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Hospodářské noviny přinášejí od pondělí do pátku aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají
největší prostor informacím z české i světové ekonomiky.

Hospodářské noviny – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo

Ceny inzerce

Panorama

1/2a

1/2b

1/3

1/4a

1/4b

1/8

599 x 435

286 x 435

1/1

Junior page a

Junior page b

189 x 270

286 x 217

141 x 422

286 x 145

286 x 109

165 x 187

141 x 109

499 000

399 000

299 000

209 000

229 000

229 000

177 350

133 318

132 706

66 659

228 x 356

Ceny označené červeně (panorama, 1/1, JP, 1/2) jsou smluvní a jsou zvýhodněny oproti standardní sazbě za mm sloupce.
Další formáty inzerátů jsou možné po projednání.
Kombinovanou nabídku inzerce v tištěné a digitální verzi Hospodářských novin připravíme na vyžádání.

Ceny inzerce, příplatky

Vlep na titulní straně

Základní cena za mm sloupce

204 Kč

Základní cena za mm sloupce plovoucí inzerce

608 Kč

Ucho na titulní straně (92 x 38 mm)

71 714 Kč

Malý podval na titulní straně (286 x 24 mm)

88 128 Kč

Velký podval na titulní straně (286 x 50 mm)

183 600 Kč

Panoramatický podval (599 x 101 mm)

309 060 Kč

Příplatek za umístění na stranu 3

50 %

Příplatek za umístění na strany 5, 7

25 %

Příplatek za speciální operace

50 %

Exkluzivní lepený formát na titulní straně HN. Kalkulace a provedení
budou realizovány individuálně dle speciﬁkací klienta. V ceně není
zahrnuta výroba vlepu.
Vlep na titulní straně (148 x 105 mm) – celostátní vydání

336 000 Kč

Vlep na titulní straně (148 x 105 mm)
– Praha + střední Čechy

199 000 Kč

Sponzorství tématu
Text „Téma vám přináší“ + logo

Superpanorama

299 000 Kč

150 000 net net + vícenáklady 48 000
pondělí, 14. prosince 2020

číslo 240, cena 25 Kč, sK 1,30 €, De 2,40 €

www.ihned.cz
PÁTEK – SOBOTA – NEDĚLE ČÍSLO 162 21. – 23. SRPNA 2020 WWW.IHNED.CZ

czK/usD
21,712 +0,01 %

px
968,51 -0,83 %

Dji
30046,37 +0,16 %

ftse
6546,75 -0,80 %
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Rok 2021: návrat
k velkým realitním
obchodům
Adam Váchal

adam.vachal@economia.cz

o čtyřech letech rekordních investic
do českých nemovitostí nastal letos
hluboký propad. Přestože se na trhu
uskutečnilo několik miliardových ob‑
chodů, jako například prodej obchodního
domu Kotva či mrakodrapu City Empiria
na pražské Pankráci, letošek bude z hlediska
prodejů tohoto typu nejslabší za posledních
sedm let. Podle analýzy poradenské společ‑
nosti Cushman & Wakefield, kterou mají HN
exkluzivně k dispozici, letos objem těchto
investic klesne meziročně na třetinu, kup‑
ci utratí jen 1,2 miliardy eur (31,6 miliardy
korun).
Trh s realitami doplatil na krizi spojenou
s covidem. Hotely dočasně přišly takřka
o všechny hosty, do kanceláří přestala do‑
cházet velká část zaměstnanců a také větši‑
na obchodů zůstala na jaře a na podzim ně‑
kolik týdnů uzavřena. Řada investorů, kteří
plánovali takové budovy kupovat, proto vy‑
čkávala, jak se situace dál vyvine. Zkoušeli,
zda se jim vlivem současné krize nepodaří
vyjednat lepší ceny, či zvažovali, jestli z ně‑
kterých nákupů nevycouvat úplně. Doba,
kdy peníze nechávali volně ležet, ale končí.
Pozastavená jednání se opět rozbíhají.
„Již nyní probíhá celá řada obchodů, k je‑
jichž uzavření by mělo dojít v příštím roce.
Jejich celkový objem by se mohl pohybovat
kolem dvou miliard eur, tedy zhruba na dvoj‑
násobku letošního výsledku,“ říká Michal So‑
ták, partner a vedoucí českého investičního
týmu Cushman & Wakefield.
V posledních měsících měli investoři a ma‑
jitelé budov často odlišné představy o ce‑
nách nemovitostí. Vlastníci je chtěli prodá‑
vat za ceny před pandemií, investoři očeká‑
vali slevy. A to především v případě hotelů,
které měly kvůli koronakrizi největší problé‑
my a dodnes řada z nich zůstává už od jara
uzavřených. „Žádné zásadní snižování cen
jsme však zatím nezaznamenali,“ říká Soták.
Přesto je možné, že někteří vlastníci, již
se ocitli ve finančních problémech, půjdou
s cenami dolů. Podle poradců se to však bude
týkat spíše starších budov, které se nacházejí
mimo Prahu a Brno.

dVtV

„rozsápali živé tělo.
hromadné znásilnění
je temnota, po přečtení
lékařské zprávy jsem se
psychicky zhroutil.“

richie mehta

autor dokumentární série netflixu Delhi
crime
sledujte rozhoVor dVtV
nA Aktuálně.cz

*Pozn.: Přebal titulu a další speciální formáty na vyžádání jsou řešeny individuálně.
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PříPadů covidu Přibývá, odnesou to
zřejmě restaurace, bazény či fitness

Kvůli covidu mění investoři svoji strategii

P

strana

Další oblastí, do níž v době pandemie
směřuje velký zájem investorů, jsou sklady
pro e‑shopy. Poptávka firem po nich výraz‑
ně vzrostla, jak se letos nákupy přesouvaly
na internet. „Boom internetového nakupo‑
vání a s ním související logistiky sice od‑
startoval již v minulých letech, pandemie
ho však významně urychlila,“ říká Pavel
Sovička, ředitel developerské společnosti
Panattoni pro Česko. Nový sklad v poslední
době otevřel například internetový super‑
market Rohlík.cz. Velké prostory v Žatci si
zase pronajal výrobce pneumatik, firma Ne‑
xen. Podle developerů koronavirus urychlil
rozvoj skladů pro e‑shopy v Česku o pět let.
Podle Radima Paříka, který zodpovídal
mimo jiné za strategickou expanzi a nemo‑
vitosti Kauflandu v Česku a v Polsku, pan‑
demie ukázala i další příležitosti: „Zajímavé
z hlediska výnosu jsou například nemovitos‑
ti služeb pro seniory. V době, kdy se lidé obá‑
vají o zdraví, jejich atraktivita ještě poroste.“
V Česku se také objevuje stále více fondů
investujících do nájemních bytů. Develo‑
perská společnost Finep takto letos proda‑
la na pražském Barrandově za půl miliardy
dům se 70 byty pro nájemní bydlení inves‑
tičnímu fondu Zeitgeist. Zájem rychle roste
a podle poradců se v byty mohou měnit na‑
příklad některé starší a méně úspěšné hotely.
Největší zájem je však – navzdory součas‑
né krizi – o kanceláře a maloobchody. „Jako
strategický investor pohlížíme na realitní
akvizice optikou dlouhodobého horizontu.
Letošní pandemii vnímáme jako krátkodobý
výkyv,“ říká Pavel Svoreň, generální ředitel
investiční skupiny Portiva. Ta letos koupila
téměř za dvě miliardy obchodní centrum
Central Kladno. Byla to jedna z největších
akvizic roku.
Přestože podle poradců může v první po‑
lovině příštího roku změnit majitele nad‑
průměrné množství nemovitostí, rekordy
z let 2016 a 2017 prolomeny nebudou. Tehdy
se v Česku uskutečnilo několik velkých ob‑
chodů, při nichž se nekupovaly jednotlivé
budovy, ale vlastníci více nemovitostí. V roce
2016 takto například singapurský fond GIC
koupil za 65 miliard korun developerskou
skupinu P3 Logistic Parks, která vlastní vel‑
ké množství průmyslových areálů. Mezi nimi
i ten největší v Praze – Horních Počernicích.

