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013, číslo 09/13

stařec  

a moře 

tajemství

Rozhovor s G. Edwardem Griffinem,  

jedním z nejzajímavějších amerických 

spisovatelů, o tajích světového  

finančnictví a dlouhé  

cestě za poznáním.

Monday, 25 November 2013 

Issue 03 l newsstand price CZK 24/¤ 1 l www.e15.cz

Ph
ot

o:
 F

ili
p 

Šl
ap

al

9
77
18
03

45
43
14

0
3Curtain rising on Prague 

fashion avenue revamp

Transformation 
of former Živnostenská 

banka headquarters to 
be first of radical 

reconstructions 
on one of Czech 

metropolis’s prime shopping 
thoroughfares

Daniel NovákT he empty palace of the 

former Živnobanka 

in Prague’s Na Pří-

kopě will soon come 

to life again. According to E15 

sources, the CPI Group of real 

estate tycoon Radovan Vítek  

has secured the arrival of a new 

premium fashion chain for the 

Czech market. More surprising, however, 

will be how some spaces in the 

building are to be used; Vítek’s 

CPI wants to open them to cul-

ture, a source said. 
CPI bought the listed pro-

perty in 2011. Since then it has 

sought a use for the building 

designed by architect Osvald 

Polívka. 
Continues on page 2

Not so super Nova

Top Czech TV station 

urgently needs cash,  

but it is unlikely to be sold 

ToP SToRy pages 12–13The world  
of Four Seasons  

Staff is everything, manager 

Patrizio Cipollini says

faCe To faCe pages 14–15

Welcome to Živnobanka Palace. Within two years, shops, a coffeehouse, a restaurant, offices  

and an exhibition space dedicated to cut glass should feature over 20,000 square metres 

Jančura spouští nový 

byznys – taxislužbu

Student Agency spouští taxi-

službu v Praze, pod značkou 

Tick Tack vyšle postupně  

do provozu na 150 bílých  

Audi A6.  

str. 6

Britská realitní bublina 

narůstá
Extrémní růst cen londýn-

ských realit pokračuje, 

o každou nemovitost se pere 

v průměru 14 kupců. 
str. 13

Jaroslav Bukovský | Praha

L idé, kteří si spoří na 

důchod v rámci dru-

hého pilíře penzijní 

reformy, zatím nemohou oče-

kávat výnosy, jaké si u fondů 

„objednali“. Ačkoli si podle 

Asociace penzijních fondů 

většina klientů zvolila rizi-

kovější investiční strategie, 

u nichž očekávala roční výnos 

mezi třemi a sedmi procenty, 

85 procent jejich peněz za-

tím leží ladem na bankovních 

účtech a nevynášejí ani jedno 

procento.Za vším stojí malý počet zá-

jemců o druhý pilíř penzijní 

reformy. Do něj se mělo podle 

očekávání vlády i fondů zapojit 

do konce letošního roku půl 

milionu lidí. Ke konci října 

si však touto cestou na penzi 

spořilo jen 83 500 klientů a ti 

do systému vložili přes 122 mi-

lionů korun. 
„Vzhledem k nízkému obje-

mu prostředků v jednotlivých 

důchodových fondech byly ke 

konci září všechny prostředky 

účastníků investovány do de-

pozit,“ potvrzuje šéf Penzijní 

společnosti Komerční banky 

Pavel Jirák. Málo vybraných 

peněz vede fondy k opatrnosti, 

a výnosy se tak místo v procen-

tech počítají v jejich desetinách. 

A to navzdory faktu, že riziko-

vým aktivům se letos poměrně 

daří. Například české akcie od 

počátku léta posílily o bezmála 

dvacet procent.

„Do dynamičtějšího investo-

vání se budou moci fondy pustit 

až s větším objemem prostřed-

ků, který zatím nemají,“ uvá-

dí Ondřej Kubala z Asociace 

penzijních společností. Kdy se 

tak stane, zůstává ve hvězdách. 

Zájem o druhý pilíř je na bodu 

mrazu, když v říjnu do systému 

vstoupily pouhé čtyři stovky 

nových klientů. Na letošní 

solidní výnosy tak už fondy 

rezignovaly. „V letošním roce 

důchodové fondy svých dlou-

hodobých cílů pravděpodobně 

nedosáhnou,“ uvádí Veronika 

Maderová z Penzijní společ-

nosti České spořitelny.

 
Pokračování byznys str. 8

Pavel Otto | Praha

Centrální nákupy nemusí být 

vždy tou nejefektivnější cestou, 

jak ušetřit. Potvrzuje to zakázka 

na licence Microsoftu pro 10 ti-

síc pracovních stanic a odpoví-

dající množství serverů pro ar-

mádu. Podle informací deníku 

E15 byla uzavřena v uplynulých 

dnech. Zatímco v letech 2010 

až 2012 ministerstvo obrany za 

tato oprávnění zaplatilo dohro-

mady 72 milionů korun, nyní je 

přišla na více než 362 milionů. 

A přitom jde opět o tříleté ob-

dobí. Rezort navíc už příští rok 

zeštíhlí zhruba o dva a půl tisíců 

zaměstnanců, takže tolik licencí 

ani potřebovat nebude.

„Zvýšení je způsobeno tím, 

že vlastníme velké množství li-

cencí na výrobcem už nepodpo-

rované systémy, což jsou zejmé-

na Windows XP. Musí tak dojít 

ke generační obměně,“ sdělil 

mluvčí ministerstva Jan Pejšek. 

S novými licencemi úřad podle 

něho získá i tříletou technickou 

podporu, která umožní bezplat-

ný přístup k nejaktuálnějším 

verzím softwaru.

Odborníky toto vysvětlení 

příliš neuspokojilo. „Takový 

upgrade vždy stojí víc než 

předchozí řešení. Pětinásob-

né zvýšení je ale zarážející,“ 

uvedl IT analytik Jan Sedlák. 

Určitou možností by podle něj 

pro armádu mohl být například 

i systém OpenOffice, který se 

stahuje zdarma. „V zásadě jde 

o ekvivalent MS Office, i když 

ne tak dokonalý. Jeho využití si 

dovedu představit, i když by to 

zřejmě vyžadovalo dohodu celé 

státní správy,“ dodal Sedlák.

