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Tiskové tituly mediální skupiny MAFRA

Mladá fronta DNES je největší seriózní celostátní deník v České republice. Čtenářům přináší
aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné informace i oddechové čtení ve specializovaných
přílohách. Mladá fronta DNES vychází denně ve čtrnácti regionálních verzích pro každý kraj
a Prahu. Čtenáři mohou využít i verzi pro počítače, tablety a chytré telefony.
Součástí Mladé fronty DNES je každý den plnohodnotný časopis:
pondělí – ONA DNES, úterý – AUTO DNES, středa – DOMA DNES,
čtvrtek – Magazín DNES+TV, pátek – RODINA DNES, sobota – VÍKEND DNES.

Lidové noviny jsou nejstarší dosud vycházející český deník, založený v roce 1893. Dlouhodobě
se profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys
a kulturu. Svými 203 tisíci čtenáři jsou každý den vyhledávány pro komplexní politické
a ekonomické zpravodajství, erudované komentáře a názory předních osobností z domova i ze
světa. Vysokou prestiž mají také pravidelné každodenní přílohy a speciální magazíny Lidových
novin – atraktivní páteční magazín Pátek LN s 238 tisíci čtenáři, kvalitní byznysový měsíčník Index
či exkluzivní lifestylový měsíčník Esprit.

Deník METRO vychází ZDARMA v nákladu 308 000 ks každý pracovní den. Díky svému
unikátnímu zaměření umožňuje snadné oslovení mladých čtenářů do třiceti let. V inzertní
kombinaci XXL – spojení týdeníku 5plus2 a deníku METRO – tak nabízí největší čtenářský zásah
na trhu. V měření čtenosti deník METRO potvrzuje svou jedinečnou pozici v hlavním městě
– opakovaně se umístil na pozici nejčtenějšího deníku v Praze.

Druhým zdarma distribuovaným titulem ve skupině je týdeník 5plus2. Vychází každý pátek
v nákladu téměř 820 000 ks, a je tak největším týdeníkem na celém českém trhu. Ve svých
okresních vydáních nabízí možnost masivního a současně velmi přesně cíleného zásahu vaší
kampaně až do jednotlivých obcí. V inzertním balíčku XXL tvoří společně s deníkem METRO
spojení dvou titulů s celkovým distribuovaným nákladem více než 1 100 000 ks.

TÉMA je volně prodejný týdeník vydavatelství MAFRA, který smazává hranice mezi
zpravodajskými a společenskými časopisy. Píše důvěryhodně, zábavně a srozumitelně. TÉMA
nabízí velké rozhovory se zajímavými lidmi, významné informace z ekonomiky a politiky, pravdivé
příběhy plné emocí a pohledy do života společenské smetánky. Týdeník TÉMA vychází každý
pátek.
Zdroje dat: M
 edia projekt, Unie vydavatelů – AKA, Median – STEM/MARK, 2.–3. čtvrtletí 2015;
ABC ČR, duben – září 2015
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Struktura deníků MF DNES a Lidové noviny

Platnost od 1. 1. 2016

Deník MF DNES vychází v jednosešitové struktuře. Obsahuje rubriky:
Domov, Ekonomika, Svět, Kultura, Názory a Rozhovor, který představí vždy českou či zahraniční osobnost.
Dále zprávy z regionu a rubriku Sport.
Čtenost: 639 000

Čtvrteční vydání tradičně obsahuje přílohu
Zaměstnání.

NEJČTENĚJŠÍ ŽENSKÝ ČASOPIS V ČR
SPECIÁL:
REKONSTRUKCE
DOMŮ A BYTŮ
Magazín DOMA DNES

středa 21. 10. 2015

8. ÚNORA 2016

18 Kč

MAGAZÍN O AUTECH, TECHNICE A PENĚZÍCH

PRAŽSKÉ VYDÁNÍ

Statika domů ohrožuje životy,
dozvěděli se obyvatelé pěti bytovek
Stavitel chce, aby se lidé na několik
týdnů odstěhovali. Musí opravovat

www.onadnes.cz
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Zákaz nakupování
Ondřej Leinert
s přispěním Jana Brože
PRAHA „Na státní svátek 28. září
máme pro vás otevřeno jako každý
jiný den,“ tuto větu si už zákazníci
příští rok na vývěskách obchodních řetězců zřejmě nepřečtou.
A nejen 28. září.
Poslanci totiž včera souhlasili s návrhem, který zakáže prodej v supermarketech a hypermarketech během sedmi vybraných státních svátků. A v ten osmý, Štědrý den, pracovní dobu značně zkrátí. Řetězce
budou muset v pravé poledne zavřít.

Zákon ještě neplatí, ve Sněmovně
prošel teprve prvním čtením.
Podle informací MF DNES má však
velmi slušnou šanci na definitivní
schválení.
Změnu téměř jednohlasně – až na
jednoho – podporují poslanci
ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, dohromady tak mají 96 hlasů. Při plné účasti
ve Sněmovně tak stačí ke schválení
dalších pět hlasů. Ty určitě nepřijdou od poslanců TOP 09 a ODS,
kteří jsou proti s odkazem na to, že
stát nemá nikomu diktovat, kdy
může podnikat.
Podporu zákonu však zvažují někteří poslanci ANO a Úsvitu.
„Nemyslím si, že všechno u nás

Fakta
O kterých svátcích mají
supermarkety zavřít
1. ledna Nový rok, Den obnovy
samostatného českého státu
Velikonoční pondělí (pohyblivé
datum)
8. května Den vítězství
28. září Den české státnosti
28. října Den vzniku samostatného československého státu
24. prosince Štědrý den
(supermarkety smějí prodávat
dopoledne do 12.00)
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

řeší trh. Nechat to jen na tom, jestli
mají řetězce dost zákazníků, mi nepřijde dobré,“ říká třeba Jana Lorencová (ANO).
Většina poslanců hnutí ANO „poslouchá svého šéfa“ – a hlasuje tak
jako Andrej Babiš, který včera byl
pro to, aby návrh Sněmovna rovnou smetla ze stolu. Avšak jak poslanci ANO, tak Úsvitu budou mít
při dalším hlasování volné ruce –
při debatě v obou klubech o návrzích zaznívalo totiž tolik názorů, že
si šéfové netroufli poslance zavázat, jak by měli hlasovat.
A svobodu budou mít poslanci
i pro případné změny návrhu. Třeba někteří komunisté už se nechali

slyšet, že když změnu, tak pořádnou – obchody chtějí zavřít i v neděli. To však nepodporuje ani autor
návrhu, senátor František Bublan.
„To už by byl příliš velký zásah,“
říká. Je prý však ještě ochoten přemýšlet o výčtu státních svátků, během kterých má být zavřeno.
Pokud zákon začne platit, změnu
pocítí hlavně zákazníci a zaměstnanci supermarketů a hypermarketů. Rozhodující je velikost prodejní
plochy: zavřít na vybrané svátky budou muset všechny obchody přesahující 200 metrů čtverečních. Večerek či malých prodejen smíšeného
zboží se tak úprava nedotkne.
Pokračování na str. 2

Pokud se nějaký
kosmetický
prostředek
přiblížil elixíru
mládí, pak je
to sérum

Chládek
se vrací do
politiky Str. 2

TÉMA

Jana

DESATERO

15246
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hož by se demolice „nejkřiklavějších“ černých staveb platily. Na zákonu, který by dal úředníkům nebývale silnou zbraň, už pracují zástupci krajů, obcí a tří ministerstev.
„Právo na odstranění nepovolené
stavby je dnes nevymahatelné. Pokud se návrh podaří prosadit, bude
to znamenat velké posílení práva a
autority stavebních úřadů,“ říká Šabatová. (švc) Více na str. 6 a 7

Více na str. 20

ENDORFINY?
AŽ POZDĚJI!

Uprchlická
krize Evropu
nepoloží Str. 12

Pořád čekáte na pocity
radosti při cvičení? Tak to
vám asi instruktorka neřekla,
že to hned tak nebude.

Válka policejních inspektorů
Jakub Pokorný, Marek Přibil
reportéři MF DNES
OSTRAVA Ředitel policejní inspekce GIBS Ivan Bílek má další problém zrovna ve chvíli, kdy musí na
pohovor k premiérovi kvůli olomoucké korupční kauze. Tentokrát
pro změnu v Ostravě.
Zatímco v Olomouci čelí Bílek podezření, že jeho inspektoři „neviděli, neslyšeli a ti, kdo ano, museli

MF DNES XXVI/246
Předplatné 225 555 566
www.mfdnes.cz

jít“, v Ostravě čelí trestnímu oznámení. Podal je šéf tamního oddělení inspekce Jan Michel za to, že ho
Bílek dal sledovat a odposlouchávat operativní technikou. A že na
něj vedení nastražilo past v testu
spolehlivosti za použití falešného
novináře. Michel testem neprošel
proto, že si nechal na schůzce s domnělým redaktorem zaplatit oběd.
Podobné případy se v GIBS staly
už v minulosti a většinou končily
odchodem sledovaných. Michel se

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

však chce bránit aktivněji. „V této
fázi nemohu bohužel podávat žádná vyjádření a nic potvrdit. Porušil
bych interní předpisy,“ řekl pouze
Michel, jenž podle informací MF
DNES patří v generální inspekci k lidem s lepším kreditem.
GIBS případ nekomentuje. Michelovu verzi však potvrdily čtyři různé zdroje včetně poslankyně Jany
Lorencové. „Trestní oznámení podal,“ řekla Lorencová.
Více čtěte na str. 3

ROZHOVOR

TEST SUBARU
LEVORG

Pondělí	Ona DNES
celostátní vydání, čtenost: 503 000

SRAZ VETERÁ
NŮ

JANOTOVÁ
Sportovní diplomatka obhajuje zájmy
olympijského hnutí v evropských
institucích. Jak se do něj promítá stěžejní
téma Unie, rovnoprávnost mužů a žen?
Budou jednou i ve fotbale kvóty?

Tenor, jemuž
ženy házejí
prádlo Str. 10
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

771210 116058

Páteční magazín
MF DNES

č. 33 ❚ 28. srpna 2015

číslo 36 • 10. 9. 2015

Foto: Shutterstock

Deník MF DNES vychází každý den
s plnohodnotným časopisem.

PRAHA Na třicet tisíc černých staveb vyroste v Česku za jediný rok.
Jen zlomek úřady přikážou zbourat. Obávají se zdlouhavých soudních sporů a velmi často raději
„dům bez razítek“ dodatečně
schválí, protože donutit majitele,
aby ho zboural sám, je takřka nemožné a obce na to nemají peníze.
Ombudsmanka Anna Šabatová navrhuje, aby vznikl státní fond, z ně-

PRODEJ
BYTU
RADY, JAK
V ÝHODNĚ
ZPENĚŽIT
NEMOVITO
ST

Lékaři a odborníci
na životní styl
se podívali na
naše každodenní
činnosti. Škodíme
svému zdraví,
nebo ne?

Koženého
přízrak stále
straší Str. 4

Bourání černých staveb
zřejmě zaplatí stát

ZELENINA

V YPĚSTUJTE SI R AJČATA ,
PAPRIK Y A OKURK Y
ZE SEMÍNEK

ZDRAVOTNÍ
ŠPIONI

Čech vychytal Bayern Český brankář Arsenalu zářil v Lize mistrů

Klíčový zákrok Petr Čech vyráží střelu Lewandowského (v černém). Arsenal vzápětí vstřelil gól a v závěru přidal další. Londýnský tým porazil favority z Mnichova 2:0. Foto: AP
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DOMÁCÍ

NOVÁ
ASTRA DRTÍ
KONKURENCI

KAPKA
KRÁSY

«««««

Sobotní vydání přináší navíc rubriku
Scéna a Zahraniční zajímavost

MAGAZÍN MLADÉ FRONTY DNES O BYDLENÍ, ZAHRADĚ A HOBBY

PŮVAB

Supermarkety o svátcích mají zavřít. Návrh podporuje většina poslanců

««««««

30 000 staveb ročně v Česku bez povolení Str. 6 a 7

««««

JAK LEGALIZOVAT
ČERNOU STAVBU
MLADÁ FRONTA

OHEŇ V TĚLE

MOBIL

PENÍZE

PŘEHLED NOVINEK
MEZI SMARTPHONY strana 14

VYPLATÍ SE JEŠTĚ
LEASING? strana 16

Krimi | Věda | Historie | Příroda | Cestování | Zdraví | Životní styl | Gastro

KRBY, KAMNA, PLYNOVÁ I LIHOVÁ TOPIDLA A DALŠÍ ALTERNATIVY.
U VŠECH VARIANT SE MŮŽETE TĚŠIT POHLEDEM DO PLAMENŮ.

4.—6. dubna 2015

KONEC BEATLES
Zákulisí rozpadu
nejslavnější kapely

M E TR O P O LIT N Í M AGA ZÍ N
MF DNES / LISTOPAD 2015

Úterý	Auto DNES
celostátní vydání, vychází od 8. 3. 2016

Nejlepší
pražské
lázně
Zažeňte podzimní
depresi, zajděte si
do wellness. Které
uspěly v našem
redakčním testu?

Středa	Doma DNES
celostátní vydání, čtenost: 368 000

DANIELA
PEŠTOVÁ

MIGRÉNA

Čtvrtek	DNES+TV
celostátní vydání, čtenost: 735 000

Bolest hlavy k nepřežití

VIEWEGH
O ROZVODU

Rozhovor s jednou
z nejkrásnějších
žen planety o vztahu
s Paľem Haberou, životě
v těle pětačtyřicítky
a úskalí monogamie.

Zvířecí láska

Proč přichází a co
se s ní dá dělat?

Jak vypadá namlouvání v přírodě

KULTURA•NÁKUPY•JÍDLO•ZÁBAVA•INSPIRACE•BYZNYS

Pátek	Rodina DNES
celostátní vydání, čtenost: 206 000
Sobota	Víkend DNES
celostátní vydání, čtenost: 452 000
10x ročně je poslední pátek v měsíci do deníku v oblasti Praha vložen magazín City Life.

Lidové noviny jsou deníkem vzdělaných čtenářů. Tento nejstarší dosud vycházející český deník
založený v roce 1893 se dnes profiluje jako celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem
o politiku, byznys, kulturu, vědu a vzdělání. Lidové noviny vycházejí ve všední dny v komfortní
jednosešitové struktuře. Čtenost 203 000
Strana 14

N OVÁ LE KC E

ZRUŠÍME BABIČKU?

AKADEMIE

Děti nerozumí klasickým dílům. Co patří do povinné četby?

Odhalení Analýzy Reportáže

Vládce rakouského
hazardu útočí na Česko
ADAM JUNE K
PRAHA Pokud se o senátorovi Ivu
Valentovi mluví jako o králi hazardu, pak nový soupeř českého
státu je ještě těžší váha. Mezinárodní žalobu na Česko kvůli regulaci herního průmyslu totiž zvažují velké evropské společnosti.
A mezi nimi podle zjištění LN
i firmy z impéria druhého nejbohatšího Rakušana Johanna Grafa,

Pondělí

Právo a justice

JINCE/PRAHA Armáda se stahuje,
turisté slaví. Kabinet včera posvětil vznik nové chráněné krajinné
oblasti Brdy k 1. lednu příštího
roku.
Zdejší vojenský újezd však zanikne až o dva roky později. Ženisté musí dokončit pyrotechnickou očistu prostoru od munice,
která se tady hromadila od roku
1926. Tehdy vláda rozhodla
o vzniku první dělostřelecké střelnice v Brdech.
Turisté nově získali možnost
dostat se na několik vzácných lokalit. „V jižní části území je to
osm přírodních rezervací a památek, kde jsou chráněny původní listnaté bukové porosty. V severní části jsou zase nejatraktivnější dopadové plochy Tok a Jordán, které
bychom rádi zpřístupnili po naučné stezce,“ vypichuje Bohumil Fišer, nastupující šéf CHKO Brdy.
Vojsko si mimo jiné nechá jen
malou střelnici pro dělostřelce
z Jinců, památkově chráněný zámeček Tři Trubky a tábor Valdek
s historickou dřevěnou chatou. ost
Více čtěte na straně 2

STŘEDA

Medicína

ČTVRTEK

Ekonomika+, půlstrana Manažeři v pohybu

Spor je o videoterminály
Senátorův loterijní holding Synot, respektive jeho mateřské společnosti z Kypru, minulý měsíc
oficiálně zahájily arbitráž s Českem o minimálně miliardu korun
kvůli rušení vydaných povolení
na herní automaty – konkrétně videoloterijní terminály.

„Podobné podání žaloby zvažují další společnosti. Jedná se o firmy z první desítky loterních společností působících na našem území z hlediska obratu,“ oznámil sekretář Unie herního průmyslu Andrej Čírtek bez podrobností, o které firmy by mohlo jít.
Podle informací LN jde ovšem
minimálně o rakouskou firmu Novomatic právě rakouského multimiliardáře Grafa a také německé

hazardní impérium Gauselmann
Group. To v Česku provozuje
23 kasin přes společnost Merkur
Casino a v Evropě patří mezi největší hazardní hráče.
„Jde o kultivaci prostředí“
„Absolutně nemohu komentovat
konkrétní společnosti. Na druhou
stranu, jelikož v Česku působí
společnosti, které jsou jedničkou,
dvojkou a trojkou na evropském

trhu, byl by jen holý nerozum
předpokládat, že se nespojí ve snaze kultivovat pomocí právníků
herní prostředí v Česku,“ sdělil
LN bývalý ministerský arbitrážní
expert Radek Šnábl, jenž pomáhá
Valentovi v arbitráži. A Čírtek jej
zmínil jako konzultanta firem,
které na Česko žaloby chystají.
Do Šnáblova popisu se ovšem
obě zmíněné firmy „vejdou“.
Pokračování na straně 3

PŘEDPLATNÉ 225 555 533
Cena: Německo, Rakousko 1,90 €, Slovensko 1,05 €
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DO MO V

Czech Press Photo
vyhrál Jan Zátorský

Hlavní cenu letošního ročníku
fotožurnalistické soutěže Czech
Press Photo získal fotograf
vydavatelství MAFRA Jan Zátorský
se snímkem ze série Uprchlíci na
maďarsko-srbské hranici. strana 5

NO B E L O V A C E NA

Skotský ekonom Angus Deaton
získal letošní Nobelovu cenu
za výzkum spotřeby, chudoby
a bohatství.
strana 13
SL O UPE K L N

Stát jako kořist
MAR T IN Z V Ě Ř INA

V

Brdská rezervace.

K nepřehlédnutelným brdským Padrťským rybníkům turisty nově dovede naučná stezka. Ve vznikající chráněné krajinné
oblasti budou dohromady dvě. Ta druhá zase provede pěší návštěvníky kolem dopadových ploch a pěchotního bunkru Jordán. Pro cyklisty bude postupně
připraveno 450 kilometrů stezek, které povedou v naprosté většině po zpevněných či asfaltových komunikacích.
FOTO MAFRA – DAN MATERNA

byla schopná starat, úřad vůbec neřešil. Podle rozhodnutí norské komise, jež o případu rozhodovala,
které má server Lidovky.cz k dispozici, česká matka stále nereflektuje to, co se před lety stalo.
„Oba chlapci mluví o svých
pěstounech jako o mamince a tatínkovi. Tak o paní Michalákové
a panu Michalákovi nemluví, ačkoliv tak o nich mluvili krátce po
odebrání. Svoje pěstounské rodiny zřetelně vnímají jako své skutečné rodiny,“ napsali úředníci.
Michaláková tak ztrácí rodičovská práva k oběma dětem. Ani
ona, ani jejich otec Josef zároveň
nesmí syny Denise (10) a Davida
(6) vídat. Pokračování na straně 5

Uprchlíky k nám jednou
možná budeme lákat penězi
PRAHA Evropa, včetně Česka, vy-

mírá. Stále méně lidí bude v budoucnu vydělávat na stále větší počet obyvatel v poproduktivním
věku. Podle prognóz by v roce
2050 zhruba 30 procent české populace měli tvořit lidé starší 65 let.
Před pěti lety to přitom bylo asi
15 procent. Řešení se podle Andrease Treichla, šéfa rakouské bankovní skupiny Erste, která vlastní
Českou spořitelnu, může nalézat
v současné uprchlické krizi.
„Potřebujeme imigraci. Jediným dalším řešením je přinutit lidi
mít více dětí. To se neděje. Ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus či

Andreas Treichl FOTO MAFRA – P. TOPIČ

kdokoliv další zatím neřekl lidem
– pořiďte si čtyři až pět dětí,“ říká
Treichl v rozhovoru pro LN. „Je
dost dobře představitelné, že za
25 až 30 let budeme platit hodně
peněz, abychom je k nám dostali,“

dodal Treichl s tím, že alespoň polovinu přijatých uprchlíků lze začlenit do pracovního procesu a pomoci tak jim i nám.
Šéf Erste v žádném případě neopomíjí případné problémy s imigrační vlnou, kdy určitý podíl
z příchozích migrantů představují
i kriminálníci, podvodníci či staří
lidé, o které se budeme muset postarat. Podle něj je však podíl lidí,
kteří sem přicházejí a lze je začlenit do evropského pracovního
trhu, zásadně vyšší než u stávající
vw
evropské populace.
Rozhovor čtěte na straně 12
Poznámka na straně 10

elcí představitelé hazardního průmyslu chtějí po státu odškodné. Po
25 letech zlatých časů, kdy tahle
země trhala rekordy v počtu kasin a herních automatů na hlavu.
Nyní, ve chvíli, kdy existuje politická vůle tento sociálně patologický jev redukovat na podobnou úroveň jako v civilizovaných zemích, zkoušejí hazardníci získat nějaké výpalné.
A dost možná se jim to povede. Záleží tu na detailech a preciznosti úředních úkonů. A například ministerstvo financí svého času rozdávalo mnohaleté licence s ochotou distributora reklamních letáků. Jestli se nepodaří eráru dostatečně obhájit
ukončení hazardního eldoráda,
bude to státní kasu bolet. Avšak
zbavíme-li se tím nejodpornějších projevů hazardu, celospolečensky se to vyplatí.
Horší stránkou téhle šlamastiky je lehkost, s jakou představitelé velkého byznysu vstupují do
politiky a tu následně provádějí
zcela v zájmu svého podnikání.
Pan senátor a hazardní magnát
Valenta je nejnovějším příkladem – žádné řeči třeba o boji
s korupcí, žádné sliby o vyhánění neschopných úředníků či ušetřených miliardách, zkrátka chce
prosadit svou a postaví si pro
tento účel stranu.
Jestli jako voliči nezměníme
přístup, můžeme se dočkat konců,
že k nám nebude už ani
proč prchat,
jako do „vytěžené“ země.