pAnorAmA

snílek číslo devět
jedním z mála politiků, kteří
nepogratulovali zdeňku
Hřibovi ke zvolení mezi
nejinspirativnější evropany,
byl andrej babiš. místo toho
zintenzivnil útoky na pražského
primátora, jenž říká, že premiér
chce zbytek česka proti Praze
poštvat. strany 8 a 9

Dax
13114,30 -1,36 %

Tištěné noviny
s digitálním
předplatným HN
od 494 Kč měsíčně

Bílý muž se
cítí ohrožen

Rabín, Mojžíš
a karate

Rozhovor s režisérkou Agnieszkou
Hollandovou, která přijela do Prahy
uvést odloženou premiéru svého
filmu Šarlatán.

České židovské obce se potýkají
s nedostatkem členů, mladé
odrazuje převažující ortodoxní
směr. Přiláká je reformní hnutí?

Strany 8 a 9

Strany 6 a 7

Objednávejte na hn.cz/tisk
HN058593-7

nouzoVý stAV s Vámi ještě Vydržíme,
říká hAmáček. BABiš: klidně jděte hned
čssd zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se
strana poradí, jak dále postupovat, oznámil v české televizi
předseda sociálních demokratů a vicepremiér jan Hamáček.

Premiér a předseda hnutí ano andrej babiš (na snímku) reagoval ostře:
„jestli má Čssd se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně
odejde a přestane o tom donekonečna mluvit.“ vláda podle babiše nouzový stav zvládne i bez účasti Čssd. v sociální demokracii debata o odchodu
z vlády zintenzivnila zejména v poslední době kvůli sporu o podobu tzv.
daňového balíčku, který počítá mimo jiné se zrušením superhrubé mzdy
a změnou daňových sazeb. Hamáček ve sněmovně předložil vlastní návrh,
ale neuspěl. „to, že se nám poprvé nepodařilo zabránit pravicovým experimentům, ke kterým hnutí ano čas od času mělo tendenci, to je vážný
signál,“ řekl Hamáček. Podle něj je diskuse o předčasných volbách „legitimní“. Foto: Profimedia

podniky A trhy

události

pohyb v eph. křetínský
bude mít jen polovinu

odkládaná důchodová
reforma počítá
s penězi, které státu
zatím chybí strana 4

na konci roku jsme zvyklí,
že daniel Křetínský a jeho
energetický a průmyslový
holding oznamují velké
obchody. nyní ale přišel třetí
nejbohatší čech s něčím jiným.

strana 11

Zdroj: Profimedia

czK/eur
26,330 -0,10 %

Chcete se na něco zeptat Václava Havla, Hannah Arendtové
nebo Reného Descartesa? Můžete, odpoví vám jejich virtuální
osobnosti vytvořené Janem Tylem. Umělá inteligence míří
za hranice technických oborů, i do filozofie a literatury.
Strany 2 a 3

Platný od 15. 1. 2021
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Valné hromady – ceny inzerce
Do formátu 1/4 strany včetně platí základní ceny inzerce pro HN se slevou 65 %. Pro formáty větší než 1/4 strany platí základní ceny inzerce pro HN se slevou 50 %. Vzorové formáty přepočítané z rozměru celostrany 286 x 422 mm tvořené skladbou jsou:
1/4 strany – (141 x 206 mm)

44 125 Kč

1/6 strany – (141 x 136 mm)

29 131 Kč

1/8 strany – (141 x 101 mm)

21 634 Kč

Ceny se týkají řádných i mimořádných valných hromad. Přímým klientům navíc inzerát z dodaných podkladů vyrobíme v našem prepress studiu. Oznámení o konání
mimořádných valných hromad zveřejňujeme výhradně oproti platbě předem.

Polygrafické a typografické údaje
Papír – základní rozsah HN
Rastr
Tisk
Sazební obrazec HN
Šířka sloupce HN

42,5 g/m2
100 linek/palec
rotační ofset
286 x 435 mm
44 mm

počet sloupců

1

2

3

4

5

6

rozměr v mm

44

92

141

189

237

286

Vkládaná inzerce do Hospodářských novin viz str. 22.
Uzávěrka objednávek a podkladů je tři pracovní dny před dnem zveřejnění.

Platný od 15. 1. 2021
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Personální inzerci je možné v Hospodářských novinách umístit za stejných podmínek jako standardní inzerci.

Formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
Junior page
1/2
1/2
1/3
1/4
1/4
1/6
1/8
inzerce
1/1
na zrcadlo 286 x 435 189 x 270 286 x 206 141 x 422 286 x 136 286 x 101 165 x 187 141 x 136 141 x 101

Ceny inzerce 179 712

77 760

88 992

89 856

58 752

43 632

44 496

29 376

21 816

1/8

92 x 155

atyp. rozměr atyp. rozměr

92 x 100

92 x 50

14 400

7 200

22 320

Uzávěrka objednávek a podkladů je tři pracovní dny před dnem zveřejnění.

čtvrtek, 14. května 2020

čtvrtek, 24. září 2020

■ KANADA/ČÍNA

■ BRAZÍLIE

Island dá turistům vybrat
mezi testem a karanténou

Kanada vrátí Číně pandy,
chybí bambus na krmení

Virus se podle studie šířil
už v čase karnevalů

Maďarský Nejvyšší soud potvrdil verdikt
soudu nižší instance, podle kterého
romské děti z města Gyöngyöspata
mají nárok na odškodnění za segregaci
ve škole. Podle rozsudku škola v Gyöngyöspatě na severu Maďarska, městský
úřad a místní školský úřad mají rodinám
60 romských dětí vyplatit celkem 100
milionů forintů (7,8 milionu korun) za to,
že děti byly oddělovány od ostatních žáků
a dostávalo se jim horšího vzdělání.

Při příjezdu na Island dostanou turisté
brzy na vybranou: buď podstoupí test
na koronavirus, nebo půjdou na 14 dní
do karantény. Omezení pro cesty ze zahraničí budou zrušena k 15. červnu, sdělila islandská vláda. Vyhnout se testům či
dvoutýdenní izolaci budou moci turisté
v případě, že předloží lékařské doklady
o nepřítomnosti koronaviru. Podrobnosti
opatření pro turisty má do konce května
vypracovat vládní pracovní skupina.

Tři roky před sjednaným termínem chce
kanadská zoologická zahrada vrátit do
Číny dvě pandy velké, které má v zápůjčce.
Kvůli pandemii covidu-19 a jejím důsledkům pro leteckou dopravu má totiž zoo
problémy s dodávkami bambusu, kterým
se vzácná zvířata živí. „Je to příliš mnoho
stresu pro můj tým i pro pandy. Dokážete
si představit, kdybychom neměli bambus
několik dní?“ řekl CBC ředitel zoo v Calgary na západě Kanady Clément Lanthier.