 
Pokračování události str. 3

Obrana koupila počítačové licence pětkrát dráž

KURZY ČNB  str. 12

STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE  

 PX (CZ) 

1 013  -0,76 %

 ATX (AT) 

2 646  -0,05 %

 BUX (HU) 
18 342  -1,40 %

 DAX (DE) 

9 290 -0,11 %

 WIG20 (PL) 
2 573 -1,60 %

CZK/EUR 
27,330-0,060 Kč

CZK/USD 
20,1720,009 Kč

9 771803 454307
1 3 5 1 1

Překvapení zpod Tater

Slováci se bojí, kam až vystoupá 

extremista Marian Kotleba

ProfIl str. 4–5

Děsivá tma

Filipínci si zvykají na život 

bez elektřiny

AsIJský Byznys str. 10

deník | středa 27. 11. 2013 

číslo 1511 l volný prodej 10 kč l řízená distribuce l www.e15.cz
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6 Peníze na penze 

z druhého pilíře 

leží ladem 
Jaké strategie volili klienti v druhém pilíři

 

(k 30. 9. 2013, v procentech)
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Strategie vychází ve Spolupráci S týdeníkem euro

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

Volby: marketing 

politických Stran

strana 42

kam kráčejí  

tuzemSké teleVize

strana 22

VýStaVnictVí:  

zájem firem kleSá  

strana 76

Změny jsou fajn,

ale mají mouchy,

 připouští generální ředitel 

 České televize petr dvořák 

magazín pro právnickou obec a top management

Právo     byznys&

Prosinec  2013 
cena 119 Kč

 6 komentář mĚsíce: noz se týká i vás! 10 kauza mostecké uhelné společnosti 36 esej karla čermáka o jménu   

44  historie: proces s vrahy stávkokaze 60  františek korbel o rekodifikaci70  přehled: divoký východ

právo & byznys vychází ve spolupráci s deníkem mladá fronta e15
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nezbývá nám  
než zůstat 

na špici
o insolvencích, pozitivních dopadech ekonomické krize a také o tom, jak se stát vedoucím partnerem mezinárodní advokátní kanceláře white & case 
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číslo 19 l 14. 10. 2013 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčnik vydavatelství Mladá frontaRevoluce na obzoru

Nový občanský zákoník  

přinese podnikatelům největší  

změny za poslední desítky let

Při kvalitním studiu 

MBA vzniká bohatství, 

říká Ivana Goosen,  

ředitelka University  

of Pittsburgh str. 14

9 771805 259207
1 9

Platnost od 1. 1. 2014

2014

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 Mladá fronta 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 Mladá fronta 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 Mladá fronta 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 MlaDá fRoNta E15
15 MiNut PRo EkoNoMiku a byZNys

Jančura spouští nový byznys – taxislužbuStudent Agency spouští taxi-
službu v Praze, pod značkou 
Tick Tack vyšle postupně  
do provozu na 150 bílých  
Audi A6.  

str. 6Britská realitní bublina 
narůstá
Extrémní růst cen londýn-
ských realit pokračuje, o každou nemovitost se pere 

v průměru 14 kupců. str. 13

Jaroslav Bukovský | PrahaL idé, kteří si spoří na důchod v rámci dru-hého pilíře penzijní 
reformy, zatím nemohou oče-
kávat výnosy, jaké si u fondů 
„objednali“. Ačkoli si podle 
Asociace penzijních fondů 
většina klientů zvolila rizi-
kovější investiční strategie, 
u nichž očekávala roční výnos 
mezi třemi a sedmi procenty, 
85 procent jejich peněz za-
tím leží ladem na bankovních 
účtech a nevynášejí ani jedno 
procento.Za vším stojí malý počet zá-

jemců o druhý pilíř penzijní 
reformy. Do něj se mělo podle 
očekávání vlády i fondů zapojit 
do konce letošního roku půl 
milionu lidí. Ke konci října 
si však touto cestou na penzi 
spořilo jen 83 500 klientů a ti 
do systému vložili přes 122 mi-
lionů korun. „Vzhledem k nízkému obje-

mu prostředků v jednotlivých 
důchodových fondech byly ke 
konci září všechny prostředky 

účastníků investovány do de-
pozit,“ potvrzuje šéf Penzijní 
společnosti Komerční banky 
Pavel Jirák. Málo vybraných 
peněz vede fondy k opatrnosti, 
a výnosy se tak místo v procen-
tech počítají v jejich desetinách. 
A to navzdory faktu, že riziko-
vým aktivům se letos poměrně 
daří. Například české akcie od 
počátku léta posílily o bezmála 
dvacet procent.„Do dynamičtějšího investo-

vání se budou moci fondy pustit 
až s větším objemem prostřed-
ků, který zatím nemají,“ uvá-
dí Ondřej Kubala z Asociace 
penzijních společností. Kdy se 
tak stane, zůstává ve hvězdách. 
Zájem o druhý pilíř je na bodu 
mrazu, když v říjnu do systému 
vstoupily pouhé čtyři stovky 
nových klientů. Na letošní 
solidní výnosy tak už fondy 
rezignovaly. „V letošním roce 
důchodové fondy svých dlou-
hodobých cílů pravděpodobně 
nedosáhnou,“ uvádí Veronika 
Maderová z Penzijní společ-
nosti České spořitelny. Pokračování byznys str. 8

Pavel Otto | Praha
Centrální nákupy nemusí být 
vždy tou nejefektivnější cestou, 
jak ušetřit. Potvrzuje to zakázka 
na licence Microsoftu pro 10 ti-
síc pracovních stanic a odpoví-
dající množství serverů pro ar-
mádu. Podle informací deníku 
E15 byla uzavřena v uplynulých 
dnech. Zatímco v letech 2010 
až 2012 ministerstvo obrany za 

tato oprávnění zaplatilo dohro-
mady 72 milionů korun, nyní je 
přišla na více než 362 milionů. 
A přitom jde opět o tříleté ob-
dobí. Rezort navíc už příští rok 
zeštíhlí zhruba o dva a půl tisíců 
zaměstnanců, takže tolik licencí 
ani potřebovat nebude.„Zvýšení je způsobeno tím, 

že vlastníme velké množství li-
cencí na výrobcem už nepodpo-
rované systémy, což jsou zejmé-

na Windows XP. Musí tak dojít 
ke generační obměně,“ sdělil 
mluvčí ministerstva Jan Pejšek. 
S novými licencemi úřad podle 
něho získá i tříletou technickou 
podporu, která umožní bezplat-
ný přístup k nejaktuálnějším 
verzím softwaru.Odborníky toto vysvětlení 

příliš neuspokojilo. „Takový 
upgrade vždy stojí víc než 
předchozí řešení. Pětinásob-

né zvýšení je ale zarážející,“ 
uvedl IT analytik Jan Sedlák. 
Určitou možností by podle něj 
pro armádu mohl být například 
i systém OpenOffice, který se 
stahuje zdarma. „V zásadě jde 
o ekvivalent MS Office, i když 
ne tak dokonalý. Jeho využití si 
dovedu představit, i když by to 
zřejmě vyžadovalo dohodu celé 
státní správy,“ dodal Sedlák.
 Pokračování události str. 3

Obrana koupila počítačové licence pětkrát dráž

KURZY ČNB  str. 12

STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE   PX (CZ) 
1 013  -0,76 %

 ATX (AT) 2 646  -0,05 %
 BUX (HU) 18 342  -1,40 %
 DAX (DE) 9 290 -0,11 %
 WIG20 (PL) 2 573 -1,60 %

CZK/EUR 27,330
-0,060 Kč

CZK/USD 20,172
0,009 Kč

9 771803 454307 1 3 5 1 1

Překvapení zpod Tater
Slováci se bojí, kam až vystoupá 
extremista Marian Kotleba

