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Šéf heinekenu Erik Hamel nemá  

závratě, zato má vizi: jak národu  

pivařů ukázat, že pivo není jen pivo.
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praHou
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Free reinCzech supervisory boards 

are so slack, CEOs do 

as they please, warns 

Vratislav Kulhánek

Face to Face pages 10–11

Cap flapAn order for army headgear 

has descended into a 

nightmare for firm Blažek

Feature pages 12–13 

Prague joins the a-list

The Czech capital is no 

longer a developing 

market. Its growing 

prosperity is attracting 

more retail chains and 

creating luxury goods 

opportunities

Daniel NovákE uropean retail 
market experts 

have ceased to 
classify Prague 

as a developing metropolis, 

shifting it instead to that 

of a developed market. For 

global retail giants, Prague 

is presently more attrac-

tive as a potential growth 

opportunity than the likes 

of Vienna, Zurich or Brus-

sels. 
So says the new Desti-

nation Europe 2015 study 

published by real estate firm 

JLL. Prague finds itself si-

milarly highly placed on the 

luxury retail goods opportu-

nities scale.“In our global rankings, 

Prague has shifted from the 

‘growth market’ category to 

a ‘mature market’, meaning 

one that is growing rather 

than developing. This is as 

a result of a stable econo-

my, the growth of purcha-

sing power, and a notable 

improvement in market 

transparency,” said Beatri-

ce Moutonová, head of Cen-

tral and Eastern European 

retail real estate at JLL . 

She added that a strong 

tourism market serves as 

a proverbial cherry on the 

cake for Prague’s improved 

status.The popularity of the 

Czech capital manifests 

itself in the number of com-

panies seeking to expand 

into the country. 
Continues on page 4
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Tendr na servis vládních 

airbusů se odkládá

Ministerstvo obrany nestihne 

do konce roku uzavřít půlmili-

ardový tendr na údržbu dvou 

strojů Airbus A 319 z takzvané 

vládní letky; překlenovací kon-

trakt získá tuzemská pobočka 

výrobce letounů. 

str. 2

Správa rezerv vypisuje 

soutěže na potraviny

Stát začal vypisovat slibované 

veřejné soutěže na zásoby 

potravin určených pro případ 

krizových situací v Česku; hledá 

dodavatele masových konzerv 

a zmrazeného masa. 
str. 6

Americký GE rozšiřuje 

aktivity v Polsku

Ve slezském městě Bielsko- 

-Biała byl položen základní ká-

men nové továrny amerického 

gigantu GE, prvního evropského 

závodu s maximálním podílem 

automatizace. 

str. 8

Banky si mohou z ČNB 

nově půjčit stamiliardy

Jaroslav Bukovský | Praha

Č eské banky nově získa-

ly zhruba půl bilionu 

korun na každodenní 

spekulace na trzích. Od pro-

since mohou totiž u České ná-

rodní banky zastavit dluhopisy 

české vlády ze svého majetku 

a půjčené peníze během dne 

investovat. Odborníci slibují 

rozhýbání trhu s vládním dlu-

hem, ale i naději, že se Česko 

bude financovat ještě levněji.

Dosud si mohly banky v rám-

ci jednoho dne půjčit od ČNB jen 

omezeně. „Do konce listopadu 

bylo možno čerpat vnitrodenní 

úvěry pouze proti krátkodobým 

dluhopisům,“ uvádí Kateřina 

Bartůšková z ČNB. Takzvané 

pokladniční poukázky ale na 

rozdíl od bondů tvoří v majet-

ku bank jen zanedbatelnou část. 

„Odhaduji, že banky mají kolem 

400 až 500 miliard korun ve 

státních bondech, které by bylo 

možné nově nabídnout ČNB jako 

zástavu,“ míní hlavní ekonom 

Citibank Jaromír Šindel. 

 „Službu mohou banky využít 

pro pokrytí potřeby krátkodobé 

likvidity. Zájem registrujeme, 

v současnosti máme tři banky 

v testovacím režimu,“ uvádí Jiří 

Kovařík z Centrálního depozi-

táře cenných papírů, který od 

prosince službu bankám nabízí. 

Vzhledem k nízkým úrokovým 

sazbám i přebytku peněz v ban-

kách však burza velké obchody 

zatím nečeká. „Z pohledu bank 

jde především o přípravu na 

čerpání zdrojů v budoucnu,“ 

dodává Kovařík. 

Vlažně se k nové možnosti 

stavějí i banky, které deník E15 

oslovil. „V současné době o vy-

užití intraday půjčky od ČNB 

zajištěné státními dluhopisy 

neuvažujeme,“ uvedl kupříkla-

du Michal Teubner z Komerční 

banky. „Jde o krok správným smě-

rem, který by mohl vést ke zvý-

šení obratu na dluhopisových 

trzích,“ míní Tomáš Holinka 

z Moody’s Analytics. „Opatře-

ní bankám zatraktivní investice 

do státních dluhopisů, což může 

v důsledku dále zlevnit financo-

vání státního dluhu,“ doplňuje 

Petr Kříž, partner PwC Audit.

 

ByzNys str. 7

Zdeněk Pečený | Praha

Na globálním aukčním portá-

lu eBay či bazaru Amazonu se 

před Vánoci strhla bitva o iPody 

Classic. Apple je totiž v tichosti 

přestal před třemi měsíci prodá-

vat. Prý pro něj byly stejně jen 

okrajovým produktem. Zájem je 

však očividně větší, než si Apple 

myslel. Generální ředitel kali-

fornského výrobce elektroniky 

Tim Cook se ale nechal slyšet, že 

jeho firma již nemá přístup k po-

třebným součástkám a jejich 

nový vývoj by se nevyplatil.

Spekulanti, kteří před kon-

cem oficiálního prodeje iPody 

skoupili, si teď na britské verzi 

Amazonu říkají za neopotřebo-

vaný hudební přehrávač v pře-

počtu přes 23 tisíc korun. Na tři 

tisíce použitých iPodů Classic 

v poslední verzi z roku 2010 se 

podle deníku Guardian prodalo 

za poslední tři měsíce. Za 12 až 

17,5 tisíce korun. To je až troj-

násobek ceny, za kterou se ješ-

tě letos v létě prodával přístroj 

v oficiálním Apple storu. Na 

českém aukčním portálu Auk-

ro jsou nyní v nabídce pouze 

dva použité přístroje za cenu 

srovnatelnou s novým před 

ukončením oficiálního prodeje. 

 
Pokračování ByzNys str. 7

Nákup iPodu Classic byl skvělou spekulací

KURZY ČNB  str. 10

STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE  

 PX (CZ) 

984  -1,09 %

 ATX (AT) 

2 208  -1,17 %

 BUX (HU) 
17 464  -0,90 %

 DAX (DE) 

9 863 0,64 %

 WIG20 (PL) 
2 380 

0,34 %
CZK/EUR 

27,630-0,010 Kč
CZK/USD 

22,2310,055 Kč
9 771803 454307

1 4 7 7 0

Svět chytrý a ještě chytřejší

Internet věcí začíná postupně 

ovlivňovat kvalitu i tempo života

TémA str. 4–5

Léta na výsluní

O SuperStar jsem nestála a nepřihlásila 

bych se ani dnes, říká Aneta Langerová

ROZHOVOR str. 14–15

deník | pátek 12. 12. 2014 

číslo 1770 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz

JANA HAVLIGErOVá: SLEPá POSLUšnOST 

VEDE DO SLEPé ULIčKy                 Komentář str. 16

  jednou větou

iPhone iPad 

Kindle Windows Phone 7

Windows 8 aplikace

Velký úklid.  

Hongkongská policie 

vyklidila po 75 dnech 

protestů barikády 

a stany z hlavního 

protestního tábora 

ve čtvrti Admiralty 

a pozatýkala přes 

200 demonstrantů, kteří 

odmítli místo opustit. 

Převážně studenti se tak 

snažili vymoci na Číně 

pro bývalou britskou 

kolonii větší demokracii. 

Pod čínskou správu se 

Hongkong vrátil v roce 

1997. zahraNiČí str. 12
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První časoPis o médiích, reklamě a marketingové komunikaci > založeno 1993

Podnikatel Petr dimun: 

mluvčí má trPět

strana 56

Staří klienti na Pr  

šetří, noví Přibývají

strana 20

leica Se vrací na vrchol,

S kinofilmem i digitálem

strana 44

1214 > vychází 23. 12. 2014 > cena 69 Kč 

Strategie vychází ve Spolupráci S týdeníkem euro

Televize není

sprosTé slovo

 říká jednatel a programový ředitel

 HBo europe ondřej ZacH

právník na druhé straně tábora

Miroslav chochola:

příloha E15 pro právnickou obEc a top managEmEnt

listopad 2014

& Právo byznys

případ vlezlého soudce 
Brněnský soudce Jiří Pešek dostal podmínku za zasahování do kauz svých kolegů. Zatím nepravomocný rozsudek jsme si vyžádali

právnická firma roku 2014 V pondělí 10. listopadu proběhlo slavností vyhlášení žebříčku Právnická firma roku 2014. Prohlédněte si fotografie a výsledky

fórum e15 
Zástupci renomovaných právních firem rozebírají novinku, kterou přinesl zákon o obchodních korporacích - vyplacení záloh na dividendy

S PředSedou PředStaVenStVa SPolečnoSti ePraVo.cZ o tom, Podle čeho Si češi VyBíraJí adVokáta, o odchodu meZinárodních kanceláří Z čeSké rePuBliky a SamoZřeJmě o PráVnické firmě roku 2014

01_PB_E15_1214.indd   1

14.11.2014   14:59:27

číslo 12 l 1. 12. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta

Řetězce zabíjejí české tradice, říká předseda družstva Vánoční ozdoby str. 16

Mámyv rozletuRodičovská dovolená 
dělá stále častěji z žen podnikatelky. 

Základem úspěchu 
je dobrý nápad

9 771805 259207 1 2

V y c h á z í  V e  s p o l u p r á c i  s  p o r tá l e m  B u s i n e s s i n f o . c z

inzerce   A141010762

měsíčník pro

2015

leden 2015

JihokoreJci  
si zamilovali české pivo,

hledají další dodavatele 

 

str. 8

moravští stroJaři  

boduJí v kazachstánu,

vyvezou těžební stroje za půl miliardy 

 

str. 12

s indy Jsem Jednal  

v turbanu,
říká severočeský sklář

 

str. 22

Příloha divize euro e15, vychází ve sPoluPráci s Portálem businessinfo.cz

Obří  zakázka  
v USAČeské firmy vybaví  

šedesát amerických nemocnic 

český export

Platnost od 1. 1. 2015

Mediakit divize Euro E15
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

E15 produkty a služby

Deník E15 patří již sedmým rokem mezi nejrespektovanější názorová média v České republice. Společně 
s webem E15.cz je komplexním a aktuálním zdrojem zpráv z domácí a světové ekonomiky, politiky, byznysu 
a financí. Tyto informace přináší ve stále oblíbenější podobě kompaktního listu s rozsahem od 24 do  
32 stran, které minimálně jednou týdně rozšiřují tematické speciály. Deník dále vychází jednou týdně ve 
speciální anglické mutaci s názvem E15 weekly, který spojuje to nejlepší z deníku E15 a týdeníku Euro, doplněné 
o vlastní zprávy, komentáře a analýzy. 

Tematické speciály se převážně věnují B2B tématům. Ale protože k životu patří i volné chvíle, nezapomíná 
redakce deníku ani na témata o životním stylu, cestování či zdraví, která vycházejí v listu každý den. Jednou 
měsíčně vychází deník společně s lifestylovým magazínem ZEN, s titulem Profit, zaměřeným na malé a střední 
podnikání a realitním magazínem Real-immo, který přináší svým čtenářům aktuální nabídky z realitního trhu. 

Řízená distribuce je v rámci tištěných médií velice účinným nástrojem k doručení informací a samozřejmě 
i reklamy specifické skupině čtenářů. Deník E15 je distribuován bezplatně do stojanů v námi pečlivě zvolených 
místech Brna, Ostravy, Olomouce a Prahy. 

Od podzimu 2010 najdete deník E15 i ve volném prodeji na vybraných obchodních místech. Kombinací nákladu 
zdarma a volného prodeje uspokojíme i ty čtenáře, kteří se dostávají do blízkosti stávajících distribučních míst 
jen zřídka.

Ekonomické zpravodajství z E15.cz je k dispozici na iPad, iPhone, čtečce Kindle, Windows Phone 7 a Windows 8.

DENík E15
15 miNut PRo EkoNomiku a byZNys

Tendr na servis vládních 
airbusů se odkládáMinisterstvo obrany nestihne 

do konce roku uzavřít půlmili-
ardový tendr na údržbu dvou 
strojů Airbus A 319 z takzvané 
vládní letky; překlenovací kon-
trakt získá tuzemská pobočka 
výrobce letounů. 

str. 2Správa rezerv vypisuje 
soutěže na potravinyStát začal vypisovat slibované 

veřejné soutěže na zásoby 
potravin určených pro případ 
krizových situací v Česku; hledá 
dodavatele masových konzerv 
a zmrazeného masa. str. 6Americký GE rozšiřuje 

aktivity v PolskuVe slezském městě Bielsko- 
-Biała byl položen základní ká-
men nové továrny amerického 
gigantu GE, prvního evropského 
závodu s maximálním podílem 
automatizace. 

str. 8

Banky si mohou z ČNB 
nově půjčit stamiliardy

Jaroslav Bukovský | Praha

Č eské banky nově získa-ly zhruba půl bilionu korun na každodenní 
spekulace na trzích. Od pro-
since mohou totiž u České ná-
rodní banky zastavit dluhopisy 
české vlády ze svého majetku 
a půjčené peníze během dne 
investovat. Odborníci slibují 
rozhýbání trhu s vládním dlu-
hem, ale i naději, že se Česko 
bude financovat ještě levněji.

Dosud si mohly banky v rám-
ci jednoho dne půjčit od ČNB jen 

omezeně. „Do konce listopadu 
bylo možno čerpat vnitrodenní 
úvěry pouze proti krátkodobým 
dluhopisům,“ uvádí Kateřina 
Bartůšková z ČNB. Takzvané 
pokladniční poukázky ale na 
rozdíl od bondů tvoří v majet-
ku bank jen zanedbatelnou část. 
„Odhaduji, že banky mají kolem 
400 až 500 miliard korun ve 
státních bondech, které by bylo 
možné nově nabídnout ČNB jako 
zástavu,“ míní hlavní ekonom 
Citibank Jaromír Šindel.  „Službu mohou banky využít 

pro pokrytí potřeby krátkodobé 

likvidity. Zájem registrujeme, 
v současnosti máme tři banky 
v testovacím režimu,“ uvádí Jiří 
Kovařík z Centrálního depozi-
táře cenných papírů, který od 
prosince službu bankám nabízí. 
Vzhledem k nízkým úrokovým 
sazbám i přebytku peněz v ban-
kách však burza velké obchody 
zatím nečeká. „Z pohledu bank 
jde především o přípravu na 
čerpání zdrojů v budoucnu,“ 
dodává Kovařík. Vlažně se k nové možnosti 

stavějí i banky, které deník E15 
oslovil. „V současné době o vy-

užití intraday půjčky od ČNB 
zajištěné státními dluhopisy 
neuvažujeme,“ uvedl kupříkla-
du Michal Teubner z Komerční 
banky. 