Koronavirus se v Brazílii šířil již začátkem února, tedy o několik týdnů dříve,
než úřady nákazu potvrdily u prvního
člověka. V tomto čase přitom v zemi
vrcholilo období karnevalů, při němž se
miliony Brazilců účastní oslav na ulici.
Ve své studii to uvedl tamní výzkumný
ústav Fiocruz. Nákaza se podle výzkumníků začala v Brazílii šířit v prvním
únorovém týdnu, úřady oznámily první
nález SARS-CoV-2 až 26. února.

72 Kč/mm sloupce

Příplatek za speciální operace

50 %

Rusko podle německé kancléřky
vede hybridní válku, jejíž součástí
jsou kyberútoky i překrucování
faktů. To ztěžuje její snahy
o zlepšení vzájemných vztahů.

Španělům se nelíbí pomalá reakce vlády
na koronavirus. Část země se otevírá

3x

10 %

5x a více
(plošná inzerce, vzdělávání)

15 %

Kritéria Pro PřizNáNí oPaKoVací sleVy:
Jedna objednávka, jeden klient, tematika personální inzerce/vzdělávání. Slevu lze uplatnit i na základě uzavření písemné dohody nebo
objednávky s Economia, a.s. (u mediálních agentur se jedná o inzerci
pro jednoho klienta). V případě výrazně vyššího počtu opakování
nebo ﬁnančního objemu lze jednat o dalším zvýhodnění.

Simone Radačičová

simone.radacicova@economia.cz

V

íce než tři tisíce rodin,
které kvůli koronavirové
pandemii přišly o své blízké, se obrátily s žalobou
na španělský Nejvyšší soud. Viní
23 členů španělské vlády včetně
premiéra Pedra Sáncheze, že kvůli nedbalosti zavinili smrt jejich
příbuzných.
Žalobci uvádí, že španělská vláda přijala opatření v boji proti koronaviru více než měsíc poté, co
Světová zdravotnická organizace
vyhlásila globální stav zdravotní
nouze, popisuje deník El Mundo.
Podle obžaloby se příliš opozdila
s preventivními kroky, a je tak odpovědná za „nedbalost ohledně zastavení, snížení a omezení dopadu
koronavirové epidemie na národ“.
„Chceme, aby soud žalobu přijal
a následně přikročil k výslechům
a svědectvím, aby se všichni mohli dozvědět, co se opravdu stalo,“
uvedli právní zástupci.
Žaloba má ale jen malou šanci
na úspěch, myslí si experti. Ignacio González Vega, soudce a mluvčí nezávislé organizace Soudci pro
demokracii, řekl americkému deníku Washington Post, že soud
zřejmě tento případ odmítne.
„Jsme ve výjimečné situaci. Je
obtížné přisoudit tato úmrtí vládě a tomu, jak epidemii zvládala.
A to také v kontextu toho, že virus
způsobil četná úmrtí i v dalších ze-

mích. Za těchto podmínek je těžké
mluvit o tom, že tomu nevěnovala
dostatečné úsilí,“ upozornil.
Španělé už dříve veřejně kritizovali své úřady a politiky za liknavý
přístup. Například 8. března Madridem prošel průvod zhruba 120 tisíc
lidí na oslavu Mezinárodního den
žen, nehledě na to, že země měla
v tu dobu už asi 600 nakažených.
Právě v tomto průvodu se zřejmě
nakazilo i několik ministryň nebo
manželka premiéra Sáncheze.
Ve stejný den se konal také sjezd
krajně pravicové strany Vox, kterého se zúčastnilo na devět tisíc
lidí. V býčí aréně, kde se stranický
sjezd konal, se mimo jiných nakazil i její šéf Santiago Abascal.
Země na Pyrenejském poloostrově má podle odborníků to nejhorší za sebou. Nemoc covid-19,
kterou nový typ koronaviru vyvolává, si tam vyžádala přes 27 tisíc obětí a nakazilo se jí na 230 tisíc lidí. Nyní se postupně otevírá
a zvolňuje karanténa, která patřila mezi ty nejpřísnější v Evropě.
Španělé si například déle než měsíc a půl nemohli vyjít ven na procházku.
Nejprve se pravidla uvolnila pro
děti, které na konci dubna mohly poprvé jít ven na hřiště nebo
za sportem. Od začátku května se
k nim přidal i zbytek společnosti – vláda ale připravila venkovní
rozvrh hodin na základě věkových
kategorií, jejž lidé musí dodržovat.
Premiér Sánchez pak představil plán na postupné rozvolňová-

ní striktních pravidel, které bude
probíhat ve čtyřech fázích. Vláda
postupuje s uvolňováním podle
oblastí a jejich aktuální epidemiologické situace. „Virus nikam
nezmizel, je stále tady. Žádám vás
o prevenci a obezřetnost,“ obrátil
se na Španěly premiér Sánchez.
Od pondělí se zhruba polovina
španělské populace může těšit
z dalšího kroku na cestě k běžnému životu. V části země, kde je epidemiologická situace lepší, se tak
mohou lidé scházet ve skupinkách
do 10 lidí. Podobně jako v Česku restaurace a bary otevřely zahrádky,
kde mohou lidem servírovat jídlo
a nápoje.
Naopak větších měst, jako jsou
Madrid, Barcelona, Granada, Málaga nebo Valencie, se podobné
uvolňování zatím netýká a tamní obyvatelé si ještě musí počkat.
Některým regionálním lídrům
se to ale nelíbí. „Je to rána pro ekonomiku,“ prohlásila šéfka madridské regionální vlády Isabel Díaz
Ayusová pro deník El Mundo.
„Pokud se Madrid opět nerozjede, tak zničíme tisíce podniků
a tisíce pracovních míst. Pokud se
brzy nenajde řešení, tedy vakcína,
tak nemá smysl držet lidi doma,
protože samotná karanténa virus neporazí. Jen zabrání kolapsu
zdravotnictví, což se nám už podařilo,“ řekl Ignacio Aguado, viceprezident madridské regionální vlády.
Španělsko je v rámci Evropské
unie druhou nejzasaženější zemí
po Itálii.

Virus nikam nezmizel
A je stále tady, tvrdí
španělský premiér Sánchez.
Žádá občany o obezřetnost.
Ti ho ale žalují za to, že
nepřišel s opatřeními dřív
a nechal situaci zajít tak
daleko.
Foto: Reuters

Česká pošta, s. p., vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Ředitel divize logistické služby

Popis pracovních činností a profil ideálního kandidáta
Zodpovědnosti:
• zajistit ekonomicky efektivní řízení v rámci svěřené působnosti.
• kompletní manažerská zodpovědnost za řízení divize
logistické služby a státního podniku Česká pošta, s. p.

působnosti

Primární úkoly:
• stanovit strategii divize logistických služeb ve vazbě na
strategické cíle podniku.

• zajistit významný nárůstu kapacity logistické sítě
a zvýšení kvality doručování.

• zavádět nové technologie, procesy a postupy v rámci řízení
divize logistické služby

Požadovaná kvalifikace:
• min. 5 let praxe na stejné nebo podobné pozici
ve vrcholovém managementu
• vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
• znalost logistických technologií a trendů
• český jazyk a jiný světový jazyk na úrovni min. C1
(dle evropského ref. rámce)

• podílí se na klíčových rozhodnutí jako člen řídicího týmu

Podmínky a dokumenty požadované k účasti ve výběrovém řízení
jsou zveřejněny na stránkách www.ceskaposta.cz

• řídí logistickou a doručovací sí�.
• nastavuje logistické činnosti a činnosti spojené

Termín pro zaslání přihlášek: ��. 0�. �0�0

podniku.

s doručováním.