ProfIl str. 4–5

Děsivá tmaFilipínci si zvykají na život 
bez elektřinyAsIJský Byznys str. 10

deník | středa 27. 11. 2013 
číslo 1511 l volný prodej 10 kč l řízená distribuce l www.e15.cz
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Peníze na penze z druhého pilíře leží ladem 

Jaké strategie volili klienti v druhém pilíři

 

(k 30. 9. 2013, v procentech)
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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
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 Mladá fronta E15  
je k dispozici na www.E15.cz/inzerce

haRMoNogRaM vyDáNí tEMatických sPEciálů PRo Rok 2014

datum  
uzávěrky  
pro inzerci

datum  
vydání 

speciál

lEDEN
7. 1. 13. 1. Výstavy a veletrhy
9. 1. 15. 1. Vysoké a střední školy
17. 1. 23. 1. P&B + Fórum E15
10. 1. 27. 1. Real-immo*
24. 1. 31. 1. Školy a školky
ÚNoR
31. 1. 6. 2. ICT
6. 2. 13. 2. HR
7. 2. 14. 2. Letní dovolená
13. 2. 19. 2. Rodinné finance
14. 2. 20. 2. P&B - Fórum E15
7. 2. 24.2. Real-immo*
20. 2. 27. 2. Kongresová turistika
21. 2. 28. 2. Auditorské služby a daně
bŘEZEN
25. 2. 3. 3. Reality E15
27. 2. 5. 3. Finance
7. 3. 13. 3. Vzdělávání
11. 3. 17. 3. ICT
14. 3. 20. 3. Energetika
7. 3. 24. 3. Real-immo*
20. 3. 27. 3. P&B - Fórum E15
21. 3. 28. 3. Pharma E15
DubEN
2. 4. 8. 4. Vklady a úvěry
4. 4. 10. 4. Firemní automobily
10. 4. 16. 4. Pojištění
11. 4. 18. 4. Řízení kvality
17. 4. 23. 4. Energetika
18. 4. 24. 4. P&B - Fórum E15
11. 4. 28. 4. Real-immo*
23. 4. 29. 4. ICT

datum  
uzávěrky  
pro inzerci

datum  
vydání 

speciál

kvĚtEN
25. 4. 2. 5. Autopojištění
29. 4. 5. 5. Optika
2. 5. 9. 5. Moderní kancelář
8. 5. 14. 5. ICT
9. 5. 16. 5. Obchodní centra
15. 5. 22. 5. Franchising
16. 5. 23. 5. Vzdělávání
9. 5. 26. 5. Real-immo*
21. 5. 27. 5. Energetika
22. 5. 28. 5. Osobní finance
23. 5. 29. 5. P&B - Fórum E15
23. 5. 30. 5. Pharma E15
ČERvEN
27. 5. 2. 6. Pivo
29. 5. 4. 6. Finance
30. 5. 6. 6. Reality E15
4. 6. 10. 6. Soukromé VŠ  

a jazykové školy
6. 6. 12. 6. České lázeňství
13. 6. 20. 6. Energetika
18. 6. 24. 6. Konsolidace/Refinance
19. 6. 25. 6. Letní aktivity
20. 6. 26. 6. P&B - Fórum E15
13. 6. 30. 6. Real-immo*
ČERvENEc
18. 7. 24. 7. P&B - Fórum E15
23. 7. 29. 7. ISO - řízení kvality
25. 7. 31. 7. Pharma E15
sRPEN
15. 8. 21. 8. ICT
20. 8. 26. 8. Vzdělávání
22. 8. 28. 8. P&B - Fórum E15
22. 8. 29. 8. Pharma E15

datum  
uzávěrky  
pro inzerci

datum  
vydání 

speciál

ZáŘí
5. 9. 11. 9. Reality E15
10. 9. 17. 9. ICT
11. 9. 18. 9. Osobní finance
12. 9. 19. 9. Vzdělávání
16. 9. 22. 9. Moderní kancelář
18. 9. 24. 9. HR
19. 9. 25. 9. P&B - Fórum E15
19. 9. 26. 9. Energetika 
12. 9. 29. 9. Real-immo*
23. 9. 29. 9. Pharma E15
24. 9. 30. 9. MSVB
ŘíjEN
26. 9. 2. 10. Logistika
2. 10. 8. 10. Firemní automobily
3. 10. 10. 10. Finance
9. 10. 15. 10. Investiční průvodce
17. 10. 23. 10. P&B - Fórum E15
10. 10. 27. 10. Real-immo*
21. 10. 27. 10. Energetika
23. 10. 30. 10. Zimní aktivity
24. 10. 31. 10. Pharma E15
listoPaD
29. 10. 4. 11. Autopojištění
31. 10. 7. 11. ICT
4. 11. 10. 11. Vánoční speciál
6. 11. 12. 11. Finance
7. 11. 14. 11. Obchodní centra
13. 11. 19. 11. 7. narozeniny deníku E15
14. 11. 20. 11. P&B - Fórum E15
7. 11. 24. 11. Real-immo*
19. 11. 25. 11. Energetika
20. 11. 27. 11. Pharma E15
21. 11. 28. 11. Měsíc kvality

datum  
uzávěrky  
pro inzerci

datum  
vydání 

speciál

PRosiNEc
3. 12. 11. 12. ICT
9. 12. 15. 12. Energetika
11. 12. 18. 12. P&B - Fórum E15
12. 12. 19. 12. Společenská  

zodpovědnost firem

* speciály jsou samostatné
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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 2014

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 2014

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2014

Mladá fronta E15  |  Údaje o vydavatelství, technické údaje

Mladá fronta 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

obchoDNí oDDĚlENí MlaDá fRoNta E15
Pod Kotlářkou 3, 155 00, Praha 5 – Košíře
Tel.: 225 347 250, Fax: 225 347 260

PŘíjEM iNZERcE
Mladá fronta E15
Pod Kotlářkou 3, 155 00, Praha 5, Košíře
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 2014

Mladá fronta 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 2014

Mladá fronta E15  |  speciály součástí Mladé fronty 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.

ceny jsou uvedeny bez DPh.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2014

Mladá fronta E15  |  samostatné speciály  |  inzertní formáty a ceny

sPEcifikacE
formát strany: 218 × 288 mm
počet sloupců: 4
šířka sloupce: 49 mm, mezera mezi sloupci 3 mm
rozsah: základní rozsah 8 stran
tisk: rotační ofset/heatset
základní rozměr sazebního obrazce:

• 1/1 strana na zrcadlo – 205 mm š. × 267 mm v.
• 1/1 strana na spad – 218 mm š. × 288 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
205 x 267 mm zrcadlo 

218 x 288 mm spad
cena 130 000 kč

2. strana  
nebo 3. strana obálky
205 x 267 mm zrcadlo 

218 x 288 mm spad
cena 160 000 kč

4. strana obálky
205 x 267 mm zrcadlo 

218 x 288 mm spad
cena 180 000 kč

1/2 na šířku
205 x 132 mm zrcadlo

218 x 144 mm spad
cena 74 000 kč

1/2 na výšku
101 x 267 mm zrcadlo
109,5 x 288 mm spad

cena 74 000 kč

1/3 na šířku
205 x 87 mm zrcadlo

218 x 99 mm spad
cena 54 000 kč

1/4 na výšku
101 x 132 mm zrcadlo
109,5 x 144 mm spad

cena 40 000 kč

1/8
101 x 64 mm zrcadlo

cena 14 868 kč

1/4 na šířku – podval
205 x 64 mm zrcadlo

218 x 76 mm spad
cena 44 000 kč

central Page 
101 x 133 mm zrcadlo 

cena 114 000 kč

1/6
101 x 87 mm zrcadlo

cena 21 476 kč
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ceny jsou uvedeny bez DPh.

