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Jeden komentář na Facebooku 
vydá při šíření DWOM za šest twítů

10 uživatelů toto sdílí.

Izrael povolil prodej iPodů

25 let od jednoho z největších 
marketingových propadáků 
- uvedení New Coke

3 uživatelů toto sdílí.

Neúspěch jako reklama

8 uživatelů toto sdílí.

16 uživatelů toto sdílí.
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marketingMilujeme 
   svojí práci :)

MjournalCZ    Foursquare slaví milion uživatelů 
http://bit.ly/bvytoe 
about 20 hours ago via twitterfeed 
MjournalCZ    Avatar trhá rekordy i na BD a DVD 
http://bit.ly/bTVrMb 
about 20 hours ago via twitterfeed 
MjournalCZ    Google Earth jako nová funkce Google 
maps http://bit.ly/cXdEkk 
about 20 hours ago via twitterfeed 
MjournalCZ    ROZHOVOR: Michal Kříž: "Et netera i 
1. multimediální vyrostly na fair play podnikání" 
http://bit.ly/b5TrCg 
about 21 hours ago via web 
MjournalCZ    Nova na podzim uvede soutěž hledající 
talenty http://bit.ly/aZsz2Z 
about 22 hours ago via twitterfeed 

Email

Kolik času trávíme na 
sociálních sítích?

Manuál firemní image - drahá 
zbytečnost?
Přestože většina společností se snaží zbytečnému „papírování“ 
co nejvíce vyhnout, praxe prokázala, že některé regulační doku-
menty rozhodně mají smysl. Pravděpodobně málokdo dokáže 
zpochybnit funkci například grafického manuálu nejen v rámci 
budování public relations. 

František Brož  publikováno 26.4.2010

Na trhu je první augmented reality plugin 
pro 3D Studio Max
zveřejněno: 23.4.2010 13:44

Více než polovinu času strávenou na 
mobilním internetem strávíme na sociál-
ních sítích 
zveřejněno: (23.4.2010 13:36)

Commservis.com mění image 
zveřejněno: (23.4.2010 12:28)

Česká obdoba "Seber babce občanku!" 
koluje internetem 
zveřejněno: (23.4.2010 11:30)

Polsko asi čeká volební kampaň bez 
bilboardů a reklam v médiích 
zveřejněno: (23.4.2010 10:02)

Prazdroj ukončil mediální kampaň "Za 
čisté pivo" 
zveřejněno: (23.4.2010 10:00)

Focus Agency navázal spolupráci se spo-
lečností SGS
zveřejněno: (23.4.2010 8:32)

Nedávno zveřejěná studie Ground Truth potvrdila to, co již 
dříve potvrdily obdobně zaměřené dokumenty - tedy to, že 
sociální sítě dlouhodobě ukrajují nejvíce z doby, kterou 
strávíme na internetu prostřednictvím svých mobilních 
zařízení. Podle jejího výzkumu tak činíme z neuvěřitel-
ných 60%
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retweet
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Internet v roce 2015
Za pět let bude situace na poli internetu zásadně odlišná. Hlavní 
očekávanou změnou podle předpovědi společnosti Morgan Stan-
ley bude rozložení sil – pevný internet bude pomalu ale jistě 
ustupovat ze středu zájmu a většina uživatelů bude do sítě přistu-
povat z mobilních zařízení. Tento fakt je tou hlavní a největší 
změnou, která nás v roce 2015 čeká.

František Brož  publikováno 26.4.2010
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Novinář konce první dekády 21. 
století
Nejlepší bude, když tento krátký materiál zahájíme obligátní 
definicí novináře (a v širším kontexu vlastně každého pracovníka 
médií.). Novinář neboli žurnalista je člověk, jehož pracovní náplní 
je sbírání, ověřování a šíření informací, které upravuje, třídí a 
dává do logických celků. 

František Brož  publikováno 26.4.2010
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Neúspěch jako reklama
Obrátit vlastní nedokonalost, nepříliš pozitivní vlastnost nebo 
dokonce neúspěch v reklamu a v propagaci je umění, které neo-
vládne každý. Když ho ale ovládnete, budete skutečnými pány 
mínění o sobě. Stojí zato to zkusit?
Před několika léty se ve vybraných českých denících objevily 
inzeráty velkého prodejce nábytku a domácího vybavení. 