• řídí provádění strategických a klíčových úkolů ve své
působnosti.

Jan Šuráň
prezident Českomoravského
svazu minipivovarů
Dočasně zavřelo nebo výrazně omezilo
výrobu asi 20 minipivovarů, majitelskou
strukturu změnilo během pandemie
zhruba 30 podniků, uvedl Šuráň.
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■ PŮJČKY

■ ELEKTRONIKA

Komárek se podílel
na investici do Freeletics

Podílové fondy
zůstávají ve ztrátě

Nebankovní firmy
povolují odklady splátek

Veletrh mobilních
technologií se posunul

Investiční skupina KKCG Karla Komárka
se podílela na investici 25 milionů USD,
tedy zhruba 550 milionů Kč, do fitness
aplikace Freeletics založené na umělé
inteligenci. Peníze firma využije k vývoji
nových technologií, rozšíření globální
působnosti společnosti a budování
nových obchodních kanálů. Financová‑
ní vedla společnost JAZZ Venture Part‑
ners se sídlem v USA, kterou podpořily
KKCG a Causeway Media Partners.

V srpnu výkonnost většiny podílových
fondů zůstávala hluboko pod nulou.
Akciové fondy vykázaly v průmě‑
ru ztrátu pět procent, dluhopisové
1,7 procenta a v minusu 0,9 procenta
byly i fondy peněžního trhu. Podle Bro‑
ker Consulting Indexu si smíšené fondy
v srpnu za letošek připsaly pokles
0,34 procenta. Komoditní fondy zažily
v srpnu nejvyšší nárůst, přesto letos
stále vykazují pokles o 6,40 procenta.

Leasingové a splátkové firmy schválily
v souvislosti se zmírněním dopadů
opatření na potlačení nemoci covid‑19
přes 79 tisíc žádostí o odklad splátek
za 31 miliard korun. Polovinu žádos‑
tí zpracovaly v režimu zákonného
úvěrového moratoria, které vstoupilo
v platnost 17. dubna a vztahuje se
na úvěry sjednané před 26. březnem
2020. Sdělila to Česká leasingová
a finanční asociace.

Pořadatelé se rozhodli příští rok přesu‑
nout veletrh mobilních technologií Mo‑
bile World Congress (MWC) v Barce‑
loně na přelom června a července, aby
se mohl vzhledem k pandemii nemoci
covid‑19 bezpečně konat. Původně měl
být veletrh v březnu 2021. Nejvý‑
znamnější veletrh v odvětví mobilní
komunikace byl letos na poslední chvíli
odvolán, poprvé ve své 33leté historii,
kvůli šíření koronaviru.

■ KAPITÁLOVÝ TRH

■ TECHNOLOGIE

Německo uvolnilo dluhovou brzdu. Rekordně
si půjčuje, aby pomohlo ekonomice z krize
vaclav.lavicka@economia.cz

řed slavným madridským Muzeem
královny Sofie se obvykle tvoří fronty
turistů. Mezi nejproslavenější kousky jeho sbírky patří třeba slavný obraz Guernica od španělského malíře Pabla
Picassa – nejznámější protiválečná malba
na světě. Nyní ale prostranství před nejnavštěvovanějším muzeem ve Španělsku,
kam předloni zavítalo 4,4 milionu lidí, zeje
prázdnotou. Od poloviny března je stejně
jako další muzea ve Španělsku i jinde ve světě zavřené kvůli koronavirové pandemii.
V těchto dnech se ale postupně připravuje
na otevření.
Jeho zaměstnanci se jen musí smířit s novými opatřeními, která mají zabránit šíření
viru. „Právě muzea musí lidem ukázat, že
není třeba se bát ostatních,“ uvedl Manuel
Borja-Villel, ředitel Muzea královny Sofie.
Návštěvníci muzea se do budoucna neobejdou bez dodržování přísných hygienických
pravidel. Nebudou se moci po budově volně
pohybovat, půjdou po vyznačeném okruhu
a v rozestupech, aby se co nejvíce omezily
mezilidské kontakty. Turistům se bude měřit
teplota, v prostorách muzea budou k dispozici dezinfekční gely.
„Nebude tu nic, na co by lidé mohli sahat,“
dodává Borja-Villel s tím, že muzeum přestane rozdávat i papírové plánky nebo brožurky. Místo toho lidé najdou všechny potřebné informace v mobilní aplikaci, kterou
si mohou stáhnout do svých chytrých telefonů. Nově se tam dostane také jen třetina
zájemců, aby nevznikaly tlačenice a fronty.
Podobná pravidla mají platit i pro další
madridské muzeum El Prado. Jeho ředitel
Miguel Falomir uvádí, že do budovy dříve
v některých dnech zavítalo až 15 tisíc lidí
denně. Nyní to budou maximálně dva až tři
tisíce, uvedl pro list La Vanguardia.
Také muzea ve Francii hledají cesty, jak se
připravit na návštěvníky. Ta větší z nich, jako
jsou třeba Louvre nebo Musée d’Orsay, jsou
ještě zavřená a otevřou se zřejmě až v červnu nebo v červenci. Například Centre Pompidou připravuje nový systém, kdy si lidé
budou moci rezervovat přesnou hodinu své
návštěvy, aby se tolik nepotkávali, popisuje
francouzský deník Le Monde.
Některá menší muzea v regionech se ale
otevírají už nyní. Je pro ně snazší dodržovat potřebná pravidla, jako jsou třeba rozestupy mezi návštěvníky. V Česku se muzea
a galerie po několikatýdenní pauze otevřely
tento týden.

Inzerce

• zajištění realizací rozhodnutí GŘ ve své působnosti
• jednání jménem ČP v rozsahu své působnosti
• vydávání organizačních norem a řídících aktů
• rozhodování o personálních a dalších otázkách ve své

Krize v centrech turistických
měst teprve nastává. Rezervy
se vyčerpaly, státní pomoc
nefunguje a propad tržeb
stále trvá.

Václav Lavička

simone.radacicova@economia.cz

P

5%

Slevy lze uplatnit na kombinovanou inzerci v HN a týdeníku
eKoNom a resPeKt.

Do muzea
s aplikací a bez
papírových
brožur
Simone Radačičová

sleVy za počet uveřejnění
2x

Podniky a Trhy

Briefing

■ ISLAND

Soud nařídil odškodnit
Romy za segregaci ve škole

Angela Merkelová

■ MAĎARSKO

Cena za mm sloupce
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Události

Briefing

Abych řekla pravdu,
trápí mě to.