V L AD IM ÍR
M E IE R
spolupracovník LN
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aďarský novinář András Földes zveřejnil na
serveru index.hu sérii
reportáží, jak se uprchlíci dostávají z Turecka
na nedaleké řecké ostrovy. V tureckém
Izmiru se už etablovalo ekonomické odvětví „cestovní kancelář pro uprchlíky“
a nabylo rozměrů, kdy lze stěží hovořit
jen o pašeráctví.
Od tureckého pobřeží jsou řecké ostrovy vzdálené jen několik kilometrů a ve
srovnání s plavbou na otevřeném moři
z Libye do Itálie mnohem dostupnější.
Celý proces se také v uplynulých měsících velmi zefektivnil.
Dříve převáželi pašeráci uprchlíky na
pevných lodích, které se vracely a musely mít posádku, přičemž za cestu uprchlík zaplatil čtyři až pět tisíc dolarů. Dnes
jim dají obyčejný nafukovací gumový
člun s laciným motorem, do kterého jich
posadí 35 až 40 a pošlou bez doprovodu
na moře, za což musejí zaplatit „jen“
1200 dolarů. Jde-li vše dobře, odešlou pašeráci za den až tři tisíce uprchlíků.
Přizpůsobení se poptávce
V izmirské čtvrti „Malá Sýrie“, kterou
skoro celou obývají syrští migranti, je
zbytečné cokoli skrývat. I běžné obchody se otevřeně přizpůsobily poptávce.
V obchodu s obuví se prodávají záchranné vesty, trafika nabízí vodovzdorná
pouzdra a v autoškole se učí i základy navigace ve člunech.
Cesta ze Sýrie do Turecka není jednoduchá – turečtí vojáci hranici hlídají
a uprchlíky, které přistihnou, vracejí do
Sýrie. Pokud se jim podaří dostat do Izmiru, musejí navázat kontakt s převaděčem.
Za osobu zaplatí okolo 1200 dolarů, jež
však nedávají přímo převaděčům, ale
„bankéři“, který dostává pětiprocentní
provizi. Když se převoz na řecký ostrov
Chios podaří, pošlou uprchlíci kódovanou SMS bankéři, který následně zaplatí
převaděčům.
Tento systém však funguje jen částečně. Pokud uprchlíky zadrží turecká hlídka a jsou vráceni, o své peníze nepřijdou,
ale když se u bankéře do dvou až tří dnů
neohlásí, předpokládá se, že se jim cesta
podařila, ať už se s jejich člunem stalo cokoli.
Bleskurychlá akce
Důležitým článkem pašerácké sítě je člověk s kontaktem na místní policii, v níž
má podplaceného příslušníka pobřežní
stráže. Nastoupí-li tento policista do služby a zároveň fouká příznivý vítr, odehraje se bleskurychlá akce.
Čtvrť „Malá Sýrie“ je ve dne v noci
plná lidí, kteří jen posedávají nebo bloumají, ale mají spoustu zavazadel, někteří
i viditelné záchranné vesty. Tito lidé če-

O dobrodružstvích Jana Eskyma Welzla vypráví
návštěvníkům zábřežského muzea Karel Jedonek
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Bezpohlavní hračky
Velká světová hračkářství a obchodní řetězce ruší
oddělení, jež určují, zda jsou pro kluky nebo pro holky.
Půlení světa na růžový a modrý prý v dětech
utvrzuje nežádoucí stereotypy. Jenže zatímco děvče
s bagrem dnes nikoho příliš nepřekvapí, z chlapce
hrajícího si s panenkou jsou rodiče stále dost nesví.
BARBORA
POSTRÁNECKÁ
novinářka

K

Evropská agentura Frontex
upozorňuje, že počet
uprchlíků roste, jejich pokles
v zimě nemusí být tedy příliš
vysoký. Navíc uprchlíci, nebo
spíše převaděči mohou
najít jiné cesty
do Evropy.

Nový byznys. Ve městě Izmir v západním Turecku, přestupní stanici migrantů v cestě na řecké ostrovy a dále do Evropské unie, se prodej spotřebního
zboží přizpůsobil jejich poptávce. V tomto obchodu s oděvy se například 3. září prodávaly i záchranné vesty.
FOTO PROFIMEDIA

kají i několik týdnů, než jim pašeráci pošlou zprávu, kam mají přijít. Pak ale nastane obrovský shon, protože se všechno
musí odehrát velmi rychle. Ráno v šest
hodin nebo v noci ve dvě náhle začnou
bouchat dveře, ozve se dupot na schodech a hloučky lidí se vydávají na domluvené místo.
Tam je naloží do auta a odvezou na pobřeží, kde je připraven gumový člun. Ten
si nejdříve musejí sami malou nožní pumpou nafouknout a pak se do něj vtěsnají.
Tyto čluny bývají až čtyřnásobně přeplněné, aby se převaděčům jejich obchod
co nejvíce vyplatil. Podstatné ale je, že se
převaděči plavby neúčastní. Vyberou jednoho uprchlíka, kterému před plavbou
ukážou, jak se obsluhuje motor, a pak
člun odtlačí na moře.
Navigace na moři není složitá, protože
řecký ostrov je na dohled, ale určitou
zručnost musí lodivod mít, jinak se může
člun ve vlnách převrhnout. To se stalo
v případě utopení syrského chlapce Aljana, kterého našli na tureckém pobřeží.
Jeho otec sice člun řídil, ale sám nebyl
převaděč, jak některá média tvrdila, jen
si ho k tomu převaděči vybrali. Po této
tragédii se obchod trochu zkomplikoval,
protože převaděči začali vypouštět čluny

Důležitým článkem pašerácké

sítě je člověk s kontaktem
na místní policii, v níž má
podplaceného příslušníka
pobřežní stráže. Nastoupí-li
tento policista do služby
a zároveň fouká příznivý
vítr, odehraje se
bleskurychlá akce.

jen za příznivého počasí, a proto uprchlíci musejí déle čekat.
Plavba
Před nástupem do člunu musejí uprchlíci
převaděčům odevzdat mobily, aby je pobřežní hlídky nemohly zaměřit. Na řecké
straně proto kvete obchod s mobily
a SIM-kartami, protože mobil je pro
uprchlíky nepostradatelný. Řecká pobřežní stráž se s uprchlíky také nemazlí.

Podle jednoho Syřana jejich člun zastavila, vzala jim motor a sdělila, že nesmějí pokračovat do Řecka a že zavolá
tureckou pobřežní stráž. Ta se však nedostavila a uprchlíci strávili devět hodin na
moři, přičemž z jejich člunu postupně
unikal vzduch a nakonec je zachránila
nákladní loď. Většina z nich přitom neuměla plavat. Turecké pobřežní stráže
zase občas před čluny střílejí, aby se obrátily, ale pokračují-li v plavbě, nic se nestane.
Pokud se uprchlíkům podaří vyhnout
řecké pobřežní stráži a přistát na břehu ostrova, mají nejnebezpečnější část cesty
za sebou. Vše nepotřebné, především
člun a záchranné vesty, nechají na břehu
a vydají se do vnitrozemí registrovat, což
může trvat i déle než týden.
Mezi tím musejí spát na zemi – buď ve
stanu, nebo venku –, někdy dostanou jídlo, jindy nikoli. A čekají, až pro ně přijedou autobusy a odvezou do přístavu,
kam občas připluje velká turistická loď
a převeze je do Atén.
Nejdříve v prosinci
Evropští politici spoléhají na to, že s příchodem zimy se příchod uprchlíků zastaví nebo aspoň zpomalí, což předpovídá

Po střetu uprchlíků s policií v maďarském městě Röszke na hraničním přechodu se Srbskem byl jeden z jeho hlavních
účastníků, Syřan Ahmed H., zadržen
v Győru a policie u něho našla devět
pasů i s platným schengenským vízem
a pracovním povolením na Kypru, kde
prý vlastní rybářskou loď a několik aut
a právě staví dům. O tom, co dělal mezi
uprchlíky, a proč se dožadoval vstupu na
uzavřené hranici, se lze jen dohadovat.
Není ani běžné, aby si uprchlíci na cestu
gumovým člunem s sebou brali megafony.
Maďarské úřady nedávno oznámily,
že několik uprchlíků několikrát přešlo
přes hranici jejich země, přičemž se
o nich domnívají, že něco pašují, nebo že
jde o převaděče doprovázející uprchlíky.
To značně relativizuje výroky různých
expertů, že uprchlíci nepředstavují žádné
bezpečnostní riziko.
Německý Červený kříž oznámil, že
současná uprchlická krize je větším problémem než povodeň v roce 2013. K tomuto poznání mu lze jen pogratulovat,
i když, pravda, snad každý soudný člověk
– s výjimkou „Mutti“ Merkelové – přijde
na to, že povodeň jednou skončí, zatímco
uprchlíci budou chodit tak dlouho, dokud
je převaděči budou odesílat a my přijímat. Bohužel německá kancléřka tuto krizi stále řeší, jako by šlo o povodeň.
Autor je matematik, žije střídavě v Praze a v
maďarské Pécsi

Svéráz národní cyklistiky

dyž se dnes třiaatřicetileté Adéle narodila před čtyřmi
a půl lety dcera
Zuzana, rozhodla
se, že dcerka nemusí nutně chodit
v růžové, byť je to holka. A stejně
tak přistupovala i k výběru hraček. „Vedou hlavně stavebnice,
kyblíky, míčky, výtvarné potřeby
a další hračky, které se v e-shopech dají najít v sekci ,univerzální‘,“ vypráví Adéla, která žije
s dětmi a manželem ve středočeských Milovicích.
Kočárek pro panenky našel
v této rodině uplatnění, až když
k němu dorostl Zuzčin o dva roky
mladší bráška. „Toníka, toho naopak kočárky baví moc,“ říká Adéla. Není to ale tak, že by své dceři
nekoupila panenku, kočárek nebo
korálky. Jenom jí nepřijde hloupé
dopřát holčičce bagr nebo dětské
nářadí, když vidí, že ji to zajímá.
Tondu zase neodežene od kočárku, když si s ním chce hrát. „Snažím se respektovat, co je baví, nestavět jim zbytečné zdi, že se pro
ně něco nehodí,“ vysvětluje Adéla.

KRESBA LELA GEISLEROVÁ

Velmi osobní text o tom, proč je v České republice za trest jezdit po silnici na kole
Cyklistika navzdory tomu,
že dnes máme své lidi mezi
nejlepšími na světě, nebude mít
u nás nikdy postavení jako třeba
hokej. Nikdo by si nedovolil poslat
Jaromíra Jágra trénovat na rybník,
avšak cyklisti na stezku de jure
musí.

P

JAN MAT T UŠ

ři silnici přes průsmyk Pordoi uprostřed Dolomit, těsně
pod vrcholem táhlého stoupání, které často bývá součástí
trasy Giro d’Italia, jednoho
z trojice nejslavnějších cyklistických
etapových závodů světa, stojí bronzová
plastika. Z reliéfu se vstříc pozorovateli
dere přední kolo bicyklu, ruce na řídítkách a hlava jezdce, po obou stranách
fanoušci. Na piedestalu pak stojí psáno:
Ve stínu majestátních dolomitských vrcholů nechť tento bronz navždy svědčí
o nedostižných počinech největšího cyklisty; Faustu Coppimu, šampionu šampionů.
I u nás existují sochy slavným sportovcům, ovšem cyklisté jimi nebývají.
Coppi je mimořádná legenda, ale zároveň tu obecně i symbolicky vidíme rozdíl v renomé, jaké si cyklistika drží tam,
a jaké zde. Projevuje se to i tím, že v tamějším světě je – na rozdíl od našeho –
cyklista na silnici uctívaný pán.

Česká silniční cyklistika má v posledních letech úspěchy, o jakých se po celou
dobu, co tento sport existuje, generacím
závodníků a publika ani nesnilo. Je otázka, jak by si na nejsledovanějších světových závodech vedli po podstatnou část
druhé poloviny dvacátého století, kdy
jim účast mezi profesionály znemožňoval režim zvaný lidově demokratický. Je
docela dobře možné, že by se neztratili.
My na to máme
Jistě, Tour de France není všechno a někdy se o ní mluví tolik, jako by jiné podniky pomalu ani neexistovaly, ale když na ní
letos jeli čtyři naši a v posledních letech se
pánové Kreuziger a König umísťovali
v čele celkového pořadí, je to značná
prestiž. Hovoří se o tom, že Giro d’Italia
bude někdy startovat u nás. Určitě není
samo sebou, že největší akce světového pelotonu sponzoruje výrobce automobilů, jehož továrna sídlí v České republice a nese
značku Škoda. Když se před pár týdny stal
famózně mistrem světa v silničním závodě
Slovák Peter Sagan, byla to situace, při
jaké si rádi vzpomeneme, že jsme vlastně
se Slováky kamarádi, a bezděčně si kousek toho úspěchu přivlastníme.
To všechno má zřejmě svůj podíl i na
tom, že se v posledních několika letech
mění obrázek na českých silnicích: v rámci fenoménu cyklistiky coby volnočasové aktivity se lidé začali vracet k silničním kolům. Nadšení z těch horských
bylo v devadesátých letech jistě celosvětové, ale jejich davové používání na silnici bylo namnoze českou specialitou. Mlu-

vil pro ně možná i špatný stav komunikací, ale je věcí neoblomné fyziky, že překonávat odpor široké pneumatiky určené
do terénu není na silnici to pravé, tím
spíš pro netrénovaného jezdce. Zajímavým koloritem pak bývalo, jak se někteří
noví zbohatlíci předváděli ostatním nejdražšími koly, oblékali pestré dresy a vy-

Cyklista je u nás lovnou zvěří.
Nedá se zajisté šmahem říkat,
kdo za co může, ale vztah
šofér-cyklista
se tu nachází
na vskutku
tragické úrovni.
jížděli s tím, že po dvou kilometrech už
seděli nad prvním pivem a debatovali,
kudy jet dál, aby to nebylo moc daleko
a moc do kopce. Což není dišputát proti
gustu, jen to dokonalé vybavení nějak nepasovalo k posunutému smyslu věci – jet
na kole, ale raději nejet příliš.
Statistiky prodejnosti, které eviduje
Asociace specializovaných prodejců kol
(ASPK), říkají, že u nás roku 2006 tvořila silniční kola pouhé procento prodeje
všech typů (pro srovnání horská a takzvaná krosová dohromady osmdesát). Pro letošní sezónu, která právě končí, odhado-

valo několik oslovených prodejců ve specializovaných prodejnách tento podíl na
pět až deset procent, ale skutečný úhrn
sníží hypermarkety a velké sportovní obchody bez specializace. Jak uvádí prezident ASPK Petr Kohoutek, činí dnes silniční kola z celkového prodeje (tj. včetně
městských, dětských, elektrokol a podobně) dvě procenta. V absolutních číslech
to znamená zhruba osm nově prodaných
silničních kol na deset tisíc obyvatel.
Podle zpráv obdobných oborových sdružení v zahraničí dělá tento podíl například
ve Španělsku deset procent, což na týž počet obyvatel představuje 23 nových silničních kol ročně (2013), v Itálii dokonce
32 (2012), ve Francii 25 (2014). I z toho je
zřejmé, že pozici jako v těchto zemích, jakož i ve státech Beneluxu a dalších, silniční cyklistika u nás zdaleka nemá. Přece se
však zájem, který vyjadřují tato čísla, za
posledních osm let zhruba zdvojnásobil.
Jenže je tu realita české silnice. Jak
říká kamarád autora tohoto textu – řidič
kamionu, který do práce dojíždí na závodním kole, takže zná situaci takříkajíc
z obou stran – u nás je cyklista lovnou
zvěří. Nedá se zajisté šmahem říkat, kdo
za co může, ale vztah šofér-cyklista se tu
nachází na vskutku tragické úrovni. Nejprůrazněji a okamžitě nás to udeří do očí
i uší, když s kolem vyjedeme za hranice
a získáme srovnání.
Vypadni na stezku, blbečku!
V dlouhém sjezdu z průsmyku Stelvio
ve výšce skoro dvou tisíc osmi set metrů je mokrá silnice, zlehka prší, mokré

ráfky hůř brzdí, musím pomalu. Je polovina srpna, nejvyšší turistická sezóna,
provoz, za mnou se tvoří kolona aut.
Jedu při kraji a tak, aby mě na rovinkách mezi serpentinami mohli předjet
co nejsnadněji. Nepředjíždí nikdo. Ohlížím se, chci naznačit, že o nich vím. Ne,
celý had jede za mnou. Říkám si, že na
mě natrefil příliš opatrný řidič, ale když
pod kopcem zastavuji, vidím, že takový
vláček jezdí za každým z nás. Jako Češi
to špatně chápeme, nejsme na něco takového zvyklí.
Není tomu takhle pochopitelně jen
v cyklistické Itálii. Jindy na jihu Francie v Provence, kraji pod ještě slavnější
cyklistickou horou Mont Ventoux, dojíždím dámu na skládacím kole. Ohlížím se, jestli se za námi neblíží auto,
abych ji mohl předjet. Blíží, tedy
čekám. Ohlížím se znovu a až potom mi
dochází, že nejdřív ji musím předjet já,
pak pojedou auta. V tamějším světě je
zkrátka zvykem dávat cyklistovi na silnici přednost, anebo ho aspoň objíždět
zeširoka.
Nedělní provoz, na české poměry
slušná silnice, severně od Kolína.
Ovšem zlověstná značka, že vedle je
stezka. Krásný víkend, na stezce spousta chodců se psy, matky s kočárky, slečny na kolečkových bruslích, stezka náležitě úzká. Spěchám po silnici, abych ten
úsek měl za sebou. Nepomáhá to, za
chvíli projíždí skříňové auto, muž
v okně na mě křičí s vulgarismy, ať táhnu na stezku.