František Brož  publikováno 26.4.2010

03
tweets

retweet

Share

05

0

Facebook Uživatelský plugin

Nabídka pracovních míst

Administrativa
Bankovnictví a pojišťovnictví
Ekonomika a podnikové finance
Farmacie
IT / Projekce a konzultace
IT / Správa systémů a HW
IT / Vývoj aplikací a systémů

Lokalita

Minimální požadovaný plat

Forma úvazku

Zaměstnavatel

hledej

Servisní specialista pro zařízení VN a VVN   
ABB s.r.o. 
Obchodní zástupce   
Geus okna a.s. 
Manažer prodejního týmu
AUTOCENTRUM ESA a.s. 

hlavní témata

první zprávy

reklama

twitter feed

volná místa

reklama amazon android marketing blackberryblog blogging busi-
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videoMARKETING microblogging politika privacy businesssocial mediasocial 
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2. spodní leaderboard

1. horní leaderboard

3. střední	
obdélník

Bannery
•	 Termín – Vaše reklama bude zobrazena v domluveném termínu. 

Standardně	se	reklama	sjednává	na	období	7	dní	nebo	jednoho	

měsíce.	V	této	době	banner	nerotuje	s	ostatními	kampaněmi.

Ostatní varianty
Advertorial
•	 Článek	–	Komerční	text,	který	je	na	portálu	umístěn	jako	článek	
do	požadované	sekce.	Text	je	jasně	označen	jako	advertorial.	Cena	

je	odvozena	od	jeho	délky	a	počtu	prvků	–	standardně	je	možné	

umístit	dva	prvky	(obrázek,	video)	na	2400	znaků	s	mezerami.

Mailing
•	 Exkluzivní	–	možnost	tvorby	vlastního	mailingu.	Mailing	je	za-
sílán	v	požadovaný	 termín	na	emailové	adresy	 registrovaných	

uživatelů	(k	1.	5.	cca	1200	adres).

Personalizovaná nabídka
Samozřejmě	jsme	si	vědomi	toho,	že	typizované	formy	mo-

hou	být	pro	kreativní	reklamu	svazující.	Proto	jsme	otevře-

ni	 všem	 vašim	 nestandardním	 požadavkům.	 Zkontaktujte	

naše	obchodní	oddělení	a	domluvte	se	na	nové	a	neotřelé	

formě	prezentace!

Typ Rozměry Cena (Kč)

1.		Horní	
leaderboard 

728	×	90	
7	dní.	.	.	.	.	.	.	.8	000
30	dní.	.	.	.	.20	000

2.		Spodní	
leaderboard 

728	×	90	
7	dní.	.	.	.	.	.	.	.5	000
30	dní.	.	.	.	.12	000

3.		Střední	
obdélník

300	×	250	
7	dní.	.	.	.	.	.	.	.8	000
30	dní.	.	.	.	.20	000

	Banner	v	těle	
článku

560	x	300
7	dní.	.	.	.	.	.	.10	000
30	dní.	.	.	.	.25	000

Floating banner 150	x	200
7	dní.	.	.	.	.	.	.18	000
30	dní.	.	.	.	.35	000

Hlavní	zpráva	
(24	h)

4	000

Článek	 do	1	800	zn.
3 dny*.	.	.	.	.	.2	500
7	dní*.	.	.	.	.	.	.4	500

Článek	 1	800+	zn.
3 dny*.	.	.	.	.	.3	000
7	dní*.	.	.	.	.	.	.5	400

Článek	 3	000+	zn.
3 dny*.	.	.	.	.	.4	000
7	dní*.	.	.	.	.	.	.7	200

*	garance	HP

Mailing	–	
exkluzivní

8	000



a)	 Inzerce	se	přijímá	vždy	na	základě	písemné	objednávky.
b)	 Objednávka	musí	 obsahovat	 všechny	náležitosti,	 zejména	pak	
obchodní	jméno	zadavatele,	sídlo	firmy,	popř.	adresu	pro	zaslání	
fakturace,	IČ	(u	soukromé	osoby	číslo	OP),	DIČ,	bankovní	spo-
jení,	 jméno	 odpovědné	 kontaktní	 osoby,	 razítko	 firmy,	 čitelné	
jméno,	podpis	a	přesné	zadání	objednávané	služby.