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2014

Mladá fronta E15 /                         / 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, 24 nebo 32 stran
vazba: V1 lepená
papír: 57g LWC Ultra mag gloss lesk
tisk: rotační ofset/heatset
základní rozměr sazebního obrazce:

• 1/1 strana na zrcadlo – 205 mm š. x 267 mm v.
• 1/1 strana na spad – 218 mm š. x 288 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:  distribuční místa deníku E15, řízená 

distribuce na členy asociace realitních 
kanceláří ČR, developery, architekty, 
stavební společnosti a designová studia

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

1/4 na výšku
101 x 132 mm zrcadlo
109,5 x 144 mm spad 

cena 17 250 kč

1/8
101 x 64 mm zrcadlo 

cena 10 000 kč

1/4 na šířku – podval
205 x 64 mm zrcadlo

218 x 76 mm spad 
cena 17 250 kč

1/6
101 x 87 mm zrcadlo 

cena 14 750 kč

1/2 na šířku
205 x 132 mm zrcadlo

218 x 144 mm spad 
cena 36 500 kč

1/2 na výšku
101 x 267 mm zrcadlo
109,5 x 288 mm spad 

cena 36 500 kč

1/3 na šířku
205 x 87 mm zrcadlo

218 x 99 mm spad 
cena 27 000 kč

2/3 
205 x 174 mm zrcadlo

213,5 x 186 spad 
cena 49 750 kč

1/1 strana
205 x 267 mm zrcadlo 

218 x 288 mm spad 
cena 69 750 kč 

ii., iii., iv. strana obálky 
cena 83 000 kč

2/1 strany  
419 x 267 mm zrcadlo 
436 x 288 mm spad 

cena 112 000 kč

Ri1 49 x 64 mm cena 8 250 kč
Ri2 101 x 64 mm cena 29 000 kč

Podval tit  
205 x 64 mm cena 49 750 kč

Ri1

Ri2

podval tit

haRMoNogRaM vyDáNí Na Rok 2014

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2014 10. 1. 27. 1.
02/2014 7. 2. 24. 2.
03/2014 7. 3. 24. 3.
04/2014 11. 4. 28. 4.
05/2014 9. 5. 26. 5.
06/2014 13. 6. 30. 6.
07/2014 12. 9. 29. 9.
08/2014 10. 10. 27. 10.
09/2014 7. 11. 24. 11.
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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 2014

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
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harmonogramweekly
Harmonogram týdeníku e15 weekly –2014

číslo vydání uzávěrka inzerce datum vydání přílohy  
01/2014 3.1. 13.1.
02/2014 10.1. 20.1.  Investiční průvodce 2014
03/2014 17.1. 27.1.    
04/2014 24.1. 3.2.    
05/2014 31.1. 10.2.    
06/2014 7.2. 17.2. Daně & audit
07/2014 14.2. 24.2.    
08/2014 21.2. 3.3.    
09/2014 28.2. 10.3.    
10/2014 7.3. 17.3. Energetika
11/2014 14.3. 24.3.    
12/2014 21.3. 31.3.    
13/2014 28.3. 7.4.    
14/2014 4.4. 14.4.    
15/2014 11.4. 22.4. Firemní automobily 
16/2014 18.4. 28.4.    
17/2014 25.4. 5.5.    
18/2014 2.5. 12.5.    
19/2014 9.5. 19.5. ICT
20/2014 16.5. 26.5.    
21/2014 23.5. 2.6.    
22/2014 30.5. 9.6.    
23/2014 6.6. 16.6. Developeři + Facility Management
24/2014 13.6. 23.6.    
25/2014 20.6. 30.6.    

26-27/2014 27.6. 7.7.    
28-29/2014 11.7. 21.7.    
30-31/2014 25.7. 4.8.    
32-33/2014 8.8. 18.8.    

34/2014 22.8. 1.9.    
35/2014 29.8. 8.9. Vzdělávání
36/2014 5.9. 15.9.    
37/2014 12.9. 22.9.    
38/2014 19.9. 29.9. MSVB
39/2014 26.9. 6.10.    
40/2014 3.10. 13.10.    
41/2014 10.10. 20.10. Financování exportu
42/2014 17.10. 27.10.    
43/2014 24.10. 3.11.    
44/2014 31.10. 10.11. Právnická firma roku 2014 (upřesnění dle termínu galavečera)
45/2014 7.11. 18.11.    
46/2014 14.11. 24.11.    
47/2014 21.11. 1.12.    
48/2014 28.11. 8.12. Obchodní komora roku 2014
49/2014 5.12. 15.12.    
50/2014 12.12. 22.12.    

Monday, 11 November 2013 
Issue 01 l newsstand price CZK 24/¤ 1 l www.e15.cz Hašek v. 

Sobotka
The two Social Democrats from South Moravia, vying to become the country’s next Prime Minister, go for each other’s jugular with  a vengeance

profile pages 8–9
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ppf buys 
Telefónica A consortium of eight banks, led by France’s Société Générale, is joining forces to finance the largest transaction in Czech market history, reports E15

Jaroslav Bukovský Zdeněk Pečený

A huge sale in the Czech telecom-munications market is finally becoming a reality. The PPF in-vestment empire, headed by the 
wealthiest Czech citizen, Petr Kellner, is 
set to gain a 69 percent stake in the Czech 
arm of Spanish firm Telefónica. The cost is 
reported to be EUR 2.5bn, or around CZK 
64bn. That’s around CZK 45bn less than 
was paid by Spain’s Telefónica in 2005 to ac-
quire the stake. A current evaluation on the 
Prague stock exchange came to more than 
CZK 69bn. In other words, PPF is getting 
a more than five percent discount. But the Spanish are not leaving the Czech 

Republic empty-handed. Their eight-year 
long investment yielded the parent company 
CZK 37bn. This figure roughly equates to 
the difference between the purchase and 
sale price, including collected dividends 
and other income. After eight years in the Czech Repub-

lic, the Spaniards have disbursed a total of 
CZK 77.1bn, equating to 345 crowns per 
share. “Given that in the ensuing years we 
can expect a fall in the profits of the Czech 
arm, the Spanish have mined the purchase 
to maximum effect,” said Jan Schönbauer 
of ČP Invest. 