FOTO SHUTTERSTOCK

Nechte hračky hračkami
Kampaň za osvobození hraček od
stereotypů spojených s pohlavím
před třemi lety odstartovali rodiče
ve Velké Británii. Zahájili tažení
nazvané Let’s toys be toys – for
girls and boys (v překladu Nechte
hračky hračkami – pro holky i pro
kluky), v němž se snažili přesvědčit hračkářský průmysl i samotné
rodiče, že je chyba, když hračky
dostávají nálepky, pro koho jsou
určeny. Důležité je nechat dítě, ať
si samo vybere, s čím si chce hrát.
Někteří majitelé hračkářství na
tyto apely slyší a striktně oddělené
sekce pro kluky a pro holky ve
svých obchodech ruší. Místo toho
třídí hračky dle jiných kategorií
jako: plyšáci, stavebnice, venkovní hračky a tak dále. Před čtyřmi
lety se k tomuto kroku odhodlalo
nejstarší hračkářství na světě Hamleys sídlící v Londýně (příští rok
na jaře otevře pobočku i v Praze).
Letos se připojil americký hračkářský řetězec Target, po něm také
Toys R Us, Debenhams, Next,
Morrisons, TK Maxx a internetový prodejce Amazon.
Proti tomu tři české sítě hračkářských obchodů – Sparkys,
Bambule a HM Studio – patřící

od letoška jednomu majiteli – nemají v plánu rozdělení hraček na
klučičí a holčičí rušit. „Máme za
to, že toto dělení umožňuje zákazníkům lepší orientaci v širokém
sortimentu hraček, které nabízíme, a usnadnění nákupu,“ odpověděla na dotaz LN marketingová
manažerka všech tří hračkářství
Alena Hušková.
Dělení na kluky a na holky najdeme i v e-shopu Hračky vzdělávačky, který provozuje vzdělávací společnost Scio. „Toto rozdělení určitě není nutné, zjistili jsme
ale, že mnoho zákazníků po podobném dělení volalo, proto jsme
se jim snažili vyhovět,“ komentuje členění e-shopu Lukáš Holík ze
Scia. Zmíněný filtr je sice podle
Holíka jeden z nejoblíbenějších,
nikoli ale jediný: „Je jen na rodiči,
co zohlední a zda se bude zajímat
i o další členění – například dle
charakteru rozvoje – který je, za
nás, mnohem důležitější.“

Některým rodičům dělení
hraček nevadí, jiní se
tážou, kdo rozhoduje
o tom, co v jakém oddělení
bude a na jakou krabici
se v továrně na hračky
napíše „pro kluky“
a na jakou
„pro holky“

Některým rodičům dělení na
„růžovou a modrou“ v obchodech
s hračkami nevadí. Říkají, že je to
přehledné, vědí, kde co hledat
a holky prý stejně touží většinou
po panenkách, zatímco kluci po
autech a stavebnicích. Najdou se
ale tací, kteří to považují za manipulativní a tážou se, kdo vlastně
rozhoduje o tom, co v jakém oddělení bude a na jakou krabici se
v továrně na hračky napíše „pro
kluky“ a na jakou „pro holky“.
Jde o malichernost? Psychologové tvrdí, že nikoli. Dítě se totiž
učí a poznává svět hrou. Vrcholným obdobím hry je věk mezi třetím a sedmým rokem. „V tomto
období je hra analogická pozdějšímu učení či ještě vzdálenější práci. Jaké typy her dítě preferuje,
často odhaluje, k čemu bude mít
v dalším vývoji předpoklady,“
říká profesorka psychologie
z Karlovy univerzity Lenka Šulo-

vá, která se zabývá raným vývojem a vazbami dítěte na rodiče.
Striktní omezování výběru hraček s poukazem na to, že s tím či
oním si dívky nebo naopak chlapci nehrají, v dětech může utvrzovat stereotypy, které v budoucnu
ovlivní jejich životy.
„V dětství to začíná výběrem
hraček, pokračuje ve školce a škole, dále výběrem „vhodného“ oboru střední a vysoké školy. Výsledkem jsou feminizované obory, platová nerovnost a velmi malé zapojení mužů do péče o děti a domácnost,“ nastiňuje možný sled událostí Helena Skálová, ředitelka
české organizace Gender Studies.
Růžová – symbol statečnosti
Hračky jako takové ale za nic nemohou, zdůrazňuje Helena Skálová. To, zda je některá věc pro holky či naopak pro kluky do ní promítáme my sami na základě hodnot, které v sobě neseme. Tyto
hodnoty ale nejsou neměnné. Třeba vnímání růžové barvy: „To, že
je dívčí, je společenský úzus, který není ani příliš starý. Ještě ve
20. letech 20. století se novorození chlapci balili do růžových zavinovaček, protože růžová byla
symbolem statečnosti. Pro dívky
byla zase typická bledě modrá,
jako symbol něžnosti. Nyní je to
přesně naopak,“ uvádí jeden příklad za všechny Skálová.
Na souvislost mezi hraním
a pozdější kariérou upozornila letos v září i britská profesorka experimentální fyziky z Univerzity
v Cambridgi Dame Athene Donaldová. Když byla jmenována do
čela Britské vědecké asociace, postěžovala si, že dívky nechtějí studovat přírodovědné obory. Jako
jeden z důvodů nezájmu uvedla
fakt, že spíše než stavebnice či
chemické laboratoře dostávají dívky v dětství barbíny, které nevybízejí ke kreativitě a tvořivosti.
To, že hračkářský průmysl rozvíjí u dětí odlišné dovednosti, dokazuje i tři roky stará bakalářská
práce studentky Fakulty humanitních studií UK Jany Procházkové. Analyzovala vánoční katalogy pěti českých hračkářství. Zjistila, že u hraček nabízených chlapcům byly nejčastěji slogany „pro
správné kluky“, „pro malé kutily“, „pro malé mistry“, „pro malé
vědce“. U dívek proti tomu našla
komentáře jako „pro hospodyňky“, „pro malé princezny“, „pro
malé parádnice“. Hračky pro kluky podporovaly bojovnost, soutěživost, podnikavost, vynalézavost či konstrukční dovednosti.
Pokračování na straně 32

Pokračování na straně 20
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PRVNÍ ČÁST SPECIÁLU
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EKONOMIKY
VE 21. STOLETÍ

stylový magazín
Lidových novin

Designová
jízda

Příloha Lidových novin / Samostatně neprodejné / Vychází měsíčně / 7. 10. 2015 / číslo XI

JAK SE
DĚLÁ
ŽIDLE
Designér ARIK LEVY o navrhování židle
pro českou nábytkářskou ﬁrmu
a o tom, jak se z plážového povaleče

11x ročně přináší Lidové noviny svým čtenářům ekonomický
magazín Index – celostátní vydání, termín vydání pondělí

ČTĚTE
na straně 33

ROZ HOV OR
strana 25

LIDOVÉ NOVINY

Bezpečnostní riziko
Bez převaděčů by se uprchlická krize
zřejmě vůbec nemohla odehrát, málokdo
by se sám dostal na území EU. Velmi
málo se však zatím ví o tom, kdo a jak
ovlivňuje uprchlíky na jejich další cestě
Evropou. Oficiálně si je státy podávají
od hranice k hranici, jen Maďarsko se je
snaží usměrnit, ale zatím se mu to podařilo pouze na srbské hranici, na níž se stala
podivná událost.

Pátek	Servis LN, magazín Pátek LN, celostátní vydání
Čtenost: 238 000

14 x ročně vychází Lidové noviny s vloženým lifestylovým
magazínem Esprit – celostátní vydání, první středa v měsíci
(+ specializované edice)

Na Sibiř s koníkem a dvoukolákem

Blázni jsou ve vládě i dnes

S Petrem Pithartem o tom, že politik by neměl být „slouhou“
předvolebních průzkumů, a dnešním strachu z uprchlíků
SOBOTA 17. ŘÍJNA A NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2015

studie evropské agentury Frontex, která
střeží hranice Evropské unie.
Upozorňuje však i na to, že počet
uprchlíků neustále roste, takže jejich pokles v zimě nemusí být příliš vysoký, navíc uprchlíci, nebo spíše převaděči, mohou najít jiné cesty, protože jen stěží budou chtít přerušit svůj mnohamilionový
obchod.
Sami uprchlíci říkají, že pokud už se
vydají na cestu, akceptují její riziko a nic
je od ní neodradí, protože nemají co ztratit. Podle jachtařských serverů je od září
do listopadu počet bezvětrných dnů nejvyšší za celý rok, takže počet uprchlíků,
pokud vůbec, klesne nejdříve v prosinci
a potrvá jen dva měsíce.
Řecký ministr pro imigrační politiku
Janis Muzalas se nedávno nechal slyšet,
že jeho vláda uvažuje o vybudování plotu u řeky Evros na hranici s Tureckem.
Tato cesta by byla pro uprchlíky bezpečná i v zimě, a proto má Řecko velkou
páku na EU a určitě se bude s její pomocí
snažit vyjednat lepší podmínky pro zacházení s uprchlíky – a možná i pro svou
platební krizi.

22. května 2015 – č. 21 – samostatně neprodejné

Sobota	Vydání je čtyřsešitové, vedle hlavního sešitu
vychází Česká pozice, Orientace a Relax

Relax

Orientace

www.ceskapozice.cz

Informace pro svobodné lidi

Las Vegas tureckých převaděčů
Bez převaděčů a „bankéřů“ by se uprchlická krize zřejmě vůbec nemohla odehrát, málokdo by se sám dostal na území EU
Cesta migrantů ze Sýrie do Turecka
není jednoduchá. Totéž platí pro
její pokračování například z města
Izmir na řecké ostrovy. Hlavní
proud uprchlíků už dávno
nepřevážejí pašeráci lidí na svých
lodích, přestože se to mnohá
česká média stále domnívají.
Dnes se převaděči nenamáhají
vydat sami na otevřené moře –
neriskují tuto plavbu. Začali totiž
posílat uprchlíky v gumových
člunech, které nechtějí vrátit.

Z AHR ANIČ Í

Bitva o brexit začala
Termín britského referenda
o členství v EU sice ještě není znám,
ale kampaň před hlasováním již
začala.
strana 6

Za chudobu mohou
špatné vlády

Chlapci se už Michalákové
odcizili, hájí Norové adopci
HANA MAZ ANC O V Á

Akademie

který je v porovnání s Valentou
přinejmenším hazardním carem.

V Brdech
vojáky
vystřídají turisté

PRAHA Děti si už na pěstouny
zvykly, nevrátíme vám je. To je argument, na němž stojí poslední
rozhodnutí v boji Evy Michalákové s norskými úřady.
Mladšího Davida navíc posílají
k adopci. Obávají se totiž, že o něj
bude Michaláková dále bojovat.
Otázku, zda by se matka o děti

Úterý

17. října 2015
LIDOVÉ NOVINY

CENA 17 Kč | XXVIII/239**

K žalobě senátora Valenty kvůli regulaci herního průmyslu se nejspíš připojí i velké evropské firmy

Pravidelné týdenní přílohy:

Česká p zice

Strana 18

POHOVOR
V ANGLIČTINĚ

Exkluzivní rozhovor
se světoznámým
historikem

NEZÁVI SLÝ DENÍ K ZALOŽENÝ 1893

ÚTERÝ 13. ŘÍJNA 2015

stane světově proslulý autor.

Každý pátek
magazín Pátek LN

První středu v měsíci
magazín Esprit

EKONOMICKÝ MĚSÍČNÍK DENÍKU LIDOVÉ NOVINY – SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ – 7. 9. 2015: SEDM KRIZOVÝCH LET – KRÁL MOŘÍ MAERSK – ZAPOMENUTÁ GRUZIE – TRHY S DESIGNEM
ROZHOVOR: ĽUBOŠ PÁSTOR – HISTORKY Z BANKOVNÍHO VÝTAHU – MLADÉ PRÁVNICKÉ PUŠKY – VŠICHNI CHTĚJÍ SUV – KONEC JEHEL – PROFIL INVESTORA: ENTERPRISE INVESTORS

Každý den přinášejí pravidelné rubriky: Domov, Svět, Kultura,
Názory, Ekonomika, Sport, TV program a jedinečnou autorskou
poslední stranu se speciálními příběhy a tématy.

1

REVOLUCE STROJŮ
Naši práci přebírají roboti. Jsou rychlejší a efektivnější.
Náš život je komfortnější a bezpečnější.
Co ale budou dělat lidé?

První pondělí v měsíci
magazín INDEX

Zdroj dat: Media projekt, Median STEM/MARK, 2.-3. čtvrtletí 2015
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Struktura deníků MF DNES a Lidové noviny
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DENÍKY | celostátní vydání MF DNES, Lidové noviny a kombinace

TOP KOMBI

MF DNES

LIDOVÉ NOVINY

Ceny 4C inzerce v Kč
(inzertní část)

1 mm/1 sl.

1 mm/1 sl.

1 řádek/1 sl. (ČB)

1 mm/1 sl.

po, út, st, so

323

277

594

118

čt

389

346

741

118

pá

335

277

594

141

čt (MFD), pá (LN)

404

-

-

-

ULTRA KOMBI

TOP KOMBI

MF DNES

LIDOVÉ NOVINY

FORMÁTY

MFD, LN
ŠxV
v mm

METRO
ŠxV
v mm

5+2
ŠxV
v mm

po, út,
st, so

čt

pá

čt (MFD)
pá (LN)

po, út,
st, so

čt

pá

čt (MFD)
pá (LN)

po, út, st,
pá, so

čt

po, út, st,
čt, so

pá

1/1 strana

285 x 435

204 x 286

204 x 286

1 331 617

1 459 481

1 374 238

1 502 102

843 030

1 015 290

874 350

1 054 440

722 970

903 060

307 980

368 010

Velký roh
(Junior page)

237 x 345

163 x 232

152 x 213

879 096

963 603

907 265

991 773

557 175

671 025

577 875

696 900

477 825

596 850

203 550

243 225

1/2 strany
na výšku

141 x 435

99 x 286

99 x 286

667 081

731 013

688 392

752 324

421 515

507 645

437 175

527 220

361 485

451 530

153 990

184 005

1/2 strany
na šířku

285 x 217

204 x 142

204 x 142

666 240

730 025

687 502

751 287

420 546

506 478

436 170

526 008

360 654

450 492

153 636

183 582

1/3 strany
na výšku

93 x 435

80 x 286

-

-

-

-

-

281 010

338 430

291 450

351 480

240 990

301 020

102 660

122 670

1/3 strany
na šířku

285 x 145

204 x 95

204 x 95

444 657

487 279

458 864

501 486

281 010

338 430

291 450

351 480

240 990

301 020

102 660

122 670

1/4 strany na výšku
(střední roh)

141 x 217

99 x 142

99 x 142

333 153

365 045

343 783

375 676

210 273

253 239

218 085

263 004

180 327

225 246

76 818

91 791

1/4 strany
na šířku (podval)

285 x 109

204 x 71

204 x 71

333 994

366 033

344 674

376 713

211 242

254 406

219 090

264 216

181 158

226 284

77 172

92 214

Malý roh

93 x 139

-

-

-

-

-

-

89 794

108 142

93 130

112 312

77 006

96 188

32 804

39 198

1/8 strany
na šířku

141 x 109

121 x 60

204 x 35

166 775

182 794

172 115

188 134

105 621

127 203

109 545

132 108

90 579

113 142

38 586

46 107

PŘÍKLADY
SPECIÁLNÍCH
FORMÁTŮ

MFD, LN
ŠxV
v mm

METRO
ŠxV
v mm

5+2
ŠxV
v mm

po, út, st

čt

pá

čt (MFD)
pá (LN)

po, út,
st, so

čt

pá

čt

po, út, st,
čt, so

pá

Ucho celostátní

58 x 48
45 x 39

38 x 40

37 x 70

213 295

227 211

219 599

233 515

93 080

109 910

100 520

120 120

77 730

97 330

31 930

40 810

Ucho přílohy
MFD*, LN

46 x 38
45 x 39

-

-

-

-

-

-

88 560

104 370

95 440

114 060

73 850

92 470

30 340

38 780

Inzerát titulka

45 x 70

-

-

-

-

-

-

102 840

123 790

106 440

128 230

85 810

107 600

35 100

41 550

Inzerát titulka

141 x 64

-

-

-

-

-

-

282 000

339 000

291 000

351 000

235 000

295 000

96 000

113 000

Podval titulka

285 x 50

204 x 60

204 x 57

1 020 705

1 084 605

1 039 542

1 103 442

640 170

730 068

649 139

746 502

549 000

639 000

233 870

260 400

Inzerát v Počasí
(celostátní)**

160 x 20

-

-

-

-

-

-

56 980

75 850

58 590

79 440

49 550

69 400

28 790

32 550

Inzerát
v textové části
(celostátní)***

1 nebo
2 sl.
(cena za
mm/sl.)

-

-

1 607

1 803

1 673

1 869

1 292

1 556

1 340

1 616

1 108

1 384

472

564

čt (MFD) pá po, út, st,
(LN)
pá, so

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
*	Ucho lze umístit na titulní straně vydavatelské přílohy SPORT a titulní straně regionu. Na titulní straně vydavatelské přílohy SPORT lze umístit
i ucho o dvojnásobném rozměru 92 x 38 mm.
**	Inzerci v rubrice Počasí je možné objednat po dohodě.
***

Inzerát (45 x 25 až 80 mm nebo 93 x 15 až 60 mm) umístěný v redakční části, minimálně ze tří stran obklopený redakčním obsahem.

NÁŠ tip! >
Vedle standardních formátů existuje samostatná nabídka speciálních formátů jako panoráma (600 x 435 mm), superpanoráma (1202 x 435 mm), různé
panoramatické inzeráty, inzeráty zvláštních tvarů a zasahující do redakčního textu. Vzorník inzerátů a kalkulace ceny vám zašleme na vyžádání.
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DENÍKY | celostátní vydání MF DNES, Lidové noviny, Ultra Kombi
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Platnost od 1. 1. 2016

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PŘÍKLADY INZERTNÍCH FORMÁTŮ >
Uzávěrka pro objednávky:
MF DNES, Lidové noviny a Top Kombi: 3 až 5 pracovních dnů před uveřejněním dle umístění.
Uzávěrka pro podklady: 3 pracovní dny před uveřejněním.
Storno poplatky: od 3 pracovních dnů před uveřejněním: 100 %
Uzávěrka pro objednávky Ultra Kombi: 8 pracovních dnů před uveřejněním.
Uzávěrka pro podklady: 5 pracovních dnů před uveřejněním.
Storno poplatky: od 5 pracovních dnů před uveřejněním: 100 %
Slevy a příplatky: viz strana 17
U textových inzerátů vysokých 435 mm, které jsou po grafické stránce podobné redakčnímu materiálu,
si MAFRA vyhrazuje právo takový inzerát označit v horní části plochy inzerátu nápisem inzerce o velikosti 10 bodů.
Klientovi nevzniká nárok na snížení ceny inzerátu.

Ucho
58 x 48 mm

1/1 strana
6 sloupců - 285 x 435 mm

Velký roh (Junior page)
5 sloupců - 237 x 345 mm

1/2 strany na výšku
3 sloupce - 141 x 435 mm

1/2 strany na šířku
6 sloupců - 285 x 217 mm

1/3 strany na výšku
2 sloupce - 93 x 435 mm

1/3 strany na šířku
6 sloupců - 285 x 145 mm

1/4 strany na výšku
(stř. roh) 3 sl. - 141 x 217 mm

1/4 strany na šířku (podval)
6 sloupců - 285 x 109 mm

Malý roh
2 sloupce - 93 x 139 mm

1/8 strany
3 sloupce - 141 x 109 mm

VYSVĚTLIVKY >
Ultra kombi = inzertní kombinace deníků MF DNES, Lidové noviny, Metro a týdeníku 5plus2.
Inzeráty musí mít stejný motiv, rozměr a barevnost a musí být uveřejněny ve stejném týdnu.
TOP KOMBI = inzertní kombinace celostátního vydání deníků MF DNES a Lidové noviny.
Inzeráty musí mít stejný motiv, rozměr, barevnost a musí být uveřejněny ve stejný den.
V příloze Vzdělávání musí být uveřejněny ve stejném týdnu.

PŘÍPLATKOVÉ POZICE >
V případě požadavku na pevnou pozici se k ceně inzerátu od velikosti 1/2 strany na 1. pozici (strana A5) připočítává dodatečný příplatek 15 %
a k ceně inzerátu od velikosti 1/2 strany na 2. pozici (strana A7) dodatečný příplatek 10 %.
U menších velikostí je příplatek za pozici nahrazen redakčním příplatkem.

