


Divize Medical Services nabízí komplexní 
mediální servis ve zdravotnictví a vydává 
významné zdravotnické tituly z portfolia 
vydavatelství Mladá fronta a. s.

Poskytuje kvalitní servis v oblasti 
vzdělávacích a odborných akcí, kongresů, 
sympozií, školení či pořádá akce 
společenského charakteru.

K významným projektům patří např. 
Postgraduální akademie, společný 
vzdělávací projekt České lékařské komory, 
konference Zdravotnictví 2019, galavečer 
Sestra roku nebo Ples sester a Pražský 
sexuologicko-andrologický mezinárodní 
kongres.

Naše nakladatelství zdravotnické literatury 
poskytuje ucelené nakladatelské služby včetně 
distribuce. Publikace z našich knižních edic 
Postgraduální medicína, Aeskulap, Sestra, Lékař 
a pacient a Medical Services připravujeme 
ve spolupráci s předními českými i zahraničními 
odborníky.

Vydáváme zpravodajský měsíčník Zdravotnictví 
a medicína a recenzovaný časopis Postgraduální 
medicína. Dále zajišťujeme vydavatelský servis 
pro časopisy odborných lékařských společností 
a časopisy České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně.

Divize Medical Services se zaměřuje nejen 
na lékaře, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické 
pracovníky, ale i na pacienty a širokou veřejnost.

Komplexní servis
ve zdravotnictví

Spolupráce
s předními
odborníky





Měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry a ostatní 
nelékařské zdravotnické profese, manažery 
ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis 
je členěn do tří celků – zdravotnictví, ošetřovatelství 
a medicína. Odborné medicínské články jsou psány 
předními odborníky všech medicínských oborů. 
V ošetřovatelské sekci je dán prostor k publikování také 
sestrám a ostatním nelékařům.

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR) logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Měsíčník pro odborníky 
ve zdravotnictví, farmacii 
a ošetřovatelství



podval

(210 × 297 mm)
186 × 257 mm

titulní strana/banner
186 × 45 mm

Personální inzerce

186 × 127 mm
186 × 84 mm

57 × 257 mm
122 × 257 mm

CENY INZERCE 
titulní strana/podval 45 000 Kč
2. strana obálky 78 000 Kč
3. strana obálky 73 000 Kč
4. strana obálky 82 000 Kč
1/1 strany 64 000 Kč
1/2 strany 36 000 Kč
1/3 strany 26 000 Kč
1/4 strany 19 000 Kč

SPECIFIKACE
Periodicita: měsíčník
Počet stran: 48 + 4
Náklad: 40 000 výtisků
Provedení: obálka: 115 g KL
vnitřek: 70 g UPM ULTRA
vazba: V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

CENY PERSONÁLNÍ INZERCE
122 × 127 mm 26 000 Kč
57 × 127 mm 13 000 Kč
122 × 84 mm 16 000 Kč
57 × 85 mm 7 000 Kč
122 × 62 mm 13 000 Kč

CENY ŘÁDKOVÉ INZERCE 
1 řádek 110 Kč
příplatek za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

186 × 62 mm

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

57
 ×

 8
5

122 × 84

122 × 127

122 × 62

57
 ×

 1
27

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4
5
6

7–8
9

10
11
12

uzávěrka inzerce
18. 1. 2018

8. 2. 2018
8. 3. 2018

12. 4. 2018
10. 5. 2018

7. 6. 2018
19. 7. 2018
30. 8. 2018
4. 10. 2018
1. 11. 2018
6. 12. 2018

datum vydání
29. 1. 2018
19. 2. 2018
19. 3. 2018
23. 4. 2018
21. 5. 2018
18. 6. 2018
30. 7. 2018
10. 9. 2018

15. 10. 2018
12. 11. 2018
17. 12. 2018



Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína 
je koncipován jako zdroj informací pro kontinuální 
celoživotní vzdělávání lékařů.

•  Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat 
ambulantním i nemocničním lékařům a studentům 
lékařství pravidelný přístup k současným 
medicínským poznatkům, a to v přehledné 
a přístupné formě.

•  Monotematický Focus, věnovaný vždy jednomu 
lékařskému oboru, je editován předním odborníkem, 
který garantuje jeho odbornou úroveň.

•  Postgraduální medicína je zařazena do seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice a všechny publikované 
práce procházejí recenzním řízením.

•  Speciální přílohy jsou věnovány vybranému 
aktuálnímu medicínskému problému.

•  Součástí časopisu je test zahrnutý do systému 
kontinuálního vzdělávání ČLK, který je ohodnocen 
2 kreditními body.

Odborný časopis 
pro lékaře



CENY INZERCE 
2. strana obálky 69 000 Kč
3. strana obálky 64 000 Kč
4. strana obálky 75 000 Kč
2/1 strany 99 000 Kč
1/1 strany u obsahu 68 000 Kč
1/1 strany 59 000 Kč
1/2 strany 35 000 Kč
1/3 strany 25 000 Kč
1/4 strany 20 000 Kč

PŘÍLOHA−SPECIFIKACE 
Periodicita: 3× ročně
Počet stran: 64 + 4
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka: 170 g KL, UV lak
vnitřek: 70 g UPM ULTRA
vazba V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

SPECIFIKACE
Periodicita: dvouměsíčník
Počet stran: 112 + 4
Náklad: 10 000 výtisků
Provedení: obálka: 170 g KL, UV lak
vnitřek: 70 g UPM ULTRA
vazba: V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM PŘÍLOHY SPECIÁL

