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Proces a obecná pravidla 

 

 Termín PR článku se musí předem rezervovat a to konkrétně na email: onlinepodklady@mf.cz. Na tento kontakt odesílá 

klient ostatní podklady. 

 Podklady musí být doručeny provozovateli min. 5 pracovních dní před uveřejněním PR 

 Dodané podklady musí splňovat pravidla uvedená pro jednotlivé weby níže. 

 Podklady musí být jednoznačné – ve smyslu: „Toto bude titulek, toto perex a toto článek a použijte tuto fotografii“. Chceme 

se vyhnout tomu, že editor sám vymýšlí, co by tam „asi tak mohlo být“, a následně to opravujeme, protože se to klientovi 

nelíbí. 

 V případě obsahových nedostatků editor v co nejkratším termínu (okamžitě) podklady vrátí s komentářem, co je třeba 

upravit. 

 Zasláním doplněných/ nových podkladů začíná běžet min. dvoudenní lhůta (bez víkendu) na opětovné zpracování. 

 PR články pro klienty nikdy nepíšou redakce webů Mladé fronty. 

 Redakce má právo provést drobné úpravy titulku a perexu v zájmu zachování stylu (větší úpravy se posílají na schválení 

klientovi). Články musí zachovávat styl používaný v redakčních článcích. Redakce má právo upozornit na výrazné odlišnosti 

a trvat na úpravě. 

 Pokud je vyžadován perex a nebyl součástí článku, pokusí se ho vytvořit redakce, nebo podklady vrátí k doplnění. 

 Články budou viditelně označeny jako Inzerce, PR článek, Komerční sdělení apod. – záleží na zvycích u jednotlivých webů. 

 U fotografií, které se mají použít v těle článků, doporučujeme dodat velikost min. 800 × 600 bodů. Shora podklady 

neomezujeme, redakce ale velké obrázky zmenší na obvykle používané velikosti (záleží na webu, na typu obrázku). Pokud 

si klient přeje mít obrázky v článku v přesném rozměru, je vhodnější, když je dodá přímo v této velikosti. 

onlinepodklady@mf.cz
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 Dodání obrázků v jiných formátech než JPG, PNG (neprůhledný) a GIF (neprůhledný), může zkomplikovat přípravu PR 

článku a prodloužit schvalování. 

 V článku může být nanejvýš pět objektů vložených do textu: tabulky, video, obrázky apod. 

 U menších webů, které v tomto dokumentu nejsou podrobně rozebrány a kde se ani často PR články neprodávají, řešme 

podmínky individuálně. 

 

 

Základní pravidla 
 

 Je možné prodat 3 PR články na HP a jeden v samostatné rubrice včetně podsekcí 

 Ve všech případech je článek na fixní pozici zobrazen 5 dní. V rámci HP se jedná o tyto pozice:  

 https://s3.postimg.org/j2q1ylkhf/euro_komercni_nahled.jpg 

 V rámci rubriky je zobrazen na 2. místě výpisu. 

 Na HP mohou být aktivní 3 PR články a v každé rubrice může být maximálně jeden aktivní PR článek. Po skončení platnosti 

zůstává článek dostupný na původní adrese, po uplynutí této doby se chronologicky zařadí do výpisu 

 Pro PR nejsou povoleny komentáře. 

 Označení PR článku: Ve výpisu a v detailu má štítek Komerční sdělení 

 Měřící kódy musí být vždy ve formátu HTTPS 

 

 

 

 

https://s3.postimg.org/j2q1ylkhf/euro_komercni_nahled.jpg
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CNEWS.CZ 

 

Základní pravidla 
 

 PR článek je možné prodat na HP 

 Článek je zobrazen na fixní pozici 5 dní. Jedná se o 5. pozici výpisu článků.  

 Na HP může být maximálně jeden aktivní PR článek, po skončení platnosti zůstává dostupný na původní adrese, po uplynutí 

této doby se chronologicky zařadí do výpisu 

 Pro PR nejsou povoleny komentáře. 

 Označení PR článku: Ve výpisu a v detailu má štítek Komerční sdělení. 

 

Technické parametry 
 

  Omezení počtu znaků  

Rozměry  Rozměry obrázku Titulek Perex Tělo článku Počet odkazů 

PR ČLÁNEK *1200 x 675 px 60 znaků max. min.  150 znaků max. 400 znaků min.  1 200 znaků 

max. 2 500 znaků 

5 

*Obrázek se vždy ořízne dle aktuálního umístění 
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AUTOBIBLE.CZ 

 

Základní pravidla 
 

 PR článek je možné prodat na HP 

 Článek je zobrazen na fixní pozici zobrazen 5 dní. Jedná se o 5. pozici výpisu článků.  

