * co vařit * kde nakupovat
VYZKOUŠENÝCH TRIKŮ

Hrozí vám syndrom vyhoření.

10 

na vrásky

Víme, co 
vám POMŮŽE

BŘICHO
 jako balón

10 superpotravin na vrásky
Naučte se dýchat, omládnete
Simona Krainová o dietách a andělech

+++
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ZdravíZdraví

Zdraví 
vychází každý čtvrtek
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Tyhle novinky budete potkávat cestou do práce

Z Paříže rovnou do garáže
PAŘÍŽ (ja) – Na rozdíl od konceptů, 
supersportů a limitovaných edic, kte-
ré se ukázaly na autosalonu v Paříži, 
tahle auta na našich silnicích a v ga-
rážích určitě brzy uvidíte. Už jejich 
současné verze jsou populární a no-
vinky z Paříže je v mnohém předčí.

Zvnějšku je dynamičtější a 
odvážnější než dříve a inte-
riér se posunul o třídu výš. 
Zkrátka dělá dojem, že sedíte 
v mnohem větším autě. Čím 
ale nová corsa uchvacuje, je 
moderní výbava.
Nechybí v ní systém samo-
činného parkování doplněný 
kamerou, sledování mrtvého 
úhlu zrcátek nebo již dříve na-
bízené vyhřívání volantu a se-
dadel. Multimediální systém 
IntelliLink nabídne všechny 

moderní funkce včetně zrca-
dlení aplikací mobilu. Standar-
dem bude asistent rozjezdu 
do kopce, příplatkový systém 
Opel Eye bude číst značky, hlí-
dat jízdní pruhy, samočinně 
přepínat dálková světla a va-
rovat před kolizí.

Motory poskytnou výkon 
od 51 kW u 1,2litrového čtyř-
válce po 85 kW u litrového tří-
válce. Naftové motory 1,3litro-
vé čtyřválce CDTI přichází s 55 
a 70 kW.

Úložné prostory: Pitný režim v pohodě
Vejde se 

1,5l lahev s 
vodou, schrán-
ka na výstraž-

né vesty

Vejde se
0,5l lahev s 
vodou, malá 

přihrádka

Držák te-
lefonu nebo 

až 2 0,5l lahví 
vody

Síť-
ky na za-

fi xování za-
vazadel

Vejde se 
1l lahev 
s vodou

Síťky 
na drob-

nosti

Vejde se 
1,5l lahev s 
vodou, od-
padkový 

koš

Odhad ceny: od 254 900 Kč

Dravější a sportovnější Hyundai i20

Luxusní prcek Opel Corsa

Malý městský hatchback 
vyrostl do krásy. Je širší, 
delší a také nižší než jeho 
předchůdce. I díky pro-
pracovanému designu tak 
vypadá mnohem spor-
tovněji než starší verze
I interiér je prostornější. 
Vpředu budou mít kolem 
sebe dost místa i dlouhá-
ni. Kufr o objemu 326 lit-
rů je jen o malinko men-
ší než u nové fabie. Hy-
undai i20 dostane i nové 
motory. Základní zážeho-
vý čtyřválec 1,25 l může 
mít výkon 55 nebo 62 kW, 
čtrnáctistovka potom 74 
kW. Vznětový tříválec 1,1 
l o výkonu 55 kW by měl 
mít spotřebu jen 3,2 l/100 
km, čtyřválcový turbodie-
sel nabídne 66 kW.

Odhad ceny: 
199 900 Kč

Praktická kráska
Škoda Fabia Combi

Odhad ceny: od 194 900 Kč

Jeden z nejpopulárněj-
ších vozů Česka má pa-
rádního nástupce. A kro-
mě podmanivého a mo-
derního vzhledu nabídne 
i řadu dalších novinek. 
Třeba rekordní místo v 
kufru, které ze základního 
objemu 530 litrů může-
te rozšířit až na 1395 litrů. 
Můžete sklopit opěráky i 
dělený sedák! Interiér na-
rostl do všech směrů. Asi 
nejcitelněji v oblasti loktů, 
kde přibyly 2 centimetry.
Nová fabia bez problé-
mů komunikuje i s mobil-

ními telefony. Ať už pře-
nesením plochy mobilní-
ho telefonu na obrazov-
ku multimediálního pane-
lu, takže můžete sledovat 
navigaci z telefonu, nebo 
možností procházet fotky 
z dovolené. Pomocí speci-
ální aplikace zas na telefo-
nu můžete sledovat aktu-
ální rychlost vozu, spotře-
bu nebo náklady provozu.
Benzinové motory budou 
mít od 44kW u litrového 
tříválce do 81 kW u 1.2 TSI. 
Tříválcové TDI od 66kW 
do 77 kW.

Spolupráce 
s časopisem 
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Příplatko-
vá mezipod-
laha rozdělí 

kufr

Vyjímatel-
né přihrádky 
na roztřídění 

nákupu

Nová i20 má dravé křivky a 
prostornější interiér.

V corse ohromí pohodlné 
sedačky a tolik místa, že 

bychom si troufl i i na delší 
cesty.

Malá corsa 
učaruje moderním 

vzhledem i 
luxusní výbavou 

uvnitř.
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Auto-moto 
vychází každé úterý
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Blesk magazín TV / Aha! TV    –    specifikace

Tisk

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

papír (Aha! TV)  ..................................................................  N+ 45 g/m2

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

Formáty Blesk magazínu TV

rozměr 1/1 strany na spad  ............................................ 215 x 280 mm
rozměr 1/1 strany na zrcadlo  ........................................ 198 x 260 mm
počet sloupců  ....................................................................................... 4
mm na 1 straně  ...................................................................... 1 040 mm
šířka sloupce  ...............................................................................  47 mm
mezera mezi sloupci  .................................................................  3,5 mm
překres pro ořez  ...........................................................................  5 mm

Formáty Aha! TV

rozměr 1/1 strany na spad  ............................................ 195 x 244 mm
rozměr 1/1 strany na zrcadlo  ........................................ 181 x 228 mm
počet sloupců  ....................................................................................... 4
mm na 1 straně  .........................................................................  976 mm
šířka sloupce  ...............................................................................  43 mm
mezera mezi sloupci  ....................................................................  3 mm
překres pro ořez  ...........................................................................  5 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 21.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

24–17 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.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
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Blesk magazín TV / Aha! TV    –    formátyBlesk magazín TV / Aha! TV    –    specifikace

BM 2/1 strany na spad  430 x 280 mm
BM 2/1 strany na zrcadlo 410 x 260 mm
AM 2/1 strany na spad 390 x 244 mm
AM 2/1 strany na zrcadlo 374 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 560 000 Kč 197 000 Kč

BM 1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm
AM 1/1 strany na spad - 2. strana obálky 195 x 244 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 440 000 Kč 155 000 Kč

2. 