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

DENÍKY | celostátní vydání MF DNES, Lidové noviny, Ultra Kombi
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MAGAZÍNY

doma dnes*
ONA
DNES

DOMA
DNES

mutace
Praha-město
a Středočeský
kraj

DOMA
DNES*

regionální
mutace

MAGAZÍN
dnes + tv

rodina

VÍKEND

PÁTEK LN

FORMÁTY

spad
ŠxV
v mm

zrcadlo
ŠxV
v mm

po

st

st

st

čt

pá

so

pá

2/1 panoramatická
dvoustrana

420 x 285

386 x 261

583 500

467 300

176 200

103 000

778 200

467 300

495 900

330 000

1/1 strana

210 x 285

181 x 261

295 000

236 000

89 000

52 000

393 000

236 000

247 950

190 000

2. nebo 3. strana
obálky

210 x 285

181 x 261

339 300

271 500

102 400

59 900

415 000

271 500

273 000

220 000

4. strana obálky

210 x 285

181 x 261

372 800

298 300

112 500

65 800

493 600

298 300

285 000

240 000

1/2 str. na šířku,
na výšku

210 x 140
102 x 285

181 x 128
88 x 261

147 500

118 000

44 500

26 300

198 200

118 000

128 000

110 000

1/3 str. na šířku (podval)
- na výšku

210 x 114
72 x 285

181 x 95
55 x 261

98 400

78 800

29 800

17 500

130 900

78 800

86 000

80 000

1/4 strany - roh
- na výšku
- na šířku (podval)

60 x 285
210 x 84

88 x 128
42 x 261
181 x 65

73 800

59 100

22 500

13 400

100 400

59 100

65 000

60 000

1/8 strany

-

88 x 62

36 900

29 600

8 500

5 100

51 300

29 600

-

35 000

inzerát v křížovce**

-

43 x 55

15 000

15 000

-

-

63 900

15 000

-

-

inzerát v TV programu

-

73 x 80

-

-

-

-

-

-

49 900

-

FORMÁTY V REDAKČNÍ ČÁSTI (umístěné samostatně na stránce)
Velký roh (Junior page)

135 × 215

122 × 200

279 100

223 000

-

-

375 300

223 000

235 000

170 000

2/3 strany

132 x 285

111 x 261

206 500

165 200

-

-

314 400

165 200

-

150 000

1/2 str. - na výšku
- na šířku

102 x 285
210 x 140

88 x 261
181 x 128

162 300

129 900

-

-

294 800

129 900

-

135 000

1/3 str. - na výšku
- na šířku - (podval)

72 x 285
210 x 114

55 x 261
181 x 95

127 900

102 400

-

-

209 600

102 400

-

120 000

1/4 strany v rohu strany,
- na šířku (podval)

210 x 84

88 x 128
181 x 65

110 700

88 600

-

-

196 500

88 600

-

88 000

1/4 - plovoucí inzerát v textu

-

88 x 128

221 400

177 300

-

-

301 200

177 300

-

150 000

1/8 - plovoucí inzerát v textu

-

62 x 88
88 x 62

110 700

88 800

-

-

153 900

88 800

-

80 000

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
*	V magazínu DOMA DNES lze inzerovat mimo celostátní vydání v pěti regionálních mutacích. Mutace 1 - Ústecký, Liberecký, Královéhradecký
a Pardubický kraj. Mutace 2 - Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj. Mutace 3 - Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Mutace 4 - Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina. Mutace 5 - Praha-město a Středočeský kraj. Takto mutovaný magazín vychází zpravidla každý druhý týden.
** Další formáty inzerátu v křížovce jsou možné po dohodě.
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MAGAZÍNY

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

Platnost od 1. 1. 2016

FORMÁTY V TV PROGRAMU

spad
Š x V v mm

zrcadlo
Š x V v mm

MAGAZÍN
DNES+TV

Pátek LN

Inzerát v TV programu

-

40 x 30

21 400

7 000

TV tip 1

-

59 x 59

57 700

-

TV tip 2

-

59 x 123

120 200

-

TV tip 3

-

123 x 59

120 200

-

TV tip 4

-

93 x 51

–

19 000

Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
NÁŠ tip! >

Vedle standardních formátů existuje samostatná nabídka speciálních formátů: klasická panoramatická dvoustrana,
různé chlopně, přebaly, vlepy, inzeráty zvláštních tvarů nebo zasahující do redakčního textu.
Vzorník inzerátů a kalkulace ceny na vyžádání.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
U textových inzerátů, které jsou po grafické stránce podobné redakčnímu materiálu, si MAFRA vyhrazuje právo takový inzerát označit v jeho horní části
plochy nápisem inzerce o velikosti 10 bodů. Klientovi nevzniká nárok na snížení ceny inzerátu.
Uzávěrka pro objednávky: 15 pracovních dnů před uveřejněním. Uzávěrka pro podklady: 10 pracovních dnů před uveřejněním.
Storno poplatky: 21–15 pracovních dnů před uveřejněním - 50 %. Od 14 pracovních dnů před uveřejněním - 100 %.

PŘÍPLATKY A SLEVY >
KOMBINAČNÍ SLEVA: Magazíny Ona DNES, Auto DNES, Doma DNES, DNES+TV, Pátek LN, Rodina DNES, Víkend DNES
Inzeráty musí mít stejný rozměr a barevnost a musí být vytištěny ve stejný týden.
2 tituly …..........…... 10 %
3 tituly …................ 20 %
4 – 7 titulů .............. 30 %
Všechny slevy se počítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sčítat.
V případě požadavku na vázanou inzerci se k ceně 2. inzerátu a dalších navázaných připočítává dodatečný příplatek 15 %. V případě požadavku
na pevnou pozici se k ceně inzerátu na 1. pozici připočítává dodatečný příplatek 15 % a k ceně inzerátu na 2. pozici dodatečný příplatek 10 %.

NEJČTENĚJŠÍ ŽENSKÝ ČASOPIS V ČR
číslo 37 • 17. 9. 2015

24. července 2015 – č. 30 – samostatně neprodejné

ŽIVOT
S PĚTI
TROJANY

19.
19 ŘÍJNA 2014 / Č.
Č 42

www.onadnes.cz
w
ww.onadnes.cz

ROZHOVOR

Tereza

MAXOVÁ

Co říká patronka nadace
pomáhající dětem na
střídavou péči a adopci
gay a lesbickými páry?

SPECIÁL

SLEVOVÉ
KUPONY

Udělejte si radost a využijte až 100% slevu na oblečení.
V tomto čísle 140 slevových kuponů nejen na módu.

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

TAKOVÝ HODNÝ CHLAPEC
Utajená hvězda českého divadla Jiří Havelka o tom, jak ze sebe sypat
intimnosti jako ze samopalu, testosteronových debatách a o tom,
proč jako pětatřicátník v emocích plave stejně jako v pubertě.

MAGAZÍNY
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Life style MAGAZÍNY | Esprit, CityLife

Platnost od 1. 1. 2016

Esprit LN

CityLife

FORMÁTY

spad
(Š x V v mm)
čistý formát
po ořezu

zrcadlo
(Š x V v mm)

cena v Kč

spad
(Š x V v mm)
čistý formát
po ořezu

zrcadlo
(Š x V v mm)

cena v Kč

2/1 panoramatická dvoustrana

472 x 297

-

390 000

434 x 297

-

399 000

1/1 strana

236 x 297

190 x 254

220 000

217 x 297

181 x 261

225 000

2. nebo 3. strana obálky

236 x 297

190 x 254

250 000

217 x 297

181 x 261

255 000

4. strana obálky

236 x 297

190 x 254

280 000

217 x 297

181 x 261

290 000

1. pravá inzertní strana

236 x 297

190 x 254

260 000

217 x 297

181 x 261

255 000

1/2 strany na šířku

236 x 147

190 x 126

130 000

217 x 148

181 x 130

134 000

1/2 strany na výšku

116 x 297

93 x 254

130 000

108 x 297

90 x 261

134 000

1/3 strany na šířku (podval)

236 x 99

190 x 78

90 000

217 x 99

181 x 81

100 000

1/3 strany na výšku

78 x 297

55 x 254

90 000

72 x 297

54 x 261

100 000

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
Magazín Esprit LN vychází 14x ročně, vždy první středu v měsíci + specializované edice.
Magazin CityLife vycházi poslední pátek v měsíci, a to 10x ročně v Oblasti Praha-město (Praha + Praha-východ + Praha-západ).
Termíny vydání MAGAZÍNU Esprit

Termíny vydání MAGAZÍNU CITY LIFE

3. 2. 2016

Výjimeční Češi

29. 1. 2016

Vydání č. 1

2. 3. 2016

Móda

26. 2. 2016

Vydání č. 2

6. 4. 2016

Tradice

25. 3. 2016

Vydání č. 3

Muži a styl

29. 4. 2016

Vydání č. 4

4. 5. 2016

Architektura/Design

27. 5. 2016

Vydání č. 5

1. 6. 2016

Gurmán

24. 6. 2016

Vydání č. 6

15. 6. 2016

Film, hudba divadlo

26. 8. 2016

Vydání č. 7

13. 7. 2016

Sport a relaxace

30. 9. 2016

Vydání č. 8

20. 4. 2016

Móda

21. 10. 2016

Vydání č. 9

21. 9. 2016

7. 9. 2016

Na míru

25. 11. 2016

Vydání č. 10

5. 10. 2016

Bez hranic

2. 11. 2016

Hodinky a šperky

16. 11. 2016
7. 12. 2016

Krása
Vánoce

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Technika tisku: ofsetový tisk, Barva: barevně na všech stránkách
Esprit LN - Rozměr strany: 236 x 297 mm; papír: 80 g/m2, obálka - 170 g/m2 MK + lak
CityLife - Rozměr strany: 217 x 297 mm; papír: 80 g/m2, obálka - 170 g/m2 LK + lak
Uzávěrka pro objednávky: 15 pracovních dnů před uveřejněním.
Uzávěrka pro podklady: 10 pracovních dnů před uveřejněním. Storno poplatky: 15 pracovních dnů před uveřejněním - 100 %.
Podklady a tisk: viz strana 22 - 24.
NÁŠ tip! >
Vedle standardních formátů existuje samostatná nabídka speciálních formátů: různé chlopně, inzeráty zvláštních tvarů a zasahující do redakčního textu.
Vzorník inzerátů a kalkulace ceny na vyžádání.
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Life Style MAGAZÍNY | Esprit LN, CityLife

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

magazíN | Auto DNES

Platnost od 8. 3. 2016

STANDARDNÍ FORMÁTY

rozměr (š x v) v mm
spad

rozměr (š x v) v mm
zrcadlo

cena v Kč

2/1 panoramatická dvoustrana

420 x 285

386 x 261

467 300

4. strana obálky

210 x 285

-

298 000

2. nebo 3. strana obálky

210 x 285

-

271 000

1/1 strana

210 x 285

181 x 261

236 000

1/2 strany na šířku

210 x 140

181 x 128

118 000

1/2 strany na výšku

102 x 285

88 x 261

118 000

1/3 strany na šířku (podval)

210 x 114

181 x 95

78 800

1/3 strany na výšku

72 x 285

55 x 261

78 800

1/4 strany na šířku (podval)

210 x 84

181 x 65

59 100

1/4 strany (malý roh)

-

88 x 128

59 100

1/4 strany na výšku

60 x 285

42 x 261

59 100

1/8 strany na šířku

-

88 x 62

29 600

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >

Technické podmínky >

Uzávěrka pro objednávky: 10 pracovních dnů před uveřejněním (12.00).

Papír vnitřek: UPM News 45 g/m2
Tiskový rastr: 40 linek/cm, (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 - LK
Tiskový rastr: 52 linek/cm, (133 lpi)

Uzávěrka pro podklady: 5 pracovních dnů před uveřejněním (12.00).
Storno poplatky: od 10 pracovních dnů před uveřejněním – 100 %.
(Vychází od 8. 3. 2016 každé úterý kromě svátků)
Podklady a tisk: viz strana 22 - 24

8. ÚNORA 2016

MAGAZÍN O AUTECH, TECHNICE A PENĚZÍCH

NOVÁ
ASTRA DRTÍ
KONKURENCI
««««

TEST SUBARU
LEVORG

«««««

««««««

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

SRAZ VETERÁNŮ

MOBIL

PENÍZE

PŘEHLED NOVINEK
MEZI SMARTPHONY strana 14

VYPLATÍ SE JEŠTĚ
LEASING? strana 16

magazín | Auto DNES

9

magazín | INDEX

Platnost od 1. 1. 2016

FORMÁTY

spad
(Š x V v mm)

cena v Kč

2/1 panoramatická dvoustrana

420 x 285

350 000

4. strana obálky

210 x 285

280 000

2. nebo 3. strana obálky

210 x 285

250 000

1. pravá inzertní

210 x 285

260 000

1/1 strana

210 x 285

220 000

Velký roh (Junior page)

135 × 215

160 000

1/2 strany - na šířku
- na výšku

210 x 140
102 x 285

130 000

1/3 strany - na šířku (podval)
- na výšku

210 x 114
72 x 285

90 000

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.

Termíny vydání INDEX
25. 1. 2016

Vydání I.

15. 2. 2016

Vydání II.

7. 3. 2016

Vydání III.

11. 4. 2016

Vydání IV.

9. 5. 2016

Vydání V.

6. 6. 2016

Vydání VI.

27. 6. 2016

Vydání VII.

12. 9. 2016

Vydání VIII.

10. 10. 2016

Vydání IX.

7. 11. 2016

Vydání X.

12. 12. 2016

Vydání XI.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Uzávěrka pro objednávky: 15 pracovních dní před vydáním.
Uzávěrka pro podklady: 10 pracovních dní před vydáním.
Storno poplatky: 2
 1-15 pracovních dnů před uveřejněním – 50 %.
Od 14 pracovních dnů před uveřejněním – 100 %

Technické podmínky >
rozměr strany
210 x 285 mm (š x v)
57 g/m2 LWC, obálka 115 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(Magazín INDEX vychází 11x ročně, vždy v pondělí.)
Podklady a tisk: viz strana 22 - 24

ekonomický měsíčník deníku Lidové noviny – samostatně neprodejné – 29. 6. 2015: Firma izraeL – dr. zkáza věští konec bankovek – čajový byznys – miLiardová zmrzLina
cimrmanův internet – Fantastická ekonomika – o čem poradci nemLuví – kanceLáře advokátů – virtuáLní sport – spidermanova továrna – proFiL investora: rsj pe

04
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Magazín INDEX

autoutopie
udávají tón v technice a inovacích.
Fascinují nás, milujeme je, mění náš život i budoucnost.

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

týdeník téma

Platnost od 1. 1. 2016

STANDARDNÍ FORMÁTY (4C)

spad
(Š x V v mm)

zrcadlo
(Š x V v mm)

cena v Kč

2/1 panoramatická dvoustrana

420 x 285

386 x 261

350 000

4. strana obálky

210 x 285

181 x 261

240 000

2. strana obálky

210 x 285

181 x 261

220 000

3. strana obálky

210 x 285

181 x 261

210 000

1/1 strana

210 x 285

181 x 261

199 000

Velký roh (Junior page)

135 × 215

122 × 200

185 000

1/2 strany - na šířku
- na výšku

210 x 140
102 x 285

181 x 128
88 x 261

140 000

1/3 strany - na šířku (podval)
- na výšku

210 x 114
72 x 285

181 x 95
55 x 261

90 000

1/4 strany - roh
- na šířku (podval)
- na výšku

210 x 84
60 x 285

88 x 128
181 x 65
42 x 261

70 000

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
Vkládaná inzerce je možná.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Slevy a příplatky viz strana 17.
Uzávěrka pro objednávky: 1
 . uzávěrka pro objednávky 15 pracovních dní před vydáním.
Finální uzávěrka pro objednávky: 10 pracovních dní před vydáním.
Uzávěrka pro podklady: 5 pracovních dní před uveřejněním.
Storno poplatky: 21-15 pracovních dnů před uveřejněním – 50 %. Od 14 pracovních dnů před uveřejněním – 100 %
(vychází každý pátek kromě svátků)
Podklady a tisk: viz strana 22 - 24

Technické podmínky >
rozměr strany
210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 57 g/m2 LWC PERLENTOP GLOSS
Papír obálka: 115 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)

Nejtajemnější země světa
Sex s cizincem? Krutý trest
40/2015

Guru psychosomatiky:
Co říká duše skrz tělo

2. října 2015 / 25 Kč / předplatné 20 Kč / Slovensko 1,20 € / www.etema.cz

Foto: Shutterstock.com, montáž: TÉMA

Ibalgin, paralen,
acylpyrin...
Umějí tělu
i ublížit

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

Prokletí

růžového štěstí

Týdeník TÉMA
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DENÍKY | Regionální vydání

Inzertní část
1 mm/1 sl

TOP KOMBI

Plovoucí inzerát*
1 mm/1 sl

Ceny inzerce v Kč

po, út, st,
so

čt

čt (MFD)
pá (LN)

pá

po, út, st,
so

čt

čt (MFD)
pá (LN)

pá

vydání Oblast Praha

127

148

157

134

508

592

628

536

vydání Oblast Čechy

169

192

206

181

676

768

824

724

vydání Severní Morava

78

88

106

83

312

352

424

332

vydání Jižní Morava

63

73

91

67

252

292

364

268

Inzertní část

MF DNES
Ceny inzerce v Kč

1 mm/1 sl.

Plovoucí inzerát*
1 mm/1 sl.

1 řádek/1 sl

Ucho**
46 x 38 mm

po, út, st,
pá, so

čt

po, út, st,
pá, so

čt

po, út, st,
pá, so

čt

po, út, st,
pá, so

čt

vydání Oblast Praha
(Praha-město + Středočeský kraj)

102

126

219

270

408

504

13 260

16 380

vydání Praha-město

94

112

201

240

376

448

12 220

14 560

vydání Středočeský kraj

35

41

75

87

140

164

4 550

5 330

vydání Ústecký kraj nebo Jihočeský kraj nebo
Plzeňský kraj nebo Olomoucký kraj nebo Zlínský kraj

31

36

66

78

124

144

4 030

4 680

vydání Liberecký kraj nebo Královéhradecký kraj
nebo Pardubický kraj nebo Kraj Vysočina

28

32

60

69

112

128

3 640

4 160

vydání Karlovarský kraj

24

28

51

60

96

112

3 120

3 640

vydání Moravskoslezský kraj

42

49

90

105

168

196

5 460

6 370

vydání Jihomoravský kraj

46

56

99

120

184

224

5 980

7 280

Inzertní část
1 mm/1 sl

LIDOVÉ NOVINY

Plovoucí inzerát*
1 mm/1 sl

Ceny inzerce v Kč

po, út, st, čt, so

pá

po, út, st, čt, so

pá

vydání Oblast Praha***

57

66

228

264

vydání Oblast Čechy***

57

66

228

264

vydání Severní Morava nebo Jižní Morava***

29

31

116

124

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
Kalkulace pro krajská a regionální vydání inzertní kombinace Ultra Kombi je možná na vyžádání.
VYSVĚTLIVKY >
*

Inzerát (45 x 25 až 80 mm nebo 93 x 15 až 60 mm) umístěný v redakční části, minimálně ze 3 stran obklopený redakčním obsahem.

**	Na titul krajského sešitu MF DNES lze umístit i ucho o dvojnásobném rozměru – 92 x 38 mm.
V jednotlivých případech lze dle možností umístit krajské ucho i na titulní stranu deníku MF DNES.
***	Pro personální inzerci v příloze Manažeři v pohybu v Lidových novinách platí ve čtvrtek zvýhodněná nabídka Tandem (viz Slevy a příplatky - str. 17).
NÁŠ tip! >
Veškerá jednotlivá krajská vydání jsou mezi sebou vzájemně kombinovatelná.
2 krajská vydání = 20% sleva, 3 a více krajských vydání = 30% sleva.
Pro samostatnou kombinaci vydání Praha-město a vydání Středočeský kraj lze použít pouze cenu pro vydání oblast Praha.
Nevztahuje se na nabídku Tandem a na již zvýhodněné tarify: oblast Praha a Čechy, vydání Severní a Jižní Morava.
Inzeráty musí mít stejný motiv, rozměr, barevnost a musí být uveřejněny ve stejný den.
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Platnost od 1. 1. 2016

Uzávěrka pro objednávky: 3 pracovní dny před uveřejněním. Uzávěrka pro podklady: 2 pracovní dny před uveřejněním.
Storno poplatky: od 2 pracovních dnů před uveřejněním - 100 %.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Slevy a příplatky viz strana 17.
V krajském vydání je možnost inzerce v křížovce s příplatkem 25 % (rozměr inzerátu 93 x 55 mm).

Regionální vydání v deníku MF DNES >

4
1 = vydání Praha

3

5

2 = vydání Středočeský kraj

2

9

1 + 2 = vydání Oblast Praha

1

3 = Ústecký kraj
4 = Liberecký kraj

6

10

8

5 = Královéhradecký kraj

11

6 = Pardubický kraj
7 = Jihočeský kraj
8 = Plzeňský kraj

14

7

12

9 = Karlovarský kraj
10 = Moravskoslezský kraj
11 = Olomoucký kraj

13

12 = Zlínský kraj
13 = Jihomoravský kraj
14 = Kraj Vysočina

Regionální vydání v deníku Lidové noviny >

2
1
1 = Vydání Oblast Praha *
2 = vydání Oblast Čechy *

3

3 = vydání Severní Morava**
4 = vydání Jižní Morava
* Předplatitelé ve Středních

4

Čechách dostávají vydání
Oblast Praha.
** V okrese Uherské
Hradiště vychází vydání
Jižní Morava.

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y
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Platnost od 1. 1. 2016

Plošná inzerce
ŠxV
v mm

Ceny inzerce
v Kč
Tištěný náklad

Brno

Plzeň+KV nebo
PC+HK nebo
LC+UL nebo
Ostrava nebo
ZL+OL

JČ

Vysočina

Total

Bohemia

Praha +
střední
Čechy

308 000

248 000

205 000

60 000

30 000

12 500

5 500

5 000

Moravia

1/1 strana

204 x 286

358 367

302 699

236 423

127 452

79 658

65 208

42 385

42 385

1/2 strany - na výšku
- na šířku

99 x 286
204 x 142

180 976

152 863

119 394

64 363

40 227

32 930

21 404

21 404

1/3 strany
- na šířku (podval)

204 x 95

121 128

102 312

79 911

43 079

26 924

22 041

14 326

14 326

1/4 strany - na výšku
- na šířku (podval)

99 x 142
204 x 71

91 384

77 188

60 287

32 500

20 313

16 628

10 808

10 808

1/5 strany - na výšku
- na šířku

99 x 114
204 x 57

73 466

62 053

48 466

26 128

16 330

13 368

8 689

8 689

1/6 strany - na výšku
- na šířku

99 x 94
204 x 47

61 280

51 762

40 429

21 794

13 621

11 151

7 247

7 247

1/8 strany - na výšku
- na šířku

99 x 71
204 x 35

46 229

39 048

30 498

16 442

10 276

8 411

5 468

5 468

1/10 strany - na výšku
- na šířku

80 x 75
121 x 50

37 019

31 269

24 423

13 166

8 228

6 735

4 379

4 379

1/12 strany - na výšku
- na šířku

38 x 120
80 x 60, 121 x 40

30 927

26 123

20 402

11 000

6 874

5 627

3 658

3 658

1/16 strany - na výšku
- na šířku

38 x 90
80 x 45, 121 x 30

23 221

19 615

15 320

8 259

5 162

4 226

2 747

2 747

259

218

170

92

59

47

31

31

Cena za 1 mm/1sl.

