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A) VKLÁDÁNÍ – INZERCE, MAFRA, a.s. 
 

I. Obchodní podmínky  
 

Obchodní činností pro získávání zákazníků, fakturaci a sledování pohledávek na vkládání do 
deníku MF DNES a jeho čtvrtečního magazínu se zabývá inzerce MAFRA, a.s., která je 
jediným objednavatelem pro tiskárny. 
 
Tiskárny v požadavcích na vkládání do deníku MF DNES budou informovány na Formuláři 
objednávky vkládání. 
 
Objednávky budou inzertním útvarem předkládány 7 dnů před dnem vkládání, a to na adresy: 
  

- Tiskařská 2, 108 00 Praha 10 pí. Lenka Koubková  orv-praha@mafra.cz 
 

- Pavelkova 7, 772 11 Olomouc p. Tomáš Lošťák  orv-olomouc@mafra.cz 
    
Potvrzení objednávky provede tiskárna mailem. 
 
Při zvažování vhodnosti příloh pro vkládání, způsobu, formě a balení dodávek příloh atd. je 
nutné se řídit Technickými podmínkami -viz příloha I. 

 

B) VKLÁDÁNÍ V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT – EXTERNÍ VYDAVATELÉ 
 
 Vkládáním do Vašeho deníku (týdeníku, příp. jiné tiskoviny) můžete oslovit všechny nebo část 
 vašich čtenářů, a to podle přání vašich zákazníků. 
 

I. Obchodní podmínky 
 

1. Termíny : 
 

- 7 pracovních dnů před požadovaným termínem vkládání předat na příslušném 
formuláři objednávky vkládání. 

- Objednávka bude do 7 pracovních dnů před vkládáním potvrzena. 
- 2 pracovní dny před termínem dodat úplnou dodávku do tiskárny. 
- Cena za vkládání bude uvedena na faktuře za tisk, a to na zvláštním řádku, kde bude 

uveden druh vkládaného produktu, počet kusů a cena celkem. 
- Provedení a dodávka příloh se řídí Technickými podmínkami (viz příloha I.). 

 
2. Ceny za vkládání pro vydavatele, bez jeho části vůči klientovi 

  
 Ceny za vkládání budou sjednány při podání objednávky. 
 

3. Objednací adresy a telefony tiskáren MAFRAPRINT : 
 

- Tiskařská 2, 108 00 Praha 10 pí. Lenka Koubková  orv-praha@mafra.cz 
     tel.: +420 225 068 403 

 
- Pavelkova 7, 772 11 Olomouc p. Tomáš Lošťák  orv-olomouc@mafra.cz 
     tel.: +420 583 803 127 
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C) PŘÍLOHY 
 

I. Technické podmínky 
 

1. Vlastnosti a specifikace příloh 
 

1.1. Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy 
 

A6 (105x148 mm) gramáž použitého papíru 170 - 200 g/m2 
A5 (148x210 mm) gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m2 
A4 (210x297 mm) gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m2 
  
Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tyto přílohy ještě 
jednou přeloženy. 

 
1.2. Formáty a gramáž papíru pro vícestránkové přílohy 

  
A6 (105x148 mm) 4-6 stran – gramáž použitého papíru 80 - 120 g/m2 
 
A5 (148x210 mm) 4-6 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m2 
   při větším počtu stran nesmí být gramáž papíru nižší než 52 g/m2 
 
A4 (210x297 mm) 4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m2 
   8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 52 g/m2 

  
1.3. Typové rozdělení magazínů odsouhlasených pro vkládání 

 
Magazín A   (210x286 mm) do112 stran 
- gramáž papíru 52 g/m2, obálka 52 g/m2, bez vkladu 

 
Magazín A1 (210x286 mm) od 112 do 128 stran 
- gramáž papíru 52 g/m2, obálka135 g/m2, bez vkladu  

 
Magazín B   (235x297 mm) do 72 stran 
- gramáž papíru 80 g/m2, matná obálka 170 g/m2, bez vkladu. 

   
Magazín C  (225x300 mm) do 80 stran 
- gramáž papíru 52g/m2, lesklá obálka 115 g/m2, bez vkladu 

 
1.4. Rezervy pro vkládání 

 

Náklad Rezerva 

0 – 20.000 2,0 % 

20.000 – 50.000 1,5 % 

50.000 – 200.000 1,0 % 

200.000 – 700.000 0,5 % 

700.000 - více 0,3 % 

   
 
Maximální formát magazínů pro manipulaci a bezpečné vložení je 235 x 300 mm. 
 
Žádným z výše uvedených vkladů nesmí být ohrožena výroba deníku. 
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1.5. Maximální váha magazínů s/bez vkladu 
 

- Maximální váha magazínů nesmí přesáhnout hmotnost 270g a to i v případě, že bude do 
magazínů vložen vklad, pak je nutné úměrně snížit počet stran magazínu v závislosti na 
hmotnosti vložené nebo vlepené přílohy tak, aby celková hmotnost produktu nepřesáhla 
270 g. 

 
1.6. Vložené nebo vlepené přílohy v magazínech 

 
- V magazínu mohou být volně vloženy maximálně 2 přílohy blízké k formátu magazínu, 

např. A4.  
- Formát přílohy nesmí přesahovat formát magazínu. 
- Příloha menšího formátu než magazín musí být vložena ve středu formátu a doražena do 

hřbetu. Pokud to nelze dodržet, je nutné přílohu vlepit, jinak nelze zaručit nevypadávání 
při vkládání magazínu. Přílohy nevkládat za první nebo před poslední stranu magazínu. 

- Přílohy menší než A5 musí být zajištěny přilepením proti vypadávání. 
- O přílohách v magazínu je nutné informovat tiskárny 7 dnů před vkládáním magazínu, 

který obsahuje přílohu. 
 

1.7. Maximální počet vkládaných příloh 
 

- Bez předtisku je možné vkládat 2 celostátní vklady a 1 regionální 
- S předtiskem je možné vkládat 2 celostátní vklady do předtisku, následně předtisk (s 

vklady) do hlavního vydání společně s 1 celostátním vkladem a 1 regionálním vkladem 
 

2. Kvalita dodávaných příloh 
 

- Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, aniž by byla nutná 
dodatečná manuální úprava nebo manipulace. 

- Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabité nebo zvlhlé nemohou být 
dále zpracovány. 

- Přílohy s ohnutými rohy (resp. hranami), zmačkanými přehyby, faldy nebo kulatými hřbety 
nemohou být rovněž zpracovány. 

- Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově nebo středově. 
- Leporelo a oltářní ohyb nemohou být zpracovány. 
- Vícestránkové přílohy mají mít ohyb na delší straně. 
- V případě prošití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle hřbetu přílohy. 
- Tenké přílohy musí být vyrobeny lepením hřbetu. 
- Ořez musí být proveden v pravém úhlu, ve velikosti formátu, bez nerovností a nesmí 

vykazovat trhavé řezy tupým nožem na střihu. 
- Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předchozího přezkoušení 

(nutná konzultace s odpovědným pracovníkem tiskárny - nakladatelství). 
- Zpracování příloh obsahujících vzorky zboží (např. klíče, diskety, CD – ROM, tekuté 

šampóny v sáčcích apod.) není možné. 
- Nalepené výrobky, např. složenky, korespondenční lístky apod., musí být nalepeny 

zásadně uvnitř přílohy a nesmí přesahovat formát přílohy. 
 

3. Přeprava a balení příloh 
 

3.1. Europalety 
 

- Pro přepravu příloh mohou být použity plastové (dřevěné) stabilní Europalety na více 
použití o rozměrech 80 x 120 cm. 

- Palety musí umožňovat najetí vysokozdvižným vozíkem nebo paletovým vozíkem ze 
všech stran. 
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3.2. Balíky 
 

- Výška balíku musí být v rozmezí 8 – 10 cm. 
- Balíky v jedné nezkřížené vrstvě (hřbety k jedné straně) musí mít stejnou výšku. 
- Balíky ve vrstvě stohovat (ukládat) co možná nejtěsněji k sobě. 
- Balíky ukládat tak, aby na vnějších stranách stohů na paletě byla uzavřená řada – hřbet 

příloh. 
- Balíky nezavazovat, neovíjet páskou a nebalit do fólie – možnost poškození příloh. 
 
 

3.3. Prokládání vrstev – palety 
 

- Před stohováním se paleta překryje dvěma kusy kartónových archů proti poškození a 
znečištění spodní vrstvy příloh. 

- Každou vrstvu balíku proložit kartónovým archem (musí mít stejný rozměr jako paleta) pro 
zpevnění stohu, vrstvy nekřížit. 

- Vrchní vrstvu překrýt kartónovým archem a opatřit plastovým (dřevěným) krytem pro 
stohování palet. 

- Palety je nutné přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké a nepřesahovaly rozměr 
palety. 

- Maximální výška stohu včetně palety – 110 cm.  
- Maximální hmotnost stohu včetně palety – 700 kg. 
- Přílohy musí být čistě srovnány na stabilních paletách. 
- Přílohy musí být chráněny proti škodám při přepravě (mechanickému namáhání) a proti 

vzniknutí vlhkosti. 
- Každá paleta musí být zřetelně označena, analogicky k dodacímu listu. 

 
3.4. Balení 

 
- Na dvě strany stohu uložit paletovou průvodku (viz dále). 
- Stoh obalit fólií. 
- Stoh zapáskovat přes plastový (dřevěný) kryt dvěma páskami po každé straně palety tak, 

aby nebyly poškozeny přílohy. 
 

4. Průvodní doklady příloh 
 

Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listu. 
 
4.1. Paletová průvodka 

 
Paletové průvodky se ukládají na dvě strany stohu na paletě a musí obsahovat tyto údaje: 

- Název novin – mutace, region (do kterých se má vkládat) 
- Název přílohy (která se má vkládat) 
- Datum vkládání 
- Počet příloh v balíku 
- Počet příloh na paletě 
- Počet příloh v dodávce celkem 
- Číslo (označení) dodávky příloh 
- Číslo palety 
- Počet palet v dodávce celkem 
- Hmotnost palety 
- Adresa dodavatele, jméno, telefon 
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4.2. Dodací list 
 

- Název novin (do kterých se má vkládat) 
- Název přílohy (která se má vkládat) 
- Datum vkládání 
- Objednatel přílohy 
- Číslo (označení) dodávky příloh 
- Počet palet v dodávce celkem 
- Počet výtisků přílohy v dodávce 
- Datum dodání příloh od výrobce 
- Odesílatel 
- Příjemce 

4.3. Přeprava a balení magazínů 
 

Pro přepravu a balení všech typů magazínů platí všeobecné instrukce uvedené v kapitole 
3 s následujícím upřesněním: 
 

1. Výška vrstvy balíků 100 až 110 mm  
2. Uložení balíků na paletě – 12 ks balíků v řadě 
3. Balíky ukládat hřbetem k vnější straně stohu 
4. Výška stohu na paletě – 100 cm bez ohledu na počet vrstev 

 
II. Speciální produkce 

 
1. Vkládání do berlínského formátu papíru gramáže 60 g/m2 

 
Nosný produkt 
Složka o rozsahu 4 stran berlínského formátu, gramáž papíru 60 g/m2.  
 
Ověřený vkládaný produkt 

 
a) Komerční příloha formátu A4, rozsah 2, 4 a 8 stran 

 
b) Hlavní vydání, berlínský formát, rozsah 28 stran, gramáž papíru 45 g/m2. V případě 

této výroby není možný již žádný další vklad, který by byl umístěn ve vkládaném 
produktu.  

 
 
 