1/1

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4
5
6

číslo vydání
1
2
3

uzávěrka inzerce
22. 1. 2018
19. 3. 2018
14. 5. 2018

9. 7. 2018
18. 9. 2018

12. 11. 2018

uzávěrka inzerce
18. 4. 2018
22. 5. 2018

19. 11. 2018

1/2

1/2
1/3

1/4

(215 × 295 mm)
177 × 245 mm

(215 × 146 mm)
177 × 126 mm

(104 × 295) mm
86 × 245 mm

(215 × 99 mm)
177 × 79 mm

86 × 120 mm
 

datum vydání
7. 2. 2018
4. 4. 2018

30. 5. 2018
25. 7. 2018
5. 10. 2018

28. 11. 2018

datum vydání
4. 5. 2018
7. 6. 2018

5. 12. 2018



Interdisciplinární periodikum pro postgraduální 
a kontinuální vzdělávání v gastroenterologii a hepatologii

•  Monotematická čísla sestavená pod edičním vedením 
předního odborníka

•  Prestižní redakční rada
•  Souhrnné články, aktuality, zprávy z kongresů
•  Recenzovaný titul

Odborný časopis
pro lékaře



CENY INZERCE 
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany 20 000 Kč
1/4 strany 15 000 Kč

SPECIFIKACE
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran: 64 + 4
Náklad: 1000 výtisků
Provedení: obálka: 170 g KL, UV lak
vnitřek: 70 g UPM ULTRA
vazba: V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

1/1

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
9. 4. 2018

19. 6. 2018
15. 10. 2018
13. 12. 2018

1/2

1/2
1/3

1/4

(215 × 295 mm)
177 × 245 mm

(215 × 146 mm)
177 × 126 mm

(104 × 295) mm
86 × 245 mm

(215 × 99 mm)
177 × 79 mm

86 × 120 mm
 

datum vydání
26. 4. 2018

4. 7. 2018
31. 10. 2018
31. 12. 2018



Interdisciplinární periodikum pro postgraduální 
a kontinuální vzdělávání v dermatologii, dětské 
dermatologii, korektivní dermatologii a venerologii

•  Časopis pro praktikující dermatology, zaměřený 
na terapii, terapeutická doporučení, praktickou 
diagnostiku.

•  Je určen dermatovenerologům v přípravě k atestaci 
i dermatovenerologům po atestaci, kteří se chtějí dále 
vzdělávat, zůstat orientovaní v oboru, v kontaktu s děním 
v dermatologii ve světě.

•  Časopis také pro lékaře z oborů revmatologie, 
alergologie, onkologie, pediatrie, všeobecné lékařství, 
gynekologie-porodnictví, urologie.

•  Recenzovaný časopis s prestižní redakční radou.
•  Součástí České dermatovenerologie je i test zahrnutý 

do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské 
komory, který se vztahuje k monotematické části a je 
ohodnocen 2 kreditními body.

Časopis České akademie 
dermatovenerologie



 
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
2/1 strany 80 000 Kč
1/1 strany u obsahu 52 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany 20 000 Kč
2/3 strany 35 000 Kč
1/4 strany 15 000 Kč
čtverec 20 000 Kč
příplatek za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace

SPECIFIKACE
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran: 64 + 4
Náklad: 2000 výtisků
Provedení: obálka: 250 g KL, matné lamino
vnitřek: 100 g KL
vazba: V1
Distribuce: členům České akademie 
dermatovenerologie,
předplatitelům, odborné akce

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

1/1

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
13. 2. 2018

7. 6. 2018
4. 9. 2018

20. 11. 2018

1/2

1/2

2/3

1/3 1/4
čtverec

(210 × 270 mm)
172 × 221 mm

(210 × 135 mm)
172 × 116 mm

(132 × 270 mm)
113 × 221 mm

(72 × 270 mm)
54 × 221 mm

(210 × 90 mm)
172 × 71 mm

(210 × 67 mm)
172 × 48 mm

(132 × 132 mm)
113 × 113 mm

datum vydání
2. 3. 2018

26. 6. 2018
21. 9. 2018
7. 12. 2018

CENY INZERCE



Od roku 2010 spolupracuje vydavatelství Mladá fronta 
a. s. s Českou lékařskou komorou, která vydává odborný 
měsíčník Tempus medicorum. Mladá fronta a. s. pro 
Tempus medicorum zajišťuje inzerci, grafické práce, tisk 
a distribuci.

•  Tempus medicorum je jediný časopis v České republice, 
který pokrývá celou skupinu lékařů, bez ohledu 
na specializaci. Je to měsíčník s nejvyšším nákladem 
mezi periodiky pro lékaře.