c)	 Jako	 doklad	 o	 přijetí	 objednávky	 provozovatel	 vystaví,	 předá	
nebo	doručí	potvrzení	o	termínu	zveřejnění	inzerce	včetně	kal-
kulace	ceny.

d)	Potvrzením	písemné	objednávky	zadavatele	provozovatelem	je	
uzavřen	 smluvní	 vztah.	Potvrzením	objednávky	 zároveň	 zada-
vatel	prohlašuje,	že	byl	seznámen	se	Všeobecnými	podmínkami	
a	souhlasí	s	jejich	zněním.

e)	Provozovatel	poskytne	slevu	ve	výši	15	%	z	ceny	inzerce	zpro-
středkovatelům	inzerce,	reklamním	agenturám.	Zprostředkova-
tel	inzerce	předkládá	objednávku	svým	jménem	a	zodpovídá	za	
dodání	podkladů.	Zprostředkovatel	inzerce	musí	předložit	provo-
zovateli	výpis	z	obchodního	rejstříku	nebo	živnostenský	list,	kte-
rý	jednoznačně	prokazuje	předmět	jeho	podnikatelské	činnosti.

f)	 Provozovatel	je	oprávněn	odmítnout	objednávku	zprostředkova-
telů	inzerce,	reklamních	agentur,	pokud	vzniknou	pochyby	o	je-
jich	zprostředkovatelské	činnosti.

INZERTNÍ PODKLADY
a)	 Za	včasné	a	bezchybné	dodání	inzertních	podkladů	provozovateli	
je	odpovědný	zadavatel.

b)	 Zadavatel	odpovídá	též	za	obsah	a	právní	přípustnost	textových	
a	 obrazových	 předloh	 pro	 inzerci.	 Provozovatel	 není	 povinen	
zkoumat,	zda	jimi	nejsou	porušována	práva	třetích	osob.	V	pří-
padě	uplatnění	nároků	třetí	strany	v	souvislosti	s	uveřejněním	
prokazatelně	nepravdivého	či	právně	nepřípustného	inzerátu	je	
zadavatel	povinen	převzít	veškeré	závazky	z	takovýchto	opráv-
něných	 nároků	 vyplývající	 nebo	 je	 povinen	 nahradit	 provozo-
vateli	 škody,	 které	mu	výše	uvedeným	nepatřičným	 jednáním	
zadavatele vzniknou.

c)	 Inzertní	 podklady	 zaslané	 na	 elektronických	médiích	 se	 zada-
vatelům	vracejí	 jen	na	 vyžádání.	Z	 důvodu	hladkého	průběhu	
případného	 reklamačního	 řízení	 se	 tak	 stane	nejdříve	20.	 den	
po	zveřejnění	inzerátu.	V	redakci	provozovatele	se	elektronická	
média	uchovávají	tři	měsíce	po	uveřejnění,	pokud	není	dohod-
nuto jinak.

VYDAVATELSKÉ PODMÍNKY
a)	 Pokud	 není	 sjednán	 přesný	 den	 zveřejnění	 a	 pozice	 inzerce,	
bude	inzerce	umístěn	a	zveřejněn	v	nejbližším	možném	termínu	
na	odpovídající	pozici.

b)	 Pokud	zadavatel	objedná	inzerci	o	rozměrech,	které	neodpovída-
jí	standardním	rozměrům	inzerce	portálu,	bude	inzerce	v	rámci	
technických	možností	přizpůsobena	nejbližšímu	možnému	roz-
měru,	a	tak	také	potvrzen.

