Online advertising pricing
Standard formats Native formats
Video Newsletters Other products

Valid from 10/ 1/ 2022

Valid from 10/ 1/ 2022
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SALES KIT MINI
HN.cz
1 473 542 RU / 6 910 588 PV
The online version of Hospodářské noviny on the hn.cz website presents its readers not only with current news but also with the
complete content of a printed issue of the daily newspaper, including all of its magazines and special inserts. The digital content’s
readers have the option to pay for access to the entire newspaper archive for nearly the last 20 years. The Hospodářské noviny brand
brings strong attributes to the online world-objective news, premium economic content, knowledgeable analyses and commentaries.
Aktuálně.cz
4 351 825 RU / 114 817 129 PV
Aktuálně.cz is the third most-visited news website on the Czech internet. By using articles, multimedia graphics and videos, it brings
objective and current information regarding domestic issues, economics and the world. In addition to original cases and the opinions
of leading journalists and commentators, the news is complemented by information from the world of culture, as well as social and
lifestyle topics.
Aktuálně.cz/video
Aktuálně.cz develops the concept of creating valuable and high-quality copyright video content under the head of a media house.
Aktuálně.cz is characterized by prominent journalists, strong media brands and a wide range of topics.
HP Centrum.cz / Atlas.cz / Volný.cz
1 400 660 RU / 262 978 800 PV
The homepages of our websites are an entry gate and a signpost to all the services offered to our users on our three websites,
Centrum.cz, Altas.cz and Volný.cz. We offer high-quality news covering domestic topics, the world, sport, society, culture and
entertainment as well as a broad portfolio of practical information and services.
Žena.cz	
1 568 322 RU / 14 391 696 PV
Žena.cz is a popular internet magazine that brings readers inspiration from areas that are their primary interest. It provides information,
advice and tutorials on the topics of a healthy lifestyle, fashion and cosmetics and childcare topics every day.
Vaření.cz	
1 694 645 RU / 5 221 573 PV
Vaření.cz is one of the most frequently visited cooking websites, with the most extensive recipe database. Besides classic recipes,
the website also offers its visitors video recipes, interesting articles, practical advice and all kinds of cooking tips.
The technical specifications can be found at http://ad.economia.cz/

Traffic Source: NetMonitor October 2020
RU - the number of all visitors (real users), PV - page views.
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ADVERTISING SPECIFICATIONS
Homepage Centrum.cz, Atlas.cz, Volny.cz
Format

Branding

Halfpage /
skyscraper*

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

120x600
300x600

300x250

According
to TP

480x820

640x200

480x480

CPT

CZK 540

CZK 260

CZK 220

CZK 240

CZK 480

CZK 540

CZK 480

* Both formats must be provided to run the campaign.
Note: Targeted at HP + 30%

Aktualne.cz
Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200px

480x820

480x480

CPT

CZK 720

CZK 400

CZK 400

CZK 260

CZK 330

CZK 480

CZK 720

CZK 480

Note: Any targeting at an additional cost of + 30%.

Placement in a specific section + 30%.

Targeted at HP + 30%.

HN.cz
Branding *

Halfpage *

Wallpaper *

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600
640x200

300x600
300x250

480x300
300x250

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 1 020

CZK 480

CZK 410

CZK 260

CZK 400

CZK 540

CZK 870

CZK 540

Format

* Both formats must be provided to run the campaign.
* Cross-device. Both formats must be provided to run the campaign. Desktop targeting only is at an additional cost of 30%.
Note: Any targeting at an additional cost of + 30%.
Placement in a specific section + 30%.
Targeted at HP + 30%.

Desktop

Crossplatform

Mobile
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ADVERTISING SPECIFICATIONS
Ekonom.cz
Branding *

Halfpage *

Wallpaper *

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600
640x200

300x600
300x250

480x300
300x250

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 1 020

CZK 480

CZK 410

CZK 260

CZK 400

CZK 540

CZK 870

CZK 540

Format

* Cross-device. Both formats must be provided to run the campaign. Desktop targeting only is at an additional cost of 30%.
Note: Any targeting at an additional cost of + 30%.
Placement in a specific section + 30%.
Targeted at HP + 30%.

Zena.cz
Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200px

480x820

480x480

CPT

CZK 720

CZK 400

CZK 400

CZK 260

CZK 330

CZK 480

CZK 720

CZK 480

Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 480

CZK 300

CZK 240

CZK 240

CZK 240

CZK 410

CZK 480

CZK 410

Vareni.cz

Note: Any targeting at an additional cost of + 30%

Desktop

Crossplatform

Mobile
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ADVERTISING SPECIFICATIONS
Economia Business pack
Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 1020

CZK 480

CZK 400

CZK 260

CZK 410

CZK 540

CZK 870

CZK 540

The Economia Business pack: consists of: Aktualne.cz – the Economics and Finance section; HN.cz – the Business, Opinions, Auto sections; BTB sites; Ekonom

Economia News pack
Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 1020

CZK 480

CZK 400

CZK 260

CZK 410

CZK 540

CZK 870

CZK 540

The Economia News pack consists of: A
 ktualne.cz - the News section (without Economics and Finance subsections), Magazine, Opinions; HN.cz - the Home, Foreign,
Opinions, ProcNe

Lifestyle pack
Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 1020

CZK 480

CZK 400

CZK 260

CZK 410

CZK 540

CZK 870

CZK 540

The Economia Lifestyle pack consists of: Aktualne.cz – the Magazine section; HN.cz – the Art, ProcNe, Zena.cz

Auto pack
Format

Branding

Halfpage

Wallpaper

Medium
rectangle

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

300x600

480x300

300x250

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 1020

CZK 480

CZK 400

CZK 260

CZK 410

CZK 540

CZK 870

CZK 540

The Economia Auto pack consists of: Aktualne.cz – Auto section; HN.cz – Auto section

Desktop

Crossplatform

Mobile
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ADVERTISING SPECIFICATIONS
.

Guaranteed floating ad on the Economia website
Format

Branding

Halfpage
/skyscraper*

Wallpaper

Megaboard

Medium
rectangle

Mix of
formats **

Native
advertising

Mobile
branding

Mobile
Interscroller

Mobile
premium
square

Dimensions

1980x600

120x600
300x600

480x300

970x310

300x250

According
to TP

According
to TP

640x200

480x820

480x480

CPT

CZK 600

CZK 370

CZK 320

CZK 320

CZK 230

CZK 290

CZK 240

CZK 480

CZK 540

CZK 480

Outstream
video

Vertical
video
outstream

CZK 800

CZK
1200

* Both formats must be provided.
** medium rectangle, square, megaboard
Note: Any targeting at an additional charge of + 30%.

Economia Video
Format
Dimensions
CPT

Economia
video

Targeting
on DVTV*

Targeting on
Video
rozhovory**

30 sec

30 sec

30 sec

CZK 900

CZK 1200

CZK 1200

*to 31.12.2022
**from 1.1.2023

Desktop

Crossplatform

Mobile
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OTHER PRODUCTS
PR articles
Aktualne HP
Format

HN HP
Article + annotations view

Dimensions

According to TP

Article

25 000

Note: 150,000 impressions is part of the package..

Dimensions

According to TP

Article

35 000

HN floating
Article + annotations view

Dimensions

According to TP

Article

20 000

Format

Article + annotations view

Dimensions

According to TP

Article

30 000

Note: 50,000 impressions is part of the package.

Note: 350,000 impressions is part of the package.

Zena, Vareni
Format

Article + annotations view

Note: A package of 50,000 impressions is part of the package.

Aktualne floating
Format

Format

Ekonom floating
Article + annotations view

Dimensions

According to TP

Article

15 000

Note: 50,000 impressions is part of the package.

Format

Article + annotations view

Dimensions

According to TP

Article

20 000

Note: 10,000 impressions is part of the package.