Časopis České lékařské 
komory



 
titulní strana/banner 55 000 Kč
2. strana obálky 115 000 Kč
3. strana obálky 95 000 Kč
4. strana obálky 135 000 Kč
1/1 strany 95 000 Kč
2/1 strany 135 000 Kč
1/2 strany 55 000 Kč
1/3 strany 42 000 Kč
1/4 strany 30 000 Kč
1/6 strany 25 000 Kč
1/8 strany 20 000 Kč

 
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace

SPECIFIKACE
Periodicita: měsíčník
Počet stran: 48
Náklad: 51 000 výtisků
Provedení: obálka: křída lesk 115 g,
vnitřek: LWC 65 g
vazba: V1
Distribuce: všem lékařům/členům
České lékařské komory

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

1/1

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4
5
6

7–8
9

10
11
12

uzávěrka inzerce
3. 1. 2018

31. 1. 2018
28. 2. 2018

4. 4. 2018
30. 4. 2018

6. 6. 2018
11. 7. 2018

5. 9. 2018
10. 10. 2018
14. 11. 2018

5. 12. 2018

1/2

1/2

1/3

1/3 1/4

(210 × 297 mm) (210 × 145 mm)
185 × 120 mm

(70 × 297 mm)
59 × 245 mm

(102 × 297 mm)
90 × 245 mm

(210 × 90 mm)
172 × 71 mm

(210 × 77 mm)
185 × 59 mm

1/4: 90 × 120 mm
1/6: 59 × 120 mm
1/8: 90 × 59 mm

datum vydání
15. 1. 2018
12. 2. 2018
12. 3. 2018
16. 4. 2018
14. 5. 2018
18. 6. 2018
23. 7. 2018
17. 9. 2018

22. 10. 2018
26. 11. 2018
17. 12. 2018

CENY INZERCECENY PERSONÁLNÍ INZERCE

1/4
1/8

1/6



Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým 
zdrojem informací pro praktické lékaře a pediatry v oblasti 
vakcinologie. Jde o jediný časopis v České republice 
zabývající se exkluzivně očkováním. Vychází jako 
čtvrtletník. Je distribuován zdarma v nákladu 4500 kusů 
praktickým lékařům (2200), pediatrům (1800), členům 
České vakcinologické společnosti, infektologům a dalším 
odborníkům, kteří se zabývají očkováním.

•  Formou původních prací, přehledových článků, kazuistik, 
aktualit atd. poskytuje pravidelný přístup k současným 
medicínským poznatkům. Časopis Vakcinologie byl 
zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR 
na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice. Od roku 2010 je časopis 
Vakcinologie indexován v databázi Embase a Scopus.

Čtvrtletník pro praktické 
lékaře a pediatry



 
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
1/1 strany u obsahu 52 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč
Inzerování v jiných formátech
je možné dle individuální dohody.
vkládání, vlepování dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace
reprint dle kalkulace

SPECIFIKACE
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran: 48 + 4
Náklad: 4500 výtisků
Provedení: obálka: 150 g KL, lesklé lamino
vnitřek: 70 g UPM ULTRA
vazba: V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

1/1

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
6. 3. 2018

29. 6. 2018
2. 10. 2018

28. 11. 2018

(210 × 297 mm)
185 × 247 mm

datum vydání
23. 3. 2018
20. 7. 2018

19. 10. 2018
17. 12. 2018

CENY INZERCE



Časopis Ortopedie si klade za cíl být důležitým zdrojem 
praktických informací pro ortopedy, traumatology 
a revmatology. Od roku 2007 vychází jako dvouměsíčník. 
Distribuován je zdarma v nákladu 1200 kusů ortopedům, 
revmatologům a traumatologům.

•  Formou původních prací, přehledových článků 
a kazuistik, obsahujících souhrny v českém 
a anglickém jazyce, recenzí odborných knih, zpráv 
z kongresů a článků z historie ortopedie poskytuje 
časopis pravidelný přístup k současným medicínským 
poznatkům. Časopis Ortopedie byl zařazen Radou 
pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných 
v České republice.

Dvouměsíčník pro 
ortopedy, traumatology 
a revmatology



 
2. strana obálky 55 000 Kč
3. strana obálky 50 000 Kč
4. strana obálky 60 000 Kč
1/1 strany 45 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany 20 000 Kč
1/4 strany 15 000 Kč
příplatek za konkrétní umístění 15 %
vkládání, vlepování dle kalkulace
reprint dle kalkulace

SPECIFIKACE
Periodicita: dvouměsíčník
Počet stran: 40 + 4
Náklad: 1200 výtisků
Provedení: obálka: 150 g KL, lesklé lamino
vnitřek: 100 g UPM ULTRA
vazba: V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4
5
6

uzávěrka inzerce
17. 1. 2018
14. 3. 2018
16. 5. 2018
11. 7. 2018
17. 9. 2018
6. 11. 2018

datum vydání
2. 2. 2018
4. 4. 2018
1. 6. 2018

27. 7. 2018
5. 10. 2018

23. 11. 2018

CENY INZERCE

1/1 1/3

1/2
1/3 1/4

(210 × 297 mm)
185 × 247mm

(210 × 148 mm)
185 × 128 mm

(70 × 297 mm)
58 × 247 mm

(210 × 99 mm)
185 × 79 mm

(210 × 74 mm)
185 × 54 mm



Časopis Gynekolog je tradiční a mezi gynekology oblíbený, 
prakticky zaměřený čtvrtletník, který vychází více než 
25 let. Přináší kvalitní informace pro celoživotní vzdělávání 
i gynekologickou praxi, ale i pro všechny lékaře se 
vztahem ke gynekologii a porodnictví. Patří k nejčtenějším 
časopisům ženských lékařů v České republice, časopis 
vede prestižní redakční rada.

•  Kromě přehledových článků časopis publikuje aktuální 
informace, praktické rady, diskusní příspěvky a excerpta.

•  Cílovou skupinou jsou gynekologové a porodníci 
pracující v nemocnicích, privátní gynekologové, 
sexuologové, endokrinologové, urogynekologové, 
všeobecní lékaři a lékaři v přípravě ke specializačním 
atestacím.