Rubriková inzerce*
Ceny inzerce v Kč

Total

Praha

Bohemia

Moravia

1 mm/1 sl.

125

83

112

48

* Plošná inzerce na stránkách a v rubrikách
řádkové inzerce. (Šířka sloupců v mm:
32 - 66 - 100 - 134 - 168 - 202)

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Další formáty jsou možné.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Deník Metro: vychází v pondělí až pátek
U textových inzerátů, které jsou po grafické stránce podobné redakčnímu materiálu, si MAFRA vyhrazuje právo takový inzerát označit v horní části
jeho plochy nápisem inzerce o velikosti 10 bodů. Klientovi nevzniká nárok na snížení ceny inzerátu.
Slevy a příplatky: viz strana 17

Technické podmínky >
rozměr strany
Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm
Počet sloupců: 5
Šířka sloupce: 38 mm
Při počtu sloupců / Šířka v mm:
1/38 2/80 3/121 4/163 5/204
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

NÁŠ tip! >

Podklady
Technické podmínky jsou shodné s technickými podmínkami pro deník
MF DNES, viz strana 22 - 24.

Vedle standardních formátů existuje samostatná nabídka speciálních formátů: různé formáty na titulní straně, čtyřstrany,
ostrovní inzeráty, inzeráty zvláštních tvarů, rámy, junior page, přebaly a vlepy. Vzorník inzerátů a kalkulace ceny na vyžádání.
Sleva při objednání inzertní kombinace Ultra Kombi.
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Karlovarský
kraj

Jihočeský kraj

Královéhradecký
kraj

Pardubický
kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Jihomoravský
kraj

Moravskoslezský
kraj

Olomoucký
kraj

Zlínský kraj

Vysočina

820 378 121 427 79 784

Plzeňský kraj

Tištěný náklad

Platnost od 1. 1. 2016

Středočeský
kraj

ŠxV
v mm

Praha

Cena
inzerce
v Kč

Total

Týdeník | 5plus2

48 159

23 449

51 603

44 524

41 065

67 186

35 013

82 775

89 404

47 455

47 084

41 450

2/1 strany

428 x 286

1/1 strana

204 x 286 486 200 108 680 85 800

51 480

40 040

51 480

51 480

51 480

57 200

45 760

85 800

85 800

51 480

51 480

51 480

1/2 strany
na šířku

204 x 142 243 100 53 960

42 600

25 560

19 880

25 560

25 560

25 560

28 400

22 720

42 600

42 600

25 560

25 560

25 560

1/2 strany
na výšku

99 x 286

243 100 54 340

42 900

25 740

20 020

25 740

25 740

25 740

28 600

22 880

42 900

42 900

25 740

25 740

25 740

1/3 strany
na šířku

204 x 95

161 500 36 100

28 500

17 100

13 300

17 100

17 100

17 100

19 000

15 200

28 500

28 500

17 100

17 100

17 100

1/4 strany
na šířku

204 x 71

120 700 26 980

21 300

12 780

9 940

12 780

12 780

12 780

14 200

11 360

21 300

21 300

12 780

12 780

12 780

1/4 strany
na výšku

99 x 142

120 700 26 980

21 300

12 780

9 940

12 780

12 780

12 780

14 200

11 360

21 300

21 300

12 780

12 780

12 780

1/5 strany
na šířku

204 x 57

96 900

21 660

17 100

10 260

7 980

10 260

10 260

10 260

11 400

9 120

17 100

17 100

10 260

10 260

10 260

1/5 strany
na výšku

99 x 114

96 900

21 660

17 100

10 260

7 980

10 260

10 260

10 260

11 400

9 120

17 100

17 100

10 260

10 260

10 260

1/6 strany
na šířku

204 x 47

79 900

17 860

14 100

8 460

6 580

8 460

8 460

8 460

9 400

7 520

14 100

14 100

8 460

8 460

8 460

1/6 strany
na výšku

99 x 94

79 900

17 860

14 100

8 460

6 580

8 460

8 460

8 460

9 400

7 520

14 100

14 100

8 460

8 460

8 460

1/8 strany
na šířku

204 x 35

59 500

13 300

10 500

6 300

4 900

6 300

6 300

6 300

7 000

5 600

10 500

10 500

6 300

6 300

6 300

1/8 strany
na výšku

99 x 71

60 350

13 490

10 650

6 390

4 970

6 390

6 390

6 390

7 100

5 680

10 650

10 650

6 390

6 390

6 390

425

95

75

45

35

45

45

45

50

40

75

75

45

45

45

Cena za
1 mm/1sl.

972 400 217 360 171 600 102 960 80 080 102 960 102 960 102 960 114 400 91 520 171 600 171 600 102 960 102 960 102 960

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Další formáty jsou možné.
Slevy a příplatky: viz strana 17.
Ceny okresních vydání jsou uvedeny v samostatném ceníku týdeníku 5plus2.

Technické podmínky >
rozměr strany
Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm
Počet sloupců: 4
Šířka sloupce: 47 mm
Při počtu sloupců / Šířka v mm:
1/47 2/99 3/152 4/204
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

NÁŠ tip! >

Podklady
Technické podmínky jsou shodné s technickými podmínkami pro deník
MF DNES, viz strana 22 - 24.

Vedle standardních formátů existuje samostatná nabídka speciálních formátů: různé formáty na titulní straně, čtyřstrany,
ostrovní inzeráty, inzeráty zvláštních tvarů, rámy, junior page, přebaly a vlepy. Vzorník inzerátů a kalkulace ceny na vyžádání.
Sleva při objednání inzertní kombinace Ultra Kombi.

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

Týdeník | 5plus2

15

47 315

73 436

41 263

112 775 101 904

Vysočina

Liberecký kraj

50 774

Zlínský kraj

Ústecký kraj

57 103

Olomoucký
kraj

Pardubický
kraj

25 949

Moravskoslezský
kraj

Královéhradecký
kraj

58 159

Jihomoravský
kraj

Jihočeský kraj

1 128 378 406 211

Karlovarský
kraj

Tištěný náklad

Platnost od 1. 1. 2016

Plzeňský kraj

ŠxV
v mm

Praha a
Střední Čechy

Cena
inzerce
v Kč

Total

XXL | Inzertní nabídka

53 705

53 334

46 450

2/1 strany

428 x 286 1 207 961 626 907 150 579 107 744 124 904 150 579 150 579 159 159 141 999 218 315 241 634 150 579 150 579 124 904

1/1 strana

204 x 286 675 653 360 738

87 516

61 819

70 399

87 516

87 516

91 806

83 226

124 094 129 987

87 516

87 516

70 399

1/2 strany
na šířku

204 x 142 339 260 180 732

43 793

30 963

35 223

43 793

43 793

45 923

41 663

62 120

64 794

43 793

43 793

35 223

1/2 strany
na výšku

99 x 286

339 260 181 314

43 928

31 068

35 358

43 928

43 928

46 073

41 783

62 345

65 121

43 928

43 928

35 358

1/3 strany
na šířku

204 x 95

226 102 120 928

29 356

20 720

23 570

29 356

29 356

30 781

27 931

41 568

43 392

29 356

29 356

23 570

1/4 strany
na šířku

204 x 71

169 667

90 829

22 056

15 561

17 691

22 056

22 056

23 121

20 991

31 210

32 517

22 056

22 056

17 691

1/4 strany
na výšku

99 x 142

169 667

90 829

22 056

15 561

17 691

22 056

22 056

23 121

20 991

31 210

32 517

22 056

22 056

17 691

1/5 strany
na šířku

204 x 57

136 292

72 973

17 721

12 502

14 212

17 721

17 721

18 576

16 866

25 073

26 116

17 721

17 721

14 212

1/5 strany
na výšku

99 x 114

136 292

72 973

17 721

12 502

14 212

17 721

17 721

18 576

16 866

25 073

26 116

17 721

17 721

14 212

1/6 strany
na šířku

204 x 47

112 943

60 542

14 708

10 370

11 780

14 708

14 708

15 413

14 003

20 791

21 606

14 708

14 708

11 780

1/6 strany
na výšku

99 x 94

112 943

60 542

14 708

10 370

11 780

14 708

14 708

15 413

14 003

20 791

21 606

14 708

14 708

11 780

1/8 strany
na šířku

204 x 35

84 583

45 398

11 033

7 776

8 826

11 033

11 033

11 558

10 508

15 582

16 150

11 033

11 033

8 826

1/8 strany
na výšku

99 x 71

85 263

45 698

11 101

7 829

8 894

11 101

11 101

11 633

10 568

15 695

16 313

11 101

11 101

8 894

Nestandardní formáty jsou možné po dohodě. Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
Inzeráty musí mít stejný motiv, rozměr a barevnost a musí být uveřejněny ve stejný den.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Podmínky poskytnutí: 	XXL zahrnuje tituly Metro a 5plus2. Lze uplatnit pro jednoho zadavatele i v případě inzerce různého
obsahu inzerce (např. odlišné produkty), stejně jako na inzerci v různé dny v rámci jednoho kalendářního týdne.
Vkládaná inzerce:

Ceny a technické podmínky viz strana 19.

Potvrzení objednávky: Potvrzení objednávky v rámci XXL provede obchodní oddělení deníku Metro.
Slevy:

16
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Slevy, příplatky a vzorový výpočet ceny inzerátů v denících

MF DNES, LN
za plochu
- dohoda na mm

Slevy

MF DNES, LN, Metro, 5plus2
za počet - několikeré
zveřejnění ve stejné velikosti

3%

3 a více

5%

od 5 000 mm

6 a více

10 %

od 10 000 mm

12 a více

15 %

od 20 000 mm

24 a více

20 %

od 40 000 mm

48 a více

Speciální kalkulace možná

od 60 000 mm

60 a více

Příplatek za umístění:

Příplatek

Plošná inzerce na titulní straně (MF DNES, LN)
mimo předdefinovaných formátů uvedených na str. 4. tohoto ceníku*

350 %
z redakční ceny inzerátu

Plošná inzerce na poslední straně (MF DNES, LN)

350 %

plošná inzerce na straně A3 (MF DNES, LN)

100 %

Příplatky za umístění v redakční části.
Inzerát umístěný na jedné straně ve velikosti:

Příplatek

do 1/3 strany**

100 %

do 1/2 strany

50 %

od 1/2 strany

bez příplatku

Příplatek za pevnou pozici***

Příplatek

1. pozice inzerátu (strana A5) o velikosti 1/2 strany a větší

15 %

2. pozice inzerátu (strana A7) o velikosti 1/2 strany a větší

10 %

Příplatky za uveřejnění pod značkou

Příplatek

vyzvednutí osobně

50 Kč

zaslání poštou, e-mailem

100 Kč

zaslání poštou do zahraničí

300 Kč

nabídka TANDEM – zvýhodnění opakované Personální inzerce
Tandem „2 za 1,5“

2 inzeráty v 8 dnech

sleva 25 %

Tandem „3 za 2“

3 inzeráty v 15 dnech

sleva 30 %

K personální inzerci v deníku MF DNES získáte zdarma 14denní
překlopení tištěného inzerátu na internetový pracovní portál
JobDNES.cz
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Všechny slevy se počítají pro jednoho
inzerenta a nemohou se sčítat.
Samostatná roční dohoda na TOP KOMBI není nutná,
pro výši poskytnutých slev v TOP KOMBI je rozhodující
počet mm a opakování dosažených v MF DNES.
Počet mm a počet opakování v MF DNES
a LN se nesčítá.

* Nestandardní formáty inzerce na titulní straně jsou
možné pouze po dohodě.

** V deníku Metro a týdeníku 5plus2 je na redakční
straně formát menší než 1/3 strany možný, ale
cena a příplatek jsou počítány z velikosti 1/3
strany.
V deníku MF DNES a LN je na redakční straně
možný formát již od 278 mm. Pro menší formáty
jsou cena a příplatek počítány z velikosti 278 mm.
*** U menších inzerátů je tento příplatek
nahrazen redakčním příplatkem.

Platí pro MF DNES, LN, TOP KOMBI a ULTRA KOMBI
Nabídka Tandem je určena pouze pro personální inzerci vydanou
v út, čt, so (MFD), čt (LN), pá (5plus2), st (Metro).
Výjimky: v MF DNES neplatí pro řádkovou personální inzerci ve vydání
Praha-město a ve vydání Oblast Praha; v LN platí pro inzerci od velikosti
200 mm plochy.
Pravidla: Tandem se zadává jako jedna objednávka, ale každý inzerát je
fakturován zvlášť, vždy se slevou 25 % (kombinace dvou inzerátů) nebo
30 % (kombinace tří inzerátů). Na tuto nabídku se nevztahuje možnost
kombinačních slev mezi krajskými vydáními.

Slevy, příplatky a vzorový výpočet ceny inzerátů v denících
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Slevy, příplatky a vzorový výpočet ceny inzerátů v denících

VZOROVÝ VÝPOČET CENY INZERÁTU >
(základní cena = počet sloupců x výška inzerátu v mm x tarif za 1 mm sloupce)
Celostátní vydání MF DNES, všední den, výška 139 mm, 2 sloupce, plnobarevný inzerát 4C, umístění v redakční části
Velikost inzerátu (2 sloupce x 139 mm)

278 mm

Základní cena (278 mm x 277 Kč)

77 006 Kč

Příplatek za umístění v redakční části (100 % ze 77 006 Kč)

77 006 Kč

Výsledná cena (bez DPH)

154 012 Kč

Celostátní vydání MF DNES, všední den, výška 80 mm, 1 sloupec, sleva za počet opakování, bez požadavku na redakční umístění
Velikost inzerátu (1 sloupec x 80 mm)

80 mm

Základní cena (80 mm x 277 Kč)

22 160 Kč

Sleva za počet opakování (15 % z 22 160 Kč)

- 3 324 Kč

Výsledná cena (bez DPH)

18 836 Kč

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Příplatek za umístění v křížovce:
K ceně inzerátu v křížovce (2 sloupce x 55 mm) se připočítává příplatek 25 %.
Příplatek za vázanou inzerci:
K ceně druhého inzerátu a dalších navázaných se připočítává dodatečný příplatek 15 %.
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Vkládaná inzerce

Platnost od 1. 1. 2016

Ceny v Kč
(platí pro vkládání
a všívání)

kombinovaný
vklad
ULTRA KOMBI
*

kombinovaný
vklad
TOP
KOMBI
**

Deníky:
MF DNES,
Lidové noviny

Deník Metro,
týdeník
5plus2

Magazíny:
ONA DNES, DOMA
DNES, Téma,
citylife,
Esprit, INDEX

do 10 g/kus

1,25

1,35

1,45

1,25

1,60

do 20 g/kus

1,45

1,55

1,65

1,45

1,90

do 30 g/kus

1,65

1,75

1,85

1,65

2,10

do 40 g/kus

1,85

1,95

2,05

1,85

2,40

do 50 g/kus

2,05

2,15

2,25

2,05

2,70

*	vklad do celostátního
vydání MF DNES, LN,
Metro a 5plus2
**	vklad do celostátního
vydání MF DNES a LN
	Po dohodě i jiné
případy, např.: vložení
do celého nákladu
konkrétního kraje,
všem předplatitelům
a podobně.

Při hmotnosti nad 50 g/kus bude cena stanovena dohodou (platí i pro vlepování).

Slevy

Opakování

Počet kusů
Ultra KOMBI,
TOP KOMBI,
MFD

Počet kusů
LN

Počet kusů
Metro nebo
5plus2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Uzávěrka pro objednávky:
Pro deníky 7 dnů před uveřejněním.
Pro magazíny 21 dnů před uveřejněním.
Potvrzení objednávky do 3 dnů po dodání makety.

3%

3x

500 000

200 000

500 000

5%

6x

1 000 000

350 000

1 000 000

Termíny dodání: deník 3 pracovní dny před uveřejněním.
Týdenní magazín 5 pracovních dnů před uveřejněním.

10 %

8x

1 500 000

500 000

1 500 000

15 %

10 x

2 000 000

650 000

2 000 000

Storno poplatky
30–16 dnů před uveřejněním: 50 %
Od 15 dnů před uveřejněním: 100 %

20 %

12 x

2 500 000

800 000

2 500 000

Vklady ve více krajských vydáních v jeden den od jednoho klienta se počítají jako jeden
vklad. Vložené kusy se načítají.

Nejpozději 5 pracovních dnů před uveřejněním
zákazník dodá 5 ks vzorových příloh do obchodního
odd. MAFRA, a. s.
Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
Tištěné náklady deníků viz strana 19.

Na vkládanou inzerci se nevztahují slevy z rámcové smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno
výslovně jinak.

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro vlep na titulní stranu novin >
1. Vlastnosti a specifikace příloh
Formáty a gramáž pro jednotlivé listy
- nejmenší možný formát 105 x 148 mm do magazínu nebo
105 x 210 mm do deníku, gramáž použitého papíru nesmí
být nižší než 170 g/m2, ale ne vyšší než 200 g/m2
- pro A4 a A5 – gramáž nesmí být nižší než 120 g/m2
- největší možný formát pro deník 230 x 310 mm, magazín
200 x 270 mm, gramáž papíru 120 g/m2
- větší formáty A2, A3 musí být složeny na A4, gramáž
papíru nesmí být nižší než 60 g/m2 (A2) nebo
80 g/m2 (A3)
Formáty a gramáž pro vícestránkové přílohy (A4, A5 a A6)
- 4
 až 6 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší
než 80 g/m2 (případně přeložit)
- 8 a více stran – minimální gramáž 52 g/m2
2. Kvalita dodávky příloh
Přílohy musí být bezzávadně zpracovatelné, bez dodatečné
manuální úpravy.

Přílohy slepené, elektrostaticky nabité nebo zvlhlé, s ohnutými
rohy nebo jinak poškozené a přílohy s oltářním ohybem nebo
leporelo nemohou být zpracovány.
U vícestránkových příloh o velikosti A4 musí být ohyb na delší straně. Ořez musí být proveden v pravém úhlu, musí být
rovný a hladký, ve velikosti formátu.
Zpracování příloh obsahujících vzorky zboží není možné zpracovat, zvláštní formáty jsou zpracovávány až po vyzkoušení.

opatřit fólií a zapáskovat přes dřevěný kryt – pozor na
poškození příloh.
Paletové průvodky se ukládají na dvě strany stohu na paletě
a musí obsahovat tyto údaje:
Odesílatele a příjemce, objednavatele vkládání, označení
(název) přílohy, termín vkládání, titul a jednotku vykrytí
(vydání), počet příloh v balíku, na paletě a celkem, počet palet
celkem a číslo jednotlivé palety.

3. Přeprava a balení příloh
Pro přepravu prospektových příloh je nutno používat stabilní
palety. Palety je nutné přesně stohovat, vrstvy prokládat
kartonem, vrchní vrstvu překrýt dřevěným krytem. Balíky
v jedné nezkřížené vrstvě (hřbety k jedné straně!) musí mít
stejnou výšku (8 až 10 cm), balíky nezavazovat, neovíjet
páskou, nebalit.
Přílohy musí být chráněny proti poškození při přepravě
a proti pronikání vlhkosti.
Každá paleta musí být označená – analogicky k dodacímu
listu, na dně strany stohu uložit balíkovou průvodku, stoh

4. Ostatní
V případě výrazné prezentace jména, produktu či služby
dalšího klienta ve vkládané inzerci je nutná předchozí individuální dohoda o ceně. V případě nedominantního zveřejnění
se účtuje příplatek 15 % z ceny zakázky za každého klienta.
V případě dodržení technických podmínek je úspěšnost
vkladu cca 98 %. Při nedodržení pokynů úspěšnost vkladu
úměrně klesá a MAFRA, a. s., si vyhrazuje právo na
nepřevzetí, resp. nevložení (případně změnu termínu)
prospektových příloh!

NÁŠ tip! >
Tisk i případný grafický návrh prospektové vkládané přílohy, včetně dopravy na místo vložení, je možné zajistit prostřednictvím obchodního oddělení
MAFRA, a. s. Kalkulace na vyžádání.
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Vlep na titulní stranu

Platnost od 1. 1. 2016

VLEP NA TITULNÍ STRANU
Ceny v Kč

Formát
(Š x V v mm)

Cena
ULTRA KOMBI
(MFD + LN
+ METRO
+ 5plus2)

Cena
TOP KOMBI
(MFD + LN)

Cena za 1 titul
MF DNES nebo
Lidové noviny

Cena za 1 titul
Metro nebo
5plus2

štítek A6 (potištěný z jedné nebo dvou stran)

105 x 148

2,30

2,50

2,80

2,30

štítek A7 (potištěný z jedné nebo dvou stran)

74 x 105

1,80

2,00

2,30

1,80

Ceny jsou uvedeny bez započtení slev a DPH.
Na vlepovanou inzerci se nevztahují slevy z rámcové smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno výslovně jinak.