STRANA 

OBÁLKY

BM 1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm
AM 1/1 strany na spad - 3. strana obálky 195 x 244 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 410 000  Kč 135 000  Kč

3. 

STRANA 

OBÁLKY

BM 1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm
AM 1/1 strany na spad - 4. strana obálky 195 x 244 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 485 000 Kč 165 000  Kč 

4. 

STRANA 

OBÁLKY

BM junior page na zrcadlo 128 x 198 mm
AM junior page na zrcadlo 113 x 181 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 280 000 Kč 99 000 Kč

BM 1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
BM 1/2 strany na šířku na zrcadlo 198 x 128 mm
AM 1/2 strany na šířku na spad 195 x 121 mm
AM 1/2 strany na šířku na zrcadlo 181 x 113 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 219 000  Kč 77 000 Kč

BM 1/1 strany na spad 215 x 280 mm
BM 1/1 strany na zrcadlo 198 x 260 mm
AM 1/1 strany na spad  195 x 244 mm
AM 1/1 strany na zrcadlo 181 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 365 000 Kč 130 000 Kč

BM 1/2 strany na výšku na spad  107 x 280 mm
BM 1/2 strany na výšku na zrcadlo  97 x 260 mm
AM 1/2 strany na výšku na spad 97 x 244 mm
AM 1/2 strany na výšku na zrcadlo  89 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 219 000 Kč 77 000 Kč

BM 1/3 strany na výšku na spad  76 x 280 mm
BM 1/3 strany na výšku na zrcadlo  66 x 260 mm
AM 1/3 strany na výšku na spad 67 x 244 mm
AM 1/3 strany na výšku na zrcadlo  59 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 155 000  Kč 55 000 Kč

BM 1/3 strany na šířku na spad  215 x 94 mm
BM 1/3 strany na šířku na zrcadlo  198 x 85 mm
AM 1/3 strany na šířku na spad 195 x 82  mm
AM 1/3 strany na šířku na zrcadlo  181 x 74 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 155 000 Kč 55 000 Kč

BM 1/8 strany A na zrcadlo 97 x 63 mm
AM 1/8 strany A na zrcadlo 89 x 55 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 49 000 Kč 17 000 Kč

BM 1/4 strany A na spad  107 x 138 mm
BM 1/4 strany A na zrcadlo  97 x 128 mm
AM 1/4 strany A na spad  97 x 121 mm
AM 1/4 strany A na zrcadlo 89 x 113 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 124 000 Kč 43 000 Kč

BM 1/4 strany na výšku na spad  57 x 280 mm
BM 1/4 strany na výšku na zrcadlo 47 x 260mm
AM 1/4 strany na výšku na spad  51 x 244 mm
AM 1/4 strany na výšku na zrcadlo 43 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 124 000 Kč 43 000  Kč

BM 1/4 strany na šířku na spad  215 x 73 mm
BM 1/4 strany na šířku na zrcadlo 198 x 63 mm
AM 1/4 strany na šířku na spad  195 x 63 mm
AM 1/4 strany na šířku na zrcadlo  181 x 55 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

   124 000 Kč 43 000 Kč

Zkratky:
BM – Blesk magazín TV, AM – Aha! TV

BM 1/8 strany na šířku na spad 215 x 40 mm
BM 1/8 strany na šířku na zrcadlo  198 x 30 mm
AM 1/8 strany na šířku na spad  195 x 35 mm
AM 1/8 strany na šířku na zrcadlo 181 x 27 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 67 000 Kč 23 000 Kč

BM logo v TV programu A 33 x 27 mm 
AM  logo v TV programu A 43 x 18 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 27 000 Kč 9 000 Kč

BLESK
MAGAZÍN AHA! TV
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BM logo v TV programu C 30 x 81 mm 

 Blesk magazín TV

 27 000 Kč 
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BM logo v TV programu B 40 x 58 mm 
AM logo v TV programu B 89 x 42 mm 

 Blesk magazín TV Aha! TV

 57 000 Kč 19 000 Kč
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BM Víkendová Trefa  430 x 280 mm

 Blesk magazín TV

 350 000 Kč 
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Nedělní Blesk / Nedělní Aha! / TV Mánie    –     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

Formáty

rozměr zrcadla  .....................................188 mm šířka x 253 mm výška
středová dvoustrana  ...........................396 mm šířka x 253 mm výška
počet sloupců ........................................................................................ 5
mm na 1 straně  ...................................................................... 1 265 mm
šířka sloupce  ............................................................................ 35,2 mm
mezera mezi sloupci  ....................................................................  3 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5
šířka v mm 35,2 73,4 111,6 149,8 188
min. plocha inzerátu  ..................................................................  30 mm
min. výška plošného inzerátu  ...................................................  10 mm
min. velikost inzerátu v red. části ............................................ 300 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 21. 
 

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 3 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za 4. stranu obálky ...........................................................................50 %
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.

Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za  
1 řádek. Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

 1 řádek  / 30 znaků

 celostátní inzerce 

Nedělní Blesk 176 Kč

Nedělní Aha! 115 Kč

Celostátní řádková inzerce v Nedělní Blesku a Nedělním Aha!
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Nedělní Blesk / Nedělní Aha! / TV Mánie    –    formátyNedělní Blesk / Nedělní Aha! / TV Mánie    –     specifikace

1/1 strany  5 sl. x 253 mm/188 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

292 000 Kč 135 000 Kč 292 000 Kč

1/3 strany na šířku 5 sl. x 82 mm/188 x 82 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

99 000 Kč 46 000 Kč 99 000 Kč

1/2 strany na výšku A 3 sl. x 253 mm/111,6 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

180 000 Kč 83 000 Kč 180 000 Kč

1/4 strany B 2 sl. x 125 mm/73,4 x 125 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

60 000 Kč 28 000 Kč 60 000 Kč

1/2 strany na šířku  5 sl. x 125 mm/188 x 125 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

148 000 Kč 69 000 Kč 148 000 Kč

1/4 strany A 3 sl. x 125 mm/111,6 x 125 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

90 000 Kč 41 000 Kč 90 000 Kč

junior page  3 sl. x 152 mm/111,6 x 152 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

118 000 Kč 55 000 Kč 118 000 Kč

1/2 strany na výšku B  2 sl. x 253 mm/73,4 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

121 000 Kč 56 000 Kč 121 000 Kč

1/5 strany na výšku 1 sl. x 253 mm/35,2 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

61 000 Kč 28 000 Kč 61 000 Kč

1/4 strany na šířku  5 sl. x 61 mm/188 x 61 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

74 000 Kč 34 000 Kč 74 000 Kč

1/6  strany  3 sl. x 70 mm/111,6 x 70 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

53 000 Kč 25 000 Kč 53 000 Kč

ucho   73,4 x 59 mm

Nedělní Aha!  90 000 Kč
TITULNÍ 

STRANA

ucho 93 x 61 mm

Nedělní Blesk  180 000 Kč
TITULNÍ 

STRANA

ucho  92,7 x 32,3 mm

TV Mánie 180 000 Kč
TITULNÍ 

STRANA

Nedělní Trefa   396 x 253 mm + 93 x 61 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha!

350 000 Kč 165 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA+

Formáty na titulní straně

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Nedělní Blesk Nedělní Aha! TV Mánie

1 mm/sloupec 270 Kč 125 Kč 270 Kč
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Nedělní Blesk / Nedělní Aha!   –   regionální inzerce

  Nedělní Blesk Nedělní Aha!
 

 celé Čechy celá Morava celé Čechy celá Morava

 160 Kč 120 Kč 80 Kč 60 Kč
cena 
za 1 mm / 1 sloupec

Cena inzerce – výpočet z mm sloupce

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 11 sloupců výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
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Blesk Extra kniha   –   specifikace    Nedělní Blesk / Nedělní Aha!   –   regionální inzerce

Tisk

tisk .......................................... archový ofset + rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .........................................................................LK 200 g/m2

papír textové části .............................................................VOL 55 g/m2 

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

Formáty

rozměr strany  ...................................................................160 x 220 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 21.

Uzávěrka pro objednávky

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

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

Přirážky

za speciální umístění .......................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Blesk Extra kniha    –     formáty

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 160 x 220 mm

 40 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 160 x 220 mm

 30 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 160 x 220 mm

 50 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad  160 x 220 mm

 20 000 Kč

1/1

1/2 strany na spad  160 x 110 mm

 10 000 Kč

1/2 

Vzdálenost textu a obrázků od ořezu 
musí být minimálně 1 cm. 
Platí pro všechny formáty!

1
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m
   

  1
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m
   

  1
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m
 

1
 c

m
   

  1
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  1
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1 cm     1 cm 

1 cm     1 cm 
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Atypické formáty Blesk

inzerce VIV inzerce  

BRNO – Vypadá to nadějně! Populární lední med-
vědi, dvojčata Bill a Tom (2 roky) z brněnské zoo, 
kteří loni plnily stránky novin, budou mít brzy 
sourozence. Jejich máma Cora (11) je po jarním 
páření se samcem Umcou (11) nejspíš březí a už 
v prosinci porodí. Budou to zase dvojčátka?

Ondřej Požár
„Zhruba za měsíc by se měl 
samec odstěhovat do zoolo-
gické zahrady v Bratislavě, 
aby měla samice Cora klid 
a  mláďata byla v  bezpe-
čí. Termín porodu předpo-
kládám na přelomu listopa-
du a  prosince, někdy mezi 
25. listopadem a  15. pro-
sincem,“ řekl včera Blesku 
provozní zoolog zahrady 
na Mniší hoře Jiří Vítek.

Podle něj vše záleží 
na přírodě. Na samici není 
březost vidět, ovšem oče-
kávání potomků chovate-

lé usuzují ze změny jejího 
chování. Coře připraví br-
loh sledovaný kamerami. 
„Nachystáme také inkubá-
tor pro umělý odchov,“ do-
dal Jiří Vítek.

Medvědice přivedla 
na svět předloni 23. listopa-
du samečky Billa a  Toma. 
Z ledních medvídků se sta-
ly celebrity, které zvedly 
návštěvnost zoo v Brně. 

Už téměř dvouletí souro-
zenci šli do světa. Milovník 
vody Bill putoval do  ně-
meckého Gelsenkirchenu 
a  špindíra Tom do  pražské 
zoologické zahrady.

Fo
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Medvědice Cora z brněnské zoo 
by měla začátkem prosince přivést 
na svět další medvíďata. Samice na-
bírá na váze a nejraději odpočívá 
v písku u bazénu.

Ležící samice Cora by 
měla začátkem prosince 

přivést na svět další mlá-
dě nebo možná víc mlá-

ďat! Samec Umca (vlevo) 
se bude stěhovat do zoo 

v Bratislavě.

Bill a Tom v brněnské 
zoo v březnu 2008

Dočkáme se dalších
medvědích d vojčátek?

Vítáme tipy doplněné fotografiemi.
Za uveřejněné články zaplatíme!

Co nás zajímá? Politici porušující 
zákony a morálku. Zločinci v akci. 
Živly, katastrofy, lidské osudy - ví-
tězství, tragédie, zajímavosti. 

724 249 000
tip@blesk.cz
SMS
MMS

Horká linka

30 000,- 
za námět!

až

Už trénuje ve 
svatebních  šatech

Více foto

www.blesk.cz/
buckova

Bučková se chce vdávat

PRAHA (tuš) – Česká 
Miss 2008 Eliška Bučko-
vá (20) už pokukuje, co by 
si oblékla ve  svůj svateb-
ní den. Blesk ji zastihl při 
focení svatebních šatů ná-
vrhářky Jiřiny Tauchma-
nové, kde byla modelka 
smutná z  toho, že si šaty 
oblékla pouze před objek-
tivem fotoaparátu a  niko-
liv před farářem. 