 Na HP může být maximálně jeden aktivní PR článek, po skončení platnosti zůstává dostupný na původní adrese, po uplynutí 

této doby se chronologicky zařadí do výpisu 

 

Technické parametry 
 

  Omezení počtu znaků  

Rozměry  Rozměry obrázku Titulek Perex Tělo článku Počet odkazů 

PR ČLÁNEK *1200 x 675 px 60 znaků max. min.  150 znaků max. 400 znaků min.  1 200 znaků 

max. 2 500 znaků 

5 

*Obrázek se vždy ořízne dle aktuálního umístění 
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ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA 

 

Základní pravidla 
 

 PR článek se zobrazuje na HP na 2. pozici. Dobra zobrazení je jeden týden. 

 Na HP je článek mezi denními zprávami. 

 Můžeme mít maximálně jeden aktivní PR článek, po skončení platnosti přestane být dostupný. 

 Nejsou povoleny komentáře. 

 Označení PR článku: V rubrice Denní zprávy se vyznačuje štítkem Komerční sdělení. Stejný štítek je i v těle článku a navíc 

je modře podbarvený. 

 

Technické parametry 
 

  Omezení počtu znaků  

Rozměry  Rozměry obrázku Titulek Perex Tělo článku Počet odkazů 

PR ČLÁNEK *1200 x 675 px 60 znaků max. min.  150 znaků max. 400 znaků min.  1 200 znaků 

max. 2 500 znaků 

5 

*Obrázek se vždy ořízne dle aktuálního umístění 
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FINANCE.CZ 

 

Základní pravidla 
 

 Na HP je článek označen jako „komerční sdělení“ 

 PR článek, po skončení platnosti přestane být dostupný. 

 Nejsou povoleny komentáře. 

 PR článek je možné vložit do následujících sekcí: 

 Homepage http://www.finance.cz: 2x / tyden 

 Homepage firemnifinance.cz (http://firmy.finance.cz/) : 1x / tyden 

 Homepage investujeme.cz (http://investice.finance.cz/) : 1x / tyden 

 Homepage studentskefinance.cz (http://student.finance.cz/) .: 1x / tyden, + 1x do kazde sekce /týden 

 (napr. http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/) 

 
Technické parametry 
 

  Omezení počtu znaků  

Rozměry  Rozměry obrázku Titulek Perex Tělo článku Počet odkazů 

http://www.finance.cz/
http://firmy.finance.cz/
http://investice.finance.cz/
http://student.finance.cz/
http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/
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PR ČLÁNEK *110 x 110 px 50 znaků max. min.  160 znaků max. 400 znaků min.  1 200 znaků 

max. 2 500 znaků 

5 

*Obrázek se vždy ořízne dle aktuálního umístění 
 
 

FLEK.CZ 

 

Základní pravidla 
 

 PR článek je možné prodat na HP či v samostatné rubrice články. 

 Ve všech případech je článek na fixní pozici zobrazen 7 dní 

 Na HP a v každé rubrice může být maximálně jeden aktivní PR článek, po skončení platnosti zůstává dostupný na původní 

adrese, po uplynutí této doby se chronologicky zařadí do výpisu 

 

Technické parametry 
 

  Omezení počtu znaků  

Rozměry  Rozměry obrázku Titulek Perex Tělo článku Počet odkazů 

PR ČLÁNEK *680 x 320 px 100 znaků max. min.  150 znaků max. 400 znaků min.  1 200 znaků 

max. 2 500 znaků 

5 

*Obrázek se vždy ořízne dle aktuálního umístění 
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EXCALIBUR.CZ 

 

Základní pravidla 
 

 PR článek je možné prodat na HP 

 Článek je zobrazen na fixní pozici zobrazen 5 dní 

 Na HP může být maximálně jeden aktivní PR článek, po skončení platnosti zůstává dostupný na původní adrese, po uplynutí 

této doby se chronologicky zařadí do výpisu 

 

 

Technické parametry 

 

  Omezení počtu znaků  

Rozměry  Rozměry obrázku Titulek Perex Tělo článku Počet odkazů 

PR ČLÁNEK *1200 x 675 px 60 znaků max. min.  150 znaků max. 400 znaků min.  1 200 znaků 

max. 2 500 znaků 

5 

*Obrázek se vždy ořízne dle aktuálního umístění 
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