•  Časopis je zasílán předplatitelům a zdarma VIP 
představitelům České gynekologicko-porodnické 
společnosti a distribuován u příležitosti celostátních 
konferencí a významných gynekologických seminářů 
a konferencí.

Gynekolog – časopis 
ženských lékařů



 
panorama 2/1 62 000 Kč
panorama extra 4/1 96 000 Kč
2. obálka 45 000 Kč
3. obálka 40 000 Kč
4. obálka 50 000 Kč
1/1 obsah 38 000 Kč
1/1 35 000 Kč
1/2 obsah 28 000 Kč
1/2 25 000 Kč
1/3 20 000 Kč
1/4 15 000 Kč 

1/16 1500 Kč
1/8 3000 Kč
1/4 4500 Kč

SPECIFIKACE
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran: 40 + 4
Náklad: 1000 výtisků
Provedení: obálka: 200 g KM, matné lamino
vnitřek: 115 g KM
vazba: V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce
– veletrhy, konference apod.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media

číslo vydání
1
2
3
4

uzávěrka inzerce
28. 2. 2018
12. 6. 2018
27. 8. 2018
3. 12. 2018

datum vydání
16. 3. 2018
29. 6. 2018
14. 9. 2018

19. 12. 2018

CENY INZERCE

CENY PERSONÁLNÍ INZERCE

1/1 1/2

1/2

1/3

1/4

1/3 1/4

210 × 297 mm 210 × 145 mm 68 × 297 mm

49 × 297 mm

102 × 297 mm

210 × 95 mm 210 × 48 mm 1/4: 102 × 145 mm
1/6: 102 × 96 mm
1/8: 102 × 73 mm

1/4
1/8

1/6



ACTA CHIRURGIAE
PLASTICAE

Mezinárodní odborný časopis 
zaměřený na obor plastické 
chirurgie. Vychází v angličtině 
s českými či slovenskými 
souhrny čtyřikrát ročně. 
Hlavní náplní časopisu je 
publikování prací a ostatních 
informací z oblasti plastické, 
rekonstrukční a estetické 
chirurgie, kraniofaciální 
chirurgie, chirurgie ruky, 
mikrochirurgie, popáleninové 
medicíny včetně všech 
příbuzných a spolupracujících 
oborů. Všechny publikované 
články procházejí recenzním 
řízením.

ANESTEZIOLOGIE
& INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Časopis přináší aktuální 
doporučení a guidelines 
odborných společností 
(ČSARIM, ČSIM) a další 
informace se zaměřením 
na vzdělávání v anesteziologii 
a intenzivní medicíně, 
informace ze sjezdů 
a odborných konferencí. 
Publikovány jsou původní 
práce, kazuistiky a přehledové 
články z anesteziologie, 
intenzivní medicíny, 
algeziologie, urgentní medicíny 
a resuscitace.

ČESKÁ
GYNEKOLOGIE

Hlavním zaměřením časopisu 
je postgraduální výuka 
a informace o současném 
stavu a vývoji této oblasti 
medicíny doma a v zahraničí, 
dále publikace původních 
studií a zkušeností z klinické 
praxe a informace o činnosti 
odborných společností. 
Časopis zveřejňuje původní 
práce, výběr kazuistik, 
souhrnné referáty, v krátkých 
přehledech aktuality ze 
zahraničního písemnictví, 
zajímavá sdělení pro 
praxi a výběr z referátů 
přednesených na tuzemských 
i zahraničních konferencích 
a sjezdech.

ČESKÁ
REVMATOLOGIE

Časopis uveřejňuje články 
týkající se především 
revmatologie, ale i společné 
problematiky s dalšími 
obory, jako jsou ortopedie, 
imunologie, kožní lékařství, 
endokrinologie, rehabilitace, 
farmakologie a vnitřní lékařství. 
Přináší tak aktuální informace 
o stavu medicíny v této oblasti, 
tj. o nejnovějších vyšetřovacích 
metodách, diagnostice chorob 
či nových způsobech léčby.

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

350 výtisků

Periodicita:
6x ročně
Náklad:

1500 výtisků

Periodicita:
6x ročně
Náklad:

2500 výtisků

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

500 výtisků

Časopisy České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně



ČESKÁ STOMATOLOGIE
PRAKTICKÉ ZUBNÍ
LÉKAŘSTVÍ

Česká stomatologie je 
vyhraněným vědeckým 
časopisem, jehož cílem je 
publikovat práce základního 
a aplikovaného výzkumu 
na úrovni klinických 
a experimentálních studií 
ze stomatologických 
a všech souvisejících oborů 
v problematice orálního zdraví. 
Praktické zubní lékařství 
uveřejňuje jednak práce ze 
všech oblastí stomatologické 
péče, které jsou zaměřeny 
na každodenní praxi, jednak 
kazuistiky zajímavých 
a méně častých onemocnění 
v orofaciální oblasti.

ČESKO-SLOVENSKÁ
PEDIATRIE

Časopis Česko-slovenská 
pediatrie přináší originální 
práce, výsledky výzkumů, 
kazuistiky, souborné referáty, 
informace o péči o dítě, 
informace o nových knihách, 
kongresech z oblasti obecné 
pediatrie, z jednotlivých 
specializovaných úseků 
pediatrie, dále z oblastí dětské 
péče vůbec (např. z dětské 
chirurgie, neonatologie, ORL, 
ortopedie, oftalmologie, 
dermatologie, genetiky, 
z oblasti výživy atd.). Je 
zdrojem vědomostí pro 
praktické i klinické lékaře 
a důležitou pomůckou při 
postgraduálním vzdělávání.