N

ěmecko hospodařilo od
roku 2014 až do loňska jako
jediná velká země eurozóny s vyrovnaným a po většinu let přebytkovým rozpočtem.
Ale kvůli současné koronakrizi, jež
srazila ekonomiku do hlubokého
útlumu, si stát opět musí půjčovat,
aby mohl financovat rozsáhlá opatření na podporu konjunktury.
Předchozí rozpočtové přebytky
vláda použila především na splácení minulých dluhů. Současně
vytvořila i určitou rezervu, která
však na financování naléhavých
podpůrných opatření nestačí.
Německý stát si letos půjčí přes
218 miliard eur (5,8 bilionu korun)
a v příštím roce dalších 96 mili-

ard, z valné části na dluhopisových trzích. „Je to hodně, opravdu
hodně peněz, které nutně potřebujeme, abychom přispěli ke stabilizaci našeho hospodářství,“
prohlásil včera spolkový ministr financí Olaf Scholz ze sociální
demokracie (SPD). Politik, který
se příští rok hodlá ucházet o post
spolkového kancléře, poukazuje také na to, že výpůjčky budou
v roce 2021 ve srovnání s letoškem
ani ne poloviční a budou dále klesat. Naposledy by si stát měl půjčit
v roce 2024.
Německo tak fakticky na pět
let uvolňuje „dluhovou brzdu“.
Tak se označuje pravidlo zakotvené do jeho ústavy počátkem roku
2009, tedy během globální hospodářské krize. Jednotlivé spolkové
země si podle něj nesmějí na financování svých potřeb půjčovat, spol-

kový stát se může každý rok zadlužit maximálně o sumu odpovídající
0,35 procenta nominálního HDP.
Výjimky jsou možné například
v případě rozsáhlých katastrof
nebo během krizí. A s tou se nyní
německé hospodářství, kam směřuje skoro třetina českého vývozu
zboží, potýká.
Ministr financí Scholz očekává
zotavení během roku 2022 a poté
bude podle něj možné dluhovou
brzdu opět sešlápnout. „Otázka ale
zní, jak to chce vláda udělat,“ poznamenává server Faz.net.
Spolkový kabinet schválil první dodatkový rozpočet na podporu konjunktury ve výši 156 miliard
eur letos v březnu. V červnu „přihodil“ do státního rozpočtu dalších
62,5 miliardy eur. Souhrnná suma
218,5 miliardy odpovídá přibližně
7,3 procenta HDP. „Letošní rok je

KOLIK SI PŮJČÍ
NĚMECKÝ STÁT
miliardy eur

2020
2021
2022
2023
2024

218,5
96,2
10,5
6,7
5,2

52,5 mld. eur

činí loňský přebytek veřejných
financí Německa odpovídající
půldruhému procentu HDP.
Zdroj: Spolkové ministerstvo financí

příšerný a musí zůstat výjimkou,“
podotýká Eckhardt Rehberg, mluvčíkonzervativního bloku CDU/CSU
pro rozpočtovou politiku.
Jak dodává, stát se musí co nejdříve vrátit k předchozímu rozpočtovému hospodaření. Před lety ho
prosadil jako „politiku černé nuly“
bývalý ministr financí Wolfgang
Schäuble (CDU). Rozpočtový přebytek loni podle Bundesbanky činil
51,3 miliardy eur, což odpovídalo
půldruhému procentu HDP.
Hrubý domácí produkt Německa se během letošního dubna až
června meziročně propadl o 11,3
procenta, tedy přibližně stejně
jako v Česku (o 11 procent). Od ledna do srpna přibylo 530 tisíc registrovaných nezaměstnaných,
jichž jsou skoro tři miliony. Průměrná míra nezaměstnanosti vycházející z evidence úřadů práce

v uvedeném srovnání stoupla z 5,3
na 6,4 procenta, tedy o více než
procentní bod.
Přesto, že se situace na trhu
práce zhoršila a lidí s prokázanou
nákazou covidem přibývá, spotřebitelská nálada v Německu se podle výzkumné agentury GfK tento
měsíc mírně zlepšila. Pro experty,
kteří na září–říjen počítali s poklesem nálad, je to velké překvapení.
„Očividně k tomu přispěly vládní
balíky na podporu konjunktury,“
míní Rolf Bürkl z GfK.
Ústavy pro hospodářský výzkum
v Německu nedávno mírně zlepšily
své jarní velice chmurné předpovědi růstu HDP. Ekonomika by mohla během letošního třetího kvartálu ve srovnání se stejným loňským obdobím dosáhnout zhruba
90 procent úrovně produkce, uvádí
třeba berlínský ústav DIW.

Inzerce

Ceny inzerce, příplatky

VŠE o…

… komunikaci značek
„bílé na černém“
Ladislava Knihová
Podnikohospodářská
fakulta VŠE

N

e, v titulku není chyba –
pouze píšeme novou kapitolu komunikačního
manuálu firem. Pandemie
udeřila a doslova ze dne na den se
většina komunikačních kanálů pro
firmy stala nedostupnými. Zůstaly
jen ty digitální, což poskytlo konkurenční výhodu podnikům, které
v digitalizaci postoupily nejdále.
Inu, kdo je připraven, není ohrožen – i když tuto situaci nemohl nikdo předpokládat. Aby toho nebylo
málo, rasové útoky spojené se jménem George Floyd eskalovaly celou
situaci. Společenský a ekonomický šok s sebou přinesl neblahé důsledky pro všechny, avšak způsob,
jakým se firmy se vzniklou situací
vypořádaly, je vskutku inovativní.
Zkušení manažeři vědí, že každá
situace vyžadující aktivaci plánů
krizového řízení je současně výzvou i příležitostí. Některé globální brandy tuto příležitost uchopily způsobem, který jim propůjčil
image vedoucí značky a ostatním
posloužil jako inspirace vhodná následování.
Mnoho těchto aktivit bylo zpočátku zcela intuitivních, avšak jejich dopad na povědomí oddaných
příznivců značky i všeobecné populace byl emocionálně silný a všeobecně kladně přijímaný.
Připomeňme si některé význačné počiny globálních brandů, především pak těch, které patří do kategorie tzv. „humanizace značky“
čili určitého přiblížení se k zákazníkovi prostřednictvím digitální
komunikace s významnou přida-

Jednoduchá video
animace firmy Nike
na YouTube s názvem
For Once, Don’t
Do It má od května
do srpna 2020 více
než milion zhlédnutí.
nou hodnotou. Patří mezi ně Ikea,
McDonald’s, Coca-Cola, Audi,
Volkswagen či Nike.
Společnost Ikea přišla s jednoduchou myšlenkou: když nemůžete
přijít na oblíbené masové kuličky
k nám do naší restaurace, připravte si je doma sami – a odtajnila své
„rodinné stříbro“ v podobě zveřejnění receptu na jejich přípravu.
Edukační obsah komunikačního
sdělení oslovil značnou část populace a masové kuličky Ikea se staly
součástí našeho jídelníčku. Příjemný pocit, že moje oblíbená značka
„na mě myslí“, zůstane nadlouho
v povědomí zákazníků a masové
kuličky Ikea budou fungovat v roli
připomínací reklamy.
Společnosti McDonald’s, Coca-Cola, Audi a Volkswagen shodně pracovaly na poli své vizuální
identity s myšlenkou nutnosti propagace bezpečné vzdálenosti mezi
lidmi v době pandemie. Upravily
svá loga tak, aby se ani zlaté oblouky McDonald’s či čtyři kruhy,
reprezentující původní automobilky spojené do firmy Audi, nedotýkaly. Tyto obrazové vjemy vydají
za tisíc slov.