JAK LEGALIZOVAT
ČERNOU STAVBU
30 000 staveb ročně v Česku bez povolení Str. 6 a 7
MLADÁ FRONTA

SPECIÁL:
REKONSTRUKCE
DOMŮ A BYTŮ
Magazín DOMA DNES

středa 21. 10. 2015

18 Kč

PRAŽSKÉ VYDÁNÍ

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >

Statika domů ohrožuje životy,
dozvěděli se obyvatelé pěti bytovek
Stavitel chce, aby se lidé na několik
týdnů odstěhovali. Musí opravovat

Supermarkety o svátcích mají zavřít. Návrh podporuje většina poslanců

Uzávěrka pro objednávky: 14 dnů před uveřejněním.
Současně s objednávkou klient dodá vzorek do obchodního odd. MAFRA, a. s.

Zákaz nakupování
Ondřej Leinert
s přispěním Jana Brože
PRAHA „Na státní svátek 28. září
máme pro vás otevřeno jako každý
jiný den,“ tuto větu si už zákazníci
příští rok na vývěskách obchodních řetězců zřejmě nepřečtou.
A nejen 28. září.
Poslanci totiž včera souhlasili s návrhem, který zakáže prodej v supermarketech a hypermarketech během sedmi vybraných státních svátků. A v ten osmý, Štědrý den, pracovní dobu značně zkrátí. Řetězce
budou muset v pravé poledne zavřít.

Zákon ještě neplatí, ve Sněmovně
prošel teprve prvním čtením.
Podle informací MF DNES má však
velmi slušnou šanci na definitivní
schválení.
Změnu téměř jednohlasně – až na
jednoho – podporují poslanci
ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, dohromady tak mají 96 hlasů. Při plné účasti
ve Sněmovně tak stačí ke schválení
dalších pět hlasů. Ty určitě nepřijdou od poslanců TOP 09 a ODS,
kteří jsou proti s odkazem na to, že
stát nemá nikomu diktovat, kdy
může podnikat.
Podporu zákonu však zvažují někteří poslanci ANO a Úsvitu.
„Nemyslím si, že všechno u nás

Fakta
O kterých svátcích mají
supermarkety zavřít
1. ledna Nový rok, Den obnovy
samostatného českého státu
Velikonoční pondělí (pohyblivé
datum)
8. května Den vítězství
28. září Den české státnosti
28. října Den vzniku samostatného československého státu
24. prosince Štědrý den
(supermarkety smějí prodávat
dopoledne do 12.00)
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

řeší trh. Nechat to jen na tom, jestli
mají řetězce dost zákazníků, mi nepřijde dobré,“ říká třeba Jana Lorencová (ANO).
Většina poslanců hnutí ANO „poslouchá svého šéfa“ – a hlasuje tak
jako Andrej Babiš, který včera byl
pro to, aby návrh Sněmovna rovnou smetla ze stolu. Avšak jak poslanci ANO, tak Úsvitu budou mít
při dalším hlasování volné ruce –
při debatě v obou klubech o návrzích zaznívalo totiž tolik názorů, že
si šéfové netroufli poslance zavázat, jak by měli hlasovat.
A svobodu budou mít poslanci
i pro případné změny návrhu. Třeba někteří komunisté už se nechali

slyšet, že když změnu, tak pořádnou – obchody chtějí zavřít i v neděli. To však nepodporuje ani autor
návrhu, senátor František Bublan.
„To už by byl příliš velký zásah,“
říká. Je prý však ještě ochoten přemýšlet o výčtu státních svátků, během kterých má být zavřeno.
Pokud zákon začne platit, změnu
pocítí hlavně zákazníci a zaměstnanci supermarketů a hypermarketů. Rozhodující je velikost prodejní
plochy: zavřít na vybrané svátky budou muset všechny obchody přesahující 200 metrů čtverečních. Večerek či malých prodejen smíšeného
zboží se tak úprava nedotkne.
Pokračování na str. 2

Chládek
se vrací do
politiky Str. 2

Čech vychytal Bayern Český brankář Arsenalu zářil v Lize mistrů
Koženého
přízrak stále
straší Str. 4

Termíny dodání do tiskárny: 2 pracovní dny před uveřejněním.
Tištěné náklady deníků viz strana 19.

Klíčový zákrok Petr Čech vyráží střelu Lewandowského (v černém). Arsenal vzápětí vstřelil gól a v závěru přidal další. Londýnský tým porazil favority z Mnichova 2:0. Foto: AP

Bourání černých staveb
zřejmě zaplatí stát
PRAHA Na třicet tisíc černých staveb vyroste v Česku za jediný rok.
Jen zlomek úřady přikážou zbourat. Obávají se zdlouhavých soudních sporů a velmi často raději
„dům bez razítek“ dodatečně
schválí, protože donutit majitele,
aby ho zboural sám, je takřka nemožné a obce na to nemají peníze.
Ombudsmanka Anna Šabatová navrhuje, aby vznikl státní fond, z ně15246

9

hož by se demolice „nejkřiklavějších“ černých staveb platily. Na zákonu, který by dal úředníkům nebývale silnou zbraň, už pracují zástupci krajů, obcí a tří ministerstev.
„Právo na odstranění nepovolené
stavby je dnes nevymahatelné. Pokud se návrh podaří prosadit, bude
to znamenat velké posílení práva a
autority stavebních úřadů,“ říká Šabatová. (švc) Více na str. 6 a 7
MF DNES XXVI/246
Předplatné 225 555 566
www.mfdnes.cz

Více na str. 20

Uprchlická
krize Evropu
nepoloží Str. 12

Válka policejních inspektorů
Jakub Pokorný, Marek Přibil
reportéři MF DNES
OSTRAVA Ředitel policejní inspekce GIBS Ivan Bílek má další problém zrovna ve chvíli, kdy musí na
pohovor k premiérovi kvůli olomoucké korupční kauze. Tentokrát
pro změnu v Ostravě.
Zatímco v Olomouci čelí Bílek podezření, že jeho inspektoři „neviděli, neslyšeli a ti, kdo ano, museli

jít“, v Ostravě čelí trestnímu oznámení. Podal je šéf tamního oddělení inspekce Jan Michel za to, že ho
Bílek dal sledovat a odposlouchávat operativní technikou. A že na
něj vedení nastražilo past v testu
spolehlivosti za použití falešného
novináře. Michel testem neprošel
proto, že si nechal na schůzce s domnělým redaktorem zaplatit oběd.
Podobné případy se v GIBS staly
už v minulosti a většinou končily
odchodem sledovaných. Michel se

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

však chce bránit aktivněji. „V této
fázi nemohu bohužel podávat žádná vyjádření a nic potvrdit. Porušil
bych interní předpisy,“ řekl pouze
Michel, jenž podle informací MF
DNES patří v generální inspekci k lidem s lepším kreditem.
GIBS případ nekomentuje. Michelovu verzi však potvrdily čtyři různé zdroje včetně poslankyně Jany
Lorencové. „Trestní oznámení podal,“ řekla Lorencová.
Více čtěte na str. 3

Tenor, jemuž
ženy házejí
prádlo Str. 10
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

771210 116058

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro vlep na titulní stranu novin >
1. Specifikace inzertních štítků
Formáty, druh a gramáž papíru:
formát A6 (105 x 148 mm) nebo A7 (74 x 105 mm)
- papír ofsetový bezdřevý bez povrchové úpravy nebo matná
křída bez povrchové úpravy:
min. gramáž pro A6 je 170 g/m2, pro A7 je 130 g/m2
- papír lesklá křída bez povrchové úpravy:
min. gramáž pro A6 je 200 g/m2, pro A7 je 150 g/m2
2. Kvalita dodávky inzertních štítků
Dodané inzertní štítky musí být okamžitě bezzávadně
zpracovatelné, aniž by byla nutná dodatečná manuální úprava
nebo manipulace.
Inzertní štítky slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky
nabité nebo zvlhlé nemohou být dále zpracovány.
Inzertní štítky s ohnutými rohy (resp. hranami), zmačkanými
přehyby nebo faldy rovněž nemohou být zpracovány.
Ořez musí být proveden v pravém úhlu, ve velikosti formátu,
bez nerovností a nesmí vykazovat trhavé řezy tupým nožem
na střihu.
Zpracování inzertních štítků zvláštních formátů není možné.
3. Přeprava a balení inzertních štítků
Balení v krabicích
Pro přepravu inzertních štítků požadujeme používat krabice.
Inzertní štítky mohou být uloženy nastojato, nesmí být
přetočen rub a líc inzertního štítku, pata inzertního štítku musí
být v celé krabici jednotná. Lícovou stranou se myslí ta
strana, která nebude přilepena. Inzertní štítky mohou být

uloženy v krabicích i naležato, rovněž nesmí být přetočen
rub a líc inzertního štítku. Pata inzertního štítku musí být
v celé krabici jednotná. Inzertní štítky musí být chráněny
proti škodám při přepravě (mechanickému namáhání) a proti
vniknutí vlhkosti.
Označení krabic
Každá krabice musí být označena těmito údaji:
název novin (do kterých se má lepit), mutace, vydání
(do kterého se má lepit), počet inzertních štítků v krabici,
pořadové číslo krabice.
Balení krabic na paletách
Pro přepravu krabic s inzertními štítky mohou být použity
plastové (dřevěné) stabilní Europalety na více použití
o rozměrech 80 x 120 cm.
Krabice na paletách je nutné přesně stohovat, aby vnější
hrany byly hladké a nepřesahovaly rozměr palety.
Maximální výška stohu včetně palety – 110 cm.
Maximální váha stohu včetně palety – 700 kg.
Palety musí umožňovat najetí vysokozdvižným vozíkem
nebo paletovým vozíkem za všech stran.
Každá paleta musí být zřetelně označena analogicky
k dodacímu listu (viz paletová průvodka).
Balení palet
Na dvě strany stohu uložit paletovou průvodku (viz dále).
Stoh obalit fólií.
Průvodní doklady inzertních štítků
Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji
na dodacím listu.

Paletové průvodky se ukládají na dvě strany stohu na paletě
a musí obsahovat tyto údaje: název novin, mutace (na které
se má lepit), název inzertních štítků (které se mají lepit),
datum vydání, počet krabic na paletě, počet inzertních štítků
v dodávce celkem, počet palet v dodávce celkem, pořadové
číslo palety, váha palety, adresa dodavatele, jméno a telefon.
Dodací list musí obsahovat tyto údaje: název novin (na které
se má lepit), název inzertních štítků (které se mají lepit),
datum vydání, objednatel inzertních štítků, počet palet
v dodávce celkem, počet výtisků inzertních štítků v dodávce
celkem, datum dodání inzertních štítků od výrobce,
odesílatel, příjemce.
4. Tiskárny Mafraprint - kontakty
Tiskárna Praha: Tiskařská 2, 108 00 Praha 10,
vedoucí oddělení řízení výroby, tel.: 225 068 403
Tiskárna Olomouc: Pavelkova 7, 772 00 Olomouc,
vedoucí oddělení řízení výroby, tel.: 583 803 127
5. Grafické zpracování podkladů pro tisk v MAFRA, a. s.
Podklady v elektronické podobě ve formátu PDF + kontrolní
nátisk. Minimální rozlišení 300 dpi. Doporučený ICC profil
pro separaci do CMYK – Fogra 39L.
Barvy pouze v režimu CMYK.
Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky
4 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu
od okraje štítku 4 mm.

NÁŠ tip! >
Tisk štítků i případný grafický návrh štítků na titulní stranu, včetně dopravy na místo vlepení, je možné zajistit prostřednictvím obchodního oddělení
MAFRA, a. s. Kalkulace na vyžádání.
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Tištěné náklady deníků MFD
(orientační)

po s magazínem
ONA DNES

út s magazínem
AUTO DNES

st s magazínem
DOMA DNES

čt s magazínem
DNES+TV

pá s magazínem
RODINA DNES

so s magazínem
VÍKEND DNES

celostátní vydání

173 700

134 300

142 200

287 200

137 100

179 200

vydání Praha

39 000

30 000

31 500

63 000

31 000

35 000

vydání Středočeský kraj

15 000

11 200

12 000

26 500

11 500

16 000

vydání Ústecký kraj

8 700

7 000

7 400

14 000

7 000

8 700

vydání Liberecký kraj

7 500

6 000

6 300

12 600

6 000

7 900

vydání Královéhradecký kraj

8 400

6 500

7 000

14 700

6 600

9 100

vydání Pardubický kraj

7 300

5 600

6 200

13 100

5 600

7 900

vydání Jihočeský kraj

10 700

7 600

8 400

17 000

7 900

10 700

vydání Plzeňský kraj

9 800

7 700

8 100

15 100

7 800

9 900

vydání Karlovarský kraj

4 300

3 600

3 700

5 400

3 600

4 300

vydání Kraj Vysočina

7 300

5 600

5 900

12 600

5 600

7 700

vydání Moravskoslezský kraj

16 700

13 300

14 100

27 400

13 500

19 400

vydání Olomoucký kraj

8 800

6 600

6 900

15 000

6 600

9 600

vydání Zlínský kraj

10 500

8 000

8 500

18 300

8 200

11 600

Brno + Jihomoravský kraj

19 700

15 600

16 200

32 500

16 200

21 400

Tištěné náklady deníků LN
(orientační)

všední

pá s magazínem
Pátek LN

sobota

celostátní vydání

39 300

39 000

39 800

39 100

69 000

60 600

vydání Praha

15 800

15 700

16 000

15 700

25 200

22 000

vydání Čechy

12 400

12 400

12 500

12 400

23 300

20 000

vydání Morava

6 400

6 300

6 500

6 300

11 800

10 700

vydání Brno

4 700

4 600

4 800

4 700

8 700

7 900

Tištěné náklady deníků Metro
(orientační)

po-pá

Tištěné náklady týdeníků 5plus2
(orientační)

pá

celostátní vydání

308 000

celostátní vydání

820 000

Místa dodání letáků
Místa dodání letáků pro vkládanou inzerci a štítků pro vlep na tiTulní stranu novin

Místa dodání:

MAFRA, a. s.
Tiskárna Praha
Tiskařská 2/625
Praha 10, Malešice
Tel.: 225 068 403

MAFRA, a. s.
Tiskárna Olomouc
Pavelkova 7
Olomouc
Tel.: 583 803 127

Severotisk,
spol. s r. o.
Mezní 7
Ústí nad Labem
Tel.: 472 770 180

Svoboda Press, s. r. o.
Sazečská 560/8
Praha 10
Tel.: 266 021 101

Deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro,
Týdeník 5plus2
Magazíny ONA DNES,
City Life, INDEX, TÉMA
Magazíny Esprit
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TISK >
Deníky MF DNES, Lidové noviny,
Metro, týdeník 5plus2
Technika tisku: ofsetový novinový tisk
Barva: barevně na všech stránkách
Nárůst hodnoty odstínu
ve středních hodnotách:
černá, azurová, purpurová, žlutá: 25 % ± 2 %
• Deníky MF Dnes a LN 285 x 435 mm (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m2
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vycházejí denně kromě nedělí a svátků)
• Deník Metro 204 x 286 mm (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m2
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vychází od pondělí do pátku kromě svátků)
• Týdeník 5plus2 204 x 286 mm (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m2
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)

Magazíny (LK = lesklá křída, MK = matná křída)
Technika tisku: ofsetový tisk
Barva: barevně na všech stránkách
• ONA DNES 210 x 285 mm (š x v)
Papír: 57 g/m2 UPM Smart
Tiskový rastr: 52 linek/cm (133 lpi)
(vychází každé pondělí kromě svátků)
• AUTO DNES 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: UPM News 45 g/m2
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každé úterý kromě svátků)

• Pátek LN 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 60 g/m2 UPM Brite 80C
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)
• Víkend 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 52 g/m2 UPM Brite 76C
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každou sobotu kromě svátků)
• City Life 217 x 297 mm (š x v)
Papír vnitřek: 80 g/m2, UPM STAR SILK
obálka 170 g/m2 – LK, lak
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází poslední pátek v měsíci kromě svátků)
• Esprit 236 x 297 mm (š x v)
Papír vnitřek: 80 g/m2, UPM STAR SILK
obálka 170 g/m2 – MK, lak
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází první středu v měsíci kromě svátků)
• týdeník TÉMA 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 57 g/m2 LWC PERLENTOP GLOSS
obálka 115 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)
• INDEX 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 57 g/m2, LWC PERLENTOP GLOSS
obálka 115 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází 1x měsíčně v pondělí)

• DOMA DNES 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 60 g/m2 UPM Brite 80C
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každou středu kromě svátků)
• DNES+TV 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 60 g/m2 UPM Brite 80C
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý čtvrtek kromě svátků)
• Rodina 210 x 285 mm (š x v)
Papír vnitřek: 52 g/m2 UPM Brite 76C
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m2 – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)
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Technické údaje a podmínky
Formáty, zrcadlo, šířka sloupců >

MF DNES, Lidové noviny
(berlínský formát)
Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška
Počet sloupců: 6 / Šířka sloupce: 45 mm
Mezera mezi sloupci: 3 mm
Šířka při počtu sloupců:
1 sl.: 45 mm
2 sl.: 93 mm
3 sl.: 141 mm
4 sl.: 189 mm
5 sl.: 237 mm
6 sl.: 285 mm
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm
Metro (formát tabloid)
Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm
Počet sloupců: 5 / Šířka sloupce: 38 mm
Mezera mezi sloupci: 3 mm
Šířka při počtu sloupců:
1 sl.: 38 mm
2 sl.: 80 mm
3 sl.: 121 mm
4 sl.: 163 mm
5 sl.: 204 mm
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm
týdeník 5plus2 (formát tabloid)
Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm
Počet sloupců: 4 / Šířka sloupce: 47 mm
Mezera mezi sloupci: 3 mm
Šířka při počtu sloupců:
1 sl.: 47 mm
2 sl.: 99 mm
3 sl.: 152 mm
4 sl.: 204 mm
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm
Základní formáty inzerce formátu tabloid = 204 x 286 Metro,
týdeník 5plus2, mimořádné přílohy MF DNES
1/1 strana
1/1 strana – profil firmy
(pouze MF DNES)
1/2 strany – na šířku
1/2 strany – na výšku
1/3 strany – na šířku
1/4 strany – na šířku (podval)
1/4 strany – na výšku (roh)
2/1 panoramatická dvoustrana
Malé formáty – moduly:
1/5
1/6 šířka
1/6 výška
1/8 šířka
1/8 výška
Libovolné formáty

w w w. m a f r a . c z / s l u z b y

204 x 286 mm
204 x 279 mm
204 x 142 mm
99 x 286 mm
204 x 95 mm
204 x 71 mm
99 x 142 mm
428 x 286 mm
99 x 114 mm
204 x 47 mm
99 x 94 mm
204 x 35 mm
99 x71 mm
sloupec x výška

Platnost od 1. 1. 2016

Technické podmínky pro
dodání podkladů – DENÍKY >
Deníky MF DNES, Lidové noviny,
Metro, týdeník 5plus2 a mimořádné
přílohy deníku MF DNES
1. Podklady
k výrobě v MAFRA, a. s.:
Polotónové, kvalitní černobílé nebo
barevné fotografie, loga na křivky.
2. Podklady
	v elektronické podobě:
Soubory PDF případně EPS nebo PostScript,
kompozitní, které mají zapracované obrázky
a fonty. Obrazové polotónové předlohy
s minimálním rozlišením 250 dpi. Vydavatelství
může na vyžádání předložit zákazníkovi vlastní
simulovaný nátisk na novinovém
papíru pro barevnou korekturu.
Plnobarevné inzeráty (4C)
Při převodu z RGB do CMYK je nutné
použít parametry převodu definované
vydavatelstvím, případně ICC profil definovaný
a dodaný vydavatelstvím.
Soubor převodu z RGB do CMYK
– ICC profil tiskového stroje je k dispozici na
http://www.mafra.cz/sluzby – respektive:
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_
all\cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-smagaziny.htm&menu=
Dole na www stránce:
Důležité informace a dokumenty
Součet čtyř barev maximálně 240 %
(v neutrální šedé), tzn.: maximální
pokrytí archu barvou v libovolném
místě nesmí překročit 240 %!
Při zpracování lze využít vzorník barevné
škály v novinovém tisku Mafra, a. s., který
vám poskytneme na vyžádání.
Podrobné technické podmínky naleznete
v Technických podmínkách na internetu:
http://www.mafra.cz/sluzby.
Zde též podrobné informace o doporučeném
ICC profilu pro převod bitmapových obrazů
z RGB do CMYK.
Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny
Do dokumentu nevkládat pasovací
značky ani spadávku.
Pro černé písmo nepoužívat barvu
složenou ze všech CMYK barev.