c)	Provozovatel	si	vyhrazuje	právo	gramaticky	upravit	text	inzerá-
tu	podle	platných	pravidel	českého	pravopisu,	pokud	je	možné	
do	zaslaného	 formátu	zasahovat.	Změny	 jsou	provedeny	před	
schvalovacím	procesem	ze	strany	zadavatele.

d)	 Pokud	 zadavatel	 předá	 graficky	 nezpracovaný	 inzerát,	 bude	
grafická	úprava	provedena	v	 rozměrech	odpovídajících	předlo-
ze.	 Náhledy	 vyrobeného	 inzerátu	 k	 autorské	 korektuře	 budou	
poskytnuty	 zadavateli	 pouze	na	požádání.	 Pokud	 se	 zadavatel	
ke	 konečné	 úpravě	 nevyjádří,	 přestože	mu	 byla	 prokazatelně	
doručena,	má	se	za	to,	že	s	ní	souhlasí.

PRÁVO ODMÍTNOUT INZERÁT
a)	 Provozovatel	si	vyhrazuje	právo	odmítnout	zveřejnění	 inzerátu	
z	důvodu	nevhodného	obsahu,	původu	nebo	formy,	a	pokud	je	
v	rozporu	se	zákony,	vyhláškami,	dobrými	mravy	a	zvyklostmi	
nebo	odporuje	zájmům	či	by	mohlo	poškodit	dobré	jméno	pro-
vozovatele.	Provozovatel	je	povinen	tuto	skutečnost	oznámit	za-
davateli,	avšak	není	povinen	odmítnutí	zdůvodňovat.

b)	 Provozovatel	si	vyhrazuje	právo	nepřijmout	objednávku	inzerce	
od	zadavatele,	který	dluží	za	dříve	zveřejněnou	inzerci,	eventu-
elně	pozastavit	plnění	až	do	zaplacení	dlužné	částky.	Toto	opat-
ření	může	provozovatel	uplatnit	i	v	průběhu	dlouhodobé	reklam-
ní	kampaně,	kdy	zadavatel	průběžně	neplní	své	závazky.

NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY
a)	 Pro	případ	zásahu	vyšší	moci	je	provozovatel	zbaven	odpověd-
nosti	k	plnění	závazků	a	poskytování	náhrad	za	vzniklé	škody.

b)	 Pokud	nedojde	vinou	zadavatele	k	naplnění	dohodnuté	zakázky,	
ze	které	byla	zadavateli	předem	stanovena	příslušná	sleva,	 je	
zadavatel	povinen	po	vyúčtování	zakázky	uhradit	provozovateli	
rozdíl	mezi	 dohodnutou	a	 skutečnému	plnění	 odpovídající	 sle-
vou.

c)	 Ze	závažných	redakčních	důvodů	si	provozovatel	vyhrazuje	prá-
vo	nedodržet	objednanou	a	potvrzenou	pozici	inzerátu.	V	tako-
vém	případě	nebude	příplatek	za	pozici	fakturován	a	zákazníkovi	
nepřísluší	nárok	na	reklamaci.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
a)	 Konečná	cena	inzerátu	se	stanoví	dle	platného	ceníku	inzerce.
b)	 Inzerce	je	fakturována	do	5	dnů	po	naplnění	podstaty	inzerce.	
Faktura	je	zaslána	zadavateli	spolu	s	dokumentací	inzerce	a	je	
splatná	do	14	dnů	od	vystavení,	není-li	dohodnuto	jinak.

c)	 Inzertní	oddělení	je	oprávněno	požadovat	na	zadavateli	zálohu	
nebo	úhradu	inzerce	předem

d)	 Pokud	 nebudou	 pohledávky	 uhrazeny	 zadavatelem	 ve	 lhůtě	
splatnosti,	má	provozovatel	právo	doúčtovat	poskytnutou	slevu	
do	původní	výše	oficiálních	ceníkových	cen	inzerce	platné	v	da-
ném	období.	Při	fakturaci	se	bude	postupovat	v	souladu	s	těmito	
Všeobecnými	podmínkami	a	ustanoveními	v	obchodním	zákoní-
ku.	 Vystavená	 faktura	 za	 těchto	 podmínek	 nahrazuje	 původní	
fakturu,	ve	které	byly	poskytnuty	veškeré	slevy.

e)	 Provozovatel	si	vyhrazuje	právo	stanovit	zvláštní	ceny	pro	inzer-
ci	v	exkluzivních	sekcích	nebo	v	období	s	prokazatelným	nárůs-
tem	návštěvnosti.

g)	 První	objednávka	nového	klienta	bude	realizována	vždy	na	plat-
bu	předem.

h)	 Všechny	ceny	jsou	uvedeny	bez	DPH.