„Už bych se chtěla vdá-
vat,“ přiznala Eliška, kte-
rá s  přítelem Lacem cho-
dí od  vítězství v  soutěži 
krásy. „Já s  Lacem počí-
tám do  budoucna a  chtě-
la bych si ho vzít. Jsem 

si jím stoprocentně jistá. 
Myslím si, že je to ten pra-
vý a nedokážu si předsta-
vit život bez něho,“ svě-
řila Bučková. „Doufám, 
že proběhnou nějaké zá-
snuby. Já to pořád tak na-
ťukávám, ale on mi pořád 
říká, že to zorganizuje sám 
a musí to být překvapení,“ 
dodává Eliška. 

Budoucí ženich má za-
tím jasno jen v tom, v čem 
by chtěl Elišku vidět před 
oltářem. „Nedávno se mi 
přiznal, že by se mu líbi-
lo, kdybych na sobě měla 
korzetové šaty,“ uzavírá 
Bučková.

Eliška Bučková je do Laca zamilova-
ná skoro dva roky 
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VIII  na víkend www.blesk.cz Sobota 5. listopadu 2011

Krásné pláže 
a výhodné nákupy
Nejvíce českých turistů se v zimě vypraví k moři 
do Egypta, ale hned druhé místo si drží vzdá-
lené a exotické Thajsko, proslulé svými tropic-
kými plážemi s palmami a bělostným pískem. 
Zdá se vám to do Thajska nebo na Kubu příliš 
daleko? Pak bude pro vás pravou volbou Tunis-
ko nebo některý z Kanárských ostrovů, kde je 
i v prosinci stále ještě docela hezky. 

Na čtyři Kanárské ostrovy 
létá v  zimě průměrně ko
lem 15 000 Čechů. Nejví
ce turistikou poznamena
ný je ostrov Gran Canaria, 
největší je Tenerife s  nej
vyšší horou Španělska 
Pico del Teide, nejstálejší 
počasí bez dešťů má Fuer
teventura a  nejútulnější 
je Lanzarotte. Atlantik je  
v zimě chladnější.

Pláže: Gran Canaria: 
Playa Inglese na  jihu ost
rova
Tenerife: Las Teresitas se
verně od hlavního města
Lanzarotte: Playa de Pa
pagayos na jihu ostrova
Fuerteventura: Jandía 
na jihu ostrova

Zajímavá místa: 
Gran Canaria: Hlavní 
město Las Palmas
Tenerife: Národní park 

Teide, výlet lanov
kou (nebo pěší túra) 
na  nejvyšší horu 
Španělska Pico 
del Teide
Lanzarot te : 
Vila Césare 
Manriquea, 
j e s k y n n í 
k o m p l e x 
na  severu 
ostrova
F u e r t e -
v e n t u -
ra: Li
duprázd
né pláže 
na  západ
ní stra
ně ostro
va (krás
né procház
ky, pozor 
na  koupání – 
moře je tu roz

Kuba je největším karib
ským ostrovem. K  hlav
nímu ostrovu patří ješ
tě na  1600 většinou ma
ličkých ostrůvků a korálo
vých útesů. Pobřeží člení 
nesčetné zátoky, které jsou 
na severu skalnaté, na jihu 
bažinaté. O Kubě se mluví 
jako o  největším, nejroz
manitějším a  nejkrásněj
ším ostrově Velkých An
til, jako o  perle Karibiku 
s bělostnými plážemi a sy
tou zelení tropického pra
lesa ve  vnitrozemí. Když 
se řekne Kuba, vybaví se 
nám kvalitní rum z cukro
vé třtiny, voňavé doutní
ky, ale také hudba. Určitě 

tu dříve či později uslyšíte 
zřejmě nejznámější kubán
skou píseň o dívce z Guan
tánama – Guantánamera.

Pláže: Varadero, plá
že na  ostrově Cayo Lar
go, Cayo Coco, Cayo En
senachos. Tato oblast patří 
k  nejznámějším potápěč
ským lokalitám.

Zajímavá místa: Stará 
koloniální Havana (na  se
znamu světového kultur
ního dědictví UNESCO), 
Hemingwayův dům, his
torická města Santiago de 
Cuba, Trinidad, Baracoa 

Cena zájezdu: Napří
klad 27 900/7 nocí/1 os.

Cestovní doklady:  

Čeští turisté potřebují 
k cestě na Kubu víza. Po
kud se jedná o  turistic
ký pobyt, uděluje kubán
ský konzulát vízum ve for
mě turistické karty, která 
stojí 630 Kč. Karta může 
být vyřízena v  rámci turi
stického pobytu přes ces
tovní kancelář. Turistic
ká karta opravňuje k poby
tu na Kubě po dobu 30 dnů 
a  může být prodloužena 
na  Kubě na  cizinecké po
licii o dalších 30 dnů, po
platek činí 25 USD. Je nut
no si ji obstarat před odle
tem na Kubu, protože ji ne
lze získat po příletu na ku
bánské letiště.

Délka letu: cca 12 hodinKuba

Délka letu: cca 4,5 – 5 hodin
Kanárské ostrovy

Ve 

Gran Canaria udivuje 
krásnou přírodou

Obrovská metropole Bang
kok má přes svůj nepřetr
žitý chaos šarm a  úžasnou 
atmosféru. V současnosti 
však kvůli záplavám, které 
tu hrozí, nabádá MZV čes
ké občany k ostražitosti.

Pláže: Thajsko je pro
slulé svými tropickými ost
rovy se stovkami pláží z bí
lého písku, lemovanými 
palmami. Většina ostrovů 
je součástí národních par
ků. Ať už třeba hornatý Ko 
Chang, ostrov kokosových 
palem Ko Samui, idylický 
Ko Phi Phi nebo drsný Ko 
Phangan, všude naleznete 
kus divukrásné tropické pří

rody. Přecpané a  poněkud 
špinavé jsou pláže u nejlev
nějšího letoviska Pattaya.