Continues on page 6
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Microsoft pulls the plug on XPBusinessmen’s nightmare: Microsoft is to terminate support for the world’s most popular PC operating systemTop sTory pages 12–13

Steeltown men in pictures
A photographer’s fascinating journey through the labyrinth of iron, fire and smoke in the Třinec Steelworks

house special pages 20–21

it’s him. Petr Kellner, the wealthiest Czech  
and head of the PPF investment empire
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Monday, 18 November 2013 Issue 02 l newsstand price CZK 24/¤ 1 l www.e15.cz

Tereza Zavadilová 

The Czech National Bank (ČNB) has laun-ched an unusually ful-l-throated defence of its recent intervention to we-aken the crown. The measures, which towards the end of last week had the effect of imme-diately causing a drop of one full crown against the euro, led to a wave of harsh criticism. Last week, two members of the bank’s board were made available to defend the move. The ČNB even went so far as 

to publish a handbook entitled “Myths surrounding the ČNB intervention” in which all con-cerns surrounding the move were methodically dismis-sed. The central bank instead claims that the intervention is creating a climate of perpetual certainty for the future: the ex-change rate will not slip below CZK 27 to the euro.The materials suggest Czechs should forget about a euro-crown convergence of the kind they have become used to in recent years. The ČNB is insisting the crown 

will now remain weak over the long term – and that wages will conform to this new rea-lity. “It is clear that by ‘long-term’, the ČNB does not mean several weeks or months, but rather several quarters or even years,” wrote the re-port’s authors Tomáš Holub and Petr Král. “The rate CZK 27/EUR 1 thus increases cer-tainly about future exchange rate developments in a highly unusual manner. At the end of the intervention, rates will not return to their previous levels, because in the meantime pri-

ce and wage levels will have adjusted to the new nominal levels.” 
ČNB Deputy Governor Moj-mír Hampl subsequently stated that although the intervention will create a short-term negati-ve reaction, over the long term it will stabilise the country’s economic situation.Hampl said he was per-suaded that this stabilisation would be achieved, for examp-le, by the central bank indica-ting what the crown exchange rate would be. 

Continues on page 2
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ČEZ profits dwindle
ČEZ still managed to sell a megawatt hour of electricity for EUR 46 within the third quarter, but its net profit could drop to less than CZK 30 billion within a few yearsMarkets page 6

Andrej’s 
forgotten menApart from Babiš,  other people from Petrimex were present  at the birth of Agrofert, but their former colleague has slammed the door on them

tOP stOrY pages 12–13
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ČNB: Forget  about further strengthening  of crown
The Czech central bank  is unequivocal: in the future,  the crown, which thanks to  a recent ČNB intervention  has weakened considerably,  will not fall below  EUR 27 to the crown.  Salaries will have to adjust

Pulling the coal over our eyesNew documents help  in reconstruction  of Mostecká Uhelná Společnost (MUS) tunnelling in wake  of Swiss court convictions
iN-dePth pages 18–19

READ      THE LATEST ISSUE
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Curtain rising on Prague 
fashion avenue revamp

Transformation of former 
Živnostenská banka 

headquarters to be first of radical reconstructions on one of Czech metropolis’s prime shopping thoroughfares

Daniel Novák

T he empty palace of the former Živnobanka in Prague’s Na Pří-kopě will soon come 
to life again. According to E15 
sources, the CPI Group of real 
estate tycoon Radovan Vítek  
has secured the arrival of a new 
premium fashion chain for the 
Czech market. More surprising, however, 

will be how some spaces in the 
building are to be used; Vítek’s 
CPI wants to open them to cul-
ture, a source said. CPI bought the listed pro-

perty in 2011. Since then it has 
sought a use for the building 
designed by architect Osvald 
Polívka. 

Continues on page 2

Not so super NovaTop Czech TV station urgently needs cash,  but it is unlikely to be sold ToP SToRy pages 12–13

The world  of Four Seasons  Staff is everything, manager 
Patrizio Cipollini saysfaCe To faCe pages 14–15

Welcome to Živnobanka Palace. Within two years, shops, a coffeehouse, a restaurant, offices  

and an exhibition space dedicated to cut glass should feature over 20,000 square metres 



11

Mladá fronta 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.
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E15 WEEkly club

Exkluzivní setkání představitelů 
velvyslanectví a obchodních komor 
působících na českém trhu. Propojení s top 
managementem z komerčního sektoru 
nabízí unikátní koncept s mediální podporou 
silné ekonomické divize Euro E15.

Setkání je koncipováno pro 50 osob  
ve vybraných reprezentativních prostorách. 
E15 weekly club se uskuteční šestkrát  
do roka, účast na těchto setkáních je možná 
po předchozím pozvání.

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 dle 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 Mladá fronta E15.

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 Mladá 
fronta E15. Iniciátorem této platformy jsou 
deník Mladá fronta E15 z vydavatelství 
Mladá fronta a. s. a poradenská společnost 
DDeM, s. r. o.

weekly
REGIONÁLNÍ
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Profil týdeníku euro
Týdeník Euro je dnes nejprodávanějším a inzertně nejvýkonnějším 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 karlovarském filmovém festivalu, podporu 
českého olympijského týmu, vyhlášení soutěže Podnikatel roku či Banka roku, 
spolupráce s nadací UNICEF.

Profil čtenáře týdeníku euro, cHarakteristika cílové skuPiny 

Zdroj: Media Projekt, 2. a 3. čtvrtletí 2012 (realizuje GfK CZECH a MEDIAN)

sociodemografie
68 % cílové skupiny tvoří muži
75 % respondentů z cílové skupiny je věku 25 – 55 let
84 %  respondentů dosáhlo vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání  

s maturitou
41 %  dotazovaných z cílové skupiny pracuje na manažerských pozicích  

nebo jako profesionálové
49 % respondentů je klasifikováno socioekonomickou klasifikací AB 

Zájmy
Nejvíce se lidé z cílové skupiny zajímají o zprávy, politiku, finance,  
sport a cestování.
Nejčastěji, v porovnání s celou populací, se lidé z cílové skupiny zajímají  
o kulturu, volný čas, ekonomiku, vzdělání a realitní trh.

fokus
Analytický komentář k titulnímu tématu přináší nekompromisní, ale fakticky 
podložené názory, které mají vliv.

monitor
Stručné a přesně komentované informace o politické a firemní scéně doma  
i v zahraničí poskytují přehled o nejaktuálnějších událostech a trendech.

makroekonomika
Rubrika obsahuje zajímavá srovnání ze světové ekonomiky. Jejím cílem je 
čtenářům představit údaje a informace, jež nikde jinde nezískají. Mnohdy je její 
obsah provázaný s konkrétním článkem v čísle, jehož obsahem jsou novinky ze 
světa ekonomiky.