„Jde o krok správným smě-
rem, který by mohl vést ke zvý-
šení obratu na dluhopisových 
trzích,“ míní Tomáš Holinka 
z Moody’s Analytics. „Opatře-
ní bankám zatraktivní investice 
do státních dluhopisů, což může 
v důsledku dále zlevnit financo-
vání státního dluhu,“ doplňuje 
Petr Kříž, partner PwC Audit.
 

ByzNys str. 7

Zdeněk Pečený | PrahaNa globálním aukčním portá-
lu eBay či bazaru Amazonu se 
před Vánoci strhla bitva o iPody 
Classic. Apple je totiž v tichosti 
přestal před třemi měsíci prodá-
vat. Prý pro něj byly stejně jen 
okrajovým produktem. Zájem je 

však očividně větší, než si Apple 
myslel. Generální ředitel kali-
fornského výrobce elektroniky 
Tim Cook se ale nechal slyšet, že 
jeho firma již nemá přístup k po-
třebným součástkám a jejich 
nový vývoj by se nevyplatil.Spekulanti, kteří před kon-

cem oficiálního prodeje iPody 

skoupili, si teď na britské verzi 
Amazonu říkají za neopotřebo-
vaný hudební přehrávač v pře-
počtu přes 23 tisíc korun. Na tři 
tisíce použitých iPodů Classic 
v poslední verzi z roku 2010 se 
podle deníku Guardian prodalo 
za poslední tři měsíce. Za 12 až 
17,5 tisíce korun. To je až troj-

násobek ceny, za kterou se ješ-
tě letos v létě prodával přístroj 
v oficiálním Apple storu. Na 
českém aukčním portálu Auk-
ro jsou nyní v nabídce pouze 
dva použité přístroje za cenu 
srovnatelnou s novým před 
ukončením oficiálního prodeje. 
 Pokračování ByzNys str. 7

Nákup iPodu Classic byl skvělou spekulací

KURZY ČNB  str. 10

STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE   PX (CZ) 
984  -1,09 %

 ATX (AT) 2 208  -1,17 %
 BUX (HU) 17 464  -0,90 %
 DAX (DE) 9 863 0,64 %
 WIG20 (PL) 2 380 0,34 %

CZK/EUR 27,630
-0,010 Kč

CZK/USD 22,231
0,055 Kč

9 771803 454307 1 4 7 7 0

Svět chytrý a ještě chytřejší
Internet věcí začíná postupně 
ovlivňovat kvalitu i tempo života

TémA str. 4–5

Léta na výsluníO SuperStar jsem nestála a nepřihlásila 

bych se ani dnes, říká Aneta Langerová

ROZHOVOR str. 14–15

deník | pátek 12. 12. 2014 

číslo 1770 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz

JANA HAVLIGErOVá: SLEPá POSLUšnOST 

VEDE DO SLEPé ULIčKy                 Komentář str. 16

  jednou větou

iPhone iPad Kindle Windows Phone 7Windows 8 aplikace
Velký úklid.  Hongkongská policie vyklidila po 75 dnech protestů barikády a stany z hlavního protestního tábora ve čtvrti Admiralty a pozatýkala přes 200 demonstrantů, kteří 

odmítli místo opustit. Převážně studenti se tak 
snažili vymoci na Číně pro bývalou britskou kolonii větší demokracii. Pod čínskou správu se Hongkong vrátil v roce 1997. zahraNiČí str. 12
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

 
tematické speciály a rubriky

PRaviDElNé RubRiky
Každý den redakce deníku připravuje takzvaně 
oddychové rubriky, které přinášejí návody, nápady  
či informace o životním stylu, cestování, zdraví… 

pondělí – finexpert | společnost
úterý – kariéra & vzdělání
středa – gourmet | fashion | food | hotely
čtvrtek – autorevue
pátek – cestování | volný čas
první středa v měsíci – menu E15 – gastronomická 
rubrika

tEmatické sPEciály
Několikrát týdně je deník rozšířen o tematické 
speciály, které čtenářům přibližují novinky či 
problematiku v různých ekonomicky zajímavých 
oblastech. Jejich obsah je připravován tak, aby 
oslovil především širší čtenářskou základnu, avšak 
zároveň zaujal i profesionály daného oboru. 

Ediční plán speciálů deníku E15  
je k dispozici na www.E15.cz/inzerce

DENík E15 – sPEciály součástí

datum  
uzávěrky  
pro inzerci

datum  
vydání

speciál

lEDEN
6. 1. Čt 15. 1. Vysoké a střední školy
20. 1. Čt 29. 1. Výstavy a veletrhy
ÚNoR
29. 1. Po 9. 2. ICT
9. 2. St 18. 2. Rodinné finance 
12. 2. Po 23. 2. Auditorské služby a daně
18. 2. Pá 27. 2. Kongresová turistika
bŘEZEN
20. 2. Út 3. 3. Reality E15
24. 2. Čt 5. 3. Finance
4. 3. Pá 13. 3. Vzdělávání
6. 3. Út 17. 3. ICT
11. 3. Pá 20. 3. Energetika
20. 3. Út 31. 3. Bezpečnost
DubEN
25. 3. Pá 3. 4. Pohonné hmoty
30. 3. St 8. 4. Vklady a úvěry
1. 4. Pá 10. 4. Firemní automobily 
7. 4. Čt 16. 4. Pojištění
8. 4. Pá 17. 4. Řízení kvality
14. 4. Čt 23. 4. Energetika
15. 4. Pá 24. 4. Insolvence
20. 4. St 29. 4. ICT
kvĚtEN
23. 4. Po 4. 5. Autopojištění
5. 5. Čt 14. 5. ICT
7. 5. Po 18. 5. Vzdělávání
13. 5. Pá 22. 5. Franchising
14. 5. Po 25. 5. Facility Management
18. 5. St 27. 5. Energetika
19. 5. Čt 28. 5. Osobní finance
čERvEN
26. 5. Čt 4. 6. Finance
27. 5. Pá 5. 6. Reality E15
1. 6. St 10. 6. Soukromé VŠ a jazykové školy
3. 6. Pá 12. 6. České lázeňství
9. 6. Čt 18. 6. Energetika
15. 6. St 24. 6. Konsolidace/Refinance
16. 6. Čt 25. 6. ICT security
čERvENEc
15. 7. Pá 24. 7. Životní pojištění
21. 7. Čt 30. 7. ISO – řízení kvality 

datum  
uzávěrky  
pro inzerci

datum  
vydání 

speciál

sRPEN
10. 8. St 19. 8. Leasing strojů
12. 8. Pá 21. 8. ICT
17. 8. St 26. 8. Vzdělávání
ZáŘí
2. 9. Pá 11. 9. Reality E15
8. 9. Čt 17. 9. ICT (cloudová řešení, mobilní technologie)
9. 9. Pá 18. 9. Osobní finance 
11. 9. Út 22. 9. Vzdělávání/Manažérské vzdělávání
14. 9. St 23. 9. HR
15. 9. Čt 24. 9. Private Equity a Joint Ventures
16. 9. Pá 25. 9. Energetika
ŘíjEN
22. 9. Čt 1. 10. Úspora v energiích 
23. 9. Pá 2. 10. Logistika 
29. 9. Čt 8. 10. Firemní automobily 
30. 9. Pá 9. 10. Facility Management
2. 10. Út 13. 10. Finance
5. 10. St 14. 10. Event Management
14. 10. Pá 23. 10. Online svět & Outsorcing
16. 10. Út 27. 10. Energetika
21. 10. Pá 30. 10. Investiční průvodce
listoPaD
23. 10. Út 3. 11. Autopojištění
27. 10. Pá 6. 11. ICT
3. 11. Čt 12. 11. Finance
4. 11. Pá 13. 11. Obchodní centra
9. 11. Čt 19. 11. Komerční nemovitosti 
10. 11. Pá 20. 11. Spokojený zákazník 
13. 11. St 25. 11. Energetika 
18. 11. Pá 27. 11. Měsíc kvality 
PRosiNEc
30. 11. St 9. 12. Risk Management
2. 12. Pá 11. 12. ICT
4. 12. Út 15. 12. Energetika
14. 12. Út 22. 12. Společenská zodpovědnost firem 
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

speciální projekty a další možnosti inzerce

vklaD Do PŘíDavNÝcH boXů
Standardní termín distribuce: 1 týden
Rozměr přídavného boxu:
hloubka = 7 cm/šířka = 22 cm/výška = 30 cm
(jednoduchý PB)
celková cena za distribuci/týden
Praha – Brno – Ostrava – Olomouc
od 30 000 kč/týden

vklaD Do kliP DEsky
Standardní termín distribuce: 1 týden
Rozměr klip desky: A4 = 210 x 297 mm
celková cena za distribuci/týden
Praha – Brno – Ostrava – Olomouc
od 30 000 kč/týden

WoblER
Standardní termín distribuce: 1 týden
Rozměr wobleru: dle vašeho výběru
celková cena za distribuci/týden
Praha – Brno – Ostrava – Olomouc
od 25 000 kč/týden

vklaD Do vNitŘNícH kaPEs
Standardní termín distribuce: 1 týden
Rozměr vnitřní kapsy:
A4 = 210 x 297 mm
celková cena za distribuci/týden
Praha – Brno – Ostrava – Olomouc
od 25 000 kč/týden

vlEP titulNí stRaNa
Standardní termín distribuce: pondělí
Rozměr: až Junior Page 169 x 220 mm
celková cena od 2,5 kč/ks*
*cena/ks platná pro celý náklad vydání E15 v případě 
dodání vkladu klientem

jEDNoDucHÝ vklaD bEZ PoZicE
náhodně navkládáno do E15
Standardní termín distribuce: pondělí
Rozměr: do formátu 210 x 297 mm
celková cena od 1,2 kč/ks *
Termín uzávěrky pro objednávky 14 dní před
uveřejněním. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*cena/ks platná pro celý náklad vydání E15 v případě 
dodání vkladu klientem

jEDNoDucHÝ vklaD Na PoZici
umístěno v E15 na konkrétní straně
Standardní termín distribuce: pondělí
Rozměr: do formátu 210 x 297 mm
celková cena od 1,5 kč/ks *
Termín uzávěrky pro objednávky 14 dní před 
uveřejněním. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*cena/ks platná pro celý náklad vydání E15 v případě 
dodání vkladu klientem

obtíŽNÝ vklaD
Standardní termín distribuce: pondělí
Rozměr: větší, než je rozměr E15 225 x 297 mm,  
vícestránkové brožury, katalogy...
cena při umístění na pozici 2 kč/ks *
cena při umístění bez pozice 1,70 kč/ks *
*cena/ks platná pro celý náklad vydání E15 v případě 
dodání vkladu klientem

EXkluZivNí PŘEbal titulNí stRaNy
Standardní termín distribuce: pondělí
Titulní strana: rozměr až Junior Page, 169 x 220 mm. 
cena 244 544 kč
2. strana obálky: rozměr 212 x 276 mm  
cena 244 260 kč
Termín uzávěrky pro objednávky 14 dní před 
uveřejněním. 

v případě zakoupení obou formátů sleva 25 %!

ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

Deník E15  |  Údaje o vydavatelství, technické údaje

Deník E15  |  ceny regionální inzerce

vyDavatElství
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4–Modřany
IČ: 49240315 | DIČ: CZ49240315

baNkovNí sPojENí
Raiffeisenbank a. s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
č. účtu 1031017002/5500
Swift code: RZBCCZPP
IBAN: CZ32 5500 0000 0010 3101 7002

iNtERNEt
http://www.e15.cz
http://www.mf.cz

PŘíjEm iNZERcE
Deník E15
Mezi Vodami 1929/9, Praha 4 – Modřany
e-mail: inzerce@e15.cz

obcHoDNí PoDmíNky
platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci  
v periodickém tisku vydavatelství Mladá fronta a. s.  
Ceník je platný pro komerční inzeráty. Vydavatelství 
stanovuje ceny nekomerčních inzerátů s charitativním  
či nadačním obsahem ve zvláštním ceníku 

smluvNí cENy
vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní 
cenu

sPlatNost faktuR
faktury jsou splatné v termínu do 14 dnů ode dne 
poskytnutí zdanitelného plnění

uZávĚRka PRo objEDNávky DENíku
6 pracovních dní před uveřejněním

uZávĚRka PRo PoDklaDy DENíku
3 pracovní dny před uveřejněním

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

tisk
tisk ........................... novinový rotační ofset — heatset
rastr ................................................................. 300 dpi
papír novinový .................................................45g/m2

barevnost ............. 4 barvy (CMYK) na všech stranách
vazba .................................................... V1 (lepení/šití)
ICC profil .................................. ISOnewspaper26v4.icc

foRmát stRáNky
počet sloupců ............................................................. 5
mm na jedné straně ............................................. 1380
šířka sloupce ........................................................... 40
mezera mezi sloupci .................................................. 3
počet sloupců     1     2     3     4     5
šířka v mm           40       83     126     169     212
minimální velikost inzerátu ........... 1/8 strany (170 mm)

ZáklaDNí RoZmĚRy saZEbNíHo obRaZcE
1/1 str. na zrcadlo ..................... 212 mm š. x 276 mm v.
1/1 str. na spad .........................225 mm š. x 297 mm v.
2/1 str. na zrcadlo .....................433 mm š. x 276 mm v.
2/1 str. na spad ........................ 450 mm š. x 297 mm v.