Zajímavá místa: 
V  Thajsku je víc historic
kých památek než v  které
koliv jiné zemi jihovýchod
ní Asie. Za vidění stojí pře
devším Bangkok s jeho krá
lovskými paláci a buddhis
tickými chrámy, historický 
park Sukhothay i zříceniny 
Ayuthay.

Můžete navštívit národ
ní park Khao Yai, vypravit 
se do  džungle třeba v  hor
natém severním parku Doi 
Inthanon. Nenechte si ujít 
projížďku na slonovi!

Thajsko

Tunisko nabízí vý
bornou kombina

ci slunečného počasí, 
krásných pláží a  antic

kých památek. Tento stát  
patří k  turisticky nejfrek
ventovanějším oblastem 
Afriky. Nachází se v  se
verní Africe, ze severu 
jeho břehy omývá Stře
dozemní moře, na  jihu 
je obklopuje poušť Sa
hara. Hlavním městem 
je Tunis. V  zemi fungu
je několik letišť, přičemž 
zejména letiště v  Mo
nastiru, Tunisu, Tabar
ce a na Djerbě jsou vyu
žívána k turistickým úče
lům. Ročně navštíví Tu
nisko asi pět milionů lidí, 
z  toho jsou desetitisíce 
Čechů a v zimě je to kon
krétně kolem 5000 turistů 
z  Česka. Ke  strávení od
počinkové dovolené slou
ží velké hotelové kom
plexy s  bohatou nabíd
kou služeb, které jsou při
způsobovány evropským 
standardům.

Pláže: Většina turistů 
tráví dovolenou na  plá
žích východního pobře
ží. Jedna z nejkrásnějších 
pláží je na špičce poloos
trova Cap Bon, asi jeden 
kilometr západně od mís
ta Ras Mostefa u  měs

ta Kelibia. Krásné píseč
né pláže nabízí také Ha
mmamet.

Zajímavá místa: 
Typické arabské súky – 
např. v  hlavním městě 
Tunisu, Kairouán (meši
ta), výlety do pouště dží
pem nebo na  velblou
dech, oáza Douz, solné 
jezero Chott el Djerid 

Cena zájezdu: napří
klad 7590/8 dní/1 os.

Cestovní doklady: 
Pro organizovanou turis
tiku (s  voucherem ces
tovní kanceláře) není ví
zová povinnost. Indivi
duální cestovatelé ví
zum mít musí! Jestliže se 
jim (zejména při využití 
charterových letů) podaří 
vstoupit na území Tunis
ka bez víza, jedná se pou
ze o nepozornost cizinec
ké policie, nikoli o potvr
zení legálnosti pobytu. 
V  případě kontroly po
řádkovými orgány hrozí 
za  nelegální pobyt sank
ce, včetně možného po
licejního zadržení. Účast
níci organizované turisti
ky (kteří cestují bez víza) 
však nemohou během po
bytu v  Tunisku vycesto
vat do  sousedních zemí. 
Víza vydává velvysla
nectví Tuniské republiky 

Emiráty leží na  Střed
ním východě, při pobře
ží Perského zálivu. Pobře
ží je lemováno ostro
vy (na  jednom 
z  nich 
l e ž í 

hlavní město Abú Dha
bí). Podnebí je tropické 
a  su ché. Prů

měrné srážky dosahují asi 
100 mm. Pro turisty je tu 
krásné moře, výjimečná ar
chitektura a fantastické ná

kupy. Nejnavštěvo
vanějším emi

rátem je 
D u 

baj. Luxusní moderní měs
to, velice populární jsou 
nákupy v  obrovských ob
chodních centrech, kde na
jdete všechny módní znač
ky z celého světa za přízni
vé ceny. 

Pláže: Jedna z  nejhez
čích světových pláží – Ju
meirah Beach

Zajímavá místa: Vý

let do pouště (džípem nebo 
na  velbloudech), nejdelší 
indoorová sjezdovka, Ski 
Dubai, sedmihvězdičkový 
hotel Burj Al Arab ve tvaru 
plachetnice

Cena zájezdu: Napří
klad 20 790/6 nocí/1 os.

Cestovní doklady: 
O  vstupní vízum je mož
né požádat na velvyslanec

Délka letu:  cca 6 hodin

Spojené arabské emiráty

Délka letu: cca 2,5 hodiny

Délka letu: 
cca 12 hodin

Tunisko

Jumeirah Beach je jednou 
z nejkrásnějších pláží světa

Kairouán patří mezi města 
s nejbohatší historií
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150 mm
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Už o číslo menší prádlo může způsobit zdravo tní problémy

Balconettová, nebo be zešvá?
vyberte si ten nejvhodnější typ  podprsenky

Podprsenka bez výztu-
že a  vycpávek je vhodná 
pro mladé dívky s pevnými 
středně velkými prsy, které 
nepotřebují nic kamuflovat.

Jednoduchá

Je ideální na  všechny po-
hybové aktivity. Pevně 
drží váhu ňader díky 
elastickému materi-
álu. Nenechá prsa 
» v y p a d n o u t « , 
protože má 
silná ramín-
ka.

Sportovní
Má vyztužené tzv. po-
loviční košíčky, které 
zdvihnou a  vytvarují ty 
správné  obliny do  vý-
střihu. Aby byl dekolt co 
největší, ramínka podpr-
senky jsou posazena da-
leko od sebe.

Ballconetová

Bezešvá
Může, ale nemusí být vy-
ztužená. Je ideální pod při-
léhavé oblečení. Vyhovo-
vat bude těm ženám, kte-
ré si nelibují ve  zdobnosti 
krajek, ale mají rády jedno-
duchost a dokonalé zpraco-
vání.

Bolí vás hlava?  Zkontrolujte si podprsenku!

Vítáme tipy doplněné fotografiemi.
Za uveřejněné články zaplatíme!

Co nás zajímá? Politici porušující 
zákony a morálku. Zločinci v akci. 
Živly, katastrofy, lidské osudy - ví-
tězství, tragédie, zajímavosti. 

724 249 000
tip@blesk.cz
SMS

Horká linka

30 000,- 
za námět!

až

Jde větši-
nou o  velmi nazdobený 

model. Letí barevná krajka a hadí či 
tygří vzory. Prsa tvaruje a přidává jim díky 

výztuži a kosticím na objemu. Na denní nošení 
není moc vhodná. 

Sexy

trojúhelník

Další atypické formáty a ceny k dispozici na vyžádání v inzertním oddělení.
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Crossmediální 360º kampaněAtypické formáty Blesk

Založen na  crossmediální komunikaci, která má za  cíl budovat 
image značky, podrobněji představit dané služby či výrobky po-
tenciálním zákazníkům a zvýšit tím i prodeje.

Základní prvky

•  Potenciál zásahu více než 3,7 miliónu lidí v tisku a 4,5 miliónu lidí 
on-line. 

•  Kombinace tisk, on-line, mobilní verze, SMS včetně možnosti 
rozšíření i do TV.

• Možnost realizace eventu nebo využití stojanu na POS, letáky.
•  Full service pro klienta – mediaplán,
 - komunikační strategie, 
 - kreativní obsah,
 - vizuály přizpůsobené titulům,
 - reporting.
• Exkluzivita projektu.

Podmínky pro objednání

Objednávky 2 měsíce předem.

Storno poplatky

Po započetí realizace  ..................................................................... 50 % 
Méně než 10 dní před kampaní  ................................................. 100 %

Cena projektů na vyžádání v inzertním oddělení.

Charakteristika projektu

Dobrý výrobek

Výrobek pro ženy

XTip

To musíš mít!

Fan Produkt

Dětský svět

Testování s BPŽ

Pro Vás!

V současné době nabízíme k využití například tyto brandy:

TIP

Doporučeno pro širokou cílo-
vou skupinu.  Stěžejním titulem 
deník Blesk,  bez možnosti vyu-
žití týdeníku Reflex.

Doporučeno pro mužskou cílo-
vou skupinu. Stěžejním titulem 
týdeník Reflex.

Zaměřeno na  ženy. Stěžejním 
titulem Blesk pro ženy.

Zacíleno na  aktivně sportující 
muže. Stěžejním titulem deník 
Sport.
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Vlepy na titulní straně   –   specifikace   –   Blesk, Aha!

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.

• 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 100 mm

 76 x 76 mm 80 x 100 mm

 76 x 101 mm 80 x 105 mm

 76 x 145 mm 80 x 105 mm

Formáty vlepů



17

Vlepy na titulní straně   –   lepicí a nelepicí kartičkaVlepy na titulní straně   –   specifikace   –   Blesk, Aha!

 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.

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

➡

Přední strana
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Vzdálenost textu od linie výseku minimálně 3 mm.  
Spadávka 3 mm.

68 x 76 mm
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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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Vlepy na titulní straně   –   booklety Prospektové přílohy    –    All 15+

 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

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

Deník Blesk a deník Aha!  ............................ 3 dny před uveřejněním
Blesk magazín TV a Aha! TV  .....................10 dnů před uveřejněním
Komerční přílohy  ........................................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 %

Místa dodání prospektových příloh

Deníky Blesk a Aha!

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

Blesk magazín TV (BM) a Aha! TV (AM)

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

Deník Blesk
Deník Aha!

Formát Blesk a Aha! zrcadlo 263 x 380 mm.
Formát papíru A3: 297 x 420 mm.

Do deníku Blesk a deníku Aha! lze vkládat reklamní materiály, jako 
jsou letáky, prospekty a katalogy.

Formáty vkládaných příloh

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

Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy

Minimální gramáž papíru A5: 150 g.
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 hodno-
tou, 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.

U příloh, které jsou formátově mezi A4 a A5 a nejde u nich o úhlo-
příčné zmenšení, je bezpodmínečně nutná tisková zkouška na zá-
kladě dodaných vzorků.

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.

MORAVA
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
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Prospektové přílohy    –    All 15+

Blesk magazín TV
Aha! TV

Formát Blesk magazínu TV 215 x 280 mm.
Formát Aha! TV 195 x 244 mm.

Do Blesk magazínu TV lze vkládat, všívat či vlepovat reklamní ma-
teriály (letáky, karty, kupóny, plakáty, prospekty a katalogy). 
Do  Aha! TV lze vkládat jen jednoduché reklamní materiály, jako 
jsou letáky a prospekty.

Nepřípustné přílohy

Přílohy nesmí bránit následnému strojovému vkladu těchto 
magazínů do deníků, takže se vylučují:

• přílohy nalepované či našívané na obálku magazínu,
•  přílohy všívané, vkládané či vlepované, které by svou tloušťkou 

narušily tvar magazínu,
• všechny přílohy 3D a přílohy, jejichž součástí jsou vzorky 3D,
• přílohy zafóliované.

Přílohy vkládané

Minimální formát do Blesk magazínu TV: 148 x 210 mm.
Maximální formát do Blesk magazínu TV: 205 x 270 mm.
Minimální formát do Aha! TV: 148 x 210 mm.
Maximální formát do Aha! TV: 185 x 235 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky pro Blesk magazín TV: 
110 x 148 mm (dodat v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm 
v hlavě/nohách podle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříz-
nutá, bez přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky pro Blesk magazín TV:  
215 x 280 mm (dodat v pracovním formátu 220 x 286 mm, složka 
v hlavě neproříznutá s přídavkem na ořez 3 mm, zadní přefalc mi-
nimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát do Blesk magazínu TV: 60 x 85 mm.
Maximální formát do Blesk magazínu TV: 185 x 250 mm.
Gramáž papíru: od 130 g/m2.
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Technické požadavky pro dodávání podkladů    –    tiskProspektové přílohy    –    All 15+

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

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. 

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

•   Nejmenší velikost písma 6 bodů.
•   Černé písmo s hodnotou K100 % (výtažková černá) do 13 bodů 

vždy nastavte na přetisk, tučné a větší řezy písma doporučuje-
me nastavit na vykrojení.

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

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

•   Nastavení posunu spadávky na 5 mm ve všech směrech (Bleed Box  
+ 5 mm).

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

•   V případě lepené vazby V2 se musí u inzerce na obálce počítat se 
zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu, které jsou potřebné pro 
vlepení bloku do obálky.

•   Pro lepenou vazbu V2 proto platí, že inzerce na obálce má vnitřní 
ochrannou zónu zvětšenou na 10 mm u hřbetu, jako ochranu proti 
zalepení.