PoZitivní ZPrávy
Věříme, že o českých společnostech se dá stále častěji informovat v pozitivním 
smyslu.

lidé a Podniky
Populární revue zpráv o kariérních pohybech ve firmách a jejich statutárních 
orgánech, profily manažerů a vlastníků. Rubrika je na českém trhu 
nejucelenějším zpravodajským zachycením personálních změn v podnikatelských 
subjektech.

rePort
To nejpodstatnější z podnikání v rozmanitých oborech a tržních segmentech.  
Tým profesionálních novinářů věnuje trvalou pozornost trendům ve finanční 
sféře, kapitálovým trhům či obchodu, sleduje situaci v telekomunikacích  
a informačních technologiích, v energetice, na trhu realit, ve vědě, v dopravě 
či službách. I na politiku, veřejnou správu či justici nahlíží týdeník Euro očima 
potřeb podnikatelské komunity. Detailně, analyticky a aktuálně. Součástí rubriky 
jsou exkluzivní profilová interview s osobnostmi českého či mezinárodního 
podnikatelského, politického a vědeckého světa.

gloBal
Nejpodstatnější světové trendy očima reportérů a zahraničních korespondentů 
týdeníku Euro.

Hyde Park
Prestižní diskusní a názorová platforma, kde přední osobnosti veřejného  
i soukromého sektoru komentují události a trendy a zveřejňují nové vize.

káva s …
Podnikatelské a manažerské osobnosti hovoří o svých profesionálních i osobních 
prioritách.

euro ligHt
Rubrika o volném čase a životním stylu poskytuje inspiraci ve sféře kultury, 
zdraví, cestování, gastronomie, sportu, automobilismu, informačních  
a audiovizuálních technologiích.

profil týdeníku a jeho čtenáře

struktura týdeníku

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. 

Týdeník vydavatelství Mladá frontawww.euro.cz

Špína v kampeličce. Za problémy záložny WPB  

může byznys s majetkem expremiéra Grosse  | 36

18. 11. 2013 • CZ 48  Kč • SK 2,40 €

Zkáza planety Nova Jak Adrian Sarbu  dostal televizi  do problémů a proč  se o tom mluví  až teď  | 18 

47
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Energetika
Euro číslo vydání 11, datum vydání 17. 3. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 7. 3. 2014

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 24. 3. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 14. 3. 2014

• 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 14. 4. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 4. 4. 2014

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 22. 4. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 11. 4. 2014

• 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 28. 4. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 18. 4. 2014

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 16. 6. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 6. 6. 2014

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.

TOP restaurace
Euro číslo vydání 26–27, datum vydání 30. 6. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 20. 6. 2014

Prestižní publikace přinášející přehled nejlépe hodnocených podniků z hlediska 
kvality podávaných pokrmů a nápojů, ale také úrovně obsluhy či prostředí. Titul 
zahrnuje detailní testy jednotlivých podniků, ukázky typických menu a veškeré 
podstatné informace. Příloha je vytištěna samostatně a k týdeníku je přibalena 
fólií. Vychází na nadstandardně kvalitním papíře.

Energetika
Euro číslo vydání ??, datum vydání 29. 9. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 19. 9. 2014

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 13. 10. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 3. 10. 2014

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 27. 10. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 17. 10. 2014

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 3. 11. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 24. 10. 2014

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.

Banka roku
Euro číslo vydání 45, datum vydání 10. 11. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 31. 10. 2014

Která banka, pojišťovna, penzijní fond je NEJ? Kterého bankéře si jeho kolegové 
nejvíce váží a považují ho za osobnost roku? Na to odpoví již jedenáctý ročník 
populární soutěže Banka roku. Příloha je umístěna uprostřed titulu.

Energetika
Euro číslo vydání 48, datum vydání 24. 11. 2014,
odevzdání inzertních podkladů nejpozději do 15. 11. 2014

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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euro

ekonomický týdeník
Týdeník Euro je primárním zdrojem zasvěcených informací ze světa byznysu.
Přináší komplexní pohled na rozhodující události a trendy v ekonomice,
byznysu, politice a společnosti. Od svého založení v roce 1998 se týdeníku Euro
podařilo stát se nejprodávanějším, nejvíce citovaným a inzertně nejvýkonnějším
titulem ve své kategorii. Náklad týdeníku Euro je auditován ABC ČR a čtenost
je sledována v rámci Mediaprojektu. Týdeník Euro je nositelem titulu Časopis
roku 2010 v kategorii časopisů s prodaným nákladem od 15 do 25 tisíc kusů
a titulu Časopis roku 2011 v kategorii Launch nebo relaunch. Euro vychází každé
pondělí.
• souvislosti ekonomických událostí
• trendy v byznysu, v politice a ve společnosti
• příběhy lidí, kteří rozhodují
• rozhodnutí, která měla zůstat utajena
• nekompromisní komentáře a srozumitelné analýzy
• rychlé reakce na ekonomický a politický vývoj
• exkluzivní zdroje, důvěryhodné informace, přirozený jazyk
• opora při rozhodování

euro setkání

vZdělávací a sPolečenské akce
Týdeník Euro přináší relevantní a vzhledem k mediálnímu zázemí vydavatelství 
zároveň i ty nejaktuálnější informace nejen prostřednictvím svého tištěného 
média, ale také pořádáním společenských a vzdělávacích akcí. 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 Decission 
a Opinion Makers. Účastníci a partneři těchto projektů tak mají možnost se 
osobně setkávat, navazovat či dále prohlubovat své obchodní vztahy a zároveň 
vyslechnout odborníky působící ve všech důležitých oborech české 
ekonomiky.

euro.cz

internetové ZPravodajství týdeníku euro
Přináší nepřetržitý informační a dokumentační servis profesionálům
v ekonomice, politice, státní správě i samosprávě. Euro.cz je ekonomický webový
deník, který pro předplatitele týdeníku Euro zachycuje aktuální ekonomické
zprávy a trendy a zároveň zpřístupňuje elektronickou verzi týdeníku Euro
a dokumentační servis z vlastní databáze. V omezeném rozsahu poskytuje tento
servis i široké veřejnosti.

co Přináší
• zpravodajství v souvislostech
• primární informační zdroje
• přehledy zpráv
• vlastní názor
• snadná orientace a přesné vyhledávání
• možnost personalizace, individuální servis
• nabídka obchodních služeb

euro24

informační služBa
Informační služba Euro24 je denní, nezávislé a komplexní elektronické 
zpravodajství převážně ze světa českého byznysu, ekonomiky a politiky. Pilířem 
služby je jednostránkové vlastní zpravodajství a analytický přehled nových 
informací zveřejněných v tisku. Newsletter je zasílán v PDF formátu na osobní 
e-mailovou adresu uživatele a zároveň je pod jeho jménem a heslem také 
k dispozici na www.euro.cz.

co Přináší
• komplexní monitoring tisku – úspora času
• zprávy jsou pečlivě vybírány a řazeny profesionálním týmem redaktorů 
týdeníku Euro
• součástí zpráv je vlastní zpravodajství redakce vydavatelství
• informace jsou objektivní, přesné a doručené včas do „vlastních rukou“
• služba okamžitých SMS aktuálně reagujících na denní události
• jedno předplatné pro celou firmu

euro pro iPad

Ekonomický týdeník Euro můžete mít k dispozici také pro váš iPad.

produkty a služby

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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2/1
399 000 Kč

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 × 280 mm 
(+ 4 mm spadávka)

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 2014

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.
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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 2014
Nejzazší termín pro odevzdání inzertních podkladů je 10 dní před datem vydání.