STORNOVACÍ PODMÍNKY
20–15	kalendářních	dnů	před	zveřejněním	20	%
14–7	kalendářních	dnů	před	zveřejněním	50	%
7	a	méně	kalendářních	dnů	před	zveřejněním	100	%
a)	 Změny	v	 inzertních	podkladech	nelze	provádět	od	7	kalendář-
ních	dnů	před	zveřejněním	inzerce.

b)	 V	termínu	kratším	než	7	kalendářních	dnů	před	zveřejněním	lze	
inzerci	zrušit	jen	na	výslovnou	žádost	klienta	a	vždy	podle	da-
ných	možností	vydavatele.

c)	V	takovém	případě	bude	účtována	plná	cena	inzerátu	tak,	jako	
by	byl	otištěn.	Plná	cena	inzerátu	bude	též	účtována	v	případě	
vyřazení	objednaného	inzerátu	z	tisku	z	důvodu	nedodání	bez-
chybných	inzertních	podkladů	klientem	v	termínu	podle	platného	
ceníku	inzerce,	event.	v	náhradním	termínu,	písemně	stanove-
ném	příjmovým	pracovníkem	inzerce.

d)	 Rozhodující	pro	posouzení	data	převzetí	storna	je	ve	všech	pří-
padech	 den	 doručení	 oznámení	 na	 adresu	 vydavatele	 a	 čas,	
ohraničený	pracovní	dobou	ve	středisku	inzerce	denně	od	9	do	
18	hod.	Týká	se	i	storna	zaslaného	faxem	či	e-mailem.

REKLAMACE
a)	Reklamovat	inzerci	je	možno	písemně	do	14	dnů	po	zveřejnění	
inzerátu.

b)	 Zadavatel	má	v	případě	zčásti	nebo	zcela	nečitelného,	nespráv-
ného	nebo	neúplného	 inzerátu	nárok	na	slevu,	popř.	náhradní	
otištění.	Sleva	se	poskytne	vždy	v	tom	rozsahu,	v	jakém	byl	účel	
inzerátu	omezen.

c)	 Zadavatel	 nemá	 nárok	 na	 reklamaci	 odlišné	 barevnosti	 svého	
inzerátu,	pokud	v	 rámci	zadaných	podkladů	nedodal	současně	
barevný	nátisk	inzerátu.

d)	 Důvodem	k	reklamaci	není	skutečnost,	že	zadavatel	neobdrží	na	
svůj	řádně	zveřejněný	inzerát	odpovědi.

e)	 Při	 zadání	 opakované	 inzerce	 je	 zadavatel	 povinen	 zkontrolo-
vat	po	každém	zveřejnění	její	správnost	a	úplnost.	Provozovatel	
neuzná	reklamaci	v	tom	případě,	kdy	se	při	opakované	inzerci	
objevil	tentýž	nedostatek,	aniž	by	na	něj	byl	provozovatel	bez-
prostředně	po	předchozím	otištění	upozorněn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a)	 Reklamní	články	a	PR	materiály	uveřejňujeme	výhradně	v	soula-
du	se	zněním	zákona	o	regulaci	reklamy	a	Kodexu	reklamy.	Ceny	
se	řídí	tímto	ceníkem	inzerce.

b)	 Tyto	 všeobecné	 podmínky	 tvoří	 nedílnou	 součást	 ceníku.	 Od	
ustanovení	výše	uvedených	podmínek	je	možno	se	odchýlit	na	
základě	písemné	dohody.
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Všeobecné	podmínky	jsou	platné	od	1.	6.	2010	do	odvolání	a	na-
hrazují	původní	podmínky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE