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 – originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronic-
ké podobě ve formátech TIFF, EPS, JPEG, BMP.
Loga – originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektro-
nické podobě ve formátech EPS, AI, WMF, TIFF, BMP.
Text – plný a čitelný strojopis, text v elektronické podobě zpracovaný 
v  MS Word, soubor s  koncovkou *.doc. Obrázky nevkládat do  doku-
mentu aplikace MS Word, nutno poslat samostatně ve výše zmíněných 
formátech.

Korektury inzerátu
V  případě, že se klient nevyjádří k  zaslané korektuře nejpozději den 
před datem uveřejnění inzerce (nejpozději však do 10.00 hodin), bude 
korektura 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 baleny 
do fólie. Sloupce v jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou výš-
ku 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 čís-
lo vydání (do kterého se má vkládat), název přílohy (která se má 
vkládat), datum vkládání, počet příloh ve  sloupci, počet příloh 
na paletě, počet příloh v dodávce celkem, číslo palety, počet pa-
let v dodávce celkem, váha palety, adresa dodavatele (jméno, te-
lefon).
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.).
 
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. sTechnické podmínky prospektových příloh    –    tisk

1. Rozsah platnosti 
 a)  Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují 

- uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vkláda-
ného materiálu) v tištěných periodických a neperiodických titulech, které vydává a 
zastupuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s. 
- uveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných a zastupovaných 
společností CZECH NEWS CENTER a.s.  
- v aplikacích pro mobilní telefony, tablety a jiná obdobná zařízení provozovaných  
a zastupovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. (na tuto inzerci se přimě-
řeně vztahují ustanovení o inzerci na internetových stránkách)

b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmín-
ky“) 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 podmínkami 
nebo zvláštní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 

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

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

f) Vydavatel umožní objednateli bezplatný přístup do on-line reklamního systému zob-
razujícího statistiky počtu zobrazení (impresí) realizovaných kampaní a počtu pro-
kliků na WWW stránky (URL) dodané 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 prostřed-

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

b) Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřej-
nění inzerce, a to zejména obchodní firmu objednatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, bankovní 
spojení, jméno a podpis a označení funkce zástupce oprávněného objednávku uči-
nit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé 
bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní spojení a  podpis. Dále zde 
musí být uveden

- v případě inzerce v tištěných titulech titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inze-
rát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuelně další údaje ohledně prove-
dení 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 pub-
likace inzerce objednávána, požadovaná sekce stránky, pozice, rozměry inzerce, 
požadovaný počet impresí a období, ve kterém má být inzerce publikována včetně 
časového rozložení kampaně a impresí, průměrná frekvence, celkový počet impre-
sí, 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 pod-
kladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Termíny pro doručení podle 
předchozí věty jsou uvedeny v ceníku pro inzerci v příslušném médiu. 

d) Vydavatel je oprávněn upozornit objednatele na  zjevně nevhodné nebo chybné 
podklady. Objednatel je povinen dodat vydavateli včas náhradu za zjevně nevhod-
né 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 gra-
fické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s práv-
ními 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 vy-
davateli škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného 
inzerátu nebo prospektové přílohy. 

f) Vydavatel dostane volně k  dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění 
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 strán-
ce 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 formá-
tů Flash musí objednatelem dodané podklady vyhovovat specifikaci doporučené 
Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) (www.spir.cz). Podklady ve  formátu Flash 
musí být upraveny tak, aby umožňovaly reklamnímu systému vydavatele registro-
vat kliknutí uživatele na tuto reklamu. Objednatel je dále povinen sdělit vydavateli 
jaká verze Flash pluginu je vyžadována pro správné zobrazení Flashe a dodat spo-
lu s Flashem také alternativní 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 které budou vloženy, mimo prostor vymezený pro příslušnou inzerci. Podklady 
nesmí přesáhnout datovou velikosti 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 objednanou 
pozici, je povinen takto používat pouze inzerci, jejíž podklady byly schváleny vyda-
vatelem, a která je v souladu s odst. e) tohoto článku.

i) Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednatelem do-
daným tiskovým podkladům. 

j) Jeden objednatel může během jednoho kalendářního roku objednat maximálně 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 uveřejnění inzerátu 
nebo prospektové přílohy. 

b) Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatele nemůže být bez dalších náležitostí po-
važováno za uzavření smlouvy. 

c) Vydavatel si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění in-
zerce, 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 vydava-
tele, jestliže písmo, grafické nebo jiné prvky inzerátu evokují redakční text, nebo jestli-
že 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 pravdi-
vosti obsahu inzerce ze strany objednatele. Vydavatel je rovněž oprávněn odmítnout 
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 vydavateli 
k odsouhlasení buď v tištěné, nebo elektronické formě. Pokud dojde k porušení této 
povinnosti, je vydavatel oprávněn odmítnout jejich vklad a v tomto případě má vyda-
vatel 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 od-
mítnout uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, případně odstoupit od smlou-
vy. 

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 uveřejnění inzer-
ce z kapacitních důvodů považují vydavatel i objednatel za odmítnutí ze spravedli-
vých důvodů a v souladu s obchodními zvyklostmi. 

h) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelem je vyda-
vatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. 
Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písem-
ně 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  určitém 

rozsahu finančního objemu nebo v  určitém počtu, má možnost uzavřít s  vydavate-
lem rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnutém 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 inze-
rátů, 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 vý-
znamná 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 předpokladu, že tato inzerce byla 
řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této předchozí inzerce činila méně 
než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného 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 po-
čtu 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 dohod-
nutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a bude řádně 
a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši). V opačném pří-
padě 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 inzeráty v do-

hodnutém 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 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 uveřejně-
ny 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 výhradně 
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 příslušné-
ho titulu a/nebo z důvodu výrobní kapacity tiskárny 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 nut-
nosti výslovné dohody. 

e) Vydavatel si vyhrazuje právo na  označení inzerátů jako placené inzerce. V  případě 
celostránkových inzerátů si vydavatel vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy 
inzerátu. V takovém případě nebude označení inzerátu považováno za změnu podo-
by inzerátu nebo za vadu plnění. 