PŘíPlatky
za pevnou pozici a konsekutivní formáty .............15 %
za stranu 1 a plovoucí inzerát ............................350 %
za stranu 2 a 3 a za poslední stranu ....................50 %
za redakční stranu ...............................................25 %

Plovoucí iNZERát
jedná se o typ inzerátu ve zpravodajské části 
obtečený mimálně ze 3 stran redakčním textem 
minimální velikost ............................... 60 mm sloupce
maximální velikost .............................140 mm sloupce

miNimálNí vElikosti iNZERátu
zpravodajská část....................................................1/8
personální inzerce ...............................................  1/16
 
slEvy Za oPakováNí
3x ............................................................................6 %
6x ............................................................................9 %
12x .........................................................................12 %
24x ........................................................................ 18 %
48x ....................................................................... 24 %

slEvy Za fiNaNčNí objEm
od 300 000 Kč ........................................................ 5 %
od 600 000 Kč ...................................................... 10 %
od 1 200 000 Kč ....................................................15 %
od 2 400 000 Kč ...................................................20 %
od 4 800 000 Kč .................................................. 23 %
od 9 600 000 Kč .................................................. 26 %
od 19 200 000 Kč ................................................. 29 %

slEvy Za fiNaNčNí objEm
finanční objem pro určení ceny se rozumí v cenách 
brutto, to znamená po přičtení všech přirážek a před 
odečtením slev, bez DPH

slevy se nesčítají

DPH
všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

REgioNálNí iNZERcE
Praha + stř. Čechy ................129 Kč (za 1 mm sloupce)
Ostrava + Brno ...................... 59 Kč (za 1 mm sloupce)

vychází v pondělí

cElostátNí iNZERcE
..............................................177 Kč (za 1 mm sloupce)

Výpočet ceny inzerátu:
Cenu inzerátu vypočítáte vynásobením počtu sloup-
ců inzerátu výškou inzerátu na zrcadlo v milimetrech 
krát cena za 1 mm sloupce dle údaje v platném 
ceníku. Po postupném přičtení všech přirážek se 
postupně odečítají slevy. Cena inzerátů na zrcadlo je 
shodná s cenou inzerátů na spad! Minimální rozměr 
regionální inzerce je stanoven na 310 mm.

ceny jsou uvedeny bez DPH.
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1/2 na šířku
5 sl. x 136 mm

212 x 136 mm zrcadlo
225 x 148 mm spad
cena 120 360 kč

1/1 zrcadlo
5 sl. x 276 mm

212 x 276 mm zrcadlo
225 x 297 mm spad
cena 244 260 kč

Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

Deník E15  |  technické specifikace inzerce

Všechny rozměry „na spad“ jsou uvedeny v čistém 
formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit přesah 
o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu. 
Inzerce „na spad“ je možná pouze u těch formátů, 
u kterých je tento rozměr uveden. Písma min. 3 mm 
od okraje.

Ceny označené červeně jsou smluvní a jsou 
zvýhodněny oproti standardním sazbám.

tEcHNické PoŽaDavky Na Datové PoDklaDy
•  přijímáme pouze hotové podklady  

ve formátu PDF
 
•  barevný prostor CMYK, stupně šedi,  

bez přímých barev 

•  rozlišení obrazových dat při výsledné velikosti opt. 
300 dpi max. 350 dpi

sPEcifikacE DoDáváNí DatovÝcH PoDklaDů
CD-R/RW, DVD-R/RW ve formátu ISO 9600 nebo Mac
s médiem dodávejte vytištěný kontrolní náhled  
s odpovídající barevností ve skutečné velikosti  
a s termínem(-ny) uveřejnění, velikost dodaného 
inzerátu musí přesně odpovídat rozměru uvedenému 
na objednávce 

2/1 – vnitřní dvoustrana na zrcadlo
10 sl. x 276 mm

433 x 276 mm zrcadlo
450 x 297 mm spad
cena 366 390 kč

sloupec (vnější okraj)
1 sl. x 60 mm

40 x 60 mm zrcadlo 
cena 47 790 kč

pravý dolní roh
2 sl. x 60 mm

83 x 60 mm zrcadlo
91,5 x 72 mm spad

cena 95 580 kč

junior Page a
4 sl. x 220 mm

169 x 220 mm zrcadlo
cena 155 760 kč

1/3 na výšku
2 sl. x 276 mm

83 x 276 mm zrcadlo
91,5 x 297 mm spad

cena 97 704 kč

junior Page b
3 sl. x 167 mm

126 x 167 mm zrcadlo
cena 88 677 kč

1/3 na šířku
5 sl. x 91 mm

212 x 91 mm zrcadlo
225 x 103 mm spad

cena 80 535 kč

1/2 na výšku
3 sl. x 276 mm

126 x 276 mm zrcadlo
134,5 x 297 mm spad

cena 146 556 kč

2 x 1/2 
10 sl. x 136 mm

433 x 136 mm zrcadlo
450 x 148 mm spad
cena 180 540 kč

2 x 1/3 
10 sl. x 91 mm

433 x 91 mm zrcadlo
450 x 103 mm spad

cena 161 070 kč

1/4 a
3 sl. x 136 mm

126 x 136 mm zrcadlo
134,5 x 148 mm spad

cena 72 216 kč

1/4 b
5 sl. x 68 mm

212 x 68 mm zrcadlo
225 x 80 mm spad
cena 60 180 kč

podval
5 sl. x 50 mm

212 x 50 mm zrcadlo
225 x 62 mm spad
cena 199 125 kč

2x podval
10 sl. x 58 mm

433 x 58 mm zrcadlo
450 x 70 mm spad
cena 282 315 kč

ceny jsou uvedeny bez DPH.

přebal na zrcadlo  
(titulní strana + str. 2 + str. 31 + str. 32)

20 sl. x 276 mm
433 x 276 mm  

(výška na první straně 218 mm)
450 x 297 mm  

(spad, výška na první straně 230 mm)
cena 683 928 kč
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

Deník E15  |  speciály E15  |  inzertní formáty a ceny

sPEcifikacE
formát strany: 225 × 297 mm
počet sloupců: 4
šířka sloupce: 50 mm, mezera mezi sloupci 4 mm
rozsah: základní rozsah 8 stran
vazba: V1 lepená
papír: 45 g/m2 UPM News
tisk: rotační ofset/heatset
základní rozměr sazebního obrazce:

• 1/1 strana na zrcadlo – 212 mm š. × 276 mm v.
• 1/1 strana na spad – 225 mm š. × 297 mm v.
• přidat 5 mm z každé strany pro ořez

min. inzertní formát: 1/8 strany
uzávěrka pro objednávky:  10 pracovních dnů před 

datem vydání
uzávěrka pro podklady:  7 pracovních dnů před 

datem vydání

1/1 strana
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad
cena 130 000 kč

2. strana  
nebo 3. strana obálky
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad
cena 160 000 kč

4. strana obálky
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad
cena 180 000 kč

central Page 
104 x 137 mm zrcadlo 

cena 114 000 kč

1/2 na šířku
212 x 136 mm zrcadlo
225 x 148 mm spad

cena 74 000 kč

1/2 na výšku
104 x 276 mm zrcadlo
112,5 x 297 mm spad

cena 74 000 kč

1/3 na šířku
212 x 91 mm zrcadlo
225 x 103 mm spad

cena 54 000 kč

1/4 na výšku
104 x 136 mm zrcadlo
112,5 x 148 mm spad

cena 40 000 kč

1/8
104 x 66 mm zrcadlo

cena 14 868  kč

1/6
104 x 91 mm zrcadlo

cena 21 476 kč

1/4 na šířku – podval
212 x 68 mm zrcadlo

225 x 80 mm spad
cena 44 000 kč

ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Deník E15  |  technické specifikace pro výrobu a dodání podkladů

(platí pro deník i speciály)

foRmáty DatovÝcH PoDklaDů
přijímáme pouze hotové podklady  
ve formátu PDF

sPEcifikacE DoDáváNí  
DatovÝcH PoDklaDů
CD-R/RW, DVD-R/RW ve formátu ISO 9600 nebo 
Mac s médiem dodávejte vytištěný kontrolní náhled 
s odpovídající barevností ve skutečné velikosti 
a s termínem(-ny) uveřejnění, velikost dodaného 
inzerátu musí přesně odpovídat rozměru uvedenému 
na objednávce

PoDklaDy Na ftP
ftp://ftp.mf.cz; složka deník e15
uživatelské jméno: inzerce,
heslo: inz123
v případě umístění podkladů
na ftp zašlete prosím informační e-mail 
na podklady@e15.cz

PoDklaDy E-mailEm
podklady zasílejte na adresu:
podklady@e15.cz
v předmětu zprávy uvádějte:
datum uveřejnění a název
objednavatele/zadavatele

tEcHNické PoŽaDavky
Na Datové PoDklaDy
•  barevný prostor CMYK, stupně šedi, bez přímých 

barev 
•  rozlišení obrazových dat při výsledné velikosti opt. 

300 dpi max. 350 dpi
•  písmo převedené do křivek nebo připojené v PDF, 

doporučená minimální velikost písma  
je pět bodů

•  PDF vytvořené nástrojem Adobe Distiller  
(přímý export není podporován)

•  podle specifikací PDF/X-1a pro komerční tisk; PDF 
verze 1.3, nepoužívat kompozitní fonty (2-byte) bez 
přímých barev, bez správy barev a ICC profilů

uPoZoRNĚNí
•  vydavatelství nenese odpovědnost za chyby 

a nesrovnalosti ve vytištěném inzerátu vzniklé 
nedodržením technických požadavků nebo nevzetí 
v úvahu zde uvedených technologických specifikací

•  vydavatelství je oprávněno vrátit zhotoviteli 
podkladů zjevně nevhodné podklady 
k přepracování

•  v případě, že objednatel nezajistí dodání 
kontrolního barevného nátisku na papíře 
vlastnostmi odpovídajícímu cílovému médiu 
(hardproof), zaniká objednateli nárok na reklamaci 
barevného podání

•  v případě, že jsou podklady pro inzeráty dodány 
po řádné uzávěrce, zaniká objednateli nárok 
na reklamaci 

•  písmo pro inzerci na spad nejméně  
3 mm od okraje

!

Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.



9

Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
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Zpravodajský týdeník s důrazem na ekonomiku, 
byznys a kapitálové trhy. V současnosti jediný 
týdeník vycházející v ČR v anglickém jazyce. Obsah 
je připravován ve spolupráci se sesterskými tituly 
– deníkem Mladá fronta E15 a týdeníkem Euro. To 
nejlepší z obou titulů pohromadě, doplněné o vlastní 
zprávy, komentáře a analýzy.

PRofil čtENáŘE
• anglicky mluvící manažeři a profesionálové 
•  zaměstnanci velvyslanectví a ambasád,  

obchodních komor, krajských zastoupení 
a ostatních institucí v EU

• ženy a muži ve věku 25 až 55 let
• s nadprůměrnými příjmy 
• z velkých měst
 
DistRibucE
• cena vydání: 24 Kč/1 EUR
• předplatné 12 měsíců: 1152 Kč (4 čísla zdarma)
• předplatné 6 měsíců: 576 Kč (2 čísla zdarma)

ŘíZENá DistRibucE
• velvyslanectví a ambasády 
• konzuláty
• obchodní komory
• expati v nadnárodních společnostech 
• Letiště Václava Havla – VIP salonky a odletová hala 
• hotely a restaurace na území hl. m. Prahy
• na palubách automobilů VIP přepravních služeb 
• volný prodej: vybrané trafiky na území hl. m. Prahy
 
REDakčNí obsaH
•  aktuální zpravodajství z politiky, byznysu 

a kapitálových trhů
• rozhovor
• profil
• téma
• komentáře a analýzy 
• showbusiness

sPEcifikacE tisk
• novinový rotační ofset – heatset
• rastr 300 dpi
• novinový papír 45 g/m2

• barevnost 4 barvy (CMYK) na všech stranách
• vazba V1 (lepení/šití)

sPEcifikacE foRmát stRáNky
• počet sloupců 5
• mm na jedné straně 1380
• šířka sloupce 40 mm
• mezera mezi sloupci 3 mm
• minimální velikost inzerátu 1/8 strany (170 mm)
• Periodicita: týdenní (pondělní vydání)
• Rozsah: 24 stran
• Náklad: 15 000 ks

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

standardní forma prezentace

ucho (vnější okraj)
54 x 57 mm zrcadlo

cena 25 000 kč

Pravý dolní roh
83 x 60 mm zrcadlo 
91,5 x 72 mm spad
cena 50 000 kč

Podval
212 x 50 mm zrcadlo 

225 x 62 mm spad
cena 105 000 kč

sloupec
40 x 100 mm zrcadlo

cena 45 000 kč

junior Page
169 x 204 mm zrcadlo

cena 195 000 kč

1/5 sloupec central
40 x 276 mm zrcadlo

cena 40 000 kč

1/3 strany na výšku
83 x 276 mm zrcadlo 
91,5 x 297 mm spad

cena 54 000 kč

1/4 strany b na šířku
212 x 68 mm zrcadlo 

225 x 80 mm spad
cena 44 000 kč 

1/2 strany na šířku
212 x 136 mm zrcadlo 
225 x 148 mm spad

cena 74 000 kč

junior Page b
126 x 167 mm zrcadlo

cena 50 000 kč

1/3 strany na šířku
212 x 91 mm zrcadlo 
225 x 103 mm spad

cena 54 000 kč

1/4 strany a na výšku
126 x 136 mm zrcadlo 
134,5 x 148 mm spad

cena 40 000 kč

2x 1/3 strany
433 x 91 mm zrcadlo 
450 x 103 mm spad

cena 86 000 kč

1/1 celostrana
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad
cena 130 000 kč

junior Page a
169 x 220 mm zrcadlo

cena 85 000 kč

central Page
126 x 137 mm zrcadlo

cena 75 000 kč

2/1 dvoustrana
433 x 276 mm zrcadlo 

450 x 297 mm spad
cena 195 000 kč

weekly
weekly weeklyweekly

weekly

weekly

Monday, 12 January 2015 Issue 53 l newsstand price CZK 24/¤ 1 l www.e15.cz Coming off the rails ČD faces a ratings downgrade with billions tied up in untransferred railway stationsTop STory pages 8–9
Synot sets sail Life’s not a lottery for Ivo Valenta as he honesin on global marketsFace To Face pages 10–11 automakers smash sales records

The manufacturers’ success was, however, clouded by warped 2014 statistics caused by the deliberate domestic registration of vehicles bound for subsequent export 

Jaroslav Matějka

The automotive indu-stry went through several lean years, but things are pic-king up again. New vehicle sales grew by 16.7 percent year on year in 2014 to reach a total of 192,314. Škoda was once again the most popular make, with a market share of more than 30 percent. 