EPIDEMIOLOGIE,
MIKROBIOLOGIE,
IMUNOLOGIE

Časopis publikuje původní 
práce, souborné referáty 
s epidemiologicko-mikro- 
biologickou tematikou, 
podává informace z praxe. 
Potřebný prostor je věnován 
diagnostickým metodám 
z lékařské mikrobiologie, 
parazitologie, imunologie 
i obecnějším aspektům 
a diskusím týkajícím se 
preventivní medicíny. 
Dále obsahuje překlady 
a recenze knih pro lékaře 
a vysokoškolské pracovníky 
a odborníky ve veřejném 
zdravotnictví.

GERIATRIE
A GERONTOLOGIE

Časopis vytváří prostor pro 
publikace statí přehledových 
i původních, jejichž autoři 
jsou z řad lékařů i nelékařů. 
Časopis si klade mimo jiné za cíl 
i podpořit publikační aktivity 
pracovníků ve zdravotnictví. 
Po epoše úzkých specializací 
jednotlivých medicínských 
odvětví je geriatrie oborem, 
který svou interdisciplinaritou 
medicínu i pohled 
na konkrétního nemocného 
sceluje. Komplexní pohled 
na geriatrického nemocného 
a komplexní přístup k řešení 
jeho obvykle vzájemně 
provázaných problémů je tedy 
hlavní charakteristikou časopisu.

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

500 výtisků

Periodicita:
8x ročně
Náklad:

2500 výtisků

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

500 výtisků

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

500 výtisků



OTORINOLARYNGOLOGIE
A FONIATRIE

Časopis Otorinolaryngologie 
a foniatrie přináší originální 
práce, výsledky výzkumů 
a souborné referáty. 
Obsahuje zejména informace 
o chirurgické léčbě nádorových 
onemocnění ORL orgánů 
včetně velkých slinných žláz, 
o chirurgické a mikrochirurgické 
problematice změn v oblasti 
kosti spánkové, paranazálních 
dutin, hrtanu a měkkých částí 
krku, o funkční diagnostice 
a rehabilitaci poruch sluchu, 
hlasu a řeči, o závrativých 
stavech, poruchách čichu 
a o problematice zánětlivých 
komplikací při zánětech v ORL 
oblasti. Časopis je distribuován 
také na Slovensku.

PRACOVNÍ
LÉKAŘSTVÍ

Časopis je odborným lékařským 
periodikem zaměřeným 
na problematiku pracovního 
lékařství, nemocí z povolání, 
hygieny práce, poskytování 
zdravotní péče pracujícím 
a dalších oborů a odvětví, 
které s uvedenou tematikou 
souvisejí. Časopis Pracovní 
lékařství uveřejňuje původní 
práce, souborná sdělení, 
doporučené diagnostické 
a léčebné postupy, posudková 
kritéria používaná při 
hodnocení profesionálních 
poškození zdraví, legislativní 
informace, kazuistická sdělení, 
zprávy z odborných sjezdů 
a setkání i diskuse k aktuálním 
pracovnělékařským tématům.

PRAKTICKÝ
LÉKAŘ

Časopis poskytuje informace 
a podklady pro postgraduální 
vzdělávání všeobecným 
lékařům, stejně jako lékařům 
jiných oborů. Seznamuje 
čtenáře s medicínskou 
problematikou v celé šíři 
jak po stránce odborné, tak 
po stránce sociální, právní 
a ekonomické. Všechny 
rukopisy procházejí recenzním 
řízením. Pravidelné rubriky 
přinášejí souhrnná sdělení 
týkající se aktuální klinické 
problematiky, doplňovaná 
též souhrnnými sděleními 
o nových teoretických 
poznatcích.

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

1500 výtisků

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

500 výtisků

Periodicita:
6x ročně
Náklad:

1500 výtisků

Časopisy České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně



REVIZNÍ A POSUDKOVÉ 
LÉKAŘSTVÍ

Časopis publikuje původní 
odborné práce, obecně 
zaměřené a koncepční články, 
souborné referáty, zkušenosti 
z praxe a aktuální informace 
z daných oborů. Časopis 
se orientuje na systémy 
zdravotního a nemocenského 
pojištění, financování 
a ekonomiku zdravotní péče, 
metodiku reviznělékařských 
činností, na revizní lékařství 
ve vztahu k ostatním lékařským 
oborům, analyticko-statistické 
rozbory, problematiku 
informačních systémů 
zdravotních pojišťoven, 
mezinárodní srovnávání 
a hledání optimálních 
možností pro českou praxi.

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

500 výtisků

REHABILITACE
A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Časopis se zabývá celou 
oblastí léčebné, pracovní, 
sociální rehabilitace, fyzikální 
medicíny, myoskeletální 
(manuální) medicíny, fyzioterapie, 
ergoterapie, ale i ortotiky 
a protetiky i všech disciplín, 
které s rehabilitací přímo či 
nepřímo souvisejí. Časopis 
přináší jak původní práce, tak 
práce z terénní praxe, metodické 
postupy, zajímavé kazuistiky 
a problematiku zdravotnické 
politiky. Výrazná je složka 
zaměřená na postgraduální 
vzdělávání.