S reklamou s nejsilnějším emocionálním nábojem jako reakcí
na rasové útoky přišla společnost
Nike. Jednoduchá video animace
na YouTube s názvem For Once,
Don’t Do It má od května do srpna 2020 více než milion zhlédnutí. Postupně se objevující bílý text
na černém pozadí je apelem pro lidstvo, aby nebylo lhostejné k projevům rasismu, neboť součástí změny postoje můžeme být my všichni.
Je to reklama s výrazným protirasistickým apelem a burcující výzvou
pro všechny, kteří toto dění tolerují, aby vyšli ze své komfortní zóny.
Značka Nike se stala skutečným
lídrem, prokázala vysokou míru
společenské odpovědnosti a skutečně humánní postoj.
Všechny výše uvedené příklady
spojuje několik společných znaků.
Komunikace značek se soustřeďuje na alternativní obsah komunikačního sdělení. Značka nehovoří
o svém předmětu podnikání. Přesto však veřejně vystupuje a zaujímá zřetelný postoj, ukazuje cestu a představuje hodnoty, které
jsou důležité pro každého člověka
na této planetě.
Tímto jasným postojem vychovává své příznivce a prokazuje
schopnost být uznávaným lídrem
změny. Značka vzdělává. Značka
vychovává. Značka udává směr.
Obsah reklamního sdělení představuje styčný bod mezi třemi
marketingovými disciplínami: obsahovým marketingem s akcentem
na edukační obsah, sociálním marketingem a společenskou odpovědností firem.
Doufejme, že lidstvo těmto důležitým apelům nejen naslouchá, ale
především vnímá jejich důležitost.
Jsou totiž psány „bílé na černém“.

Výběrové řízení na místo generálního ředitele
Obsazujeme místo generální ředitel a manažer prodeje
Dobře zavedená česká společnost je součástí rodinného podniku
s celkem cca 300 zaměstnanci. Pobočka se nachází v Brně.
Předmět společnosti je výroba a distribuce cisternových vozů

Ihr Profil:
• Mehrjährige Erfahrungen aus produzierenden Unternehmen
• Analytische, strategische Arbeitsweise, gepaart mit Umsetzu
ngsstärke und Pragmatismus
• Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsstärke
• Verhandlungssicheres Deutsch und Tschechisch unabdingbar
Nabízíme:
• Odpovědnost za dobře zavedenou společnost s tradicí
• Široké, kreativní úkoly vedení s velkým manévrovacím
prostorem
• Středně velký firemní rodinný podnik
• Firemní vozidlo i pro soukromé účely
Své první otázky prosím smějte p. Kurtu Willigovi
tel. +49 176-19889113
Těšíme se na vaši žádost pod willigk@willig.eu
Diskrétnost vám jevýslovně zajištěna.
prostorem
HN058403

Platný od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

REALITY / PRÁVO
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Pravidelné rubriky Hospodářských novin. Právo vychází v pátek, reality ve středu.

Hospodářské noviny – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo

Ceny inzerce

1/1

Junior page

189 x 270

286 x 206

141 x 422

286 x 136

286 x 101

165 x 187

141 x 136

141 x 101

239 616

103 680

118 656

119 808

78 336

58 176

59 328

39 168

29 088

286 x 435

1/2

1/2

1/3

1/4

1/4

1/6

1/8

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání.
Uzávěrka objednávek a podkladů je tři pracovní dny před dnem zveřejnění.

Ceny inzerce
HN Reality – základní tarif
(tarif platí pro inzerci obchodu s nemovitostmi)
Příplatek za speciální operace

středa, 9. září 2020

NÁKUPNÍ PARKY JSOU
KONCEPT BUDOUCNOSTI

96 Kč/mm sloupce

MLADÝ INVESTOR DAVID HAUERLAND V ROZHOVORU PRO HN
POPISUJE, PROČ VĚŘÍ RETAILU A KOMUNITNÍMU BYDLENÍ.

50 %

adam.kotrbaty@economia.cz

D

ům v pražské Chodské ulici, ležící mezi
trojicí vinohradských parků, na sebe
upoutá už z ulice. Vchodové dveře zdo‑
bí vyobrazení sluncem ozářené krajiny,
pod níž je velkými písmeny a číslice‑
mi napsaná adresa stavby. Nad ní zase
jakoby poletují dva zlatí andělé. Vnit‑
řek domu nyní prochází rekonstrukcí. Vzniknout by
v něm mělo asi padesát převážně malometrážních
bytů nebo jednotlivých pokojů, které chce jeho ma‑
jitel, investiční společnost Fidurock, vrhnout na trh
s nájemním bydlením. Bydlení navíc propojí s dalšími
službami, součástí domu má být například společná
klubovna nebo wellness.
„Cílíme tím na lidi, kteří skončí na vysoké škole, na‑
stoupí do první práce a berou 40 tisíc hrubého. Oni
nechtějí utrácet 20 až 25 tisíc za svůj vlastní byt, ale
zároveň chtějí žít v centru, v pěkném designovém po‑
koji. A za to jsou ochotni zaplatit 13 až 15 tisíc. Tihle lidé
netráví doma tolik času. Pracují nebo se schází s přá‑
teli a do bytu se jdou třeba jen vyspat. V rámci domu
budou pokoje různých velikostí i klasické byty, mezi
nimiž se budete moci přesouvat,“ říká v rozhovoru pro
HN jeden ze zakladatelů Fidurocku David Hauerland.
Mladý investor firmu založil před šesti lety spolu
s dalšími podnikateli Petrem Valentou a Laurensem
Rinkesem. Vinohradský projekt není jediný, který spo‑
lečnost plánuje. Má být ale krokem k nabídce komu‑
nitního bydlení, jemuž by Fidurock chtěl v budoucnu
věnovat větší pozornost. Obyvatelé takzvaných coli‑
vingových prostor bydlí v malých bytech s rozlohou jen
pár metrů čtverečních a minimálním vybavením. Dal‑
ší zázemí, například kuchyň, sdílí se sousedy.
edy. K tomu
mají navíc k dispozici služby, které v běžných bytech
nejsou, jako třeba posilovnu nebo myčku na kola.

sleVy za počet uveřejnění
2x

5%

3x

10 %

5x a více

15 %

David Hauerland (34)

Adam Kotrbatý

Investor původem z Uher‑
ského Brodu začínal
v realitněporadenské firmě
JLL, kde se věnoval mar‑
ketingu a maloobchodním
nemovitostem. V roce
2014 založil spolu s dvěma
kolegy investiční společnost
Fidurock. V Praze, Brně či
Olomouci vlastní společnost
desítky bytů, obchodní parky
provozuje v Táboře, Liberci
nebo na Slovensku. Vedle
toho vlastní obchod s luxus‑
ní audiotechnikou Voix.
Foto: Fidurock

Mladí se nechtějí zadlužit
Vedle komunitního bydlení chce Hauerlandův
Fidurock pokračovat v investicích do klasické‑
ho nájemního bydlení. Do něj se letos rozhodli
pustit i developeři. Nájemní byty hodlají provo‑
zovat například firmy AFI Europe, Finep nebo
JRD. Zájem o nájmy vzrostl za posledních de‑
set let asi o deset procent. Důvodem je i zdra‑
žování nemovitostí. Například v hlavním
městě se byt v pražské novostavbě prodával
v průměru za 108 tisíc korun za metr čtve‑
reční. Dosáhnout na hypotéku ve velkých
h
městech proto není snadné ani pro průměrně
vydělávající Čechy. „Mladší generace navíc pre‑
feruje nájemní bydlení kvůli flexibilitě a mož‑
nostem, které mají. Snažím se na tom hledat to
lepší, nikoli horší. Tedy ne že nemají na hypotéku,
ale spíše se nechtějí zadlužit. Ve 25 letech nevíte, co
se stane v budoucnu,“ doplňuje Hauerland.
Fidurock se zaměřuje na projekty v Praze, Brně
a Olomouci, kde mají investoři zázemí a znají tamní
trh. V posledním jmenovaném městě hodlá firma vy‑
budovat také studentské ubytování.
Zatímco jiným realitním investorům způsobila koro‑
navirová pandemie starosti a komplikace, Hauerland
zůstává optimistický. Dokonce přiznává, že z pohledu
jeho firmy přišla pandemie, která investice
ice výrazně
utlumila, v ideální době. Fidurock ale stejně nehodlal