Direct e-mailing

The newsletter of Vareni

CZK 3 for one e-mail address

Banner

CZK 40,000/sending out

2x banner + text description

CZK 60,000/sending out

Partners sending out + 2x banner + text
description

CZK 80,000/sending out

The economic newsletter of Hospodarske noviny
Banner

CZK 30,000/sending out

PR comment with click

CZK 24,000/sending out

Partnership with click

CZK 60,000/sending out

PR article production
Size according to TP

CZK 15,000

Customized PR article

price on request
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Business Terms
and vydavatelství
Conditions ofeconomia,
Economia,a.s.
a.s.
Economia,a.s.CommercialTermsandConditions
Obchodní
podmínky
Economia, a.s. Commercial Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “Commercial
Obchodní podmínky vydavatelství Economia, a.s. (dále jen „Obchodní podmínky“)
Terms and Conditions”)

1. ROzSaH PlatnOSti

1. SCOPE OF VALIDITY
a) Obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů, prospektových příloh
a) The Commercial Terms and Conditions govern the publication of advertisements,
a elektronické
inzerce
společně (hereinafter
jen „inzerce“)
periodických
flyer
inserts and formy
electronic
forms(dále
of advertising
jointlyv referred
to as
i neperiodických
a elektronické
formy inzercetitles,
na webových
the
“Advertising”) intitulech
both periodical
and non-periodical
as well as stránkách
electronic
či v of
aplikacích
(dále
společněor jen
„tituly“), (hereinafter
které vydává
nebo
provozuje
forms
Advertising
on websites
in applications
jointly
referred
to as
the
“Titles”) published
by Economia, a.s. (hereinafter referred to as the
Economia,
a.s. (dále or
jenoperated
„Vydavatel“).
b) “Publisher”).
Součástí Obchodních podmínek jsou aktuálně platné ceníky Inzerce, uveřejb) The
Commercial
Terms
and Conditions
alsoa.s.,
include
the currently valid price lists of
něné
na webových
stránkách
Economia,
www.economia.cz.
Advertising, published on the websites of Economia, a.s., www.economia.cz.
c) Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek. Aktualizoc) The Publisher reserves the right to change the content of the Commercial Terms
vané
znění Obchodních
podmínek
uveřejněno
na and
www.economia.cz.
and
Conditions.
Any updated
version bude
of thevždy
Commercial
Terms
Conditions shall
V případě
rozporu on
ve www.economia.cz.
znění Obchodních podmínek se za platné a zavazující
always
be published
Obchodní
podmínky
uveřejněné
na Commercial
www.economia.cz.
Inpovažují
the event
of conflict
in the wording
of the
Terms and Conditions,
the Commercial Terms and Conditions published on www.economica.cz shall be
considered valid and binding.

2. UzaVŘení SmlOUVy O inzeRCi

2. Inzerce
CONCLUSION
AN písemné
ADVERTISING
a)
se přijímá naOF
základě
objednávky CONTRACT
nebo objednávky opatřené
elektronickým podpisem. Za písemnou objednávku se též považuje objednávka
a) Any Advertising shall be accepted based on a written order or an order with an
zaslaná e-mailem
pokud
naskenovaný
podpis aosoby
electronic
signature.čiAnfaxem,
order sent
by obsahuje
e-mail or fax
is also considered
writtenoprávorder
jednat ajménem
Objednatele.
ifněné
it contains
scanned
signature of a person authorized to act on behalf of the
b) Client.
Objednávka musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, zejména pak idenb) The
orderúdaje
must contain
all essential
elements, firmu,
in particular
identification
data
tifikační
o Objednateli,
tzn. obchodní
názevthe
či jméno
a příjmení
ofObjednatele,
the Client, i.e.,
business
designation
or name
and
surnameadresu
of the
jehothe
sídlo,
místoname,
podnikání
či bydliště,
popř.
kontaktní
Client, its registered office, place of business or residence, or a contact address for
pro zaslání potvrzení objednávky a faktur, IČ nebo rodné číslo, DIČ, bansending a confirmation of the order and invoices, Client's company ID number or
kovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby, razítko Objednatele,
birth number, TAX ID number, bank details, legible name and signature of the Client,
čitelně jméno
podpis Objednatele,
statutárního
orgánu
jeho
statutory
body or aauthorised
representativejeho
thereof,
as well as an
exact nebo
description
zástupce,
dále ispřesné
objednávané
služby.
Je-li
ofoprávněného
the ordered service.
If theaClient
a personzadání
arranging
publication of
Advertising
for
a third party, such
an zprostředkovávající
order must contain identification
data of the
as
Objednatelem
osoba,
uveřejnění inzerce
prothird
třetíparty
osobu,
well
asobjednávka
information obsahovat
whether theidentifikační
payment shall
be made
theosobě
Client aorúdaj,
the third
musí
údaje
o tétoby
třetí
zda
party.
If the order
made onObjednatel
account of ačithird
theVClient
shallobjednávky
provide an
je k úhradě
cenyis povinen
třetí party,
osoba.
případě
appropriate authorisation from the third party.
na účet třetí osoby předloží Objednatel odpovídající zmocnění této třetí
c) The Publisher shall issue, present or deliver confirmation of the order, containing the
osoby.
date
of publication of Advertising as well as the price calculation, as proof of receipt
c) ofJako
doklad o přijetí objednávky Vydavatel vystaví, předá nebo doručí potvrzení
the order.
objednávky,
inzerce Contract
a kalkulaci
d) Confirming
theobsahující
order shalltermín
mean zveřejnění
that an Advertising
hasceny.
been entered into
the Publisher
andjethe
Client.
d) between
Potvrzením
objednávky
mezi
Vydavatelem a Objednatelem uzavřena smlouva
e) Confirmed
o inzerci. orders of special forms of Advertising, such as embedded, stitched or
supplements
or items,
shall become
binding
for the
Publisher
uponvšívané,
delivery
e) inserted
Potvrzené
objednávky
speciálních
forem
inzerce,
jako
vkládané,
of sample products and approval thereof by an office responsible for accepting
popř. vlepované suplementy či předměty, se stávají pro Vydavatele závaznými
Advertising.
v okamžiku dodání vzorových produktů a jejich schválení pracovištěm příjmu
inzerce.

3.ADVERTISINGBASEMATERIALS

a) 3.
The
Client shall PODklaDy
be responsible for the timely and flawless delivery of the advertising
inzeRtní
base materials to the advertising office of Economia, a.s. Timely delivery is
dates given
for each
product podkladů
in this pricenalist,pracoviště
or on the website
a) understood
Za včasnéinathe
bezchybné
dodání
inzertních
inzerce
www.economia.cz.
Economia, a.s., je odpovědný Objednatel. Včasným dodáním se rozumí v termíIf no deadline is provided for a specific product, the following shall apply:
nech uvedených u jednotlivých produktů v tomto ceníku, případně na webo–Dailyformatoftheproduct
vých stránkách
www.economia.cz.
Orders:
3 business
days before publishing
Pokud u konkrétního
produktu
není termín
uveden,
platí:
Advertising
base materials:
3 business
days before
publishing
– deníkový formát produktu
Objednávky: 3 pracovní dny před zveřejněním
Inzertní podklady: 3 pracovní dny před zveřejněním