f) Pokud si objednatel objedná 
- inzerát v tištěném titulu ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdě-

lení strany na sloupce
- na internetové 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 vydavatel 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 odpovědi se značkou. 
Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může vydavatel zlikvidovat. Vyda-
vatel opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera. 
Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i kni-
hy, katalogy, balíky nebo zboží vydavatel nepřijímá. 

i) Vydavatel si u drobné inzerce v tištěných titulech (menší než 400 mm plochy) vyhra-
zuje právo uveřejnit ji v případě potřeby i na  jiné jednotce vykrytí, než je uvedena 
na objednávce. 
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j) V  jedné objednatelem zakoupené inzertní pozici na internetové stránce se mohou 
střídat nejvýše 4 varianty reklamního sdělení, není-li dohodnuto jinak. Není-li do-
hodnuto jinak, může každý inzerát směřovat jen na 1 cílovou URL.

k) Vydavatel je oprávněn v případě, že bude jím vydávaný titul převeden do elektronic-
ké podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet, aplikací pro 
mobilní telefony, tablety a obdobná zařízení nebo na nosičích elektronických infor-
mací), zahrnout do této elektronické podoby též inzerci publikovanou v příslušném 
titulu v souladu s těmito podmínkami. Inzerce, která je součástí tištěného titulu, se 
nepovažuje za inzerci v rámci aplikace.  

l) Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně vydavatele 
o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění z jeho strany. Pro případ pro-
dlení 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 sleva, nebo 

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

tečného odkladu po uveřejnění inzerce nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 
dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění 
inzerce. V případě podání inzerátu řádkové inzerce zašle vydavatel fakturu pouze 
na vyžádání objednatele. Objednatel souhlasí s tím, že vydavatel mu podle své vol-
by doručí fakturu v písemné podobě nebo elektronickou 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 fakturou 
na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. 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 vy-
davatele potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. 

e) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplý-
vající 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 závislou na přiměřených plat-
bách předem. 

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

g) V  případech, kdy objednatel (zejména reklamní a  mediální agentura) objednává 
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. Posouzení, 
zda inzerce má 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 možno 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  realizací 
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 kte-
rým vydavatel neobdrží do 3 měsíců objednávku pro inzerci, propadají ve prospěch 
vydavatele. 

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

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

či nekompletní publikace inzerátu a v případě inzerce na internetové stránce též při 
nedodržení garantovaného počtu impresí nárok na slevu z ceny nebo na uveřejně-
ní bezchybného náhradního plnění, ale pouze v  takovém rozsahu, ve  kterém byl 
poškozen účel inzerátu, v případě inzerce na internetové stránce v rozsahu plnění, 
které bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je objednatel 
povinen uplatnit u vydavatele písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce v pří-
padě inzerce na internetové 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 vyda-
vatel neposkytne 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 pl-
nění nedosáhne ani 40 % objednávky, bude objednávka považována za zcela neu-
skutečněnou.

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

c) V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vklá-
dání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žád-
ný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu. 

d) Vydavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro 
uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodává-
ní podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje 
na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem, které vznikly v dů-
sledku 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 
korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. V případě řádkové 
inzerce se za schválenou korekturu považuje text uvedený v objednávce potvrzené 
objednatelem. 

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

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

h) Objednatel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn stanovit a měnit tištěný náklad 
jím vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho 
očekávané výši bude vydavatel objednatele bez zbytečného odkladu informovat, 
tato skutečnost však není považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklama-
ci, 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. Ochrana osobních údajů a jiných dat 
a) Objednatel i vydavatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem po-

skytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím. 
b) Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, 

že vydavatel je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele po-
skytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objed-
natelem sdělené kontaktní údaje a údaje o jím objednávané inzerci a o přijatých či 
nerealizovaných platbách objednatele. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem rea-
lizace inzerce a nabízení obchodu a služeb vydavatele, a to na dobu 10 let od přijetí 
objednávky inzerce. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvo-
láním souhlasu není dotčeno právo vydavatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu 
stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo na přístup ke svým osobním 
údajům. 

c) Objednatel prohlašuje, že je mu známa ta skutečnost, že vydavatel je členem Sdruže-
ní pro internetový rozvoj  a uděluje vydavateli neodvolatelný souhlas s užitím údajů 
o inzerci na internetových stránkách pro výzkum reklamy na internetu v rámci SPIR.

9. 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 
spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa 
adr.coi.cz.

10. Ostatní ujednání 
a) Případnou změnu těchto obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí 

vydavatel objednateli, který má s vydavatelem uzavřenu rámcovou smlouvu podle 
bodu 4 těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před 
počátkem účinnosti těchto změn. Pokud vydavatel tuto lhůtu nedodrží, budou se 
objednávky učiněné po změně obchodních podmínek nebo ceníku řídit původními 
obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo 
k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně  obchodních podmínek nebo 
ceníku učiněno nebude, budou se objednávky inzerce řídit původními obchodní-
mi 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. Usta-
novení článku 4 bodu f) těchto podmínek se v takovém případě neuplatní a cena již 
poskytnuté inzerce na základě rámcové smlouvy nebude měněna. 

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

c) Vydavatel vydává Zvláštní podmínky pro inzerci některých produktů v mediích vydá-
vaných/provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., kterými se upravuje 
inzerce konkrétních druhů zboží a/nebo služeb v závislosti na platné právní úpravě.  
Práva a povinnosti neupravené Zvláštními podmínkami se řídí těmito Všeobecnými 
obchodními podmínkami.

d) Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit pravidla, za kterých vydavatel po-
skytuje inzerci v  jím vydávaných resp. provozovaných médiích. K ustanovením ob-
chodních podmínek objednatele nebo jiným jeho jednostranným úkonům či prohlá-
šením, kterými má být vyloučeno použití těchto obchodních podmínek se nepřihlíží. 

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

Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky poskytování inzerce v mediích 
vydávaných/provozovaných společností CN Invest a.s.

Prodej inzerce v médiích vydávaných/provozovaných společností CN Invest a.s. 
výhradně zajišťuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s. 

Podmínky poskytování inzerce v médiích vydávaných/provozovaných společností  
CN Invest a.s. se řídí výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami pro 
inzerci v médiích vydávaných/provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s.

   Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci  
   v médiích vydávaných/ provozovaných 
   společností CN Invest a.s.