Representatives of the Au-tomobile Importers Associ-ation [SDA], who provided the data, noted that following its five-percent dip in 2013 the market had recovered and returned to growth in 2014. The new vehicle sales recorded for 2013 were just shy of 165,000 vehicles.“Since last July, we have seen the best monthly results on record,” said SDA Secre-

tary Pavel Tunkl, adding that the result for the entire year of 2014 was also record-bre-aking.
The highest number of new car registrations in the Czech Republic was recorded by Škoda, with Hyundai and Volkswagen in second and third place. The best sellers were three models made by Mladá Bo-leslav-based Škoda: the new 

Octavia model, the Rapid and the slowly ageing Fa-bia. The next most popular were the Volkswagen Golf and the Hyundai i30.In terms of size, buyers in the Czech Republic demon-strated the greatest appetite for C-segment vehicles, i.e. the third smallest segment, or ‘small family cars’.
Continues on page 4
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E15 WEEkly club „DiPlomatická sEtkáNí“
Exkluzivní večerní setkání představitelů 
velvyslanectví a obchodních komor působících 
na českém trhu společně s managementem 
významných společností z komerčního sektoru. 
Setkání jsou koncipována pro 120 osob a uskuteční 
se ve vybraných reprezentačních prostorách (např. 
restaurace AvantGarde Praha, Aureole). Účast na 
setkání je možná na základě osobního pozvání.

PaRtNERství E15 WEEkly club

Prezentace před a během konání akce:
•  Prezentace loga partnera na pozvánce zveřejněné 

na titulní straně týdeníku E15 Weekly
•  Prezentace loga partnera na elektronické pozvánce
•  Prezentace loga partnera na LCD obrazovce po 

celou dobu konání akce
•  Brandwall prezentace
•  Představení partnera moderátorem akce
•  Vystoupení partnera na akci
•  Možnost věnování propagačních materiálů/dárků 

účastníkům akce
•  4 volné vstupenky pro partnera akce

Prezentace po konání akce:
•  Mediální výstup z akce v rubrice „Společnost“ 

v deníku E15
•  Poděkování partnerům akce v týdeníku E15 Weekly, 

uvedení loga partnera

cENa PaRtNERství E15 WEEkly club:  
100 000 kč

Připravovaná teritoria:
Irsko, Velká Británie, Slovensko, Maďarsko, 
Německo, Francie, Turecko, Švýcarsko, Rusko, 
Brazílie, Skandinávie, Jižní Amerika, Indie, Čína,  
USA, Jižní Korea Speciální rubrika

„coffEE bREak WitH...“
Nabízíme vám jedinečnou možnost prezentace 
v nové rubrice „Coffee break with…“. Jedná  
se o prezentaci formou rozhovoru o rozsahu  
1/1 strany, redakčně zpracovaná, zapadající 
do celkové koncepce týdeníku, zajímavá, čtivá 
a nenásilná. Rubrika může zahrnovat např. profil 
osobnosti, společnosti, služby nebo produktu.  
Počet znaků 5000 + fotografie. Cena na vyžádání.

slouPEk HavE youR say
Komentáře, názory, rady a tipy z vámi vybrané 
oblasti v rozsahu 1/3 strany. Počet znaků  
2500 + logo společnosti, fotografie autora,  
pozice ve společnosti. Cena na vyžádání.

sPoNZoRiNg RubRiky uP closE & PERsoNal
Rubrika obsahuje investiční či jiná doporučení 
zajímavé osobnosti, určené odborné veřejnosti. 
Uvedení loga partnera u rubriky, cena 50 000 Kč.

weekly

Jan Stuchlík

A mere fraction remains of the more than two billion crowns owners of photovoltaic power stations are obliged to save up over a five-year period to cover the future recycling of decom-missioned solar panels. The so-called collective systems – associations are supposed to manage the money and dispose of the panels in the future – have come up with a trick to return most of the recycling charges to the buyers. “REsolar enables operators of a certain size to set up a collection site on their power plant premises. The setting up and operation of a collection site entitles [its owner] to remune-ration in accordance with cur-rent legislation,” said Veronika Knoblochová, director of RE-solar, number two on the Czech market. According to some solar plant operators who declined to be named, this remuneration amounts to 50 to 90 percent of the paid recycling fee.David Beneš, head of REMA PV, another sizable collective system, rejects any involvement in practices of this kind. He said he pays a rate of CZK 0.30/kilo of solar panel for collection sites, or 3.5 percent of the paid recyc-

ling charge. Yet among owners of solar plants an offer by REMA PV goes round amounting to a return payment of seven crowns to the 8.50 crowns recycling fee paid. “Such was the wish of some of our clients, but we failed to find any backing for it in the law. So we moved away from that,” said Beneš in his defence.Asekol Solar, the largest colle-ctive system, which even counts ČEZ among its clients, declined to answer any questions with regard to fee paybacks.

It was first of all the Union of Towns and Municipalities that lobbied in favour of the new funding system for solar panel disposal which took effect this year. The municipalities feared being left 20 years from now with fields full of spent solar panels – and being obliged to foot the bill for their disposal.Solar energy associations and several collective systems seek to reach an agreement with the Ministry of the Environment on a reduction of the fee.

Insurance policy. The new system seeks to prevent municipalities 

from paying for spent solar panel disposal in the future

Shady solar firms shun panel disposal payments

Textile 
industry gets second windDaniel Novák

The Czech textile and clo-thing industry grew by about one percent last year or, ac-cording to the most pessi-mistic estimates, remained flat at CZK 46bn. It could be the best result since 2008, with more good news on the horizon, according to Jiří Česal, executive director of the Czech Association of the Textile, Clothing and Leather Industries (ATOK). “The sector has the po-tential for further growth,” Česal added, with firms in-creasingly keen to enter new markets and invest in new technologies. 

Lots more locksKiekert CS has increased car lock production in Přelouč to more 

than 35 million locks a year. The Přelouč plant has produced 22 

million side-door locking systems annually. Increasing demand 

prompted the firm to construct a new CZK 380m production facility. 

Part of the German Kiekert, the Czech plant accounts for three 

quarters of the group’s output. It took nine months to build the new 

facility, comprising seven production lines

Photo: ČTK
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RegioJet purchases  additional 45 railcars Why on earth is Internet giant Google spending USD 3.2bn 

to purchase a company that produces thermostats and smo-

ke detectors? The question has two possible answers. Both 

appear logical, though one more so than the other. The first 

is that Google’s managers want to bring Nest Labs founder 

Tony Fadell into their family. Fadell has previously worked at 

Apple and is one of the co-creators of the first iPhones and 

iPads. Both of these products are sexy, something that can-

not be said of Google’s services or its Nexus smartphones.

The more potent theory iss that the data collected by its 

devices is secure, and besides, its smartboxes are not even 

sold in Europe. “Paranoia is a frame of mind that gave me 

a chance to survive,” is a sentiment once expressed by the 

character Sayid in TV series Lost. It is a wise attitude, albeit 

one that should not be overdone. Nonetheless, Big Brother 

is everywhere, and this new alliance is set to give him new 

eyes. 

A mere fraction remains of the more than two billion 

crowns owners of photovoltaic power stations are obliged to 

save up over a five-year period to cover the future recycling 

of decommissioned solar panels. The so-called collective 

and dispose of the panels in the future – have come up 

with “REsolar enables operators of a certain size to set up 

up and operation of a collection site entitles [its owner] to 

remuneration in accordance with current legislation,” said 

Veronika Knoblochová, director of REsolar, number two on 

the Czech market. According to some solar plant operators 

who declined to be named, this remuneration amounts to 50 

to 90 percent of the paid recycling fee.David Beneš, head of REMA PV, another sizable collective 

system, rejects any involvement in practices of this kind. 

He said he pays a rate of CZK 0.30/kilo of solar panel for 

collection sites, or 3.5 percent of the paid recycling charge. 

Yet among owners of solar plants an offer by REMA PV goes 

round amounting to a return payment of seven crowns to 

Union of Towns and Municipalities that lobbied in favour of 

the new funding system for solar prgest collective system,a-

the Union of Towns and Municipalities that lobbied in favour 

of the new funding system for solar panel disposal which 

took effect this year. The municipalities feared being left 20 

years from now with fields full of spent solar panels – and 

being obliged to foot the bill for their disposal.

Autor pracuje jako headhunter  ve společnosti Hlava 22

Have your say  Pavel Novák

LOGO

Obávám se, že marazmus, který jsme zažili v posledních třech letech, bude v trochu jiném vydání pokračovat

Carney’s Conclusions:  
Interest rates to remain low

up close & personal

Michael Zámečník

T he phrase ‘Sick man of 
Europe’ is commonly 

attributed to Tsar Ni-
cholas I of Russia, and refers 

to the Ottoman Empire and 

its waning territorial and 

economic power in the mid-
nineteenth century. In modern 

times, nearly every mid-to-lar-
ge sized country has enjoyed 

the notorious sobriquet allu-
ding to poor economic perfor-

mance, Great Britain being 

no exception. Indeed, this was 

most apparent during the ill-
fated Labour governments 

of Harold Wilson and James 

Callaghan of the mid-1970s, 

which witnessed unpreceden-
ted inflation and unemploy-

ment. However, whilst many 

pundits nowadays say that the 

‘sick man’ would be France 

or even continental Europe, 

the moniker certainly can’t be 

applied to Great Britain. 
Questionable as it may 

have seemed even less than 

a year ago, the performance 

of the British economy has 

become a source of envy for 

the developed western world. 

According to the most recent 

IMF growth prediction on 

January 21, the fund expects 

Britain’s economy to grow at 

a robust 2.4% in 2014, rivalled 

only by the United States. De-
spite the deep and prolonged 

slump between 2009 and 2011, 

Britain’s unemployment rates 

never reached the double-digit 

heights that afflicted America 

and still continue to plague 

the periphery of continental 

Europe. However, even as the 

I mprobable as may have seemed even less than  

a year ago, the performance of the British economy is 

now becoming an envy of the developed western world. 

In comparison to lagging growth in France and Germany, 

only the United States is expected to do better economy began to recover, the 

unemployment rate failed to 

fall. That changed radically 

last year. The unemployment 

rate sank from 7.8% in May 

2013 to 7.4% in September, 

and official figures released on 

22 January 2014 show another 

steep fall, down to 7.1%, in the 

three months up to October 

2013.
This data clearly illustra-

tes the impressively robust 

economic recovery. Employ-
ment set a new three month 

record in November, reaching 

30.1m. Unlike America, where 

unemployment is declining in 

part as a result of discouraged 

workers dropping out of the 

workforce, inactivity is decli-
ning in Britain, and the share 

of people in work is within al-
most at an all-time high. Im-

portantly, growth is beginning 

to translate into more secure 

job placements, and since June 

2013, fulltime positions have 

accounted for four-fifths of the 

rise in employment. That sug-
gests that firms feel confident 

enough in sustained demand 

for their goods and services, 

yet another sign of a recove-
ring economy. Under Gover-

nor Mark Carney’s leadership, 

the central bank announced 

its interest rate would not rise 

from the current 0.5% level 

until unemployment decrea-
sed down to 7%, a move that 

wasn’t predicted to happen 

2016. However, given the lag 

with which labour-market data 

are published, the crucial thre-
shold has most likely already 

been crossed, two years ahead 

of schedule. In light of these 

new developments, Mr Carney 

signalled that his flagship poli-
cy of linking interest rates with 

the rate of unemployment will 

be buried less than six months 

after its inception, saying that 

the British economy is “in a 

different place” to when the 

Bank of England introduced 

its policies. Commenting on 

this error, he added: “If our 

forecast is going to be wrong, 

it’s better to be wrong in that 

direction.”In this respect, Mr Carney 

has been keen to stress that 

the 7% market is not a trigger, 

but a “way-station” to assess 

the state of policy. In parti-
cular, the dormant inflation, 

which has fallen to the bank’s 

2% target, and muted wage 

growth, means there is little 

pressure for a rate rise.

Mr Carney signalled 
that his flagship policy of 

linking interest rates with 
the rate of unemployment 

will be buried less than 
six months after its inception
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Vše co by Vás mohlo zajímat z českého exportu

HlavNí RubRiky čEskéHo EXPoRtu:
• Hlavní téma
• Story
• Praktické tipy
• Obchodní desatero
• Reportáž
• Rozhovor
• Fakta a čísla
• Kulturní odlišnosti
• Průvodce na cestu
•  Mozaika (kaleidoskop aktuálních zpráv o českém vývozu)
•  Druhé téma (obchodní příležitosti v jiné zemi mimo hlavní téma)

Poznámka: Země či regiony uvedené v závorce jsou 
druhým tématem příslušného vydání.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

leden 2015

JihokoreJci  si zamilovali české pivo,hledají další dodavatele  

str. 8

moravští stroJaři  boduJí v kazachstánu,vyvezou těžební stroje za půl miliardy  

str. 12

s indy Jsem Jednal  v turbanu,
říká severočeský sklář 

str. 22

Příloha divize euro e15, vychází ve sPoluPráci s Portálem businessinfo.cz

Obří  
zakázka  v USAČeské firmy vybaví  šedesát amerických nemocnic 

český export

tERmíNy vyDáNí

plánované 
téma

uzávěrka 
inzertních 
podkladů

datum  
vydání

kaZacHstáN (středoasijské republiky) 22. 1. 4. 2.
blíZkÝ vÝcHoD (Saúdská Arábie, SAE, Kuvajt) 19. 2. 4. 3.
koREa (Japonsko) 19. 3. 1. 4.
íRáN, iRák 23. 4. 6. 5.
iNDiE (Srí Lanka) 21. 5. 3. 6.
afRika (Mosambik, Keňa, Angola) 18. 6. 1. 7.
bRaZíliE (Mexiko) 20. 8. 2. 9.
usa (Kanada) 23. 9. 7. 10.
kolumbiE, EkváDoR, PERu 22. 10. 4. 11.
baRma/myaNmaR, tHajsko, malajsiE 19. 11. 2. 12.

1/4 na výšku
104 x 136 mm zrcadlo
112,5 x 148 mm spad 

cena 40 000 kč

1/4 na šířku – podval
212 x 68 mm zrcadlo

225 x 80 mm spad 
cena 44 000 kč

central Page
104 x 137 mm zrcadlo

210 x 128 mm spad 
cena 114 000 kč

1/2 na šířku
212 x 136 mm zrcadlo
225 x 148 mm spad 

cena 74 000 kč

1/2 na výšku
104 x 276 mm zrcadlo
112,5 x 276 mm spad 

cena 74 000 kč

1/3 na šířku
212 x 91 mm zrcadlo
225 x 103 mm spad 

cena 54 000 kč

1/6 
104 x 91 mm zrcadlo

cena 21 476 kč

1/8 
104 x 66 mm zrcadlo

cena 14 868 kč

1/1 strana
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad 
cena 130 000 kč

2. strana 
nebo 3. strana obálky
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad 
cena 160 000 kč

4. strana obálky
212 x 276 mm zrcadlo 

225 x 297 mm spad 
cena 180 000 kč
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

ceny jsou uvedeny bez DPH.