přikupovat nové budovy. Naopak se zaměřil na rekon‑
strukci objektů ve stávajícím portfoliu. Do něj kromě
zmíněných činžovních domů patří hlavně maloob‑
chodní parky. Jestliže nákupní domy evidovaly citelný
propad návštěvnosti ještě v červnu, návrat lidí do malo‑
obchodních parků proběhl podle Hauerlanda výrazně
rychleji. Investor se domnívá, že lidé parky upřednost‑
nili kvůli pocitu bezpečnosti. Je zde většinou menší
počet obchodů, které mají vlastní vchod zvenku. Lidé
tak na rozdíl od obchodních center nemusí při hledání
konkrétní provozovny bloudit v uzavřeném prostoru.
Slevy dávali individuálně
„Mezi nájemci panovaly velké obavy, jak bude situace
vypadat po květnovém znovuotevření, ale ukázalo
se, že zájem lidí o jejich služby tu je. V některých ob‑
chodech byly velké fronty. Lidé potřebovali tenisky,
oblečení pro děti, zahradní nábytek. To vše raději ku‑
povali v maloobchodních parcích, nikoli ve velkých
obchodních centrech. Když nám naši manažeři posílali
fotky z parkovišť, viděli jsme, že byla obsazena více
než před covidem,“ popisuje Hauerland.
V Hauerlandových parcích, které provozuje napří‑
Mladé Boleslavi nebo Liberci, zůstalo
klad v Táboře, M
pandemie otevřených 40 procent provozů.
i během pandem
„Tito nájemci ani nežádali o slevy na nájmu,“ říká in‑
vestor. Ohledně případných slev jednala společnost
individuálně. „Nechali jsme si od nich poslat
s nájemci individuálně
obraty. Když jsme viděli, že propad byl jen omezený,
domlouvat na slevě. Když byl propad
nemělo cenu se domlouva
větší, tak jsme slevu poskytli. Nikdo z našich nájem‑
ců ale nezbankrotoval, spíše jsme podepisovali nové
konstatuje.
smlouvy,“ konstatuje
Podle Hauerlanda k dobré kondici jeho portfolia při‑
spěl i typ firem, které si prostory v maloobchodních
Zatímco těžištěm obchodních
parcích pronajímají.
pronají
center jsou supermarkety, kterým odlákávají zá‑
e‑shopy, v případě parků hrají prim
kazníky e‑shopy
spíše firmy nabízející zboží, jež si lidé přes in‑
ternet kupují méně. Klasickými nájemci jsou
řetězce jako Kik, Sportisimo, Pepco, v nichž
lidé kupují oblečení nebo levné zboží.
„Už když jsme v letech 2013 a 2014 ana‑
„U
lyzovali příležitosti, vnímal jsem z těchto
důvodů retail parky jako koncept bu‑
doucnosti,“ prohlašuje Hauerland.
Hračky pro kluky
Kromě realit se Hauerland snaží vy‑
dělávat i na své zálibě v audiotechni‑
ce. V centru Prahy provozuje obchod
ce
Voix s luxusními audiosestavami. Ten
Vo
spustil před dvěma lety. Jeho letošní
tržby jsou zhruba na dvojnásobku těch
tržb
loňských. Podle Hauerlanda k tomu při‑
spělo i tto, že lidé během jara měli více času
zvelebování svých domovů.
na zvelebov
„Jsou to ttakové hračky pro kluky. Holky mají

kadeřníky, my chlapi toho zase tolik ne‑
kabelky a kadeřníky
máme. Tohle je radost, kterou si můžete udělat. Je
lego, které neustále můžete vylepšo‑
to něco jako leg
vat. Jednou si koupíte reproduktory, pak vám ze‑
všední, tak si přikoupíte gramofon a tak dále,“ říká.
Hauerland se zamýšlí i nad možností, že by au‑
diotechniku spojil s realitním byznysem. Vznik‑
nout by tak mohl například činžovní dům s nájem‑
osázenými kvalitními audiosestavami
ními byty osáz
nebo s domácím kinem.

Reality
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V Česku se do konce července začalo
stavět celkem 6051 bytů v bytových
domech. To je meziročně o 11,7 pro‑
centa méně. Dvě pětiny zahájených
staveb připadají podle dat Českého
statistického úřadu na Prahu, kde
v prvních sedmi měsících roku začalo
vznikat 2356 bytů. Meziroční propad
v hlavním městě činil 0,9 procenta.
Praha tak navzdory celostátnímu
propadu atakuje čísla z loňského
roku, který byl nejlepší za posledních
10 let. Loni začali developeři stavět
téměř 6,5 tisíce pražských bytů.
Mimo Prahu se nejvíce bytů začalo
stavět v Jihomoravském kraji, za ním
následovaly Plzeňský a Olomoucký
kraj. Na druhém konci žebříčku je
Karlovarský kraj. Na rozdíl od bytů
roste počet nově rozestavěných ro‑
dinných domů. Ten na konci července
meziročně stoupl o 3,6 procenta
na 11 922. Nejvíce rodinných domů
se staví ve Středočeském kraji.

Jedna objednávka, jeden klient, tematika reality/development. Slevu
lze uplatnit i na základě uzavření písemné dohody nebo objednávky
s Economia, a.s. (u mediálních agentur se jedná o inzerci pro jednoho
klienta). V případě výrazně vyššího počtu opakování nebo ﬁnančního
objemu lze jednat o dalším zvýhodnění.
Slevy lze uplatnit na kombinovanou inzerci v HN Reality a týdeníku
eKoNom a resPeKt.

PŘÍLEŽITOST
PRO DEVELOPERY
40 000 m2

900 Kč/m2

Město Znojmo hledá investora pro atraktivní lokalitu
Pod Městským lesíkem, kde má vzniknout nová
rezidenční čtvrť s občanskou vybaveností a dostatkem
zeleně. Nabídky lze podávat až do 5. října 2020.
www.znojmocity.cz

515 216 291, 515 216 343

Marek Pokorný

M

inistryně spravedlnosti Marie Benešová
už na počátku podzimní vlny koronaviro‑
vé pandemie vyzvala soudy, aby omezily
provoz jen na nezbytně nutná jednání. Ně‑
které proto více začaly využívat videopřenosy. Zatím
jen v omezené míře, avšak nově vytvořená komise
jejího úřadu se přechodem soudních líčení do virtu‑
álního prostoru začala zabývat v celé šíři. Má přijít
na to, jak upravit zákony, aby souzení on‑line co nej‑
více usnadnily.
Komise oslovila s žádostí o náměty i předsedy sou‑
dů. „Naším cílem je zjistit, kde vidí největší problémy,“
říká náměstek ministryně spravedlnosti Michal Fra‑
něk. Jedna z otázek například zní: jak ověřit totožnost
člověka, který se takového jednání bude účastnit?
„Až budou mít všichni elektronické občanky, tak to
problém nebude, ale v té fázi ještě dlouho nebudeme,“
říká Franěk.