Valid
from
8/ 1/
2/ 2021
2021
Valid
from
2022
Platný
od10/
8.
2.
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––Magazine
format
ofproduktu
the product
with weekly
periodicity
and non-periodic
magazínový
formát
s týdenní
periodicitou
a neperiodické
projekty
projects
Objednávky: 10 pracovních dnů před zveřejněním
Orders: 10 business days before publishing
Inzertní podklady:
10 pracovních
dnů před
Advertising
base materials:
10 business
days zveřejněním
before publishing
– magazínový formát produktu s měsíční periodicitou
–Magazineformatoftheproductwithmonthlyperiodicity
Objednávky:
20 pracovních
dnůpublishing
před zveřejněním
Orders:
20 business
days before
Advertising
base materials:
14 business
days zveřejněním
before publishing
Inzertní podklady:
14 pracovních
dnů před
b)
Client shall
also bear
for přípustnost
the content and
lawfulness
of the text
b) The
Objednatel
odpovídá
téžthe
zaresponsibility
obsah a právní
textových
a obrazových
and
imagepro
patterns
forVydavatel
Advertising.
The
Publisher
is not obliged
review porušowhether
předloh
inzerci.
není
povinen
zkoumat,
zda jimitonejsou
any third parties’ rights are violated. Should any third party claim its rights regarding
vána práva třetích osob. V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti
the publication of demonstrably untrue or illegal Advertising, the Client is obliged to
s uveřejněním
prokazatelně
nepravdivé
či právně
nepřípustné
je
assume
all obligations
resulting from
such justified
claims or
is obliged toinzerce
reimburse
Objednatel
povinen
převzítby
veškeré
závazky
z to
takovýchto
oprávněných
nároků
any
and all damage
incurred
the Publisher
due
the aforementioned
inadequate
vyplývající
je povinen nahradit vydavatelství škody, které mu výše uvedeactions
of thenebo
Client.
c) The
materials jednáním
for Advertising
shall onlyvzniknou.
be returned to the Client upon request.
nýmbase
nepatřičným
Objednatele
Advertising
Department
shall
keep them for
threejenmonths
after publishing
c) The
Podklady
pro výrobu
inzerce
se Objednateli
vracejí
na vyžádání.
V úseku
unless
agreed
otherwise.
inzerce
se uchovávají
tři měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.
d) Electronic media base materials shall be returned to the Client due to the smooth
d) Podklady na el. médiích se Objednatelům vracejí z důvodu hladkého průběhu
running of any claim proceedings on the 15th day after the Advertising publication at
případného
the
earliest. reklamačního řízení nejdříve 15. den po zveřejnění inzerce.
e) Should
Jestližethe
je Objednatel
prodlení
s dodáním
úplných
a správných
je
e)
Client be inv default
with
the delivery
of complete
and podkladů,
correct base
Vydavatelthe
oprávněn
naclaim
Objednateli
náhradu
škody
tím způsobenou
materials,
Publisherpožadovat
is entitled to
compensation
from
the Client
for resulting
damage
is entitled
withdrawofrom
theodstoupit.
Advertising Contract.
nebo je or
oprávněn
odtosmlouvy
inzerci

4.FRAMEWORKAGREEMENT
4. RÁmCOVÁ SmlOUVa

a) Should the Client plan to publish Advertising of a specific range or financial volume
a) during
Hodlá-li
Objednatel
uveřejňovat
během
období
inzerci daného
rozsahu
a specific
period,
it can enter
into určitého
a so-called
Framework
Agreement
with
či finančního
objemu, může
s Vydavatelem
tzv. rámcovou
smlouvu oscope
uvethe
Publisher regarding
the publication
of the uzavřít
Advertising
within a pre-agreed
řejňování
v předem
rozsahu, immediately.
která opravňuje
that
entitlesinzerce
the Client
to usedohodnutém
an agreed discount
TheObjednatele
Framework
Agreement
may čerpání
be concluded
for upslevy.
to 12 Rámcová
months and
must bemůže
madebýt
in uzavřena
writing to
k okamžitému
dohodnuté
smlouva
be
valid.
maximálně
na období 12 měsíců a k její platnosti je zapotřebí písemné formy.
b)
Framework
Agreement
must contain
a fixed
period of
time during
which
the
b) The
Rámcová
smlouva
musí obsahovat
pevně
stanovené
časové
období,
během
Advertising of a specific range or financial volume will be published, the resulting
kterého bude uveřejňována inzerce daného rozsahu či finančního objemu,
discounts, Title (Titles) in which the Advertising should be published, and/or other
z toho vyplývající slevy, titul (tituly), v kterém má být inzerce uveřejněna, příarrangements.
padněthe
další
ujednání.
c) Upon
Parties’
agreement, the Framework Agreement may also include the
c) Advertising
Podle dohody
stran
může
zahrnout
která bylaof
realimade
during
therámcová
period ofsmlouva
12 months
beforei inzerci,
the effectiveness
the
Framework
Agreement
expires,
provided
that
such Advertising
has beenza
paid
for
zována v období
12 měsíců
před
koncem
účinnosti
rámcové smlouvy,
předproperly
and
The prerequisite
is that
the price
of the Podmínkou
previous Advertising
shall
pokladu,
žetimely.
tato inzerce
byla řádně
a včas
uhrazena.
je, aby cena
be
less
than 50%
of the činila
total volume
of Advertising
determined
by the
Framework
této
předchozí
inzerce
méně než
50 % z celkového
objemu
inzerce
stanoAgreement. If, as a result of inclusion of the already implemented Advertising in
veného rámcovou smlouvou. Vznikne-li v důsledku zahrnutí již realizované
the Framework Agreement under this paragraph, the Client becomes entitled to
rámcové
smlouvy
v souladu ssuch
tímtoa odstavcem
Objednateli
nárok
ainzerce
discountdofrom
the price
of this Advertising,
discount shall
be paid after
the
na slevu z ceny
této
inzerce, bude
tato sleva
vyplacena
až po
účineffectiveness
of the
Framework
Agreement
expires.
It can only
beukončení
paid earlier
on
nosti rámcové
dříve
jediněplanned
za předpokladu,
že již došlo
k vyčerpání
condition
that thesmlouvy,
Advertising
volume
by the Framework
Agreement
has
already
exhausted.
objemubeen
inzerce
předpokládaného rámcovou smlouvou.
d)
Advertising
underinzerce
the Framework
Agreement
shall
also beprobíhá
published
on
d) The
Rovněž
uveřejnění
na základě
rámcové
smlouvy
nabased
základě
individual
orders.
jednotlivých
objednávek.
e) Discounts resulting from the Framework Agreement shall only be provided if the
e) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že
Advertising within the agreed scope is paid properly and timely within the set
inzerce vin dohodnutém
rozsahu
bude v price
rámcilist
stanoveného
časového
období
deadline
compliance with
the current
(or in another
pre-agreement
řádně a Otherwise
včas zaplacena
v souladu
aktuálním
ceníkem
(popř. v jiné, předem
amount).
the entitlement
to sthe
agreed discount
lapses.
dohodnuté
výši).and
V jiném
případě nárok
slevu Agreement
zaniká.
f) Both
the volume
the discount
agreednainsjednanou
the Framework
may be
on a sjednanou
contractual vbasis,
evensmlouvě
repeatedly.
f) increased,
Objem i slevu
rámcové
lze na základě dohody smluvních
g) Ifstran
the Advertising
the agreed scope is not published during the determined
navyšovat,within
a to i opakovaně.
period během
for reasons
not attributable
to the
Publisher,
the Client
undertakes
to
g) time
Nebude-li
stanoveného
časového
období
uveřejněna
inzerce
v dohodpay the Publisher the difference between the price for the agreed and the actual
nutém rozsahu z důvodů, za které nenese Vydavatel odpovědnost, zavazuje se
published scope of Advertising.
Objednatel uhradit Vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně
uveřejněný rozsah inzerce.
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5. VyDaVatelSkÉ PODmínky
5.PUBLISHINGTERMS
a) The
Vydavatel
si vyhrazuje
právo
inzercithe
odAdvertising
redakčníhofrom
obsahu
linkou,
a)
Publisher
reserves the
rightoddělit
to separate
the editorial
případně
a označením
inzerce
„INZERCE“,
„KOMERČNÍ
content
by arámečkem
line, or a frame,
and by lettering
the slovy
Advertising
with “ADVERTISING”,
“COMMERCIAL
or inzpůsobem
any similarspolečně
way together
with the assigned
PREZENTACE“PRESENTATION”
či jiným obdobným
s přiděleným
číslem
advertising
for Advertising
of the
page
format,
inzerce. Vnumber.
případěHowever,
inzerce oasformátu
1/1 strany
na1/1
spad
si full-bleed
však Vydavatel
the
Publisherprávo
reserves
the right
place thispřímo
designation
directly
into theObjednatel
Advertising
vyhrazuje
umístit
toto tooznačení
do plochy
inzerce.
space. The Client acknowledges that such an adjustment cannot be considered
bere na vědomí, že takováto úprava nemůže být považována za důvod
a reason for complaints.
k reklamaci.
b) As
for periodicals, the Publisher shall publish the Advertising in all their editions in
b) compliance
U periodik with
Vydavatel
uveřejní
inzerci
ve všech
jejich in
vydáních
souladu
s objedthe order.
Unless
the Client
confirms
its ordervthat
it requires
the
návkou. Nepotvrdí-li
Objednatel
ve své objednávce,
že požaduje
Advertising
to be published
in an electronic
edition, the Advertising
shalluveřejnit
only be
published
the printed edition,
including
of its copies
in PDF format.
Unless
the
inzerci v in
elektronickém
vydání,
platí, žeany
inzerce
bude uveřejněna
pouze
v tištěClient
confirms
in its order
that it requires
to be
published Objednatel
in a printed
ném vydání
včetně
jeho případné
kopiethe
ve Advertising
formátu PDF.
Nepotvrdí-li
edition,
Advertisingžeshall
only beuveřejnit
publishedinzerci
in the velectronic
ve své the
objednávce,
požaduje
tištěnémedition,
vydání,except
platí, for
že
any copy of the printed edition in PDF format.
inzerce bude uveřejněna pouze v elektronickém vydání s výjimkou případné
c) Unless the Client orders a specific type, size, placement or date of the Advertising,
tištěnéhothat
vydání
ve formátu
PDF.
itkopie
is understood
it delegates
such
a choice to the Publisher and shall pay the
c) Advertising
Pokud Objednatel
neobjedná
typ, rozměr,
umístění
termín
inzerce,
price in the
amount ofkonkrétní
the Advertising
actually
made. Inčisuch
a case,
the
má se zashall
to, publish
že přenáší
tuto volbuatna
tím, že
cenu
Publisher
the Advertising
its vydavatelství
own discretion,staking
intouhradí
account
the
actual
options
of the respective
periodical.
inzerce
odpovídající
skutečně
realizované inzerci. Vydavatel pak uveřejní
d) Ifinzerci
the Client
orders
the Advertising
not corresponding
the standard
size
podle
vlastního
uvážení,inathe
to ssize
ohledem
na aktuálnítomožnosti
daného
ofperiodika.
the Title advertising, the Advertising shall be adjusted to the closest possible size
within the technical options and shall be confirmed and calculated based on such an
d) Pokud Objednatel objedná inzerci o rozměrech, které neodpovídají standardadjustment.
nímpublisher
rozměrům
inzerce
titulu,
v rámci technických
možností přizpůe) The
also
reserves
thebude
right inzerce
to grammatically
modify the advertisement
text
sobena nejbližšímu
možnému
according
to valid Czech
spellingrozměru
rules. a tak také potvrzena a kalkulována.
též vyhrazuje
právo gramaticky
upravit
text inzerce
platných
f)e) IfVydavatel
the Clientsiprovides
the Advertising
not prepared
graphically,
the podle
graphic
design
shall
be made
in a size
corresponding to the pattern.
pravidel
českého
pravopisu.
g)
preview
of the prepared
Advertising
shall only be
provided
the Client
for
f) APokud
Objednatel
předá graficky
nezpracovanou
inzerci,
budetografická
úprava
author’s proof upon request. If the Client fails to comment on the final design within
provedena v rozměrech odpovídajících předloze.
the set deadline, even though it has been demonstrably delivered to the Client, it
g) Náhled vyrobené inzerce k autorské korektuře bude poskytnut Objednateli
shall be considered that the Client agrees with it. The standard method of sending
pouze
na požádání.
se Objednatel
keDOC
konečné
the
author’s
proof shallPokud
be by email
in a PDF or
formatúpravě
file. ve stanoveném
termínu nevyjádří, přestože mu byla prokazatelně doručena, má se za to, že s ní
souhlasí. Standardní způsob zasílání autorských korektur je e-mailem, v sou6.RIGHTTOREFUSEADVERTISING
boru formátu .pdf či .doc
a) The Publisher reserves the right to refuse to publish the Advertising due to
inappropriate content, origin or form, and if it violates laws, decrees, good manners
6.
PRÁVO
inzeRCi
and
practicesODmítnOUt
or is in conflict with
interests or could harm the Publisher’s reputation.
The Publisher is obliged to notify the Client of such a fact, however, it is not obliged
a) toVydavatel
si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce z důvodu nevhodjustify its refusal.
ného obsahu,
původu
nebo formy,
a pokud of
je the
v rozporu
se zákony,
vyhláškami,
b) Should
the Client
be in default
in the payment
Advertising
price, the
Publisher
isdobrými
entitled mravy
to suspend
the receipt
the Client’s
other
orders,
i.e.poškodit
conclusion
of
a zvyklostmi
neboof
odporuje
zájmům
či by
mohlo
dobré
Advertising
ContractsVydavatel
with the Client
or publication
of other Advertising
ordered by
jméno vydavatele.
je povinen
tuto skutečnost
oznámit Objednateli,
the
Client,
until
the Advertising
with which the Client is in default is fully paid.
avšak
není
povinen
odmítnutíprice
zdůvodňovat.
c) The Publisher is entitled to refuse to publish Advertising the graphic design of which
b) Je-li Objednatel v prodlení s placením ceny inzerce, je Vydavatel oprávněn
copies editorial elements of the Title in which the Advertising is to be published. The
pozastavit
přijímání
dalších
objednávek
Objednatele,
tj. text
uzavírání
smluv
same
elements
shall mean,
for example,
font, font
cut and size,
wrapping
and
o inzerci s graphical
Objednatelem
nebo
další
inzerce
objednané
unambiguous
characters
of theuveřejňování
Title. The refusal
of the
Advertising
by the
Objednatelem,
to doreasons
okamžiku
úplného
zaplacení
ceny inzerce,
jejímž plaPublisher
for the aabove
does
not release
the Client
from the sobligation
to
pay
the je
Advertising
in vfull
provided that all the base materials have been delivered
cením
Objednatel
prodlení.
the deadline
for receipt
of the base
materials.inzerce, jejíž grafická podoba
c) upon
Vydavatel
je oprávněn
odmítnout
zveřejnění
kopíruje redakční prvky titulu, ve kterém má být inzerce zveřejněna. Stejnými
prvky se rozumí například font, řez a velikost písma, způsob zalomení textu
a jednoznačné grafické znaky titulu. Odmítnutí inzerce vydavatelem z výše
uvedených důvodů nezbavuje Objednatele povinnosti inzerci uhradit v plné
výši v případě, že byly podklady dodány po termínu uzávěrky příjmu
podkladů.

Valid
from
8/ 1/
2/ 2021
2021
Valid
from
2022
Platný
od10/
8.
2.
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7.7.FAILURE
PERFORM THE CONTRACT
nePlnĚníTO
zakÁzky
a)
a forcezásahu
majeurevyšší
event,moci
the Publisher
shallzbaven
be relieved
from liability
the
a) As
Proforpřípad
je vydavatel
odpovědnosti
k for
plnění
fulfilment
its commitments
and za
compensation
for the damage incurred.
závazků of
a poskytování
náhrad
vzniklé škody.
b) If any agreed contract with a pre-agreed discount to be provided to the Client fails to
b) Pokud nedojde vinou Objednatele k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla
be performed due to the Client’s fault, the Client is obliged to pay the Publisher the
Objednateli
předem
stanovena
příslušná
je Objednatel
povinen
difference
between
the agreed
discount
and the sleva,
price corresponding
to the
actual
po vyúčtování
zakázky
uhradit
vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému
performance
after
clearing
the contract.
plnění
odpovídající
slevou. to keep the agreed and confirmed position of the
c) The
Publisher’s
obligation
only arise
if anobjednanou
additional charge
for a specific
c) Advertising
Povinnost shall
vydavatele
dodržet
a potvrzenou
poziciposition
inzerceapplies.
vzniká
Ifpouze
the Publisher
fails
to meet příplatku
such obligation,
the additional
for the specific
v případě
uplatnění
za konkrétní
pozici. charge
Pokud Vydavatel
tuto
position shall not be applied, however, the Client is not entitled to lodge a complaint.
povinnost nedodrží, nebude příplatek za konkrétní pozici uplatněn, avšak
Objednateli nepřísluší nárok na reklamaci.

8. ADVERTISING PRICE AND PAYMENT TERMS

a) 8.
The
Client is
obliged to pay
the Advertising
price based on a tax document – invoice
Cena
inzeRCe
a PlateBní
PODmínky
issued by the Publisher.
b)
Advertising
prices in
the individual
Titles,na
the
method
of their calculation
and
a) The
Objednatel
je povinen
zaplatit
cenu inzerce
základě
daňového
dokladu – fakquantity discounts are determined in detail in the Publisher’s currently valid price
tury vystavené Vydavatelem.
lists.
b) Advertising
Ceny inzerce
v jednotlivých
Titulech,
způsobwithout
jejich výpočtu
a množstevní slevy
c)
prices
in the price list
are provided
VAT.
jsouPublisher
podrobně
stanoveny
v aktuálně
platnýchprices.
cenících Vydavatele.
d) The
reserves
the right
to set contract
e)
for inzerce
lump-sum
Publisher
shall usually charge the Advertising
c) As
Ceny
jsou orders,
v ceníkuthe
uvedeny
bez DPH.
implemented within 5 calendar days after its publishing. As for continuously
d) Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit smluvní ceny.
provided Advertising, for the purposes of value added tax, the Advertising relating to
e) individual
V případě
jednorázové
objednávky
realizovanou
inzerci
billing
periods, from
which a taxfakturuje
documentVydavatel
is issued by
the Publisher,
shall
zpravidla
do 5implemented
kalendářních
polast
jejím
zveřejnění.
V případě
průběžně
poskybe
considered
asdnů
of the
day
of this period.
The Publisher
shall
also
send
to the
Clientseupon
its request
with
the invoice
a checking
of the
tované
inzerce
pro účely
daně together
z přidané
hodnoty
považuje
inzercecopy
vztahující
Title
electronic form.
The invoice
shall bezedue
within
calendar days
from its
se in
k an
jednotlivým
zúčtovacím
obdobím,
které
je 14
Vydavatelem
vystaven
issue unless agreed otherwise. The invoice maturity for the Client with a registered
daňový doklad, za uskutečněnou k poslednímu dni tohoto období. Na žádost
office outside the Czech Republic shall be 30 calendar days.
zašle
Vydavatel
společně
fakturou
dokladový
výtiskthe
Titulu
v elekf) IfObjednatele
the Client does
not
specify the
size of sthe
Advertising
and leaves
design
up
podobě.
je splatná
14Advertising
kalendářních
dnů
od vystavení,
totronické
the Publisher,
theFaktura
base materials
fordo
the
price
calculation
shall není-li
be the
dohodnuto
jinak. Splatnost faktur pro Objednatele se sídlem mimo území České
format
published.
g) The
Publisher
is entitled
to require
republiky
je 30
kalendářních
dnů.from the Client a deposit or an advance payment
the Advertising
under přesný
a pro-forma
invoice.
f) for
Neuvede-li
Objednatel
rozměr
inzerce a ponechá úpravu na Vydavateli,
h) If the Publisher's claims are not paid by the Client within the due date, the Publisher
je podkladem pro výpočet ceny inzerce uveřejněný formát.
shall proceed in accordance with Article 8 (k) of these Commercial Terms and
g) Conditions
Vydavatel and
je oprávněn
požadovat
na Objednateli zálohu nebo úhradu inzerce
the Civil Code
provisions.
předem,
to na základě
zálohové
proformaprice
faktury.
i) Where
thea obligation
to pay
the Advertising
is fulfilled via a bank, such an
shall bepohledávky
considered fulfilled
uponuhrazeny
creditingObjednatelem
the amount corresponding
to
h) obligation
Pokud nebudou
vydavatele
ve lhůtě splatthe Advertising price to the Publisher’s account.
nosti, bude Vydavatel postupovat v souladu s čl. 8 k) těchto podmínek a ustaj) In case the Client is in default with payment of the Advertising price, the Parties have
noveními občanského zákoníku.
agreed upon contractual interest on late payment in the amount of 0.1% (in words:
i) one-tenth
Závazek of
zaplatit
cenu of
inzerce,
který je plněn
prostřednictvím
a per cent)
the outstanding
amount
for each day ofbanky,
delay. je splněn
k) The
Client agrees
to the
pro-forma
invoicesceně
and the
invoices
to beVydavatele.
issued and sent
okamžikem
připsání
částky
odpovídající
inzerce
na účet
thepřípad
PDF format
to the
email address
determined
the Client
for this purpose
j) inPro
prodlení
Objednatele
s placením
ceny by
inzerce
se sjednává
smluvní
and declares that such an email address is actively used. In this regard, the Client
úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky
further declares that it has appropriate means to receive, verify and open electronic
za každý invoices
den prodlení.
pro-forma
and invoices sent in PDF format.
Objednatel
souhlasí claims
s vystavováním
a zasíláním
zálohových
proforma
faktur
l)k) As
for the Publisher’s
that are overdue
for more
than 30 days,
the Publisher
isa entitled
to formátu
pass them
to external
companies
for pro
enforcement.
such a case,
faktur ve
.pdf,
na e-mailovou
adresu
tento účelInObjednatelem
the
Publisher
is obligedže
totuto
paye-mailovou
not only the
interest
on late
payment
specified
zvolenou
a prohlašuje,
adresu
aktivně
užívá.
Objednatel
dále
inv Paragraph
8 (i) prohlašuje,
hereof, but že
also
any other
costs associated
withpro
theobdržení,
external
této souvislosti
disponuje
příslušnými
prostředky
enforcement of the outstanding claims, including the costs of telephone, written and
ověření a otevření elektronické proforma faktury a faktury, zasílaných ve forfax reminders.
mátu .pdf.
l) V případě pohledávek Vydavatele, které jsou více než 30 dnů po jejich splatnosti, je Vydavatel oprávněn tyto předat externím společnostem k vymáhání.
V takovém případě je Vydavatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení uvede-
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podmínky
m) The
entitled
neither
to offset podmínek
its claimsi veškeré
unilaterally
against
the
ného Client
v odst. is8, písm.
i) těchto
Obchodních
náklady
spojené
Publisher’s
nor to dlužné
pledge pohledávky
or otherwisevčetně
encumber
themnawith
any third
s externím claims
vymáháním
nákladů
telefonické,
party’s
right.
písemné
a faxové upomínky.
m) Objednatel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohle-

9.WITHDRAWALFROMTHEADVERTISINGCONTRACT,
dávkám Vydavatele ani je zastavit či jinak zatížit právem třetí osoby.
CANCELLATION FEES

9. ODStOUPení OD SmlOUVy O inzeRCi, StORnOPOPlatky

a)
a)
b)
b)

The Client is entitled to withdraw from the Advertising Contract.
Objednatel má právo od smlouvy o inzerci odstoupit.
Such a withdrawal from the Advertising Contract must be made in the form of
odofsmlouvy
o inzerci
musíbe
býtdelivered
učiněnotovethe
formě
písemného
oznáaOdstoupení
written notice
withdrawal
which must
Publisher
in the manner
mení o odstoupení,
musíThe
být withdrawal
doručeno vydavatelství
způsobem
stanovedetermined
for placingkteré
an order.
from the contract
shall only
be valid
ným the
pro Publisher’s
učinění objednávky.
Odstoupení
od smlouvy není platné bez písemupon
written confirmation
of receipt.
c) In
the case
of thepřevzetí
Client'sVydavatelem.
withdrawal from the Advertising Contract upon receipt of
ného
potvrzení
order byodstoupení
the Publisher,
the Publisher
entitled otoinzerci
apply cancellation
fees.
c) the
V případě
Objednatele
od is
smlouvy
po přijetí objednávky
d) In
the event ofjethe
Client’s withdrawal
from the Advertising
Vydavatelem
Vydavatel
oprávněn uplatňovat
stornovacíContract,
poplatky.the Publisher
is entitled to claim the refund of the quantity discounts from prices for the recurring
d) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci, je Vydavatel oprávněn
Advertising or the quantity discounts for the ordered volume of Advertising to which
požadovat
vrácení
množstevních
slev
z cen opakující
se inzerce Contract.
nebo množthe
Client would
not be
entitled by this
withdrawal
from the Advertising
The
stevních slev
za objednaný
objem inzerce,
napay
které
Objednateli
odstouPublisher
is also
entitled to require
the Client
thebycosts
incurredtímto
in connection
pením
od
smlouvy
o
inzerci
zaniklo
právo.
Vydavatel
je
současně
oprávněn
with the Client’s withdrawal from the Advertising Contract.
požadovat po Objednateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupee) Cancellationfees:
ním Objednatele od smlouvy o inzerci.
Hospodářskénoviny
10 to 5 business days prior to publishing – 50% of the Advertising price
e) –Stornopoplatky:
–Hospodářské
4 and less business
novinydays prior to publishing – 100% of the Advertising price
Advertising
can only be
cancelled
in less than505%
business
days prior to publishing
– 10 až 5 pracovních
dnů
před zveřejněním
z ceny inzerce
considering the actual conditions and the Publisher’s possibilities. In such a case,
– 4 a méně pracovních dnů před zveřejněním 100 % z ceny inzerce
the Client shall be charged the full Advertising price as if the Advertising has been
V termínu kratším než 5 pracovních dnů před zveřejněním lze inzerci zrušit jen
published.
s přihlédnutím
k aktuálním
podmínkám
k možnostem
V takovémis
The
full Advertising
price shall
also bea invoiced
if the Vydavatele.
ordered Advertising
případě bude
plná cena
inzerce
tak, jako
by byla
uveeliminated
fromObjednateli
the press orfakturována
is not published
due to
the Client’s
failure
to provide
řejněna.advertising
Plná cena base
inzerce
bude též
fakturována
v případě
vyřazení
objednané
flawless
materials
within
the deadline
under the
valid price
list for
inzerce z tisku
či jejího
z důvodu
nedodání
bezchybných
inzertních
Advertising,
or within
an nezveřejnění
alternative date
determined
in writing
by an employee
from
podkladů
Objednatelem
v termínu
podle platného ceníku inzerce, event.
an
office responsible
for accepting
Advertising.
Ekonom,ego!,PročNe,Respekt
v náhradním termínu, písemně stanoveném pracovníkem příjmu inzerce.
–ekonom,
15 to 11 calendar
days prior
to publishing – 50% of the Advertising price
ego!, Pročne,
Respekt
–– 10
less
calendar days
prior
to zveřejněním
publishing – 100%
the Advertising
15 and
až 11
kalendářních
dnů
před
50 % of
z ceny
inzerce price
Advertising can only be cancelled in less than 11 calendar days prior to publishing
– 10 a méně kalendářních dnů před zveřejněním 100 % z ceny inzerce
considering the actual conditions and the Publisher’s possibilities. In such a case,
V termínu kratším než 11 kalendářních dnů před zveřejněním lze inzerce zrušit
the Client shall be charged the full Advertising price as if the Advertising has been
jen s přihlédnutím
k aktuálním
podmínkám
a možnostem
V takopublished.
The full Advertising
price
shall also be
invoiced if theVydavatele.
ordered Advertising
vém
případěfrom
bude
cena
inzerceflawless
tak, jako
by byla
is
eliminated
theObjednateli
press due toúčtována
the Client’splná
failure
to provide
advertising
otištěna.
Plná cena
bude též
účtována
v případě
vyřazení
objednané
base
materials
withininzerce
the deadline
under
the valid
price list
for Advertising,
or
inzerce
tisku z date
důvodu
nedodání
bezchybných
inzertních
within
an zalternative
determined
in writing
by an employee
frompodkladů
an office
Objednatelem
v termínuAdvertising.
podle platného
ceníku factor
inzerce,
event. v náhradním
responsible
for accepting
The decisive
for assessing
the date of
termínu,
písemně
stanoveném
inzerce.ofRozhodující
pro
the
cancellation
receipt
shall be inpracovníkem
all cases the příjmu
day of delivery
the cancellation
to
the department
of Economia,
responsible
for accepting
Advertising,
and do
the
posouzení
data převzetí
stornaa.s.
je ve
všech případech
den doručení
storna
time
limitedpříjmu
by theinzerce
workingEconomia,
hours in the
respective
department, pracovní
i.e. from 8dobou
am to
oddělení
a.s.,
a čas, ohraničený
5v pm
during
business
days.
provision
shall od
also
apply
cancellation
sent by
příjmu
inzerce,
která
je v This
pracovních
dnech
8 do
17 to
hod.
Toto ustanovení
fax
or email.
As zaslaného
for orders of
advertising
position
on the 4th
sheet (last
page) of
se týká
i storna
faxem
či e-mailem.
V případě
objednávek
inzertních
the
PročNe
the cancellation
for 100 and
fewer calendar
days shall
pozic
na 4.magazine,
obálce (poslední
straně)feemagazínu
PročNe
je při stornu
100
amount to the full Advertising price.
a méně kalendářních dnů účtováno storno v plné výši inzerce.
Commercialandspecialthematicinsertsandallprofessionalmagazines
a speciální
přílohy–a50%
všechny
magazíny
–komerční
30 to 25 calendar
daystematické
prior to publishing
of the odborné
Advertising
price
30and
až less
25 kalendářních
dnů to
před
zveřejněním
ceny inzerce
– 24
–– 24
calendar days prior
publishing
– 100%50of%thez Advertising
price.
a méně kalendářních dnů před zveřejněním 100 % z ceny inzerce.

Valid
from
8/ 1/
2/ 2022
2021
Valid
from
Platný
od10/
8.
2.
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Online
Advertising
(iHNed.cz,
Aktuálně.cz,
Centrum.cz,
Žena.cz
and obsaother
Online
inzerce (iHned.cz,
aktuálně.cz,
Centrum.cz,
Žena.cz
a další
contentsitesoperatedbythePublisher)
hové weby provozované Vydavatelem)
Unless
Publisherobjednávky
provides in uvedeno
the confirmation
of thejinak,
orderplatí
otherwise,
the
Není-li the
v potvrzení
Vydavatelem
při zrušení
following
cancellation
terms
shallpodmínky:
apply to the order cancellation:
objednávky
následující
storno
––Where
the order
is cancelled
20 businessdnů
daysodfrom
the required campaign
při zrušení
objednávky
dowithin
20 pracovních
požadovaného
spuštění
start – 50% of the price stated in the order;
kampaně 50 % z ceny uvedené v objednávce;
– Where the order is cancelled within 15 business days from the required campaign
– při zrušení objednávky do 15 pracovních dnů od požadovaného spuštění
start – 70% of the price stated in the order;
kampaně
70 % is
z ceny
uvedené
objednávce;
– Where
the order
cancelled
withinv 10
business days from the required campaign
–start
při zrušení
do 10
pracovních
dnů od požadovaného spuštění
– 80% ofobjednávky
the price stated
in the
order;
kampaně
80 % is
z cancelled
ceny uvedené
v than
objednávce;
– Where
the order
in less
10 days from the required campaign start
–orpřilater
zrušení
objednávky
v době
10 dnů od požadovaného spuštění
– 100%
of the price
statedkratší
in thenež
order;
kampaně
nebocampaigns
později 100
z ceny
uvedené
objednávce;
– For
long–term
(at%least
within
3 andv more
months), the difference
–between
u dlouhodobých
kampaní
(min.list
během
3 adiscount
více měsíců)
bude
účtován
rozdíl
the price from
the price
and the
provided
shall
be charged.
The Publisher
is entitled
to provide
confirmation
of an order cancellation terms
v ceně mezi
ceníkovou
cenouina the
poskytnutou
slevou.
thatVydavatel
vary from the
terms
stated in the
previous provision
hereof.storno podmínky, než
může
v potvrzení
objednávky
uvést odlišné
které jsou stanoveny v předchozím ustanovení těchto Obchodních podmínek.

10. COMPLAINTS
10. ReklamaCe

a) Advertising can be claimed in writing within 14 days of its publication.
b)
the case of inzerci
partial or
illegible,
or jejím
incomplete
advertising, the
a) InReklamovat
je completely
možno písemně
do incorrect
14 dnů po
zveřejnění.
is entitled
substitute
publication
or discount.
Thenesprávné
method ofnebo
substitution
is
b) Client
Objednatel
má to
va
případě
zčásti
nebo zcela
nečitelné,
neúplné
atinzerce
the discretion
of the
Publisher.
In the event
the Způsob
Publishernáhradního
provides a discount,
nárok na
náhradní
uveřejnění
nebothat
slevu.
plnění je
itna
shall
always beVydavatele.
to the extentVtopřípadě,
which the
has
been pak
limited.
rozhodnutí
žeAdvertising
Vydavatel purpose
poskytne
slevu,
vždy
c) The
Client
is not ventitled
to claim
a different
colour of its Advertising unless it has
v tom
rozsahu,
jakém byl
účel inzerce
omezen.
a colour
of the printed
Advertising
on své
a hardproof
media
c) provided
Objednatel
nemá check
nárok copy
na reklamaci
odlišné
barevnosti
inzerce, pokud
together with the base materials for the publication of the Advertising.
současně s podklady pro otištění inzerce nedodal barevný kontrolní výtisk tišd) Also, the fact that the Client does not receive any response for its Advertising
těné inzerce na hardproof médiu.
properly published is not a reason for a claim.
d) InDůvodem
reklamaci
není skutečnost,
že Objednatel
neobdrží
na svoji
e)
the eventk of
recurringrovněž
Advertising
with the same
motif, the Client
is obliged
to
řádněits
zveřejněnou
inzerci
odpověď. after each publishing. The Publisher shall
check
accuracy and
completeness
e) not
Při accept
zadáníaopakované
se stejným
motivem
je in
Objednatel
povinen
zkonclaim if theinzerce
same deficiency
has
occurred
the recurring
Advertising
trolovatthe
poPublisher
každém being
zveřejnění
jejíof
správnost
a úplnost.
Vydavatel
neuzná
reklawithout
notified
it immediately
after the
previous
publication.
maci v tom případě, kdy se při opakované inzerci objevil tentýž nedostatek, aniž
něj byl Vydavatel
bezprostředně po předchozím uveřejnění upozorněn.
11.naFINAL
PROVISIONS
a) 11.
Advertising
articles shall
only be published by the Publisher in compliance with
zÁVĚReČnÁ
UStanOVení
applicable law regulating advertisements and the Code for Advertising.
a)
Reklamní
články
uveřejňuje
výhradně
souladu
s platným
b) The Publisher guarantees forVydavatel
all its printed
Titlesv the
standard
quality zněním
of the
zákona o regulaci
reklamy
a Kodexu
reklamy.
Advertising
print limited
by the
quality of
the provided advertising base materials,
input materials
d) print
Vydavatel
zaručujeand
pro printing
všechnystandards.
své tištěné tituly standardní jakost tisku inzerce
c) The
Publisherkvalitou
shall only
be responsible
for damage
caused
by violation
of its
legal
limitovanou
dodaných
inzertních
podkladů,
vstupního
materiálu
k tisku
obligations,
or normami.
obligations arising from these Commercial Terms and Conditions
a tiskařskými
other arrangements
relating
these která
Commercial
and Conditions.
The
c) orVydavatel
odpovídá pouze
zatoškodu,
vzniklaTerms
porušením
jeho právních
Publisher
andresp.
the Client
have agreed
that the total
foreseeable
damage
so incurred
povinností,
povinností
vyplývajících
z těchto
Obchodních
podmínek
či
may
only be
up to CZK
dalších
ujednání
na50,000.
tyto Obchodní podmínky navazujících. Vydavatel
d) It is only possible to deviate from the above provided Commercial Terms and
a Objednatel se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda takto vzniklá může činit
Conditions upon a written agreement.
maximálně 50 000 Kč.
These Commercial Terms and Conditions shall become effective as of 13/ 4/ 2020.
d) Od
ustanovení
výše
uvedených
Obchodních
podmínek
je možno
se odchýlit
The
previous
version
of these
Commercial
Terms and
Conditions
is available
under
this pouze
link: na základě písemné dohody.

https://www.economia.cz/wp-content/uploads/2020/04/OP_Economia_
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13. 4. 2020. Předchozí znění
platnostdo-12.4.2020.pdf
Obchodních podmínek je dostupné pod tímto odkazem:
https://www.economia.cz/wp-content/uploads/2020/04/OP_Economia_platnost-do-12.4.2020.pdf

Economia,a.s.CommercialTermsandConditions
Business Terms
and vydavatelství
Conditions ofeconomia,
Economia,a.s.
a.s.
Obchodní
podmínky
Dodatek č. 1No.
k Obchodním
podmínkám
vydavatelství
Amendment
1 to the Economia,
a.s.
Commercialeconomia,
Terms anda.s.
Conditions
(hereinafter
referredato
as the “Amendment”
(dále jen „Dodatek“
„Obchodní
podmínky“) and “Commercial Terms and
Conditions”)

ÚVODní UStanOVení
I.i.INTRODUCTORY
PROVISIONS
a) This
Tento
Dodatek upravuje
Obchodní
podmínky pro
účel
uveřejňování
a)
Amendment
regulatesčiordoplňuje
supplements
the Commercial
Terms
and
Conditions
internetové
inzerce
na webových
tabletech
a jiných
for
the purpose
of publication
of stránkách,
the Internet
Advertising
on mobilních
websites, zařízetablets
níchother
(dálemobile
jen „servery“),
provozovaných
vydavatelstvím
Economia,
a.s. (dále
and
devices (hereinafter
referred
to as the “Servers”)
operated
by
jen „provozovatel“).
Economia,
a.s. (hereinafter referred to as the “Operator”).
b)
Amendment
includes jsou
the currently
listsinternetové
for Internetinzerce,
Advertising,
b) This
Součástí
tohoto dodatku
aktuálně valid
platnéprice
ceníky
uvepublished
onwww.economia.cz.
www.economia.cz.
řejněné na

II. ADVERTISING MONITORING
ii . mOnitORinG inzeRCe

a) Information regarding the traffic on the Server on which an advert is sold is audited
a) by
Informace
o návštěvnosti
serveru,
an independent
NetMonitor
audit. na němž je reklama prodávána, jsou auditovány anezávislým
auditem
b) Upon
written request,
theNetMonitor.
Operator shall enable the Client ordering the Internet
b) Advertising
Provozovatel
písemného
Objednateli
internetové
freeumožní
accessna
to základě
the online
advertisingvyžádání
system showing
the statistics
on
inzerce
bezplatný
přístup
doand
on-line
reklamního systému
zobrazujícího
statisthe
number
of display,
clicks
the effectiveness
of its advertising
campaigns
based
on thezobrazení,
Advertisingprokliků
ordered.a efektivity jeho reklamní kampaně na základě
tiky počtu
objednané inzerce.

III.BASEMATERIALSFORPUBLICATIONOFADVERTISING

k UVeŘeJnĚní
inzeRCe
a) iii.
ThePODklaDy
Client undertakes
to send an order
to the Publisher at least 5 working days
before the required publishing of the advertisement, and to provide the Publisher
a) with
Objednatel
se zavazuje
nejpozději 5 pracovních
před požadovaným
uveřejthe materials
for the advertisement
of standard dní
advertising
formats in electronic
něním
zaslat provozovateli
objednávku
a minimálně
3 pracovní
před
form
in inzerce
GIF, HTML5,
JPG format, at
least 3 working
days prior
to the dny
required
požadovaným
inzerce
dodat podklady
k inzerci
publishing
of theuveřejněním
advertisement,
so thatprovozovateli
no further adjustment
by the operator
is
standardních
reklamních
formátů,
a to v elektronické
ve formátech
GIF,
necessary.
Base
materials for
non-standard
formats must formě
be provided
for testing
at
least
5 business
daysaby
priornebyly
to the required
publishing.
base materials
exceed
HTML5,
JPG tak,
nutné další
úpravyIf the
ze strany
provozovatele.
the
data size
in the formáty
technicaljespecification
stated
in the price
list of the
Podklady
proindicated
nestandardní
nutné dodat
k otestování
minimálně
5
Advertising,
be chargedzveřejněním.
this data oversize
up podklady
to the amount
of 20%
pracovníchthe
dníClient
před shall
požadovaným
Pokud
přesáhnou
ofdatovou
the pricevelikost
for the advertising
uvedenou vposition.
technické specifikaci uvedené v ceníku inzerce,
b) The
Operator
can notify
thedatový
Client of
the erroneous
the base
materials
bude
Objednateli
tento
přesah
účtován,processing
a to až doof výše
20 %
z ceny
provided and determine a reasonable time limit for correction.
reklamní pozice.
c) In the event of late delivery of the base materials or delivery of erroneous base
b) Provozovatel může Objednatele upozornit na chybné zpracování dodaných
materials, the Operator shall not bear responsibility for damage caused to the Client
a stanovit
orpodkladů
third parties
hereby.mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
c) V případě pozdního dodání podkladů či dodání podkladů chybných provozovatel neodpovídá za škody tímto Objednateli či třetím osobám způsobené.

IV. PAYMENT TERMS

a) iV.
ThePlateBní
day of taxable
supply shall mean the last day of publication of the Advertising
PODmínky
or the day of termination of the advertising campaign. If the Advertising (advertising
is publishedzdanitelného
for two and more
calendar
months,
the Operator
is entitled
a) campaign)
Dnem uskutečnění
plnění
se rozumí
poslední
den uveřejnění
to invoice partially as follows: for each calendar month in which the campaign
inzerce, resp. den ukončení reklamní kampaně. V případě, že inzerce (reklamní
has been implemented, the actually implemented part of the Advertising shall be
kampaň) je uveřejněna po dobu dvou a více kalendářních měsíců, může provoinvoiced, in which case the day of taxable supply of such a part of the Advertising
shall always mean the last day in the continuous calendar month in which the
Advertising has been published, and the last day of publication of the Advertising in
the final calendar month.

Valid
from
8/ 1/
2/ 2021
2021
Valid
from
2022
Platný
od10/
8.
2.
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zovatel
fakturovat
dílčímtozpůsobem
že za každý
měsíc, In
v němž
b) The
Operator
is entitled
require thetak,
payment
to be kalendářní
paid in advance.
such
ajecase,
the Operator
is not
obliged
to start the
campaign
earlier than
oninzerce,
the 1st
kampaň
realizována,
bude
fakturována
skutečně
realizovaná
část
business
after
the respective
amount has
beentakovéto
creditedčásti
to itsinzerce
account.
přičemž day
dnem
uskutečnění
zdanitelného
plnění
se rozumí
c) Should
the Client
be vinprůběžném
default withkalendářním
the paymentměsíci,
of the ve
price
of thebyla
Advertising
vždy poslední
den
kterém
inzerce
(advertising
Operator
is entitled
thekalendářním
campaign, and
such
uveřejněna,campaign),
a posledníthe
den
uveřejnění
inzercetovsuspend
konečném
měsíci.
a campaign shall be considered terminated for reasons attributable to the Client. In
b) Provozovatel může žádat platbu předem. V takovém případě není povinen kamsuch a case, the Client is entitled to claim the payment of a contractual penalty equal
paň spustit dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet proto the value of the Advertising campaign not implemented for reasons attributable to
vozovatele.
the
Client, however, properly ordered. The Client undertakes to pay the contractual
c) penalty
V případě
prodlení
s úhradou
cenyAfter
inzerce
(reklamní
kampaně)
je
within
7 days Objednatele
from the Operator’s
request.
the invoice
or the
pro-forma
provozovatel
oprávněn
poskytování
kampaně
a taková
kampaň
se
invoice
are properly
paid, pozastavit
the campaign
can continue
if it is still
possible
given the
považuje za
z důvodů
na straně
Objednatel
je v takooccupancy
of ukončenou
the Operator’s
advertising
space.Objednatele.
In such a case,
the entitlement
to
případěpenalty
oprávněn
úhradu smluvní pokuty ve výši hodnoty inzerce
avém
contractual
shallžádat
not apply.
z důvodů na straně Objednatele neuskutečněné, avšak řádně objednané kamObjednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 7 dnů ode dne
V. paně.
COMPLAINT
výzvy provozovatele. Po řádné úhradě faktury či zálohové proforma faktury je
se dohodnout
na pokračování
je-liguaranteed
to s ohledem
naorder,
neobsaa) Ifmožné
the Operator
fails to meet
the number ofkampaně,
impressions
by the
the
Client
is entitled
to require
a discount
or compensation.
entitlement
to a discount
zenost
reklamního
prostoru
provozovatele
i nadále The
možné.
V takovém
případě
orsecompensation
mustpokutu
be exercised
by the Client in writing within 3 business days
nárok na smluvní
neuplatní.
from the end of the campaign at the latest.
b) The decisive factor for determining the entitlement to a discount or compensation
shall
be the records of the Operator’s online advertising system.
V.
ReklamaCe
c) If the Client exercises its justified entitlement to compensation from the Operator, the
shall
it in the amount
of thepočet
unused
number
of impressions.
a) Operator
V případě,
žepay
provozovatel
nedodrží
impresí
garantovaný
objednávkou,
d) Unless
the Parties právo
have agreed
otherwise,
thenebo
compensation
shall beplnění.
made without
má Objednatel
požadovat
slevu
kompenzační
Nárok
undue
delay
after
receipt and plnění
approval
of the
written entitlement,
the nejpozvolume
na slevu
nebo
kompenzační
uplatní
Objednatel
písemnou until
formou
determined
in paragraph
V (c)
this Amendment
is fulfilled.
ději do 3 pracovních
dnů
od of
ukončení
kampaně.
e)
the účely
Client stanovení
exercises its
justified
a discount from
the campaign
price
b) IfPro
nároku
naentitlement
slevu nebotokompenzační
plnění
je rozhodující
from the Operator, such a discount shall be determined based on the ratio of the
evidence on-line inzertního systému provozovatele.
actually implemented and ordered number of impressions. The sum equal to this
c) Pokud Objednatel uplatní u provozovatele oprávněný nárok na kompenzační
discount shall be paid by the Operator to the Client in the form of a credit note.
plnění, provozovatel jej poskytne ve výši nedočerpaného počtu impresí.
d) Pokud není dohodou obou stran stanoveno jinak, bude kompenzační plnění
VI.zrealizováno
FINAL PROVISIONS
bez zbytečného odkladu po obdržení a odsouhlasení písemného
a to až do
v odstavci
písmeno
c/ tohoto
a) Itnároku,
is only possible
to splnění
deviate objemu
from thestanoveného
provisions hereof
upon aV.written
agreement.
dodatku.
b) Matters
not regulated by an order or hereby shall be governed by the Commercial
e) Terms
Jestliže
u provozovatele
oprávněný
nárok na slevu z ceny
andObjednatel
Conditions uplatní
in the valid
version published
on www.economia.cz.
kampaně, bude tato sleva stanovena na základě poměru skutečně realizovaného a objednaného počtu impresí. Částku odpovídající této slevě provozovatel
poukáže Objednateli formou dobropisu.

Vi. zÁVĚReČnÁ UStanOVení
a) Od ustanovení tohoto dodatku je možno se odchýlit pouze na základě písemné
dohody.
b) Skutečnosti, které nejsou upraveny objednávkou ani tímto dodatkem, se řídí
Obchodními podmínkami v aktuálním znění uveřejněném na www.economia.cz.

Valid from 1/ 1/ 2022
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