číslo vydání odevzdání inzertních podkladů datum vydání 
1 20. 12. 6. 1.
2 3. 1. 13. 1.
3 10. 1. 20. 1.
4 17. 1. 27. 1.
5 24. 1. 3. 2.
6 31. 1. 10. 2.
7 7. 2. 17. 2.
8 14. 2. 24. 2.
9 21. 2. 3. 3.

10 28. 2. 10. 3.
11 7. 3. 17. 3.
12 14. 3. 24. 3.
13 21. 3. 31. 3.
14 28. 3. 7. 4.
15 4. 4. 14. 4.
16 11. 4. 22. 4. úterý
17 18. 4. 28. 4.
18 25. 4. 5. 5.
19 2. 5. 12. 5.
20 9. 5. 19. 5.
21 16. 5. 26. 5.
22 23. 5. 2. 6.
23 30. 5. 9. 6.
24 6. 6. 16. 6.
25 13. 6. 23. 6.

26-27 20. 6. 30. 6. dvojčíslo
28 27. 6. 14. 7.
29 11. 7. 21. 7.
30 18. 7. 28. 7.
31 25. 7. 4. 8.

32-33 1. 8. 11. 8. dvojčíslo
34 8. 8. 25. 8.
35 22. 8. 1. 9.
36 29. 8. 8. 9.
37 5. 9. 15. 9.
38 12. 9. 22. 9.
39 19. 9. 29. 9.
40 26. 9. 6. 10.
41 3. 10. 13. 10.
42 10. 10. 20. 10.
43 17. 10. 27. 10.
44 24. 10. 3. 11.
45 31. 10. 10. 11.
46 7. 11. 18. 11. úterý
47 14. 11. 24. 11.
48 21. 11. 1. 12.

49 28. 11. 8. 12.
50 5.12. 15.12.

51-52 12.12. 22.12. 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. 



18

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 ob-
chodních 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 společen-
ské, 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 regio-
nálních 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 fi-
rem 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 ma-
nažerů 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 export-
ních příležitostí, financování vývozu investičních celků a jiných velkých export-
ních zakázek a nově vznikajícím trhům, na kterých by se mohli čeští exportéři 
prosadit.

diskusní a společenská setkání

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

01/2014 28. 1. 17. 2.
02/2014 25. 2. 17. 3.
03/2014 1. 4. 22. 4.
04/2014 28. 4. 19. 5.
05/2014 3. 6. 23. 6.
06/2014 1. 7. 21. 7.
07/2014 2. 9. 22. 9.
08/2014 30. 9. 20. 10.
09/2014 27. 10. 18. 11.
10/2014 18. 11. 8. 12.

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2014 8. 4. 24. 4.
02/2014 20. 10. 6. 11.

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

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 2014

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

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

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

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

tiP ZENu
36 x 66 mm zrcadlo

cena 35 000 kč

1/4 na šířku – podval
210 x 66 mm spad
cena 57 000 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 2014

ZEN v aNglickéM jaZycE

haRMoNogRaM MagaZíNu Ruský ZEN  
Na Rok 2014

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

5. 5. 26. 5.

ZEN – chytRé PENíZE

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

8. 9. 29. 9.

1/4 na výšku
83 x 112,5 mm zrcadlo

cena 57 000 kč

1ZEN 
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  m l a d á  f r o n t a  e 1 5

4. 11. 2013, číslo 09/13

stařec  
a moře 
tajemství
Rozhovor s G. Edwardem Griffinem,  
jedním z nejzajímavějších amerických 
spisovatelů, o tajích světového  
finančnictví a dlouhé  
cestě za poznáním.
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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 2014

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2014 18. 12. 13. 1.
02/2014 24. 1. 10. 2.
03/2014 28. 2. 10. 3.
04/2014 4. 4. 14. 4.
05/2014 30. 4. 12. 5.
06/2014 30. 5. 9. 6.
07/2014 27. 6. 7. 7.
08/2014 29. 8. 8. 9.
09/2014 3. 10. 13. 10.
10/2014 31. 10. 10. 11.
11/2014 21. 11. 1. 12.

Měsíčník pro obchod a finance

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2014

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: 24
Formát strany: 210 x 280 mm
Rozsah: min. 64 + 4 
Náklad: 80 000 výtisků 
Vazba: V1 šitá
Papír: blok 60g UPM Ultra + obálka 135g KL  
bez povrchové úpravy
Tisk: rotační ofset/heatset
Základní rozměr sazebního obrazce:  
1/1 strana na zrcadlo – 184 mm š. x 242 mm v.  
1/1 strana na spad – 210 mm š. x 280 mm v.,  
přidat 5 mm z každé strany pro ořez
Min. inzertní formát: 1/4 strany
Uzávěrka pro objednávky:  
10 pracovních dnů před datem vydání
Uzávěrka pro podklady:  

7 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 242 mm
čistá po ořezu 104 x 280 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/4 na výšku
28 000 Kč

do zrcadla 89 x 121 mm
čistá po ořezu 104 x 134 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/3 na výšku
36 000 Kč

do zrcadla 58 x 242 mm
čistá po ořezu 73 x 280 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/2 na šířku
50 000 Kč

do zrcadla 184 x 121 mm
čistá po ořezu 210 x 134 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/4 na šířku
28 000 Kč

do zrcadla 184 x 60 mm
čistá po ořezu 210 x 73 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

1/3 na šířku
36 000 Kč

do zrcadla 184 x 80 mm
čistá po ořezu 210 x 93 mm

(+5 mm přesah na každou stranu)

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

do zrcadla 184 x 242 mm
čistá po ořezu 210 x 280 mm 

(+5 mm přesah na každou stranu)

číslo 19 l 14. 10. 2013 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčnik vydavatelství Mladá fronta

Revoluce na obzoru

Nový občanský zákoník  
přinese podnikatelům největší  
změny za poslední desítky let

Při kvalitním studiu 
MBA vzniká bohatství, 

říká Ivana Goosen,  
ředitelka University  

of Pittsburgh str. 14

9 771805 259207 1 9
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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: 22
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 64+4 
Náklad: 16 000 výtisků
Provedení:  obálka křída lesk 150g, 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*: 1 700 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 2014

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 2014

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2014 17. 12. 2013 21. 1.
02/2014 5. 2. 25. 2.
03/2014 5. 3. 25. 3.
04/2014 2. 4. 22. 4.
05/2014 6. 5. 27. 5.
06/2014 4. 6. 24. 6.
07/2014 2. 7. 22. 7.
08/2014 6. 8. 26. 8.
09/2014 3. 9. 23. 9.
10/2014 1. 10. 21. 10.
11/2014 5. 11. 25. 11.
12/2014 3. 12. 23. 12.

0913 > vychází 19. 9. 2013 > cena 69 Kč 
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Strategie vychází ve Spolupráci S týdeníkem euro

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

Volby: marketing 
politických Stran
strana 42

kam kráčejí  
tuzemSké teleVize
strana 22

VýStaVnictVí:  
zájem firem kleSá  
strana 76

Změny jsou fajn,
ale mají mouchy,

 připouští generální ředitel 
 České televize petr dvořák 
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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.