Měsíčník vychází spolu s deníkem Mladá fronta E15  
a je prvním časopisem na českém trhu, který 
přináší aktuality z oblasti práva a zároveň informuje 
o ekonomické situaci v tomto odvětví. Jeho obsah 
reaguje na aktuální dění v oboru práva a obchodu.

Mezi stálé rubriky tohoto magazínu patří: 
•  profil osobnosti
•  kauza měsíce
•  právní fórum  
•  zprávy ze společnosti
•  personální přesuny
•  názory a komentáře

PRofil čtENáŘE:
• 39 % žen, 61 % mužů
• 66 % ve věku 25 – 55 let  
• 84 % se SŠ nebo VŠ vzděláním
•  Profese: 

top management (12 %),  
střední a nižší management (12 %),  
profesionál (22 %),  
zaměstnanec v kanceláři (14 %),  
zaměstnanec mimo  
kancelář (6 %)

•  Socioekonomické třídy:  
AB (53 %),  
ABC (90 %)

•  S nadprůměrnými čistými měsíčními  
příjmy domácnosti

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

Příloha E15 pro právnickou obec a top management

1/3 na šířku
225 x 96 mm spad

197 x 74 mm zrcadlo
cena 54 000 kč

1/4 na výšku
110 x 146 mm spad

98 x 124 mm zrcadlo
cena 40 000 kč

1/2 na šířku
225 x 146 mm spad

197 x 120 mm zrcadlo
cena 74 000 kč

1/1
225 x 297 mm spad

201 x 273 mm zrcadlo
cena 130 000 kč

tEcHNické sPEcifikacE:
Formát strany: 225 x 297 mm
Rozsah: min. 24 stran
Náklad: 55 000 výtisků
Provedení: 70 g UPM Star, vazba V1, 2 skoby

DistRibucE:
Samostatná příloha deníku E15.
Distribuční stojany, náklad 55 tisíc ks  
při čtenosti 105 tisíc čtenářů

HaRmoNogRam vyDáNí Na Rok 2015

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

9. 1. 22. 1.
6. 2. 19. 2.
13. 3. 26. 3.
10. 4. 23. 4.
7. 5. 21. 5.
12. 6. 25. 6.
10. 7. 23. 7.
11. 9. 24. 9.
9. 10. 22. 10.
12. 11. 26. 11.
4. 12. 17. 12.

právník na druhé 
straně tábora

Miroslav chochola:

příloha E15 pro právnickou obEc a top managEmEnt

listopad 2014

& Právo byznys

případ vlezlého soudce 
Brněnský soudce Jiří Pešek dostal 
podmínku za zasahování do kauz 
svých kolegů. Zatím nepravomocný 
rozsudek jsme si vyžádali

právnická firma roku 2014 
V pondělí 10. listopadu proběhlo 
slavností vyhlášení žebříčku Právnická 
firma roku 2014. Prohlédněte si 
fotografie a výsledky

fórum e15 
Zástupci renomovaných právních 
firem rozebírají novinku, kterou přinesl 
zákon o obchodních korporacích - 
vyplacení záloh na dividendy

S PředSedou PředStaVenStVa SPolečnoSti ePraVo.cZ o tom, Podle 
čeho Si češi VyBíraJí adVokáta, o odchodu meZinárodních kanceláří 
Z čeSké rePuBliky a SamoZřeJmě o PráVnické firmě roku 2014

01_PB_E15_1214.indd   1 14.11.2014   14:59:27
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

ceny jsou uvedeny bez DPH.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

 / inzertní rozměry a ceny

Obsah magazínu: analýzy realitního trhu, 
aktuální ceny pozemků, nemovitostí a bytů dle 
oblasti, vývoj jejich cen do budoucna, zajímavé 
rozhovory s odborníky z realitní oblasti, novinky 
z legislativy – právní poradna, v každém vydání 
magazínu lifestylové a designové téma, prezentace 
společností, řádková inzerce zdarma.

tEcHNické ÚDajE
formát strany: 218 x 288 mm
počet sloupců: 4
šířka sloupce: 49 mm, mezera mezi sloupci 3 mm
rozsah: základní rozsah 16 + 4 strany
vazba: V1 lepená
papír: 57g LWC Ultra mag gloss lesk
tisk: rotační ofset/heatset
základní rozměr sazebního obrazce:

• 1/1 strana na zrcadlo – 197 mm š. x 239 mm v.
• 1/1 strana na spad – 210 mm š. x 260 mm v.
• přidat 5 mm z každé strany pro ořez

min. inzertní formát: 1/8 strany
uzávěrka pro objednávky:  10 pracovních dnů před 

datem vydání
uzávěrka pro podklady:  14 pracovních dnů před 

datem vydání
náklad: 40 000 ks
distribuce:  ve stojanech E15

PŘíPlatky
Zásahy do odsouhlasených podkladů 2 dny před 
zadáním do tisku 50 %
Požadované místo 15 %

1/4 na výšku
97 x 116 mm zrcadlo
105,5 x 128 mm spad 

cena 17 250 kč

1/8
97 x 56 mm zrcadlo 

cena 10 000 kč

1/4 na šířku – podval
197 x 56 mm zrcadlo

210 x 68 mm spad 
cena 17 250 kč

1/6
97 x 76 mm zrcadlo 

cena 14 750 kč

1/2 na šířku
197 x 128 mm zrcadlo

210 x 128 mm spad 
cena 36 500 kč

1/2 na výšku
97 x 239 mm zrcadlo
105,5 x 260 mm spad 

cena 36 500 kč

1/3 na šířku
197 x 76 mm zrcadlo
210 x 88 mm spad 
cena 27 000 kč

2/3 
197 x 152 mm zrcadlo

210 x 164 spad 
cena 49 750 kč

1/1 strana
197 x 239 mm zrcadlo 
210 x 260 mm spad 

cena 69 750 kč 
ii., iii., iv. strana obálky 

cena 83 000 kč

HaRmoNogRam vyDáNí Na Rok 2014

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2015 9. 1. 26. 1.
02/2015 6. 2. 23. 2.
03/2015 13. 3. 30. 3.
04/2015 10. 4. 27. 4.
05/2015 7. 5. 25. 5.
06/2015 12. 6. 29. 6.
07/2015 11. 9. 29. 9.
08/2015 9. 10. 26. 10.
09/2015 12. 11. 30. 11.
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1/1
220 000 Kč vnitřní
240 000 Kč II. str. obálky
230 000 Kč III. str. obálky
280 000 Kč IV. str. obálky

2 × 1/2
255 000 Kč 
vnitřní a středová dvoustrana

1/3
80 000 Kč

1/4
70 000 Kč

1/2
120 000 Kč

junior page
145 000 Kč

2/3
150 000 Kč

420 × 135 mm 
(+ 4 mm spadávka)

392 × 120 mm 
(do zrcadla)

formáty dodané vcelku 
jako jeden inzerát

103 × 280 mm 
(+ 4 mm spadávka)

89 × 251 mm 
(do zrcadla)

134 × 93 mm 
(+ 4 mm spadávka)

120 × 77 mm 
(do zrcadla)

72 × 280 mm 
(+ 4 mm spadávka)

58 × 251 mm 
(do zrcadla)

134 × 189 mm 
(+ 4 mm spadávka)

120 × 173 mm 
(do zrcadla)

210 × 135 mm 
(+ 4 mm spadávka)

182 × 120 mm 
(do zrcadla)

210 × 75 mm 
(+ 4 mm spadávka)

182 × 59 mm 
(do zrcadla)

210 × 93 mm 
(+ 4 mm spadávka)

182 × 78 mm 
(do zrcadla)

134 × 280 mm 
(+ 4 mm spadávka)

120 × 251 mm 
(do zrcadla)

210 × 280 mm 
(+ 4 mm spadávka)

ceník inzerce rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

Euro – ekonomický týdeník, registrace MK ČR E 8030. Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. 

vkládaná/vlepovaná inzerce, páska přes titul
cenu tvoří součet technických nákladů a inzertní plochy

ceník technických nákladů
vklad ......................................................... 0,50 Kč/ks
vlep na pozici............................................. 1,00 Kč/ks
lepení pásky .............................................. 1,20 Kč/ks
balení a přiložení do průhledné fólie ............ 1,50 Kč/ks
na technické náklady se nevztahují žádné provize;
vklad nad 50 g musí být zabalen do fólie

ceník inzertní plochy vkladů/vlepů/pásky
formát 210 × 280 ......................................115 000 Kč
formát A5 ....................................................70 000 Kč
formát A6 ....................................................50 000 Kč
páska krátká 50 × 100 mm ............................68 000 Kč
páska dlouhá 50 × 600 mm .........................136 000 Kč

ceny za inzertní plochu vkladů atypických rozměrů 
stanovujeme individuálně
maximální rozměr vkladu ......................200 × 270 mm
maximální šíře pásky ........................................ 50 mm

objemové inzertní slevy
250 000— 500 000 Kč ......................................3  %
500 001—1 000 000 Kč ......................................5  %

1 000 001—1 500 000 Kč ....................................10  %
1 500 001—2 000 000 Kč ....................................13  %
2 000 001—2 500 000 Kč  ....................................15  %
2 500 001—3 000 000 Kč ....................................17  %
3 000 001—4 000 000 Kč ....................................20  %
4 000 001—4 500 000 Kč ....................................25  %
4 500 001—5 000 000 Kč ....................................27  %
> 5 000 001 Kč ...................................... sleva dohodou

příplatky k ceně
Příplatek za umístění na požadované straně ..........10  %
Plovoucí inzerát ..................................................10  %

platební podmínky
Veškeré ceny jsou bez DPH.
Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů. 
První dvě objednávky nového zadavatele inzerce, 
či zadavatele, který v týdeníku Euro neinzeroval 

v posledních 18 měsících, budou realizovány vždy 
po platbě předem.

zvláštní ujednání o slevách
Pokud nedojde k naplnění dohodnuté smlouvy o inzerci, 
ze které byla stanovena zadavateli příslušná sleva, 
a to vinou zadavatele inzerce, je tento povinen uhradit 
vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění 
odpovídající slevou.
Slevy uvedené v tomto ceníku jsou poskytovány pouze 
na inzeráty jednoho klienta uveřejněné ve lhůtě jednoho 
roku. Tato lhůta začíná běžet dnem uveřejnění prvního 
inzerátu.

stornovací podmínky
Pro stanovení výše stornovacího poplatku je rozhodující 
datum, ve kterém se vydavatel prokazatelně dozvěděl 
o stornování objednávky.

Pokud k tomuto dojde:
a)  méně než 2 týdny před plánovaným datem uveřejnění 

– 100  % sjednané ceny,
b)  méně než 3 týdny před plánovaným datem uveřejnění  

– 80  % sjednané ceny,
c)  méně než 4 týdny před plánovaným datem uveřejnění 

– 20  % sjednané ceny.

reklamace
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 14 dní od data 
uveřejnění inzerátu.

podklady
barbora jahodová
e-mail: jahodova@mf.cz nebo podkladyeuro@mf.cz
tel.: +420 225 276 327, fax: +420 225 276 444

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Týdeník Euro je nejprodávanějším titulem 
soustředěným na byznys a byznysmeny v České 
republice. Tento titul si již od roku 1998 každý 
týden předplácejí tisíce profesionálů z kategorií 
Decision Makers a Opinion Makers, kteří rozhodují 
o prosperitě České republiky, o stomiliardových 
investicích a milionech pracovních míst. Pro tyto 
čtenáře je týdeník Euro jediným specializovaným 
týdeníkem typu B2B na domácím trhu. Týdeník Euro 
investigativně zkoumá procesy uvnitř firem a záměry 
jejich vlastníků a manažerů. Tyto rozhodovací 
procesy jsou pak zachycovány v téměř reálném čase 
a na základě exkluzivních informací. Týdeník Euro 
je mediálním partnerem řady prestižních projektů 
z oblasti kultury, sportu, byznysu, samozřejmostí 
jsou i charitativní aktivity. Za všechny jmenujme 
partnerství na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech, vyhlášení soutěže Podnikatel 
roku či Banka roku. Týdeník Euro je pro čtenáře 
k dispozici také také pro tablety, v elektronické 
distribuci dokonce o den dříve než na stáncích.

8.
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Týdeník vydavatelství Mladá fronta
www.euro.czHlavou dolů. Jediný český pilot v letecké Formuli 1  

nadává na armádu a ladí nové letadlo | 54

49

Konec  
lidstva
Víme,  
co se stane,  
až dojdou  
peníze | 10
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technické podmínky

technika tisku
Čtyřbarevný stabilizovaný ofset s využitím standardu GMG a GMI. Obálka je 
tištěna na lesklém křídovém papíru KL Novatech 135 g/m2 a je lakovaná; blok je 
tištěn na MY VOLUME 60 g/m2.

podklady pro inzerci
• e-mail (jahodova@mf.cz nebo podkladyeuro@mf.cz)
• datové nosiče CD-ROM, DVD 
• formáty souborů: 

1.  standardní formát je tiskové PDF/X1a:2001, pokud není tento formát 
dodržen, je nutné texty převést do křivek. Prosíme o zpracování podkladů 
v barevném profilu profilu ISOcoated_v2_300_eci.icc (plošné barevné krytí 
nesmí přesáhnout 300 %). Příslušný profil  poskytne na vyžádání naše 
inzertní oddělení.

 2.  rastrové grafiky TIF, EPS, JPG (nevkládat ICC profily) dodávat komprimované 
obrázky vždy v nejvyšší kvalitě, nepoužívat rastr nižší než 3 %. Rozlišení 
minimálně 300 dpi (hodnoty nad 350 dpi  nemají výrazný vliv na zvýšení 
kvality) – tohoto rozlišení musí být dosaženo při scanování, nikoli 
dodatečnou úpravou v počítači.

 3.  vektorová grafika ILLUSTRATOR EPS s texty převedenými do křivek  
a vloženými obrázky

 Pokud nebudou tyto požadavky dodrženy, nemůžeme ručit za výsledný tisk. 
Dodané nátisky, pokud nedosahují předem dohodnutých parametrů barevnosti, 
nejsou závazné – tisk bude proveden na standardní denzity. Preferujeme 
standardizované nátisky se škálou Gretag (po předchozí dohodě je možnost 
zajistit zhotovení nátisků s využitím simulace používaného papíru ve standardu 
GMG). V případě jejich nedodání nezaručujeme barevnost ve výsledném tisku.