TRANSFUZE
A HEMATOLOGIE DNES

Časopis obsahuje původní práce 
a kazuistiky s problematikou 
transfuzního lékařství 
a hematologie s možností 
publikování styčných témat 
z jiných medicínských oborů. 
Svou postgraduální náplní se 
zaměřuje na vysokoškolsky 
i středoškolsky vzdělané čtenáře. 
Časopis zahrnuje informace 
o novinkách ze zahraniční 
literatury, zprávy z českých 
a zahraničních kongresů, 
odbornou diskusi na aktuální 
témata týkající se oborů 
hematologie a transfuzního 
lékařství, činnosti obou 
odborných společností a dalších.

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

1500 výtisků

Periodicita:
4x ročně
Náklad:

2000 výtisků



*Transfuze
1/2 na výšku 103 × 270 mm
1/4 na výšku 103 × 135 mm

Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.

personální inzerce

SPECIFIKACE
Provedení: obálka: 250 g KL, matné lamino
vnitřek:  100 g KL
vazba:  V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce

1/1 1/2

1/2

1/4

1/3

1/4

(210 × 270 mm) (210 × 135 mm)

(110 × 135 mm)*

(105 × 270 mm)* (210 × 90 mm)

(210 × 67 mm) (132 × 132 mm)
113 × 113 mm

1/16 1/8

1/4

Časopisy České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně



ČASOPIS
CENY INZERCE CENY PERSONÁLNÍ

INZERCE

Acta Chirurgiae Plasticae

Anesteziologie a intenzivní medicína

Česká gynekologie

Česko-slovenská pediatrie

Česká revmatologie

Česká stomatologie a prak. zubní lékařství

Epidemiologie, mikrobioiogie, imunologie

Geriatrie a gerontologie

Otorinolaryngologie a foniatrie

Pracovní lékařství

Praktický lékař

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Revizní a posudkové lékařství

Transfuze a hematologie dnes

4. obálka

39 000 Kč

58 500 Kč

58 500 Kč

58 500 Kč

58 500 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

84 500 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

2. obálka

36 000 Kč

54 000 Kč

54 000 Kč 

54 000 Kč 

54 000 Kč 

36 000 Kč

36 000 Kč

36 000 Kč

36 000 Kč

36 000 Kč

78 000 Kč

36 000 Kč

36 000 Kč

36 000 Kč

1/1 u obsahu

35 000 Kč

52 000 Kč

52 000 Kč

52 000 Kč

52 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

75 000 Kč

35 000 Kč 

35 000 Kč 

35 000 Kč

1/1

30 000 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

65 000 Kč

30 000 Kč 

30 000 Kč 

30 000 Kč

1/2

20 000 Kč

30 000 Kč 

30 000 Kč 

30 000 Kč 

30 000 Kč 

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

43 000 Kč

20 000 Kč 

20 000 Kč 

20 000 Kč

1/3

13 500 Kč

20 000 Kč 

20 000 Kč 

20 000 Kč 

20 000 Kč 

13 500 Kč

13 500 Kč

13 500 Kč

13 500 Kč

13 500 Kč

29 000 Kč

13 500 Kč

13 500 Kč

13 500 Kč

1/16

1000 Kč

1500 Kč 

1500 Kč 

1500 Kč 

1500 Kč 

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1/4

4000 Kč

6000 Kč 

6000 Kč 

6000 Kč 

6000 Kč 

4000 Kč

4000 Kč

4000 Kč

4000 Kč

4000 Kč

8000 Kč

4000 Kč

4000 Kč

4000 Kč

1/4

10 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč 

15 000 Kč 

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

22 000 Kč 

10 000 Kč 

10 000 Kč 

10 000 Kč

1/8

2000 Kč

3000 Kč

3000 Kč

3000 Kč

3000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

4000 Kč 

2000 Kč

2000 Kč

2000 Kč

3. obálka

33 000 Kč

49 500 Kč

49 500 Kč

49 500 Kč

49 500 Kč

33 000 Kč

33 000 Kč 

33 000 Kč 

33 000 Kč 

33 000 Kč

71 500 Kč

33 000 Kč 

33 000 Kč 

33 000 Kč

nestandardní formáty dle kalkulace
vkládání, vlepování dle kalkulace
reprint dle kalkulace
přebalová páska dle kalkulace

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.



Nakladatelství zdravotnické literatury poskytuje kompletní nakladatelské služby od návrhu 
přes zpracování až po distribuci. Knihy z našich lékařských a pacientských edic 
připravujeme ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky, jejichž participace 
zaručuje vysokou odbornou a vzdělávací úroveň našich publikací. Knihy z divize Medical 
Services jsou členěny do čtyř edic podle cílení publikace – určené lékařům, sestrám, 
pacientům, široké veřejnosti. Ročně vydáme více než 30 knih.

Knihy Medical Services

zadní potah
předsádky

strany u obsahu
strany v textu

záložky
přebalová páska

INZERTNÍ FORMÁTY

EDICE EDICE



• Letáky, plakáty, kalendáře, sborníky
• Pacientské tiskoviny
• Klientské časopisy
• Kongresové zpravodajství
• Reprinty uveřejněných článků
• Reklamní předměty atd.