PRÁVO & BYZNYS je prvním časopisem na českém 
trhu, který přináší informace o dění v právnické 
obci, o ekonomické situaci v tomto odvětví a o lidech 
z tohoto oboru.

Jeho obsah reaguje na aktuální dění v oboru ob-
chodu a práva. Mezi stálé rubriky tohoto magazínu 
patří:

• PROFIL OSOBNOSTI
• KAUZA MĚSÍCE
• PRÁVO ZA HRANICEMI ČR
• ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
• PERSONÁLNÍ PŘESUNY

Čtenáři časopisu PRávo & byZNys jsou:
• advokáti, notáři, exekutoři, soudci
• státní zástupci
• top management firem
• právní oddělení velkých společností
• daňoví poradci, auditoři, soudní
• znalci a správci konkurzních podstat

rozměry a ceny inzerce platné od 1. ledna 2014

Magazín pro právnickou obec a top management

1/3 na šířku
210 x 96 mm spad

182 x 74 mm zrcadlo
cena 48 000 kč

1/4 na výšku roh
102 x 146 mm spad

90 x 124 mm zrcadlo
cena 39 000 kč

1/3 na výšku
67 x 297 mm spad

55 x 245 mm zrcadlo
cena 48 000 kč

1/4 na šířku
210 x 70 mm spad

182 x 48 mm zrcadlo
cena 39 000 kč

1/2 na výšku
102 x 297 mm spad

90 x 245 mm zrcadlo
cena 62 000 kč

1/2 na šířku
210 x 146 mm spad

182 x 119 mm zrcadlo
cena 62 000 kč

4. obálka
cena 135 000 kč

2. obálka
cena 122 000 kč

3. obálka
cena 108 000 kč

1/1
210 x 297 mm spad

182 x 245 mm zrcadlo
cena 90 000 kč

sPEcifikacE
Ročník: 4
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 64+4
Náklad: 22 000 výtisků
Provedení:  obálka křída lesk 150g, vnitřek LWC 70g, 

vazba V1

Distribuce:  advokátní kanceláře, firemní právníci, 
soudci, notáři, státní zástupci, 
management průmyslových  
a obchodních společností

haRMoNogRaM vyDáNí Na Rok 2014

číslo  
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum  
vydání

01/2014 28. 11. 2013 18. 12. 2013
02/2014 9. 1. 29. 1.
03/2014 6. 2. 26. 2.
04/2014 6. 3. 26. 3.
05/2014 10. 4. 30. 4.
06/2014 7. 5. 28. 5.
07–08/2014 5. 6. 25. 6.
09/2014 7. 8. 27. 8.
10/2014 4. 9. 24. 9.
11/2014 2. 10. 22. 10.
12/2014 30. 10. 19. 11.
1/2015 27. 11. 17. 12.

magazín pro právnickou obec a top management

Právo     byznys&

Prosinec  2013 
cena 119 Kč

 6 komentář mĚsíce: noz se týká i vás!
 10 kauza mostecké uhelné společnosti
 36 esej karla čermáka o jménu   

44  historie: proces s vrahy stávkokaze 
60  františek korbel o rekodifikaci
70  přehled: divoký východ

právo & byznys vychází ve spolupráci s deníkem mladá fronta 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.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mladá fronta a. s., zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném 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“) 
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 
vydavatelství (dále jen „vydavatelství“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objed-
natel“). Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky vyda-
vatelství, technická specifikace, pravidla pro redakční a  inzertní stránky, speciální inzertní 
přílohy týkající se periodik, která vydavatelství vydává; přičemž veškeré výše uvedené doku-
menty jsou dostupné pomocí prostředků komunikace na dálku na webové stránce vydavatel-
ství 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 uvedeny ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve 
Smlouvě, a není-li termín pro předání podkladů ve Smlouvě stanoven, do tří (3) pracov-
ních dnů od jejího uzavření. Objednatel se zavazuje dodat podklady k  inzerci v  tištěné 
i elektronické podobě. Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpe-
čuje 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 následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do za-
hájeného řízení vstoupit či v něm vydavatelství podporovat, nebo povinnost složit k ru-
kám 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, 
spoléhajíc 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 Ostatními podmínkami. Objed-
natel je povinen upravit podklady k  inzerci do tří (3) pracovních dnů od výzvy vydava-
telství; poruší-li tuto svou povinnost, je vydavatelství oprávněno od Smlouvy odstou-
pit. V případě, že objednatel bude žádat změnu inzerce poté, co již předal vydavatelství 
podklady, vydavatelství může změnu inzerce umožnit. Pokud tak učiní, má vydavatelství 
právo požadovat po objednateli dodatečnou odměnu za inzerci ve výši 3 % z odměny za 
inzerci sjednanou 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 specifikaci umístění inzerce, je vydavatelství oprávněno zveřejnit inzerci dle své-
ho 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 periodi-
ka, 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 inzer-
ce. 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 v článku 1 VOP. Není-li ve Smlouvě dohod-
nuto jinak, je cena inzerce sjednána jako cena základní, tedy bez případných slev či pří-
platků a bez daně z přidané hodnoty. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je objednatel 
povinen uhradit cenu inzerce ještě před jejím zveřejněním na základě zálohové faktury vy-
stavené vydavatelstvím. Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, je vydavatelství 
oprávněno od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě zanikne závazek vydavatelství 
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 inzer-
ce bez dohodnuté slevy. Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn 
okamžikem připsání této částky na účet vydavatelství. Dnem uskutečnění zdanitelného pl-
nění 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 objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejně-
ním 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 prá-
vo 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 náhrad-
ní 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 rozdílem 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 reali-
zaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění 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. 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 vydavatelství níže stanovené 
výše odstupného:
•   při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před sjednaným termínem pro zveřej-

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

nění 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 uzaví-
rání a  následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu  
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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.

§ 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 objedna-
tele uvedené v článku 2 odstavec 2 VOP ukáže jako nepravdivé nebo neúplné, je vydava-
telství 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 vyda-
vatelství smluvní pokutu 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 zajiš-
těné 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. Součas-
ně se sjednává, že objednateli 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 elektronic-
kém médiu. V případě rozporu ustanovení tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto 
VOP má přednost ustanovení tohoto 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 kalen-
dářní 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 NetMonitor. Vydavatelství umožní objednateli bezplat-
ný přístup do svého on-line inzertního systému zobrazujícího statistiky počtu zobraze-
ní, 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 poskytnuto 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 po-
čtem 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 uza-
vřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypově-
dět 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 no-

rem.
•  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 vydava-

telství.
•  Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má 

právo určit způsob plnění vydavatelství.
•  Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku za vydavatelstvím bez jeho písem-

ného 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 pří-
slušnost okresního soudu, resp. Městského 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 pří-
slušné 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 ale-
spoň deset (10) dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud objednatel se zněním 
nových VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou pět (5) pracov-
ních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat vydavatelství na kontaktní adresu uvedenou 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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