Technické údaje a podmínky

23

Technické údaje a podmínky

Platnost od 1. 1. 2016

Technické podmínky pro
dodání podkladů – MAGAZÍNY >
Magazíny ONA DNES, city life, Esprit, TÉMA, INDEX
1. Podklady k výrobě v MAFRA, a. s.:
Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.
2. Podklady v elektronické podobě: Soubory PDF, případně EPS nebo
PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové
předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk. Součet čtyř barev max.
300 %. Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 4 mm od čistého formátu,
bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 4 mm. V případě vazby V2 je bezpečná
vzdálenost textu od okraje strany 10 mm. Barvy pouze v režimu CMYK,
další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky
na http://www.mafra.cz/sluzby.
Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

Magazíny auto DNES, DOMA DNES, DNES+TV, Rodina DNES, Pátek LN,
Víkend DNES mají jiný papír uvnitř a jiný na obálce
1. Podklady k výrobě v MAFRA, a. s.:
Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.
2. Podklady v elektronické podobě: Soubory PDF případně EPS nebo
PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové
předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk. Součet čtyř barev max.
300 %. Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 4 mm od čistého formátu,
bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 4 mm. V případě vazby V2 je bezpečná
vzdálenost textu od okraje strany 10 mm. Barvy pouze v režimu CMYK,
další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na
http://www.mafra.cz/sluzby.
Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

Inzerce na obálce a celostránkovÁ inzerce:
Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil PSO_LWC_Standard_basICC,
který je ke stažení na našich webových stránkách:
http://www.mafra.cz/sluzby – respektive: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\
cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=
Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty
Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak
pro správné uložení tiskového PDF.

Inzerce uvnitř časopisu:

viz. Technické podmínky pro dodání podkladů – DENÍKY

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil ISOnewspaper26v4,
který je ke stažení na našich webových stránkách:
http://www.mafra.cz/sluzby – respektive: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\
cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=
Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty
Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak
pro správné uložení tiskového PDF.
Součet čtyř barev maximálně 240 % (v neutrální šedé).
U magazínů oproti deníkům vkládejte do tiskového PDF pasovací značky i spadávku.
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Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní
vztahy mezi obchodní společností MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla
Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
č. 1328 (dále jen „vydavatelství“) a zadavateli při šíření reklamy a jiné inzerce
(dále společně jen „reklama“):
a) v deníku Mladá fronta DNES (a všech jeho přílohách),
b) v deníku Lidové noviny (a všech jeho přílohách),
c) v deníku Metro a magazínu Men Women ONLY,
d) v rámci nabídek TOP KOMBI a ULTRA KOMBI,
e) v týdenících 5plus2 a TÉMA,
f) na internetovém serveru iDNES.cz,
g) na internetovém serveru lidovky.cz, resp. zpravy.cz,
h)	na internetovém serveru jobdnes.cz, aaapoptavka.cz, reality.idnes.cz,
automodul.cz, akcniceny.cz, expres.cz
i) na internetovém serveru 5plus2.cz,
j) v televizním vysílání hudební stanice ÓČKO, ÓČKO GOLD a ÓČKO Expres a
k)	v ostatních tiskovinách a jiných médiích vydávaných, provozovaných či
zastupovaných vydavatelstvím nebo osobami tvořícími s vydavatelstvím
koncern.
Komunikační média uvedená shora pod písmeny a) až k) budou dále nazývána
společně též „média“.
Existují-li pro jednotlivé služby vydavatelství zvláštní obchodní podmínky,
uplatní se tyto VOP subsidiárně vedle těchto zvláštních obchodních podmínek.
2.
V případě tištěných médií uvedených pod písmeny a) až e) a l) se reklamou
pro účely těchto VOP rozumí část tištěné strany některého z médií obsahující
sdělení jiné osoby, než vydavatele příslušného média, které netvoří
redakční text, prospektová příloha, tedy externí příloha některého z těchto
médií, a štítky na titul, pokud je takové sdělení šířeno za úplatu nebo jinou
protihodnotu. V případě elektronických médií uvedených pod písmeny f) až
l) se reklamou pro účely těchto VOP rozumí jakékoliv sdělení jiné osoby než
provozovatele příslušného média, které netvoří redakční obsah příslušného
média a je šířeno za úplatu nebo jinou protihodnotu, včetně sponzoringu,
teleshoppingu a umístění produktu. Za reklamu se považují veškerá sdělení
třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje
produktů či služeb zadavatele (či jiné osoby) nebo nejsou činěna v souvislosti
s podnikatelskou činností zadavatele či jiné osoby.
3.
Zadavatelem se rozumí objednatel, který objedná šíření reklamy.
4.
K šíření reklamy dochází na základě jednotlivých smluv o dílo nebo obdobné
smlouvy (dále společně jen „smlouva o dílo“) či na základě rámcové smlouvy
a dílčích objednávek. Tyto smluvní vztahy se dále vedle těchto Všeobecných
obchodních podmínek a právě platného ceníku řídí Technickými podmínkami
pro jednotlivá média, které jsou zveřejněny na webové adrese: www.mafra.cz
Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
5.
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný
ceník. Postup změn ceníku je upraven v čl. X.
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1.
Zadavatel objednává šíření reklamy obvykle písemnou objednávkou (dopisem,
faxem, e-mailovou korespondencí). Objednávka však může být učiněna také
ústně.
2.
Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné
pro řádné šíření reklamy, a to zejména: obchodní firmu zadavatele či jeho
jméno a příjmení nebo název, sídlo, identifikační číslo, DIČ a obvykle i jméno
pracovníka odpovědného za objednávku. Dále zde musí být uvedeno médium,
v němž má být reklama šířena, termín šíření, druh (např. plošný inzerát, řádkový
inzerát externí příloha, banner, spot, sponzoring) a eventuálně další údaje
ohledně provedení a specifikace objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění,
rubrika, značka, barva). Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout objednávky,
které nebudou odpovídat tomuto odstavci.
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3.
K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky, učiněné zadavatelem,
vydavatelstvím. Vydavatelství potvrdí objednávku ústně či písemně (dopisem,
faxem, e-mailovou korespondencí apod.). V případě, že nedojde k potvrzení
objednávky vydavatelstvím ústně či písemně, považuje se za uzavření smlouvy
uskutečnění šíření reklamy.
4.
Objednávky externích příloh jsou pro vydavatelství závazné teprve po předložení
vzorové přílohy a jejím schválení.
5.
Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout s klientem anebo zadavatelem
prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky. Klient (a zadavatel)
jsou povinni o těchto individuálních podmínkách zachovávat mlčenlivost.
III. REKLAMA
1.
Za včasné dodání podkladů reklamy je zodpovědný zadavatel. V případě, kdy
dodané podklady podle věty první nebudou splňovat požadavky stanovené
či obvykle vyžadované vydavatelstvím či budou jinak nevhodné pro šíření,
bude o této skutečnosti vydavatelství bez zbytečného odkladu informovat
zadavatele. Zadavatel je v takovém případě povinen doručit vydavatelství
neprodleně vhodné náhradní podklady v požadovaném stavu.
2.
Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro požadované tiskové médium,
kvalitu vysílání či zobrazení běžnou pro požadovaná elektronická média, a to
v rámci možností daných dodanými podklady.
3.
Zadavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Zadavatel se zavazuje, že
reklama předaná vydavatelství k šíření nebude v rozporu s právními předpisy,
dobrými mravy, principy poctivého jednání a zásadami poctivého obchodního
styku, a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné
zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti
fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská
práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce),
a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, případně zákon č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění a že
všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen
fyzických osob užitých v rámci reklamy a z práv souvisejících s právem
autorským byly ke dni předání podkladů reklamy zadavatelem uspokojeny; to
neplatí pro nároky kolektivních správců, tedy zejména OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním a INTERGRAM nezávislá společnost
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, a to
výlučně pokud se jedná o odměnu za šíření reklamy ve vysílání rozhlasových
nebo televizních stanic. Zadavatel se výslovně zavazuje nepředávat k šíření
reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny
podle zákona č. 202/1990 Sb. či předpisů jej nahrazujících. Zadavatel se
zavazuje, že pokud vydavatelství či vydavateli, popř. provozovateli příslušného
média vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu
(újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího
řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.
4.
Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro šíření
reklamy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.
Vydavatelství není povinno provedenou reklamu archivovat.
IV. RÁMCOVÁ SMLOUVA
1.
Pokud by zadavatel zamýšlel šířit v průběhu roku určitý objem reklamy
v některém z médií, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu
o dílo pro jednotlivého inzerenta, která ho bude opravňovat ke slevám z ceny
(dále jen „sleva“) vyplývajícím z této smlouvy pro objednávky sjednaného
konkrétního inzerenta v rámci stanovených médií či mediatypů. Slevy uvedené
v ceníku reklamy jsou poskytovány pouze zadavateli za reklamu šířenou
v příslušném médiu případně mediatypu v průběhu jednoho roku od data
sjednaného v rámcové smlouvě, není-li v ní výslovně sjednána kratší lhůta. Pro
jednotlivá média a dále pro reklamu v celostátním vydání Mladé fronty DNES,
v krajských vydáních MF DNES, pro reklamu v Magazínu DNES + TV, v Lidových

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a. s.

25

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a. s.
novinách, v magazínu Pátek Lidových novin, v deníku Metro a týdeníku 5plus2
a pro reklamu v podobě externí přílohy je nutno vždy uzavřít zvláštní rámcovou
smlouvu. Vydavatelství je oprávněno některé mediatypy z dosahu rámcových
smluv zcela vyloučit.
2.
Na základě rámcové smlouvy je zadavatel oprávněn požadovat v dohodnuté
lhůtě i uveřejnění většího množství reklamy než je dáno rámcovou smlouvou.
Vydavatelství se zavazuje neodmítnout souhlas s takovým navýšením rozsahu
reklamy bez vážného důvodu. Pokud tímto navýšením vznikne zadavateli podle
podmínek vydavatelství nárok na vyšší slevu podle platného ceníku, obdrží
zadavatel po uplynutí doby platnosti rámcové smlouvy daňový dobropis na rozdíl
mezi slevou sjednanou v rámcové smlouvě a slevou, která mu podle platného
ceníku přísluší. Pokud nějaká objednávka nebude splněna z důvodů, za které
vydavatelství nenese odpovědnost, právo zadavatele na slevu odpovídající
nesplněné objednávce zaniká.
3.
V případě, kdy zadavatel neobjedná v příslušném médiu reklamu v rozsahu
předpokládaném v rámcové smlouvě, jeho nárok na dohodnutou slevu
v plném rozsahu zaniká a je povinen uhradit vydavatelství částku odpovídající
již poskytnuté slevě. Nárok vydavatelství na náhradu škody či ušlého zisku tím
není dotčen.
4.
Vedle slev předpokládaných v těchto všeobecných obchodních podmínkách
mohou být s jednotlivými zadavateli písemně sjednány také zvláštní slevy.
Zadavatel je povinen o těchto zvláštních slevách zachovávat mlčenlivost.
5.
V případě reklamního spotu nebo sponzorského vzkazu určeného k šíření
v rozhlasových stanicích nebo na televizních stanicích (zejména rodiny
ÓČKO) je zadavatel povinen předat společně s příslušným nosičem hudební
sestavu spotu nebo sponzorského vzkazu, obsahující název reklamního spotu
nebo sponzorského vzkazu, název každého užitého hudebního díla, pokud je
pojmenováno, jméno autora hudby a textu, případně překladu textu, označení
nakladatele a přesnou stopáž reklamního spotu a užité hudby, a obsahuje-li spot
nebo sponzorský vzkaz rovněž komerční snímek, i údaje o užitém komerčním
snímku – označení výrobce spotu nebo sponzorského vzkazu a výrobce užitého
komerčního snímku.
6.
Sleva, která náleží zákazníkovi na základě celkově dosaženého obratu, bude
poskytnuta v odpovídající částce v Kč a bude rozpočtena poměrnou částkou
ke všem předmětným fakturám.
V. REALIZACE OBJEDNÁVKY
1.
Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout šíření reklamy:
a)	v případě, kdy zadaná reklama nebude odpovídat uzavřené smlouvě o dílo,
rámcové smlouvě či jiné dohodě anebo těmto všeobecným obchodním
podmínkám či jiným podmínkám, jež se dle dohody stran použijí,
b)	v případě, kdy budou porušeny etické zásady vydavatelství nebo
vydavatelů či provozovatelů jednotlivých médií, případně Kodex reklamy
Rady pro reklamu
c)	z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn. pokud obsah či šíření
reklamy bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami
poctivého obchodního styku a poctivého jednání nebo rozhodnutími
orgánů veřejné správy,
d)	v případě, kdy vydavatelství bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda
u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle písm. a) až c),
e)	v případě, kdy by reklama mohla svým formátem či provedením vyvolat
u čtenářů, resp. posluchačů či diváků dojem, že se jedná o součást
redakčního obsahu příslušného média nebo sdělení vydavatelství či
vydavatele nebo provozovatele příslušného média,
f)	obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou
případu, kdy zadavatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama
bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,
g)	která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů vydavatelství či bude
poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno vydavatelství, jeho
zaměstnanců, akcionářů anebo osob tvořících s vydavatelstvím koncern,
h)	v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta vydavatelství nebo
vydavatele či provozovatele některého z médií,
i)	v případě, kdy zadavatel nepředá společně s nosičem reklamního spotu
nebo sponzorského vzkazu určeného k šíření v rozhlasových stanicích
nebo na televizních stanicích (zejména rodiny ÓČKO) hudební sestavu
spotu nebo sponzorského vzkazu, obsahující název reklamního spotu
nebo sponzorského vzkazu, název každého užitého hudebního díla, pokud
je pojmenováno, jméno autora hudby a textu, případně překladu textu,
označení nakladatele a přesnou stopáž reklamního spotu a užité hudby,
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a obsahuje-li spot nebo sponzorský vzkaz rovněž komerční snímek,
i údaje o užitém komerčním snímku – označení výrobce spotu nebo
sponzorského vzkazu a výrobce užitého komerčního snímku,
j)	v případě, kdy zadavatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož
podpis bude v odůvodněných případech vydavatelstvím požadován,
k)	v případě, kdy zadavatel bude v reklamě vázat poskytnutí dalších informací
na zaslání PR SMS a/nebo volání na telefonní čísla se zvláštním tarifem,
ledaže se bude jednat o běžné reklamní soutěže a akce a/nebo
l)	anonymní reklamy týkající se voleb po dobu volební kampaně podle
volebního zákona.
V takovém případě vydavatelství sdělí své rozhodnutí o odmítnutí reklamy
zadavateli bez zbytečného odkladu. Zadavatel je pak povinen bez zbytečného
odkladu dodat vydavatelství bezvadné náhradní podklady. Při opakovaném
odmítnutí reklamy jednoho zadavatele z důvodů uvedených v tomto odstavci
má vydavatelství právo od uzavřené smlouvy odstoupit.
2.
Pokud není výslovně dohodnut termín šíření reklamy, potom závisí její
uveřejnění na možnostech vydavatelství, popř. rozhodnutí vydavatele či
provozovatele příslušného média.
3.
Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí,
kde má být reklama šířena, potom závisí její šíření na možnostech vydavatelství.
4.
Objednávka reklamy, která má být realizována výhradně v určitém termínu
s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena
vydavatelství včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena. Aby vydavatelství
mohlo zajistit ideální umístění reklamy v tištěných médiích, vyhrazuje si právo
posunu termínu reklamy v těchto médiích, a to o jedno vydání dopředu nebo
zpět. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro elektronická média.
5.
Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti
výslovné dohody.
6.
Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení reklamy a to vhodným způsobem
podle volby vydavatelství.
7.
Pokud si zadavatel objedná reklamu v podobě, která neodpovídá rozměrům
a/ nebo formátu reklamní plochy či technickým možnostem příslušného
média, vydavatelství upraví reklamu běžným způsobem, aniž by bylo povinno
zadavatele informovat.
8.
Pokud si zadavatel objedná v tištěných či internetových médiích graficky
nezpracovanou reklamu, zpracuje vydavatelství tuto reklamu běžným
způsobem. Vydavatelství si však vyhrazuje právo provedení tohoto zpracování
odmítnout.
9.
Vydavatelství je povinno u reklamy v tištěných médiích uveřejněných pod
značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů po uveřejnění
reklamy došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou
po této lhůtě, může vydavatelství zlikvidovat.
10.
Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm),
jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží, vydavatelství nepřijímá.
11.
Vydavatelství není povinno kontrolovat vhodnost umístění reklamy vzhledem
k redakčnímu textu nebo jinému redakčnímu obsahu ani vzhledem k ostatním
reklamám.
VI. CENA DÍLA (REKLAMY), JEJÍ SPLATNOST A PLATEBNÍ PODMÍNKY,
FAKTURACE
1.
Výše ceny za dílo je určena uzavřenou (rámcovou) smlouvou a není-li v ní
výslovně dohodnuta, je určena těmito VOP a platným ceníkem vydavatelství.
2.
Splatnost ceny za dílo je určena uzavřenou (rámcovou) smlouvou. Není-li
v této smlouvě splatnost ceny díla sjednána, je cena splatná do 14 dnů ode
dne vystavení faktury (daňového dokladu) vydavatelství, nejpozději však do 30
dnů ode dne šíření reklamy. Splatnost faktury nastává i při vadách reklamy,
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právo zadavatele na slevu tím však není dotčeno. Vydavatelství odešle fakturu
(daňový doklad) zadavateli na jeho poslední vydavatelství známou adresu,
event. na jeho adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci.
Vydavatelství je oprávněno svým jednostranným rozhodnutím kdykoliv
prodloužit dobu splatnosti jednotlivých faktur. Toto své rozhodnutí vydavatelství
oznámí zadavateli vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.
3.
Zadavatel bude hradit společně s reklamou také DPH v aktuální výši. Není-li
výslovně uvedeno jinak, jsou ceny v cenících uvedeny bez DPH.
4.
Společně s fakturou zašle vydavatelství zadavateli na jeho žádost (která musí
být učiněna současně s objednávkou reklamy, jinak jí vydavatelství není
povinno vyhovět) také doklad o šíření reklamy; to platí pouze pro tištěná média.
Podle druhu a rozsahu objednávky jsou tak poskytovány výstřižky, stránky,
kompletní výtisky nebo jejich kopie, popř. i jen doklady elektronickou formou
(zejména ve formátu PDF a JPG). Pokud není možné tyto doklady obstarat,
obdrží zadavatel od vydavatelství potvrzení o šíření reklamy. U řádkové inzerce
se neposkytuje žádný doklad o uveřejnění.
5.
Při prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné
výši. Zadavatel je dále povinen hradit náklady spojené s vymáháním fakturované
částky nebo částečných plateb. Vydavatelství má právo v případě prodlení
v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové
smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných
platbách předem.
6.
Pokud neuvede zadavatel přesnou velikost, formu, délku či jiný rozsah reklamy
určené k šíření v příslušném médiu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství,
potom je základem pro vyúčtování skutečně uveřejněný rozsah reklamy.
7.
Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na reklamu
jednoho inzerenta uveřejněnou ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet
dnem uveřejnění první reklamy.
8.
Zadavatel má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle platného ceníku,
a to v závislosti na skutečně šířeném počtu nebo objemu reklamy v časovém
období jednoho roku, nebude-li dohodnuto či v ceníku jednotlivých médií
stanoveno jinak.
9.
Bude-li zadavatel i přes upomínku vydavatelství v prodlení s úhradou svých
splatných závazků vůči vydavatelství, je vydavatelství oprávněno rozhodnout,
že právo na jakoukoliv slevu zadavateli nepřísluší, popř. zaniká, a to i zpětně.
Právo na slevu zaniká okamžikem vystavení příslušného vrubopisu vystaveného
vydavatelstvím.
10.
V případě, že např. z důvodu státního svátku dojde k posunu vydání deníku
MF DNES s Magazínem DNES+TV anebo deníku Lidové noviny s Magazínem
Pátek LN na jiný den, platí v tento den pro reklamu v deníku čtvrteční (MF
DNES), resp. páteční (LN) tarif.
11.
Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou
uvedeny v právě platném ceníku.
12.
Kombinované zakázky (např. TOP KOMBI ZAMĚSTNÁNÍ) jsou zadávány jako
jedna objednávka, která je fakturována vždy po uveřejnění v MF DNES.
13.
Vydavatelství může uzavřít se zadavatelem samostatnou dohodu o elektronickém
obchodním styku. Tato dohoda specifikuje technické řešení a definuje, že pro
vzájemnou spolupráci (tj. vystavování a zasílání daňových dokladů (faktur) ze
strany MAFRA, korespondenci obou smluvních stran týkající se vystavených
daňových dokladů, dokládání uveřejnění inzerce v tištěných médiích MAFRA)
bude komunikace zajišťována obvykle elektronickými prostředky.
14.
Faktury pro zahraniční klienty se vystavují v Kč s následným přepočtem na cizí
měnu. Pro přepočet se používá pro všechny faktury vystavené v jednom
kalendářním měsíci vždy kurz ČNB platný prvního dne příslušného měsíce.
Připouští se započtení pohledávek v různých měnách, přičemž pro tyto účely
bude použit kurz uvedený v předchozí větě.
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15.
Vydavatelství je oprávněno požadovat plnou či částečnou úhradu předem
(zejm. nový nebo zahraniční klient).
16.
Na webové adrese http://www.mafra.cz/priloha-cenik-dph/ lze najít konečnou
cenu inzerce včetně DPH u vybraných formátů MF DNES a Lidové noviny
a případně dalších médií.
VII. REKLAMACE
1.
Zadavatel má v případě zcela nebo částečně nečitelného, nesprávného či
nekompletního otisku reklamy v tištěných médiích, nebo zcela nebo částečně
nesprávného zobrazení či odvysílání reklamy v jiných médiích nárok na slevu
z ceny nebo na šíření bezchybné náhradní reklamy, ale pouze v tom rozsahu,
ve kterém byl poškozen účel reklamy. Toto právo je zadavatel povinen uplatnit
u vydavatelství písemně do 2 týdnů od data šíření reklamy, jinak zaniká. Právo
volby mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží vydavatelství. Pokud
vydavatelství neuveřejní náhradní reklamu bez zbytečného odkladu, nebo
pokud náhradní reklama opakovaně není bezchybná, pak má zadavatel právo
na slevu z ceny.
2.
Při opakovaném šíření reklamy je zadavatel povinen zkontrolovat ihned
po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok
na uveřejnění náhradní reklamy v tom případě, jestliže se při opakování objevil
tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně (nejpozději do 3
dnů) po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.
3.
V případě, že se vyskytnou v důsledku vadných podkladů nedostatky při
zpracování, tisku, vkládání či jiném šíření reklamy, které nebyly zjevně
rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo
šíření náhradní reklamy.
4.
Vydavatelství v žádném případě neodpovídá za škody, které nebyly
vydavatelstvím zaviněny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a za škody způsobené
okolnostmi vylučujícími odpovědnost, mimořádnými a nepředvídatelnými
překážkami vzniklými nezávisle na jeho vůli anebo vyšší mocí (za vyšší moc
se podle dohody stran vždy považuje např. stávka, výluka, válka a omezení
plynoucí z válečného stavu, teroristické útoky, povstání, působení přírodních sil,
požár apod.). Vydavatelství není povinno hradit škodu jiné osobě než zadavateli.
Ostatní zde sjednaná omezení odpovědnosti tím nejsou dotčena.
5.
Text reklamy je zadavateli zasílán ke korekturám pouze na výslovnou písemnou
žádost zadavatele a pouze v případě, kdy je to z časových důvodů možné.
Zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost jím provedených korektur; zadavatel
je povinen zaslat vydavatelství korektury písemně, jinak k nim vydavatelství
není povinno přihlížet. Vydavatelství stanoví zadavateli přiměřenou (z hlediska
možností vydavatelství) lhůtu pro provedení korektury; nebude-li tato lhůta
stanovena, činí 12 hodin. Nedoručí-li zadavatel korektury do konce stanovené
lhůty, je vydavatelství oprávněno šířit reklamu ve verzi zaslané ke korekturám.
Zadavatel je povinen uvést v korektuře veškeré jím požadované změny.
Vydavatelství zadavatelem požadované změny zapracuje a zašle zadavateli
k nové korektuře, bude-li to z časových důvodů možné. Provádění dalších
zadavatelem požadovaných změn po první korektuře může být zpoplatněno
částkou 100,- Kč bez DPH za každou další korekturu. Vydavatelství je oprávněno
o tuto částku navýšit příslušnou fakturu za uveřejnění reklamy. Bude-li zadavatel
požadovat v rámci korektur jiné změny než opravy chyb, může vydavatelství
tuto změnu odpovídajícím způsobem zpoplatnit.
6.
Reklamace se uplatňuje písemně na adrese sídla vydavatelství nebo
u příslušného inzertního poradce vydavatelství.
7.
Zákonná práva spotřebitelů, od nichž se nelze dohodou odchýlit, zůstávají
nedotčena.
VIII. OCHRANA DAT, OBCHODNÍ SDĚLENÍ
1.
Informace, které poskytne zadavatel vydavatelství v souvislosti se smlouvou
o dílo, používá vydavatelství pouze ke smluveným účelům či k ochraně svých
oprávněných zájmů. Stejné platí pro informace, které poskytne vydavatelství
zadavateli.
2.
Zadavatel tímto poskytuje vydavatelství výslovný souhlas s tím, aby
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vydavatelství použilo jeho osobní údaje poskytnuté mu na základě či
v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo (v rozsahu: jméno, příjmení, popř.
název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová
adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této
databáze za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb vydavatelství a všech
společností, které tvoří s vydavatelstvím koncern nebo které vydavatelství
zastupuje. Souhlas je poskytován na dobu 15 let ode dne udělení souhlasu.
3.
Vydavatelství tímto informuje každého zadavatele – fyzickou osobu, který podle
odst. 2 poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících
ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále
jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že
zadavatel má právo přístupu k nim, a že má právo na odstranění závadného
stavu, na jejich blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci a má právo
při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí
o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto
zákona.
4.
Uzavřením smlouvy o dílo každý zadavatel souhlasí ve smyslu ustanovení
§ 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou vydavatelstvím zasílána
nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude
kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení
a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS
a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb
vydavatelství a v přiměřeném rozsahu případně i marketingových partnerů
vydavatelství. Tento souhlas může být zadavatelem kdykoliv bezplatně odvolán
na adrese sídla vydavatelství. Zadavatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu
uděleného podle těchto obchodních podmínek se netýká a neznamená
odvolání souhlasů udělených z jeho strany vydavatelství jinak (např. pro účely
kontaktování obchodními sděleními týkajícími se dodávky titulu MF DNES či
Lidové noviny).
5.
V případě, že zadavatel – fyzická osoba poskytne vydavatelství na základě či
v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo údaj o svém rodném čísle, souhlasí
jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000
Sb. s tím, aby vydavatelství toto jeho rodné číslo využívalo pro účely evidence
smluv a poskytnutých plnění, aby jej za tímto účelem archivovalo, zpracovávalo
a užívalo.
6.
Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění
vydavatelství na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných
právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.
7.
Vydavatelství je oprávněno k vymáhání svých pohledávek vůči zadavateli
využít třetí osobu. Vydavatelství je oprávněno předat informace o jednotlivých
obchodních případech a o zadavateli třetím osobám v případech stanovených
právními předpisy, v případech zvláště sjednaných, při postoupení pohledávky
či jiném nakládání s ní, svým právním, účetním, daňovým a obdobným
poradcům, osobám tvořícím s vydavatelstvím koncern a dále osobě poskytující
vydavatelství pojištění rizika nezaplacení pohledávek.
IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1.
Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele
či pokud by zadavatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť
vystavené na základě jiné smlouvy) vydavatelství, je vydavatelství podle své
volby:
a) oprávněno odstoupit od smlouvy,
b) přerušit poskytování plnění anebo
c)	vázat poskytnutí dalších plnění (včetně plnění již objednaného) na platbu
předem.
Vydavatelství není povinno přerušení poskytování plnění podle písm. b)
zadavateli oznámit.
2.
Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno
písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn.
vydavatelství náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 % ceny). Stejné
platí pro případ, kdy vydavatelství odmítne uveřejnit již potvrzenou objednávku
z důvodu neuhrazení závazků zadavatele.
3.
V případě nedodání podkladu či pozdního dodání podkladu objednané inzerce si
vydavatelství vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.
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4.
Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) o šíření
reklamy a vztahy z nich vyplývající se budou řídit českým právem a to zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění, a to ustanoveními
upravujícími smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
5.
Ukončení smlouvy mezi vydavatelstvím a zadavatelem právním úkonem musí
být provedeno písemně.
6.
Pokud by u zadavatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné
ručení či jinou odpovědnost vydavatelství za daňové povinnosti zadavatele,
je zadavatel povinen o takových skutečnostech vydavatelství bezodkladně
písemně informovat.
7.
Odstoupení od smlouvy mezi vydavatelstvím a zadavatelem má vždy účinky
ex nunc.
8.
Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout s klientem prostřednictvím
(rámcové) smlouvy individuální obchodní podmínky.
9.
Kombinované vklady do titulů vydavatelství jsou zadávány do každé publikace
na samostatnou objednávku a pro každou publikaci fakturovány zvlášť.
10.
Vydavatelství upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona
č. 89/2012 Sb., že jednotliví zaměstnanci vydavatelství jsou oprávněni jednat
jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich
pracovní pozici. Aniž je tím dotčeno ustanovení předchozí věty, následující
smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení vydavatelství
vždy pouze jeho statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným
do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně
k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci, která bude výslovně
obsahovat zmocnění k takovému úkonu:
a) smlouvy o smlouvě budoucí,
b)	nakládání s ochrannými známkami, doménami a jinými předměty
průmyslového vlastnictví,
c)	uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory
na příspěvky do médií,
d) nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí,
e)	jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak vydavatelství, tak třetích osob
(včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční
záruky apod.),
f) uzavření zástavní smlouvy,
g) veřejná nabídka,
h) ujednání o závdavku,
i)	jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící
samostatnou organizační složku,
j) postoupení pohledávky,
k) převzetí dluhu,
l) přistoupení k dluhu,
m) převzetí majetku,
n) postoupení smlouvy,
o)	jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů
v jiných osobách,
p) dohoda o narovnání,
q)	vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou
vrácení dlužního úpisu apod.).
11.
Sjednává se prodloužení subjektivní promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé
mezi smluvními stranami ze 3 na 4 roky. To neplatí pro pohledávky na náhradu
škody.
12.
Jakékoliv reklamní nabídky vydavatelství formou reklamy a informace uvedené
v jeho cenících a nebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.
13.
Veškeré nabídky na uveřejnění reklamy učiněné vydavatelstvím mohou být
odvolány i ve lhůtě určené pro jejich přijetí.
14.
Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
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15.
Ustanovení § 1805 odst. 2,§ 1913, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
16.
Smluvní strany výslovně ujednávají, že vydavatelství je oprávněno odmítnout
plnění podle uzavřené smlouvy i pro případ, kdy zadavatel bude v prodlení
se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči
vydavatelství.
17.
Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a dlužník nesplní některou splátku, ujednaly
smluvní strany, že věřitel má právo na vyrovnání celé pohledávky a toto právo
může uplatnit i po splatnosti nejblíže příští splátky.
18.
Zadavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s vydavatelstvím ho neopravňuje
k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou,
názvem produktu vydavatelství nebo jiným obdobným způsobem.
19.
Vydavatelství je oprávněno započíst jakoukoliv svoji splatnou pohledávku vůči
zadavateli proti pohledávkám zadavatele za vydavatelstvím a to bez ohledu
na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv a bez ohledu na měnu nebo
právní vztah, z nějž vznikly.
20.
Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou či na jednorázové plnění,
není možné ji ukončit jinak, než dohodou či ze zákonných důvodů. Pokud
je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji kterákoliv ze stran ukončit
výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi.
X. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Vydavatelství může tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně ceníků
v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě:
a) změn v jednotlivých médiích, které by měly vliv na reklamní formáty,
b) zavedení nových reklamních formátů či médií,
c)	změny rozsahu, periodicity či doby šíření jednotlivých médií či jejich
zrušení nebo nahrazení jinými,
d)	změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů
čizměny výkladu příslušných právních předpisů,
e)	změny výše nákladu či čtenosti jednotlivých tištěných médií či dosahu
ostatních médií,
f) změn cen jednotlivých reklamních formátů,
g) změn cenové úrovně na trhu,
h) změny výkladu příslušných právních předpisů, nebo
i) nepředvídatelných změn na trhu.
Změna bude oznámena zadavateli podle volby vydavatelství buď odesláním
příslušné informace a úplného znění změny podmínek ve vhodném formátu
(např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu zadavatele či písemným
oznámením. Takováto změna vstupuje mezi vydavatelstvím a konkrétním
zadavatelem v platnost uplynutím vydavatelstvím stanovené lhůty, která činí
zpravidla jeden měsíc; nejméně však činí tato lhůta 25 dní ode dne oznámení
změny. V případě, že zadavatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn
vypovědět příslušnou smlouvu ve lhůtě podle předchozí věty s výpovědní
dobou 30 dnů. V případě, kdy zadavatel uplatní toto své právo na výpověď,
není takovéto předčasné ukončení smlouvy považováno za porušení smlouvy
ze strany zadavatele a zadavateli nezaniká ani se neomezuje právo na sjednané
slevy (ledaže by toto právo zaniklo nebo bylo (mohlo být) omezeno z jiných
důvodů na straně zadavatele). V případě, kdy zadavatel nevyužije svého práva
na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.
Vydavatelství si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP či ceníků,
s níž nebude spojeno právo zadavatele na výpověď smlouvy za předpokladu,
že takovouto změnou bude zadavatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude
souhlasit.