Součástí naší nabídky je také:
• direct marketing
• elektronické vzdělávání
•  publikování obsahu formou moderních médií 

(tablety, Apple iPad, Amazon Kindle)
• launch produkty

Speciální tiskové projekty

ZAKÁZKOVÉ REPRINTYKLIENTSKÉ TISKOVINY



Nejnavštěvovanější zdravotnický web pro

•  lékaře, specialisty, zdravotnický personál
•  zástupce z řad farmaceutického průmyslu státní 

správy, municipalit a zájmových skupin
•  laickou veřejnost se zájmem o problematiku 

zdraví a nemoci, rekonvalescence i prevence

Obsah:
Kvalitní denní zpravodajství, komentáře, analýzy, 
rozhovory, diskusní fóra, ankety, právní poradna, 
speciály na daná témata, kalendáře akcí, oborová 
kariéra, personalistika, kvalitní vzdělávání v oboru, 
katalog firem a ordinací, nabídka oborových služeb, 
přehled odborných titulů, možnost atestací pod 
unikátním ID.

Zdravi.Euro.cz
Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR) logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ



 
Branding
Leaderboard
Square
Skyscraper
Komerční sdělení
VideoAd
PR článek

1052 × 100/200 + 2 × 120 × 600
1000 × 100/200
300 × 300
300 × 600
60 × 40 + 75 znaků
viz tech. specifikace
viz tech. specifikace

35 000 Kč
23 100 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč

4 200 Kč
38 500 Kč
15 000 Kč

INZERTNÍ FORMÁTY

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.



Euro newsletter

NEWSLETTER
ZDRAVI.EURO.CZ

•  denní výběr zpravodajství z webu Zdravi.Euro.cz
•  newsletter je příjemcům zasílán zdarma

Web Zdraví.Euro.cz jsou odborné webové stránky sdružující
veškeré B2B zdravotnické tituly Mladé fronty a. s., především 
titulů Zdravotnictví a medicína a Postgraduální medicína.
Zdraví.Euro.cz dále nabízí každodenní zpravodajství 
a monitoring tisku z oblasti zdravotnictví.



Popis prodejní pozice:
• Banner o rozměru: 800 x 200 px

• Newsletter: po–pá (každý pracovní den)
• Týdenní kampaň, s opakovaným zásahem

Cena: 50 000 Kč bez DPH

Možnosti inzerce v newsletteru ZDRAVI.EURO.CZ



Nový multimediální online projekt divize Medical Services vydavatelství 
Mladá fronta, jehož videozáznam bude vždy dostupný na portálu 
www.medical-tv.cz, má formu moderované debaty s lékaři, farmaceuty, 
autory významných publikací, vědci a odborníky ve zdravotnických 
disciplínách. Formát je jedinečnou příležitostí k představení zajímavých 
osobností a aktuálních témat ze zdravotnictví atraktivní cílové skupině 
diváků z řad odborné veřejnosti či laického publika.

Rozhovory moderuje ředitel divize Medical Services Karel Novotný, MBA, 
a šéfredaktorka titulu Postgraduální medicína, MUDr. Michaela Lízlerová.

MEDICAL TV



Obchodní nabídka

Cena: 70 000 Kč bez DPH

•  Délka pořadu 15 minut
•  Precizní příprava scénáře s klientem včetně 

schvalovacího procesu před uveřejněním
•  Moderátoři – profesionálové v oboru
•  Kvalitní zpracování videa + zkrácená promo verze 

pro klienta (cca 5 minut)
•  Marketingová kampaň k projektu

Inovativní forma prezentace vaší firmy
či služby využívající You Tube



•  V rozhovoru na Medical TV (uveřejnění titulku „sponzor pořadu“ 
minimálně 3x po dobu 5 sekund + slide na konci pořadu s logem partnera)

•  V titulu Zdravotnictví a medicína (partner článku + logo)
•  V článku na www.zdravi.euro.cz (partner článku + logo)

Cena: 15 000 Kč bez DPH

Sponzoring pořadu Medical TV



print

uveřejnění titulku „sponzor pořadu“ Slide na konci pořadu s logem

sponzor pořadu

sponzor pořadu SAMSUNG

online

Sponzorem
rozhovoru je 

firma Samsung

Sponzorem
rozhovoru je 

firma Samsung



•  Délka videa 15 min (případně dle dohody s klientem)
•  Příprava scénáře
•  Výjezd kameramana
•  Marketingová kampaň k projektu
•  Video k dispozici klientovi k vlastnímu použití
•  Nasazení videa na www.medical-tv.cz

Cena: 60 000 Kč bez DPH

Externí natáčení akce





 2. čtvrtletí 2018
 19. 4. 2018   Lékárník roku, Pražská křižovatka
 19. 4. 2018  Tisková konference – Očkování dospělých, český lékařský dům
 20. - 21. 4. 2018  4. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres,  

 Hotel NH Prague City
 23. 4. 2018  Postgraduální akademie – Revmatologie v klinických scénářích
 6. - 9. 5. 2018 XXVI. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno
 23. 5. 2018  Tisková konference – Incoforum, restaurace Mlýnec
 5. 6. 2018  Postgraduální akademie – Preventivní medicína, Erbia Congress Ceantrum
 6. 6. 2018  Postgraduální akademie – Perioperační medicína, Erbia Congress Centrum  

 (+ křest knihy)
 14. 6. 2018  Postgraduální akademie – Nefrologie a dialýza v praxi, How2Base Hall
 21. 6. 2018  Tisková konference – Reprodukční medicína, Český lékařský dům
 25. 6. 2018  Business Breakfast s ministrem zdravotnictví České republiky  

 Adamem Vojtěchem, Erbia Congress Centrum

Plán eventů na rok 2018



 3. čtvrtletí 2018
 11. 9. 2018  Postgraduální akademie – Kardiopulmonální problematika v klinické praxi,  

 Erbia Congress Centrum
 13.–14. 9. 2018   EAHSY – E.D.E. Congress, Top Hotel Praha
 13. 9. 2018   Postgraduální akademie – Obézní diabetik, Erbia Congress Centrum
 25. 9. 2018   Postgraduální akademie – Roztroušená skleróza, Erbia Congress Centrum

 4. čtvrtletí 2018
 říjen   Postgraduální akademie – Celiakie
 24. 10. 2018   Postgraduální akademie – Anesteziologie a intenzivní medicína,  

 Erbia Congress Centrum
 30. 10. 2018  Postgraduální akademie – Opioidy, Erbia Congress Centrum
 31. 10. 2018 Postgraduální akademie – Celiakie, Grandior Hotel Praha
 31. 10. – 2. 11. 2018 XI. česká konference revizního lékařství ČLS JEP  
  a XIX. společná česko-slovenská konference revizního lékařství
 1. 11. 2018 Postgraduální akademie – Zácpa, Grandior Hotel Praha
 8. – 9. 11. 2018  Zdravotnictví 2019, Grandior Hotel Praha
 15. 11. 2018  Školství 2019, Top hotel Praha 
 prosinec  Postgraduální akademie – Psychiatrie



Sestra roku
Soutěž Sestra roku probíhá již osmnáctým rokem a za tuto dobu se stala nejvýznamnějším oceněním 
tohoto druhu v ČR. Akce je koncipovaná jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Záštitu nad oceněním každoročně přebírá 
Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a primátor hlavního města Prahy. Odborným garantem je Česká 
asociace sester. Na galavečer, který je tou nejlepší příležitostí k setkávání, bývá pozváno 1000 hostů. 
Účastní se především osobnosti lékařských i nelékařských profesí, významní lékaři všech oborů a zástupci 
státní správy (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Předpokládána je 
účast primátora a dalších významných osobností zdravotnictví.

www.sestraroku.cz

Ples sester
Jediný oficiální ples České asociace sester od roku 2016 organizuje divize Medical Services Mladé 
fronty a. s. Galavečer je vyjádřením poděkování a uznání všem zdravotníkům nelékařských profesí 
za jejich náročnou a obětavou práci. Akce probíhá pod záštitou primátora hlavního města Prahy 
v paláci Žofín. Pozvání k účasti na této prestižní společenské události přijala řada významných 
osobností českého zdravotnictví a politického i společenského života.

www.plesprosestry.cz



Lékárník roku
Soutěž je určena pracovníkům ve farmacii a lékárnictví, kterým se jejich profese stala spíše posláním 
než pouhým zaměstnáním. Cílem akce je společenské vyslovení podpory českému lékárenství i profesi 
lékárníka a farmaceutického asistenta. Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví a rektora 
Univerzity Karlovy.

www.lekarnik-roku.cz

Pražský sexuologicko-andrologický  
mezinárodní kongres
Čtvrtý ročník dvoudenního kongresu pořádá Mladá fronta a. s. a Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze. 
Odborného setkání se vedle českých specialistů v oboru (například doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, doc. PhDr. Dr. Phil. Laura Janáčková, CSc.) zúčastní také řada 
zahraničních sexuologů a andrologů. Záštitu nad akcí převzala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Česká 
lékařská komora a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Akce je ohodnocena dvanácti kredity v rámci 
celoživotního vzdělávání České lékařské komory.



Odborná konference Zdravotnictví 2019
V České republice unikátní konference na stále aktuální témata: stav českého zdravotnictví, výhled 
na příští období, vize, záměry, očekávané změny. Setkání zástupců státu, poskytovatelů zdravotní péče, 
zdravotních pojišťoven, zákonodárců, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, akademiků a dalších 
odborníků se koná pravidelně v listopadu pod záštitou předsedy vlády ČR. Konferenci se společenským 
večerem, jehož součástí je vyhlášení ceny Manažer ve zdravotnictví, pořádá Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR ve spolupráci s Mladou frontou a. s. Očekávaná účast je 400 až 500 osob.

Cíle konference:
• Představit odborné veřejnosti podmínky a rámce poskytování zdravotní péče v roce 2019
• Představit aktuální problémy v jednotlivých oblastech
• Vytvořit komunikační platformu pro MZ ČR, poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny
• Diskutovat o odborných tématech v samostatných sekcích

Cílová skupina:
• Management poskytovatelů zdravotních a zdravotně-sociálních služeb
• Zástupci asociací, odborných společností, profesních komor
• Zástupci státu, krajů, měst a obcí
• Zástupci sociálních partnerů
• Média



Odborná konference Školství 2019
Konferenci pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Mladou frontou a. s. 
Konferenci každoročně zaštiťuje předseda vlády ČR. Každoročně se také snažíme zajistit 
účast ministra školství, mládeže a tělovýchovy a případně též jeho náměstků. Na konferenci 
jsou řešena palčivá témata inkriminované oblasti, jako je např. reforma financování školství, 
příležitosti nového programového období, odměňování pedagogických a nepedagogických 
pracovníků či legislativní a systémové změny.



Divize Medical Services
Mladá fronta a. s.

Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: +420 725 708 647

e-mail: kupcova@mf.cz
www.mf.cz