• barevnost: inzeráty ve všech formátech musí být dodány v barevném prostoru 
CMYK

• inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 4 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého formátu je 4 mm, jinak hrozí oříznutí

podklady ke grafickému zpracování v redakci
• podklady na diapozitivech, fotografie (na hladkém papíře, nerastrované)
•  e-mailem či na datových nosičích CD-ROM, DVD, obrazové podklady ve formátu 

EPS, AI, TIF, JPG (parametry viz formáty souborů), textové ve formátu 
Microsoft Word

poznámka: dnem vydání je pondělí
Pokud zadavatel inzerce požaduje rovněž grafické zpracování inzerátu, posouvá 
se termín pro odevzdání podkladů ke grafickému zpracování vždy o 2 pracovní 
dny před termín odevzdání inzertních podkladů, který je uveden výše.
Za podklady odevzdané v požadovaném termínu se považují takové podklady, 
které byly prokazatelně doručeny vydavateli v požadovaný den odevzdání 
nejpozději do 17.00 hodin. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení 
účinnosti tohoto ceníku inzerce, tím však nejsou dotčeny smlouvy o inzerci 
uzavřené dříve, které se řídí ceníkem inzerce účinným v době jejich uzavření.

doručování podkladů
Podklady prosím posílejte na e-maily 
jahodova@mf.cz nebo podkladyeuro@mf.cz
tel.: +420 225 276 327, fax: +420 225 276 444

harmonogram vydání na rok 2015
Nejzazší termín pro odevzdání inzertních podkladů je 10 dní před datem vydání.

číslo vydání odevzdání inzertních podkladů datum vydání 
1 19. 12. 2014 5.1.
2 2. 1. 12.1.
3 9. 1. 19.1.
4 16. 1. 26.1.
5 23. 1. 2.2.
6 30. 1. 9.2.
7 6. 2. 16.2.
8 13. 2. 23.2.
9 20. 2. 2.3.

10 27. 2. 9.3.
11 6.  3. 16.3.
12 13. 3. 23.3.
13 20. 3. 30.3.
14 27. 3. 7.4.
15 3. 4. 13.4.
16 10. 4. 20.4.
17 17. 4. 27.4.
18 24. 4. 4.5.
19 30. 4. 11.5.
20 7. 5. 18.5.
21 15. 5. 25.5.
22 22. 5. 1.6.
23 29. 5. 8.6.
24 5. 6. 15.6.
25 12. 6. 22.6.

26-27 19. 6. 29.6. dvojčíslo
28 3. 7. 13.7.
29 10. 7. 20.7.
30 17. 7. 27.7.
31 24. 7. 3.8.

32-33 31. 7. 10.8. dvojčíslo
34 14. 8. 24.8.
35 21. 8. 31.8.
36 28. 8. 7.9.
37 4. 9. 14.9.
38 11. 9. 21.9.
39 18. 9. 29.9.
40 25. 9. 5.10.
41 2. 10. 12.10.
42 9. 10. 19.10.
43 16. 10. 26.10.
44 23. 10. 2.11.
45 30. 10. 9.11.
46 6. 11. 16.11.
47 13. 11. 23.11.
48 20. 11. 30. 11.
49 27. 11. 7. 12.
50 4. 12. 14. 12.

51-52 11. 12. 21. 12. dvojčíslo

technické podmínky inzerce

Euro – ekonomický týdeník, registrace MK ČR E 8030. Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. 
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Energetika
Euro číslo vydání 11, datum vydání 16. 3. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 6. 3. 2015

Budoucnost energetiky v Česku a Evropě. Role obnovitelných zdrojů a požadavky 
EU s tím spojené. Jak významným zdrojem energie bude jádro? Funkce regulátora 
trhu a jeho vliv na cenotvorbu energií. Vývoj cen energií obecně.

Financování
Euro číslo vydání 12, datum vydání 23. 3. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 13. 3. 2015

• úvěry
• leasing
• factoring
• akciové trhy
• off shorové struktury

Zajištění korporátních financí. Možnosti financování fúzí a akvizic. Řízení 
finančních zdrojů ve firmách. Novinky na bankovním trhu směřující ke 
korporátům. Rostoucí význam SME pro bankovní sektor. Zaměření zejména na 
úvěrový a leasingový trh.

Jarní Life
Euro číslo vydání 15, datum vydání 13. 4. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 3. 4. 2015

Speciální příloha věnovaná módním trendům a doplňkům, atraktivním 
nemovitostem, designu a luxusním restauracím. Příloha je umístěna uprostřed 
titulu a vychází na nadstandardně kvalitním papíře.

Bydlení
Euro číslo vydání 16, datum vydání 20. 4. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 10. 4. 2015

• vliv finanční krize na rezidenční výstavbu
• vývoj cen bytů v uplynulém roce
• o jaký typ bytů mají Češi největší zájem
• hypotéky, spoření a další formy financování bydlení

Novinky na trhu rezidenčního bydlení. Trendy ve výstavbě bytů a domů. 
Financování bydlení v Česku. Zelené bydlení jako hit budoucnosti – 
nízkoenergetické domy/pasivní domy. Samostatné resorty – jejich výhody  
a nevýhody. Rozvoj sousedského bydlení.

Farmacie
Euro číslo vydání 17, datum vydání 27. 4. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 17. 4. 2015

Speciál Farmacie představuje čtenářům problematiku péče o zdraví z pohledu 
efektivity a dostupnosti léčby v ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy. 
Součástí přílohy je také rozhovor s předním českým odborníkem z řad lékařů.
Jaro 2013 – téma Onkologie

Energetika
Euro číslo vydání 24, datum vydání 15. 6. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 5. 6. 2015

Budoucnost energetiky v Česku a Evropě. Role obnovitelných zdrojů a požadavky 
EU s tím spojené. Jak významným zdrojem energie bude jádro? Funkce regulátora 
trhu a jeho vliv na cenotvorbu energií. Vývoj cen energií obecně.

Energetika
Euro číslo vydání 39, datum vydání 29. 9. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 18. 9. 2015

Budoucnost energetiky v Česku a Evropě. Role obnovitelných zdrojů a požadavky 
EU s tím spojené. Jak významným zdrojem energie bude jádro? Funkce regulátora 
trhu a jeho vliv na cenotvorbu energií. Vývoj cen energií obecně.

Podzimní Life
Euro číslo vydání 41, datum vydání 12. 10. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 2. 10. 2015

Speciální příloha věnovaná módním trendům a doplňkům, atraktivním 
nemovitostem, designu a luxusním restauracím. Příloha je umístěna uprostřed 
titulu a vychází na nadstandardně kvalitním papíře.

Farmacie
Euro číslo vydání 43, datum vydání 26. 10. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 2. 10. 2015

Speciál Farmacie představuje čtenářům problematiku péče o zdraví z pohledu 
efektivity a dostupnosti léčby v ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy. 
Součástí přílohy je také rozhovor s předním českým odborníkem z řad lékařů.
Podzim 2013 – téma Civilizační choroby

Osobní finance
Euro číslo vydání 44, datum vydání 2. 11. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 23. 10. 2015

Využívání běžných účtů. Produktové novinky oslovující mladou generaci klientů 
bank. Rostoucí konkurence na bankovním trhu. Pojišťovnictví a jeho stoupající 
role vzhledem k penzijní reformě. Finanční poradenství.

Energetika
Euro číslo vydání 47, datum vydání 23. 11. 2015,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 13. 11. 2015

Budoucnost energetiky v Česku a Evropě. Role obnovitelných zdrojů a požadavky 
EU s tím spojené. Jak významným zdrojem energie bude jádro? Funkce regulátora 
trhu a jeho vliv na cenotvorbu energií. Vývoj cen energií obecně.

přílohy

Euro – ekonomický týdeník, registrace MK ČR E 8030. Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. 
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číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2015 27. 1. 16. 2.
02/2015 3. 3. 23. 3.
03/2015 30. 3. 20. 4.
04/2015 27. 4. 18. 5.
05/2015 2. 6. 22. 6.
06/2015 29. 6. 20. 7.
07/2015 1. 9. 21. 9.
08/2015 29. 9. 19. 10.
09/2015 3. 11. 23. 11.
10/2015 1. 12. 21. 12.

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2015 3. 4. 23. 4.
02/2015 23. 10. 12. 11.

Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

ZEN magaZíN  |  inzertní formáty a ceny

Život jE kRásNÝ a vy to vítE.      

ZEN magazín je stylový měsíčník, který vychází spolu 
s deníkem Mladá fronta E15. ZEN – tři písmena sym-
bolizují pocit dokonalosti a výjimečnosti. Harmonii 
duše a těla. ZEN je styl. A styl je ve všem, co děláme. 
V nakupování, jídle, sportu, cestování

ZEN si hraje, objevuje krásu, vášeň a radost. Jeho 
čtenáři nechtějí jen další módní časopis. Chtějí 
něco nového. Chtějí více než fotografie s dokonalou 
retuší. Chtějí články, kde se nebude psát o tom, co 
četli už stokrát. Čtenáři ZENU jsou elita. Rekrutují se 
z manažerů, obchodníků, zaměstnanců korporací, 
lidí z médií, studentů vysokých škol. Nepodceňujeme 
jejich inteligenci, vážíme si jich. A proto chceme, 
aby pro ně ZEN nebyl jen časopis, aby to byl jejich 
dobrý přítel.

Titul ZEN vychází dvakrát za rok také v ruském 
jazyce. Distribuce ruského ZENU v ČR: ČSA, Aeroflot, 
luxusní hotely a obchody v Praze a Karlových 
Varech, cestovní kanceláře, Česko-ruská obchodní 
komora a kulturní centra. V Rusku: Úřady v Moskvě 
a v Petrohradě, cestovní a realitní kanceláře

1/1 strana
210 x 270 mm spad
cena 130 000 kč

4. strana obálky
210 x 270 mm spad
cena 195 000 kč

central Page 
82,5 x 128 mm zrcadlo 

cena 114 000 kč

ceny jsou uvedeny bez DPH.

sPEcifikacE
periodicita: měsíčník
počet stran: 64+4
náklad: 40 000 výtisků
provedení:  obálka 135g křída lesk, disperzní lak mat, 

vnitřek 80 g UPM Star, vazba V1, 2 skoby

distribuce:  předplatitelům, v prodejní síti – vloženo 
do E15, ve stojanech – administrativní 
budovy, byznysparky, státní instituce, 
banky, investiční společnosti, ředitelství 
významných společností, vybrané 
lifestylové kavárny a restaurace, Letiště 
Václava Havla Praha (odletové haly,  
VIP salónkyl)

HaRmoNogRam magaZíNu ZEN  
Na Rok 2015

HaRmoNogRam magaZíNu RuskÝ ZEN  
Na Rok 2015

ZEN – cHytRé PENíZE

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

15. 9. 5. 10.

1ZEN 

8. 12. 2014, číslo 10/14

S t y l o v ý  m ě S í č n í k .  v y c h á z í  S  d e n í k e m  e 1 5

Šéf heinekenu Erik Hamel nemá  
závratě, zato má vizi: jak národu  
pivařů ukázat, že pivo není jen pivo.

Hvězda nad 
praHou

2/1 dvoustrana
420 x 270 mm spad
cena 205 000 kč

tiP ZENu
36 x 66 mm zrcadlo

cena 35 000 kč

1/3 na šířku
210 x 89 mm spad
cena 69 000 kč

1/4 na výšku
83 x 112,5 mm zrcadlo

cena 57 000 kč

1/4 na šířku – podval
210 x 66 mm spad
cena 57 000 kč

1/2 na výšku
101 x 270 mm spad

cena 90 000 kč

1/2 na šířku
210 x 130 mm spad

cena 90 000 kč
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

Profit je nejstarším ekonomickým magazínem 
v ČR vycházejícím již od roku 1990. Přináší hlavní 
téma s důrazem na servisní a praktické informace 
pro podnikatele, manažery a živnostníky. V dalších 
rubrikách klade důraz na podnikatelské zkušenosti 
prezentované skrze zajímavé byznysmeny a při-
náší jedinečný seriál o českých firmách s názvem 
Příběh úspěchu. Právě zprostředkováním přímých 
zkušeností a praktičností se vymezuje vůči jiným 
ekonomickým titulům. 

Od ledna 2014 se Profit rozšířil o témata odbor-
ného měsíčníku Obchod & Finance, se kterým  
se spojil.  

Harmonogram vydání na rok 2015

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2015 17. 12. 2014 12. 1.
02/2015 26. 1. 9. 2.
03/2015 2. 3. 16. 3.
04/2015 27. 3. 13. 4.
05/2015 24. 4. 11. 5.
06/2015 1. 6. 15. 6.
07/2015 26. 6. 13. 7.
08/2015 24. 8. 7. 9.
09/2015 25. 9. 12. 10.
10/2015 2. 11. 16. 11.
11/2015 30. 11. 14. 12.

Měsíčník pro obchod a finance

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Základní cílová skupina:
•  podnikatelé, jednatelé a majitelé malých  

a středních společností
•  manažeři a střední management významných 

podniků ČR
•  muži, ženy ve věku 25-50 let, vyšší a vyšší  

střední socioekonomické třídy AB

Mezi stále rubriky patří:
• rozhovor – interview s odborníkem 
• téma – ucelený vzhled do problematiky
•  příběh úspěchu – seriál, kde se představují 

úspěšné a zajímavé české firmy
•  očima podnikatele – události měsíce očima 

podnikatele
•  restart – osobní zpovědi podnikatelů, kteří klo-

pýtli a dokázali se postavit zpět na nohy
•  focus – byznysový fenomén představený skrze 

podnikatele

Ceny za všívání, vlepování a jiné nestandartní formy 
inzerce budou stanoveny dohodou. Maximální 
rozměr vkládaného materiálu je 205 x 275 mm.