a)	při uzavírání smlouvy o uveřejnění reklamy je cena reklamy stanovena
dle platného ceníku vydavatelství umístěného na www.mafra.cz, a to
s případnou slevou podle uzavřené smlouvy,
b)	s ohledem na charakter smlouvy nevznikají spotřebiteli žádné náklady
na dodání služby,
c) vydavatelství si vyhrazuje právo požadovat platbu předem,
d)	ke sjednané ceně bude vydavatelství účtovat pouze zákonnou daň
z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány,
ledaže by byly zavedeny po uzavření smlouvy a podle zákonných předpisů
zatěžovaly poskytnutí příslušné služby,
e)	písemně uzavřená smlouva bude archivována u vydavatelství a spotřebitel
je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti
a prokázání jeho totožnosti,
f)	k uzavření smlouvy nejsou nutné žádné technické kroky, vyjma kontaktu
s příslušným pracovníkem inzertního oddělení vydavatelství,
g)	zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním
objednávky je možné neomezeně až do uzavření smlouvy,
h)	pro vydavatelství nejsou závazné žádné kodexy chování týkající se
uveřejňování reklam, neboť žádné takové kodexy nebyly vydány,
i) smlouva může být uzavřena pouze v českém či slovenském jazyce.
2.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření,
a to příslušným právním jednáním učiněným vůči vydavatelství. Vydavatelství
doporučuje v případě zájmu spotřebitele o odstoupení od smlouvy učinit
toto právní jednání písemně vůči svému inzertnímu poradci či doručením
písemného odstoupení vydavatelství na adresu sídla vydavatelství. Lhůta pro
odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu
odešle vydavatelství oznámení, že od smlouvy odstupuje.
3.
Pokud spotřebitel v uzavřené smlouvě požadoval uveřejnění reklamy ve lhůtě
kratší, než je lhůta pro odstoupení podle odst. 2 tohoto článku, a došlo k tomuto
uveřejnění, nemá právo na odstoupení podle odst. 2 tohoto článku. Odstoupí-li
podle odst. 2 spotřebitel od smlouvy, s jejímž plněním bylo započato na základě
výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
uhradí vydavatelství poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté
do okamžiku odstoupení od smlouvy.
4.
Přílohou smlouvy uzavřené se spotřebitelem bude formulář pro odstoupení
od smlouvy v případech, kdy to bude zvláštní právní předpis vyžadovat.
5.
Vydavatelství informuje spotřebitele, že přijímá platby v hotovosti (platba
předem), převodem na účet vydavatelství a u vybraných produktů, u nichž
je to výslovně uvedeno, také prostřednictvím prostřednictvím systému
PaySec či prostřednictvím platebních karet Visa, Mastercard, Maestro a JCB.
Vydavatelství si však vyhrazuje u jednotlivé smlouvy či objednávky zvolit
požadovaný systém platby.
6.
Mimosoudní řešení sporů není umožněno. Nedotčeno zůstává právo obou
smluvních stran na dvoustranném jednání o vyřešení sporů. Mediace je
upravena zákonem č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů.
Smluvní strany tímto v souladu s § 89a občanského soudního řádu sjednávají pro
veškeré spory mezi nimi plynoucí z této smlouvy místní příslušnost Obvodního
soudu pro Prahu 5 jako soudu prvního stupně. V případě, že soudem prvního
stupně bude krajský soud, sjednávají smluvní strany pro veškeré spory mezi
nimi místní příslušnost Městského soudu v Praze.
XII. PLATNOST
Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2016.

Vydavatelství si vyhrazuje právo při zavedení nových produktů stanovit pro ně
odchylné všeobecné obchodní podmínky, technické podmínky anebo ceníky.
Stejná pravidla platí pro změny příslušných technických podmínek (viz čl. I.
odst. 4).
XI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY UZAVÍRANÉ
DISTANČNÍM ZPŮSOBEM A NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
SE SPOTŘEBITELI
1.
S ohledem na zákonná ustanovení sděluje vydavatel spotřebitelům, kteří s ním
uzavřou smlouvu distančním způsobem, či mimo jeho obchodní prostory,
následující údaje:
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IČO: 45313351
DIČ: CZ45313351

Datem úhrady se rozumí datum připsání
platby na účet dodavatele.

MAFRA, a. s.
Anděl Media Centrum,
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

zápis v OR: MS v Praze, B/1328
bankovní spojení: KB Praha 5

Variabilní symbol platby tvoří číslo faktury,
případně číslo opravného daňového dokladu.

e-mail: inzerce@mafra.cz

č. účtu: 121 89 42 011/0100

www stránky:
http://www.mafra.cz/sluzby
http://www.mafra.cz

SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ9301000000001218942011

DPH
Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
Výsledná cena objednávky obsahuje DPH
ve výši stanovené zákonem.

INZERCE V TISKU
Servis centrum MAFRA
(centrální prodej inzerce a služby zákazníkům)
Tel.: 2
 2506 3111, 22506 3441, 3446
Fax: 22506 3468
E-mail: scentrum@mafra.cz
Otevírací doba: po–pá 9–17 hod.
Mediální agentury a klíčoví zákazníci
Tel.: 22506 3404; Fax: 22506 3479
E-mail: asistentka.agentury@mafra.cz
Agenturní příjem inzerce
Tel.: 2
 2506 3440, 3450, 3406
Fax: 22506 3405
E-mail: inzerce.agentury@mafra.cz
Inzerce personálních agentur
Tel.: 22506 3419
Fax: 22506 3418
E-mail: personalni.agentury@mafra.cz

příjem inzerce
pro Prahu, Čechy a Moravu
Praha-město

Tel.: 22506 3412; Fax: 22506 3462–4
E-mail: inzerce.poradce@mafra.cz

Středočeský kraj

Tel.: 22506 3461; Fax: 22506 3415
E-mail: inzercestc@mafra.cz

Ústecký kraj

Tel.: 478 636 313; Fax: 478 636 666
E-mail: inzerceul@mafra.cz

Liberecký kraj

Tel.: 488 123 311; Fax: 488 123 666
E-mail: inzerceli@mafra.cz

Platební podmínky
Splatnost faktur je 14 kalendářních
dnů ode dne vystavení daňového dokladu
(pokud není dohodnuto jinak).

Obchodní podmínky
Platí všeobecné obchodní podmínky
společnosti MAFRA, a. s. (viz strany 25–29).

Inzerce zahraničních klientů
Tel.: 22506 3435; Fax: 22506 3479
E-mail: advertising@mafra.cz
Vkládaná inzerce
Tel.: 22506 3431
Fax: 22506 3479

Mediální manažeři
Tel.: 22506 3341, 3352; Fax: 22506 6341
E-mail: reklama@idnes.cz
Obchodní manažeři jobdnes.cz
Tel.: 22506 3362, 3369
Fax: 22506 3418

Inzerce v Lidových novinách
Tel.: 22506 3438, 3496, 3428
Fax: 22506 3416
E-mail: inzerce@lidovky.cz

DENÍK METRO
Praha: Tel.: 225 065 132
Brno: Tel.: 516 202 520
E-mail: sales@metro.cz

OBCHODNÍ ÚČTÁRNA
Tel.: 22506 3499

Agenturní prodej
Tel.: 225 065 121, 122
E-mail: sales@metro.cz

REKLAMA NA INTERNETU
Obchodní manažeři
Tel.: 22506 3342, 3343, 3346, 3348, 3349
Fax: 22506 3355
E-mail: reklama@idnes.cz, reklama@lidovky.cz

Týdeník 5plus2
Národní prodej
Tel.: 225 065 120, 133
E-mail: sales@metro.cz

Královéhradecký kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Plzeňský kraj

Zlínský kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Tel.: 498 515 311; Fax: 498 515 666
E-mail: inzercehk@mafra.cz

Tel.: 467 303 311; Fax: 467 303 666
E-mail: inzercepa@mafra.cz

Tel.: 388 909 313; Fax: 388 909 666
E-mail: inzercecb@mafra.cz

Tel.: 374 333 311; Fax: 374 333 666
E-mail: inzercepl@mafra.cz

Tel.: 359 404 311; Fax: 359 404 666
E-mail: inzercekv@mafra.cz

Tel.: 558 959 316, 317; Fax: 558 959 333
E-mail: inzerceos@mafra.cz

Tel.: 583 808 311; Fax: 583 808 333, 666
E-mail: inzerceol@mafra.cz

Tel.: 516 202 311, 313, 314, 326; Fax: 516 202 333
E-mail: inzercebr@mafra.cz

Tel.: 576 202 311; Fax: 576 202 333
E-mail: inzercezl@mafra.cz

Tel.: 564 606 313; Fax: 564 606 333
E-mail: inzerceji@mafra.cz

Kontakty na konkrétní mediální manažery, garanty příloh a obchodníky naleznete na našich webových stránkách: http://www.mafra.cz/kontakty-obchod/.
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