TecHnická specifika
Ročník: 25
Formát strany: 210 x 260 mm
Rozsah: min. 64 + 4 
Náklad: 80 000 výtisků 
Vazba: V1 šitá
Papír: blok 70g UPM Ultra + obálka 135g KL  
bez povrchové úpravy
Tisk: rotační ofset/heatset
Min. inzertní formát: 1/4 strany
Uzávěrka pro objednávky:  
10 pracovních dnů před datem vydání

TecHnické požadavky  
na daTové podklady
Přijímáme pouze hotové podklady ve formátu PDF.
Barevný prostor CMYK, stupně šedi,  
bez přímých barev.
Rozlišení obrazových dat při výsledné  
velikosti opt. 300 dpi max. 350 dpi.

disTribuce
Samostatná příloha deníku E15.
Periodicita – měsíčník.
Předplatitelům, na všechna prodejní místa  
a na vybraná distribuční místa z řízené distribuce 
v Praze, v Brně, v Ostravě a v Olomouci 
(administrativní budovy, business parky, státní 
instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství 
významných společností, vybrané lifestylové 
kavárny a restaurace, Letiště Praha – odletové  
haly atd.) spolu s rozšířením o cca 100 míst  
z distribuce Obchodu & Finance.

vkládaná inzerce

vkládání ceníková cena
vklad do 10 g 2,20 Kč/kus
vklad do 20 g 2,80 Kč/kus
vklad do 30 g 3,10 Kč/kus
vklad nad 30 g cena dohodou

1/2 na výšku
50 000 Kč

do zrcadla 89 x 222 mm
čistá po ořezu 104 x 260 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/4 na výšku
28 000 Kč

do zrcadla 89 x 117 mm
čistá po ořezu 104 x 130 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/3 na výšku
36 000 Kč

do zrcadla 55 x 222 mm
čistá po ořezu 70 x 260 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/2 na šířku
50 000 Kč

do zrcadla 184 x 117 mm
čistá po ořezu 210 x 130 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/4 na šířku
28 000 Kč

do zrcadla 184 x 52 mm
čistá po ořezu 210 x 65 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/3 na šířku
36 000 Kč

do zrcadla 184 x 73 mm
čistá po ořezu 210 x 86 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/1
90 000 Kč
130 000 Kč IV. str. obálky

do zrcadla 184 x 222 mm
čistá po ořezu 210 x 260 mm 

(+5 mm přesah na každou stranu)

číslo 12 l 1. 12. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta

Řetězce zabíjejí české tradice, říká předseda družstva Vánoční ozdoby str. 16

Mámy
v rozletu
Rodičovská dovolená 
dělá stále častěji 
z žen podnikatelky. 
Základem úspěchu 
je dobrý nápad

9 771805 259207 1 2

V y c h á z í  V e  s p o l u p r á c i  s  p o r tá l e m  B u s i n e s s i n f o . c z

inzerce   A141010762

měsíčník pro
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Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a vydavatelstvím Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49 24 03 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

ceny jsou uvedeny bez DPH.

sPEcifikacE
Ročník: 23
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 64+4 
Náklad: 16 000 výtisků
Provedení:  obálka křída lesk 135g, vnitřek LWC 70g, 

vazba V1

Distribuce:  předplatitelům, VIP, část do volného 
prodeje, odborné akce – veletrhy, VŠ, 
konference apod.

cENy iPaDové iNZERcE 
V balíčku s tištěnou inzercí*: 11 700 Kč
Samostatně: 19 500 Kč

*celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus 
ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.

Podle mínění respondentů má tradici, vliv, kvalitu 
a vlastní odborné renomé. Je to titul, který ve svém 
oboru udává směr, udává standard a přináší ana-
lytický pohled. Strategie je charakterizována jako 
komplexní titul, který poskytuje orientaci a vzdělání 
v oboru a je pro odborníky z branže nepostrada-
telná.

Strategie přináší svým čtenářům: Informace o dění 
v oblasti marketingu firem. Informace o nových 
kampaních a akcích v TV, tisku, out of home mé-
diích, rádiích a na internetu, v sales promotion a 3D 
reklamě, direct marketingu, výstavnictví a public re-
lations. Přehledy sledovanosti TV i čtenosti, nákladů 
a inzerce u tištěných titulů. Informace z oblasti TV 
produkce a postprodukce, grafických, designérských 
a tiskových služeb, signmakingu.

čtENáŘi stRatEgiE jsou:
• Marketingoví specialisté velkých a středních firem
•  Majitelé a zaměstnanci mediálních, reklamních 

a PR agentur
• Mediální manažeři
• Zadavatelé reklamy
• Výrobci a tvůrci reklamy

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2015

měsíčník o reklamě, médiích a marketingové komunikaci

1/3 na šířku
210 x 84 mm spad

185 x 65 mm zrcadlo
cena 42 000 kč

1/6 na šířku
101 x 84 mm spad

90 x 64 mm zrcadlo
cena 21 000 kč

1/4 na výšku
101 x 125 mm spad

90 x 106 mm zrcadlo
cena 35 000 kč

1/3 na výšku
67 x 260 mm spad

56 x 212 mm zrcadlo
cena 42 000 kč

1/6 na výšku
67 x 125 mm spad

56 x 97 mm zrcadlo
cena 21 000 kč

1/4 sloupec
49 x 260 mm spad

38 x 212 mm zrcadlo
cena 35 000 kč

1/4 na šířku
210 x 62 mm spad

185 x 44 mm zrcadlo
cena 35 000 kč

1/2 na výšku
101 x 260 mm spad

90 x 212 mm zrcadlo
cena 55 000 kč

1/2 na šířku
210 x 122 mm spad

185 x 103 mm zrcadlo
cena 55 000 kč

4. obálka
cena 120 000 kč

2. obálka
cena 108 000 kč

3. obálka
cena 96 000 kč

1/1
210 x 260 mm spad

185 x 212 mm zrcadlo
cena 80 000 kč

junior Page
133 x 166 mm spad

122 x 147 mm zrcadlo
cena 66 000 kč

HaRmoNogRam vyDáNí Na Rok 2015

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2015 7. 1. 23. 1.
02/2015 2. 2. 20. 2.
03/2015 9. 3. 27. 3.
04/2015 3. 4. 24. 4.
05/2015 30. 4. 22. 5.
06/2015 8. 6. 26. 6.
07/2015 3. 8. 21. 8.
08/2015 7. 9. 25. 9.
09/2015 5. 10. 23. 10.
10/2015 9. 11. 27. 11.
11/2015 30. 11. 18. 12.

www.strategie.cz

První časoPis o médiích, reklamě a marketingové komunikaci > založeno 1993

Podnikatel Petr dimun: 
mluvčí má trPět
strana 56

Staří klienti na Pr  
šetří, noví Přibývají
strana 20

leica Se vrací na vrchol,
S kinofilmem i digitálem
strana 44

1214 > vychází 23. 12. 2014 > cena 69 Kč 

Strategie vychází ve Spolupráci S týdeníkem euro

Televize není
sprosTé slovo

 říká jednatel a programový ředitel
 HBo europe ondřej ZacH
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EuRo E15 tv
Nový multimediální on-line pořad týdeníku Euro a ekonomického deníku E15 s názvem Euro E15 TV, jehož 
videozáznam bude vždy ke zhlédnutí na zpravodajském portálu e15.cz, má formu moderované debaty, v níž 
dostávají prostor i otázky čtenářů. Tento formát je jedinečnou příležitostí, jak představit čtenářům aktuální 
ekonomická témata či zajímavou osobnost. Pořadem zprostředkujeme spojení byznysu s atraktivní cílovou 
skupinou s vysokým podílem čtenářů z řad středního a vyššího managementu, odborníků státní správy 
a kvalifikovaných specialistů. Předpokládaný zásah on-line debaty bude až 690 000 čtenářů. Nový diskuzní pořad 
bude podpořen rozsáhlou marketingovou kampaní v titulech vydavatelství Mladá fronta a na sociálních sítích.

Projektová cena 300 000 kč bez DPH 

kamPaň PŘED RoZHovoREm EuRo E15 tv 

•  Týdenní banner na stránkách e15.cz s odkazem  
na úvodní článek, kde budou uvedeny podrobnosti  
o rozhovoru a profilu účastníka – zde se budou  
také shromažďovat dotazy od čtenářů. Dotazy  
poté zpracuje redakce

•  Tištěná kampaň v deníku E15 a týdeníku Euro  
o velikosti 1x 1/3 na šířku

•  Umístění odkazu na facebookový profil deníku E15 / 
týdeníku Euro (4547 sledujících, ve věku 25–34  
z velkých měst)

REaliZacE RoZHovoRu EuRo E15 tv

•  TTémata rozhovoru budou předem definována redakcí 
(v potaz budou brány i otázky od čtenářů)

•  Položené otázky bude doplňovat a rozvíjet moderátor 
(jeden z šéfredaktorů či předních redaktorů E15 / 
Eura)

•  Den realizace: středa od 9.00 do 10.30 (jiné dny jsou 
možné pouze po předchozí dohodě)

•  Místo natáčení: studio v sídle vydavatelství  
Mladá fronta a.s. 

•  Délka pořadu: 30 minut

vÝstuP Z RoZHovoRu EuRo E15 tv

•  Výstupy z moderované debaty na webu e15.cz, 
v deníku E15 a týdeníku Euro

•  V den realizace, bude na web e15.cz umístěn  
článek a přepis debaty + sestříhaný záznam

   •  Web e15.cz (formou článku)
   •  Deník E15: rozsah 1/1 strany (formou článku)
   •  Týdeník Euro: rozsah 1/1 strany (formou článku)
•  Profesionálně sestříhaná volně šiřitelná ukázka 

rozhovoru v délce cca 5 minuty – pro promo  
potřeby klienta

•  Sponzoring rozhovoru (uvedení krátkého spotu  
před rozhovorem s uvedením loga)

•  Uvedení loga u výstupu redakčního zpracování 
v deníku E15 a týdeníku Euro

Euro E15 tv
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E-mailiNg
Vyžádané reklamní sdělení umožňující přímé oslovení uživatelů webů vydavatelství 
Mladá fronta, a. s., na základě jejich souhlasu a osobních preferencí. Oblast zájmu 
a cílovou skupinu si můžete zvolit z následujících kategorií.

oslovtE vícE NEŽ 1 600 000 NovÝcH ZákaZNíků

Poznámka: možnost objednání pouze celých balíčků (rozesílka: max. 1 balíček týdně); počet unikátních adres je platný za období: Q4 2014 
Obchodní podmínky se řídí VOP vydavatelství Mladá fronta, a. s., více na mf.cz

cílENé balíčky

cestování
obsahuje 15 000 adres, cena 1,5 kč/adresa
(cestopisy, fotoalba, hotely, letní a zimní zájezdy, počasí, destinace)

finance
obsahuje 86 000 adres, cena 2,5 kč/adresa
(ekonomika, trhy, byznys, finance, politika)

Dámské nakupování
obsahuje 100 000 adres, cena 1,0 kč/adresa
(móda, kultura, knihy, srovnání a porovnání cen, slevy, domácnost, krása)

Potraviny
obsahuje 34 000 adres, cena 1,5 kč/adresa
(recepty, kuchaři, ingredience, světové kuchyně, nakupování)

Děti
obsahuje 1 400 000 adres, cena 0,1 kč/adresa
(těhotenství a porod, děti, bazar, poradna, testy, soutěže, poradna, aktivity)

Zdraví, léčiva a krása
obsahuje 46 000 adres, cena 1,5 kč/adresa
(sport, dieta, zdravý životní styl, odborné články, kosmetika)

NEcílENé balíčky

Databáze mf
Zvýhodněná cena na oslovení celé databáze: 199 000 kč

@
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mlaDá fRoNta EvENts & coNgREssEs oRgaNiZujE sPEcialiZovaNé akcE
od uzavřených pracovních setkání přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou, až po akce ryze společenské.

• regionální kongresy
• sympozia
• národní kongresy
• mezinárodní kongresy a akce
• školení
• semináře
• tiskové konference

• e-learning
• teambuildingy
• galavečeře
• doprovodné akce
• audio-video podpora
• catering
• ubytování

• hostesky
• semináře Profit
• konference Leading Minds Forum
• Euro setkání
• E15 business café
• E15 business breakfast
• E15 weekly

EuRo sEtkáNí

Projekty pod značkou Euro Setkání 
zahrnují odborné i společenské akce, 
které návštěvníkům umožňují osobně 
potkávat odborníky a potenciální 
obchodní partnery z oblasti byznysu, 
politiky a ekonomiky. Cílem jednotlivých 
projektů je podporovat a dále rozšiřovat 
komunitu čtenářů a stávajících 
i potenciálních obchodních partnerů 
převážně z řad Decision Makers 
a Opinion Makers. Spolupráce v rámci 
těchto projektů zahrnuje jedinečné 
mediální zviditelnění partnerské 
společnosti (před akcí, v průběhu a po 
konání akce) v ekonomickém týdeníku 
Euro, na internetových stránkách 
a současně i v titulech mediálních 
partnerů daného projektu. Zároveň 
umožňuje ucelenou interaktivní 
prezentaci zástupců partnera v rámci 
samotné akce.

stRuktuRa EuRo sEtkáNí

Euro business breakfast
Exkluzivní dopolední setkání předních českých politiků s top manažery významných společností působících 
v České republice. Jedná se o společenské, interaktivní, čtvrtletně se opakující setkání umožňující hostům 
otevřeně diskutovat. Účast na těchto setkáních je možná pouze na základě osobního pozvání zástupcem 
týdeníku Euro formou nepřenosné pozvánky pro jednu osobu. Průměrná účast je 100 osob.

Euro business club
Každý týden nový rozhovor, každý týden nová tvář a nové kontakty. Podělit se o to všechno mohou účastníci 
pravidelného Euro Business Clubu, kam jsou vždy zvány osobnosti jednotlivých čísel týdeníku Euro. Nechybějí 
ani zajímaví představitelé byznys komunity, vrcholoví manažeři firem a zástupci podnikatelů a státní správy. 
Euro Business Club se koná osmkrát do roka a je určen především předním českým politikům, manažerům 
a podnikatelům. Euro Business Club je koncipován jako neformální komorní setkání s průměrnou návštěvností 
35 osob.
Euro konference
Jedná se o odborné půldenní až celodenní akce zaměřené na náročnější profesní témata. Na konferencích 
vystupují odborní přednášející, kteří mohou nabídnout zajímavé zkušenosti a nové poznatky. Účastníci tak 
mají možnost potkat se se zajímavými lidmi z oblasti ekonomiky, politiky či obchodu. Konference se účastní 
okolo 80 lidí.

Euro Regional
Společensko-vzdělávací projekt umožňující setkání zástupců významných regionálních firem s představiteli 
státní správy a samosprávy na pravidelné bázi nese název Euro Regional. Každoročně probíhá celkem šest 
setkání. Hlavním cílem projektu je řešení problémů podnikání v regionu a navázání obchodních kontaktů 
mezi hosty. Euro Regional je určen především pro ředitele nejvýznamnějších firem v regionu, podnikatele 
a politické špičky. Každá z akcí je určena pro 60 osob.

Euro pro export/Euro Regional pro export
Exkluzivní setkání zástupců státní správy, politiků, odborné veřejnosti a top manažerů významných 
společností působících v České republice, které je tematicky zaměřeno na problematiku exportu. Diskusní 
setkání je koncipováno jako panel odborníků, kdy po prezentaci každého z řečníků následuje moderovaná 
diskuse s publikem. Tematicky se akce věnují zejména mezinárodní obchodní strategii, dialogu mezi státem 
a privátním sektorem v oblasti podpory exportu a exportních příležitostí, financování vývozu investičních 
celků a jiných velkých exportních zakázek a nově vznikajícím trhům, na kterých by se mohli čeští exportéři 
prosadit.

Divize MFEC
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lEaDiNg miNDs foRum

Leading Minds Forum je prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací 
a zkušeností z první ruky. Představujeme nepolitickou komunikační platformu, která 
má ambice sdružovat elitu tuzemské ekonomiky a zaujmout roli prostředníka při 
řešení ekonomických problémů a střetů. V čem jsme jiní? Přitažlivý program  
(téma/osobnost/forma) zpracujeme v návaznosti na aktuální informace z řady 
tematických oblastí, kterým se věnuje deník E15. Iniciátorem této platformy jsou 
deník E15 z vydavatelství Mladá fronta a. s. a poradenská společnost DDeM, s. r. o.

EvENty mEDical sERvicEs

Poskytujeme kompletní organizaci jakékoli lékařské vzdělávací akce,  
a to od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci.

organizujeme:
• kongresy
• konference
• sympozia
• semináře
• školení
• křty odborných knih

Zajistíme:
• návrh a realizace odborné vzdělávací akce dle požadavků klienta
• vytipování vhodné lokality a prostoru
• vypracování podrobného rozpočtu
•  komplexní služby od oslovení a kontaktování účastníků, spíkrů, vystavovatelů, 

sponzorů po mailing a registraci cílové skupiny účastníků
• akreditaci a záštity odborných společností
•  registrační servis v průběhu celé akce, ubytování, společenský  

a doprovodný program
• obecnou i úzce zacílenou mediální propagaci akce

Proč spolupracovat s námi?
•  Jsme největší vydavatelství zdravotnických titulů v České republice. Prostřednictvím 

našich časopisů, knih a kongresů oslovujeme všechny lékaře v České republice.
• Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti zdravotnictví.
•  Nabízíme nejefektivnější a cenově příznivé oslovení cílové skupiny lékařů formou 

profesionálně sestavené akce a cílené inzerce.
•  Poskytujeme ucelené lékařské postgraduální vzdělávání, prostřednictvím tištěných 

médií (časopisy, knihy, publikace), elektronickou (e-learning, internet) a interaktivní 
(kongresy, konference, sympozia) formou.

• Eventy organizujeme v České republice, Slovenské republice a v Rumunsku.

Zajišťujeme profesionální a komplexní servis v oblasti vzdělávacích a odborných akcí 
pro klienty z řad farmaceutických firem, odborných společností a lékařů.

odborné akce ve zdravotnictví na klíč
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REgioNálNí sEmiNáŘE PRofit

Úspěšný formát seminářů ve vybraných krajích České republiky. Témata konferencí 
se vybírají dle aktuální problematiky a dění v jednotlivých regionech. Setkání jsou 
koncipována pro 50 účastníků nebo více podle přání partnerů. Na semináři vystupují 
odborníci a řečníci s praktickými zkušenostmi. Regionální semináře Profit osloví 
většinou podnikatele, zástupce veřejné správy a specialisty různých oborů. Setkání 
jsou pořádána ve čtyř- a vícehvězdičkových hotelech po celé České republice. 
Pořadatelem a mediálním partnerem je podnikatelský magazín Profit a ekonomický 
deník E15.

REGIONÁLNÍ

busiNEss café E15

Jde o spojení odborné interaktivní diskuse s odlehčeným lifestylovým prvkem 
a doprovodné reklamní kampaně, zajišťující projektu potřebnou sledovanost 
a následné uveřejnění výstupu v ekonomickém deníku E15. Prostřednictvím tohoto 
multimediálního projektu vám zaručíme spojení s atraktivní cílovou skupinou 
s vysokým podílem čtenářů z řad středního a vyššího managementu, odborníků státní 
správy, kvalifikovaných specialistů s profesním i osobním zájmem o dění v byznysu, 
ekonomice, průmyslu, energetice, ICT, financích či burzách a trzích. Setkání jsou 
pořádána v prostorách dle výběru klienta pro maximální počet 50 osob.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mladá fronta a. s., zapsané v  obchodním rejstříku vede-
ném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, sídlem: Praha 4-Modřany, Mezi Vodami 1952/9,  
PSČ 143 00, IČ: 492 40 315.

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(„občanský zákoník“), tvoří nedílnou součást smluv o inzerci, které společnost uvedená v článku 1 uzavírá 
s třetími osobami (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá Mladá fronta a. s., jakožto vyda-
vatelství (dále jen „vydavatelství“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“). 

Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky vydavatelství, technická 
specifikace, pravidla pro redakční a inzertní stránky, speciální inzertní přílohy týkající se periodik, která 
vydavatelství vydává; přičemž veškeré výše uvedené dokumenty jsou dostupné pomocí prostředků komu-
nikace na dálku na webové stránce vydavatelství www.mf.cz (společně dále jen jako „Ostatní podmínky“). 
Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami.

Článek 2
Podklady k inzerci
Objednatel je povinen dodat vydavatelství všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, jež jsou uve-
deny ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve Smlouvě, a není-li termín pro předání 
podkladů ve Smlouvě stanoven, do tří (3) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel se zavazuje dodat 
podklady k inzerci v tištěné i elektronické podobě. Podklady k inzerci nesmí být v rozporu zejména s povin-
nostmi stanovenými zákonem č. 40/1999 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a Kodexem 
reklam vydávaným Radou pro reklamu.

Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje vydavatelství, že tyto podklady nejsou 
a inzerce na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. 
V případě, že třetí osoba uplatní vůči vydavatelství jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či formou inzerce 
nebo že kterýkoli orgán učiní v téže souvislosti vůči vydavatelství jakýkoli úkon, je objednatel povinen na 
své náklady bránit vydavatelství před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich násled-
ky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm vydavatelství 
podporovat, nebo povinnost složit k rukám vydavatelství na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze 
strany vydavatelství odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení. 

Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství nebude posuzovat podklady k inzerci po právní stránce, spolé-
hajíc se na prohlášení objednatele učiněné v předchozím odstavci tohoto článku 2. Nicméně vydavatelství 
je oprávněno podklady odmítnout a vyzvat objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu 
s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostat-
ními podmínkami. Objednatel je povinen upravit podklady k  inzerci do tří (3) pracovních dnů od výzvy 
vydavatelství; poruší-li tuto svou povinnost, je vydavatelství oprávněno od Smlouvy odstoupit. 

V  případě, že objednatel bude žádat změnu inzerce poté, co již předal vydavatelství podklady, vydava-
telství může změnu inzerce umožnit. Pokud tak učiní, má vydavatelství právo požadovat po objednateli 
dodatečnou odměnu za inzerci ve výši 3  % z odměny za inzerci sjednané ve Smlouvě, nejméně však 500  Kč. 

Vydavatelství nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci okamžikem jejich převzetí od objednatele.

Článek 3
Zveřejnění inzerce
Vydavatelství je povinno zveřejnit inzerci v souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva speci-
fikaci umístění inzerce, je vydavatelství oprávněno zveřejnit inzerci dle svého uvážení a možností daného 
periodika. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného umístění; 
obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je vydavatelství povinno inzerci zveřejnit v nejbližším 
vydání příslušného periodika, ve kterém bude možné inzerci takto umístit.

Vydavatelství je oprávněno upravit formát inzerce tak, aby tato byla slučitelná s formátem periodika, ve 
kterém má být zveřejněna. Vydavatelství je rovněž oprávněno inzerci označit jako reklamu s přiděleným 
číslem inzerce. Vydavatelství zaručuje kvalitu inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika 
a podkladů předaných objednatelem.

Článek 4
Cena inzerce a platební podmínky
Není-li cena inzerce sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce, jak je tato stanovena 
v platných cenících ve smyslu článku 1 VOP. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena inzerce sjednána 
jako cena základní, tedy bez případných slev či příplatků a bez daně z přidané hodnoty.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je objednatel povinen uhradit cenu inzerce ještě před jejím zveřej-
něním na základě zálohové faktury vystavené vydavatelstvím. Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně 
a včas, je vydavatelství oprávněno od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě zanikne závazek vyda-
vatelství ke zveřejnění sjednané inzerce.

Objednatel nemá nárok na slevu z ceny inzerce, není-li tato sleva výslovně sjednána ve Smlouvě. Pokud 
se smluvní strany dohodly na slevě z inzerce, tato dohoda o slevě automaticky zaniká okamžikem, kdy se 
objednatel dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny inzerce. V tomto případě je objednatel povinen 
hradit cenu inzerce bez dohodnuté slevy.

Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn okamžikem připsání této částky na účet 
vydavatelství. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění inzerce.

Článek 5
Odpovědnost za vady
Objednatel je povinen oznámit vydavatelství vadu inzerce nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění 
inzerce. Bylo-li smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce a pokud objednatel neoznámil 
vydavatelství vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objed-
natel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce.

Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, 
je objednatel oprávněn požadovat, aby vydavatelství inzerci zveřejnilo v nejbližším následujícím periodiku, 
ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti 
(14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna. 

Článek 3 VOP se užije obdobně.

Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v kvalitě sjednané ve Smlouvě nebo určené na základě těchto VOP, má 
objednatel právo buď na náhradní zveřejnění inzerce ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku 5, 
nebo na přiměřenou slevu z ceny inzerce. Případná sleva z inzerce, resp. výše této slevy bude určena roz-
dílem mezi původní sjednanou cenou inzerce a cenou určenou na základě těchto VOP, resp. dle aktuálně 
platného ceníku. Volba způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží vydavatelství. 

Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.

Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5  % není vadou inzerce. Vydavatelství rovněž 
neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1  % zve-
řejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u  méně než 1  % z  objednaného počtu vkladů v  dotčeném 
vydání.

Článek 6
Odstoupení od Smlouvy
Vydavatelství je oprávněno odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále 
v případě, že objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.

obchodní společnosti Mladá Fronta a. s. (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

Všeobecné obchodní podmínky inzerce



26
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v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vydavatelství vstoupí do likvidace nebo bude 
soudem zjištěn jeho úpadek. Objednatel je dále oprávněn před zveřejněním inzerce odstoupit od Smlouvy 
ve smyslu § 1992 občanského zákoníku, v platném znění, za těchto podmínek a na základě zaplacení vyda-
vatelství níže stanovené výše odstupného:
•  při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před sjednaným termínem pro zveřejnění inzerce za-

placením částky rovnající se 100  % sjednané ceny inzerce;
•  při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjednaným termínem pro zveřejnění inzerce 

zaplacením částky rovnající se 50  % sjednané ceny inzerce.

Článek 7
Závazek mlčenlivosti
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění 
této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku, v platném 
znění, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná.

Článek 8
Smluvní pokuty
V případě, že objednatel poruší svou povinnost dodat vydavatelství upravené podklady ve smyslu článku 
2, třetí odstavec VOP, je povinen zaplatit vydavatelství smluvní pokutu ve výši 1000  Kč za každý započatý 
den prodlení. 

V případě, že se jakékoli prohlášení objednatele uvedené v článku 2, odstavec 2 VOP, ukáže jako nepravdivé 
nebo neúplné, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000  Kč za každý 
takový případ nepravdivého nebo neúplného prohlášení. 

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit vydavatelství smluvní po-
kutu ve výši 0,05  % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu, resp. jejím zaplacením není nikterak dotčen nárok na náhradu 
majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

Článek 9
Odpovědnost za škodu
Objednatel bere na vědomí a  souhlasí s  tím, že odpovědnost vydavatelství za jakoukoli újmu vzniklou 
v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000  Kč. Současně se sjednává, že objed-
nateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí 
v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Článek 10
Zvláštní ujednání o inzerci v elektronických médiích 
Ustanovení tohoto článku se použijí v případě, že inzerce má být zveřejněna v elektronickém médiu. V pří-
padě rozporu ustanovení tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto VOP má přednost ustanovení to-
hoto článku. Objednatel je povinen předat vydavatelství podklady k inzerci pouze v elektronické formě.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zveřejnění inzerce. Je-li inzerce zveřejněna po dobu 
delší než jeden kalendářní měsíc, je vydavatelství oprávněno vystavit daňový doklad na cenu inzerce vždy 
ke konci každého kalendářního měsíce, ve kterém byla inzerce zveřejněna, přičemž dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je poslední den každého měsíce, po který byla inzerce zveřejněna; den uskutečnění 
zdanitelného plnění v posledním měsíci zveřejnění inzerce se určí podle první věty.

Objednatel a vydavatelství se dohodli, že návštěvnost inzerce bude měřena nezávislým auditem NetMo-
nitor. Vydavatelství umožní objednateli bezplatný přístup do svého on-line inzertního systému zobra-
zujícího statistiky počtu zobrazení, tzv. prokliků, a efektivity jeho inzerce. Objednatel a vydavatelství se 
dohodli, že pro účely stanovení nároků z odpovědnosti za vady je rozhodující výstup z tohoto inzertního 
systému.

Lhůta pro oznámení vad inzerce činí tři (3) pracovní dny od posledního dne jejího zveřejnění. V případě, že 
počet tzv. impresí inzerce nedosáhne hodnoty sjednané ve Smlouvě, má objednatel právo buď na náhradní 
plnění, nebo na slevu z ceny inzerce, přičemž volba plnění náleží vydavatelství. Náhradní plnění bude po-
skytnuto v rozsahu nevyčerpaného počtu tzv. impresí vynásobeného číslem 1,15. Výše slevy z ceny inzerce 
bude stanovena jako rozdíl mezi skutečně realizovaným počtem tzv. impresí a jejich počtem stanoveným 
ve Smlouvě.

Článek 11
Ukončení Smlouvy
Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP je možné ukončení Smlouvy dohodou 
smluvních stran.

Vydavatelství je oprávněno Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opa-
kované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů, 
jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli.

Článek 12
Obecná smluvní ustanovení
Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo vydavatelství.

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způ-
sob plnění vydavatelství.

Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku za vydavatelstvím bez jeho písemného souhlasu. 
Obdobný zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem.

Objednatel a vydavatelství se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu, v platném znění, dohodli na 
místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, resp. Měst-
ského soudu v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

Článek 13
Platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek Smlouva se řídí zněním VOP a Ostatních 
podmínek účinným v den jejího uzavření.

Vydavatelství je oprávněno navrhnout objednateli jednostrannou změnu obsahu Smlouvy tím, že se její 
součástí stane znění VOP, které nabylo účinnosti až po nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o inzerci. Návrh 
na změnu Smlouvy, resp. VOP (včetně Ostatních podmínek) zašle vydavatelství objednateli na kontaktní 
adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě alespoň deset (10) dní před jejich plánovaným nabytím účin-
nosti. Pokud objednatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní 
lhůtou pět (5) pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat vydavatelství na kontaktní adresu uvede-
nou ve Smlouvě. Pokud objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě (5) dní od doručení návrhu, má se za to, že 
se změnami VOP souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2014.

Mladá fronta a. s.
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v Praze, oddíl B, vložka 1988, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele.
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