Výslechy z ciziny i jednání o propuštění
Za současných pravidel celé jednání do virtuální‑
ho prostoru převést nelze. Už od roku 2012 jsou ale
do trestního řádu začleněny videokonference. Vyšlo to
z potřeby vyslýchat svědky ze zahraničí. V posledních
letech se začaly hojně používat také tehdy, když od‑
souzení žádají o podmínečné propuštění. „K jednomu
zařízení si sedne soudce a na druhé straně, ve věznici,
tam vodí jednoho po druhém odsouzené, kteří usilují
o podmínečné propuštění. Každá věznice má potřeb‑
nou techniku a ušetří to spoustu času na eskortu,“
podotýká místopředseda Městského soudu v Praze
Jan Kadlec.
V nouzovém stavu se soudy snaží prostřednictvím
videopřenosu uskutečnit i některé části běžných jed‑
nání. Především výslechy svědků, kteří to mají k soudu
daleko. Některé ale brzdí nedostatek techniky. „Jsme
největší soud v zemi, máme 256 soudců. Videokonfe‑
renční zařízení máme jen tři, placená z norských fon‑
dů,“ poukazuje Kadlec. Problém je i v tom, že svědek
se i tak musí dopravit na nějaké zabezpečené místo,
kde ověří jeho totožnost. Tedy buď na soudu, nebo
na policii. Ani policisté nemají zdaleka všude potřeb‑
ná zařízení.
Několik málo celých řízení na dálku, a to v odvola‑
cích věcech, se uskutečnilo na Vrchním soudu v Olo‑
mouci. Odehrála se v uzavřené virtuální síti minister‑
stva spravedlnosti na speciálním šifrovaném kanále.
Propojil státní zastupitelství, soud a věznici, kde seděli
obžalovaní spolu s advokáty. „Ale je to možné více‑
méně jen za situace, kdy odvolací soud uzná, že soud
postupoval tak bezvadně, že není potřeba doplňovat
dokazování,“ říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
Pro to, aby se souzení „na dálku“ rozšířilo, je potře‑
ba výrazně změnit zákony. Soudní řízení je postave‑
no na zásadách ústnosti, přímosti a veřejnosti. Tedy

Velké obchodní centrum, které by
mělo vzniknout na místě bývalé‑
ho pardubického lihovaru, chce
developer Redstone Real Estate
začít stavět příští rok. První etapa by
měla skončit v roce 2022. Zahrnovat
bude nejen stavbu maloobchodních
prostor. V objektu má být také místo
pro restauraci, multikino, hotel s re‑
staurací, společenský sál, kanceláře,
lékařské ordinace a sály pro sport
včetně fitness centra. Na první etapu
má následně navázat rezidenční
výstavba. Redstone hodlá vybudovat
198 bytů s jedním až čtyřmi pokoji. Ty
mají být hotové za čtyři roky. Na mís‑
tě bývalého lihovaru, který zkracho‑
val v roce 2003, stálo až do loňského
roku městské záchytné parkoviště.

Kolín nechce ubytovnu
v průmyslové zóně,
tamní pozemek neprodá
Kolín neprodá pozemky v průmyslo‑
vé zóně Ovčáry, kde měla vyrůst uby‑
tovna pro zaměstnance automobilky
Toyota Peugeot Citroën Automobile.
Podle radnice se ubytovna do průmy‑
slové zóny nehodí. Sama automobil‑
ka nemá s projektem nic společného.
O stavbu ubytovny měla zájem
nejmenovaná společnost z Pardu‑
bic, která od města chtěla vykoupit
půlhektarový pozemek. Vedení
města ale proti ubytovnám dlouho‑
době bojuje. Dvě ubytovny se městu
již podařilo od majitelů odkoupit.
Rozhodnutí rady ještě musí potvrdit
zastupitelstvo.

Prodej obch. závodu ELROZ a.s. – Plesná (Cheb)
Nemovitý (výrobní a skladovací areál) a movitý majetek, zásoby,
pohledávky a další.

Soud přes
internet
V Česku se
uskutečnilo
několik
kompletních
soudních
líčení formou
on‑line. Bylo to
ale možné jen
u jednoduchých
případů.
Foto: Shutterstock

Výchovný
efekt hlavního líčení má
být ten, že
i obžalovaný
si od soudu
něco odnese.
A když je to
přes obrazovku, tak se
ten výchovný
efekt prostě
snižuje.
Halka
Lacinová
předsedkyně OS
Litoměřice

na bezprostředním kontaktu soudu a obžalovaného
a na tom, že je řízení až na výjimky přístupné pro pří‑
chozí. „Je možnost vyčlenit pro novináře a veřejnost
například čtyři sloty, bez možnosti hlasově vstupo‑
vat. Technicky by to šlo, ale právní úprava na to není
připravená,“ říká Kadlec o překážkách naplnění třetí
jmenované zásady.
Výchovný efekt před soudcem
Další problém je, že obhájce musí mít možnost být
u soudu a současně nerušeně komunikovat se svým
klientem, jenž se ovšem při líčení na dálku nachází
jinde. „Nestačí udělat jen nějakou novelizaci. Aby to
běželo plynule, je potřeba trestní předpisy napsat zno‑
vu,“ říká Kadlec. A je nutné to udělat jak pro trestní,
tak pro civilní řízení. „V civilním řízení musí zaměst‑
nanec soudu ověřit totožnost osoby, které se úkon
týká, a být přítomen u jeho provedení,“ upozorňuje
na jeden z problematických bodů předsedkyně Měst‑
ského soudu v Praze Jaroslava Pokorná.
K přechodu soudů do virtuálního prostoru je skep‑
tický advokát Václav Vlk. Podle něj stačí dosavadní
úprava – používat videopřenos především k výslechu
svědků, které by jinak bylo obtížné či nemožné vy‑
slechnout. Nikdy to ale podle něj nenahradí možnost

sledovat reakce obžalovaného a svědků na místě a po‑
soudit, zda mluví pravdu. „Strany jednání nemohou
fungovat jako běžně – radit se, dívat se do papírů,“ říká.
Souhlasí i advokát Lukáš Trojan. „Mělo by to být
možné jen se souhlasem všech stran. Jsou osoby,
u nichž potřebujete vidět jejich reakce, to není o tom,
co říkají, ale jak se tváří, jak stojí, tyto věci číst a záro‑
veň sledovat reakce ostatních účastníků. To je v elek‑
tronických přenosech komplikované,“ říká Trojan.
Zřejmě nejdál jsou ve využívání videokonferencí
na Okresním soudu v Litoměřicích. Jeho předsedky‑
ně Halka Lacinová je používá už ve většině případů,
které řeší. Senát i žalobci a většinou i obžalovaní s ob‑
hájci sice sedí v jednací místnosti soudu. Ale vyslýchat
svědky, zejména v drogových případech, na které se
specializuje, se snaží prostřednictvím dálkového při‑
pojení. „Jejich výpovědi jsou mnohem přirozenější,
uvolněnější, spontánnější. Mají větší snahu si vzpo‑
menout, když nemají stres, že jsou v soudní síni a před
nimi sedí obžalovaný,“ popisuje Lacinová.
Přesto je pro to, aby se u trestních řízení obžalova‑
ný dál zpovídal naživo před soudem. „Výchovný efekt
hlavního líčení má být ten, že i obžalovaný si od soudu
něco odnese. A když je to přes obrazovku, tak se ten
výchovný efekt prostě snižuje,“ říká.

Inzerce
HN058709

ENERGETIKA A ENERGETICKÉ PROJEKTY
PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
CENA PRO BONO / CSR: PROJEKT UNIQUE LAW
Právo hospodářské soutěže, Duševní vlastnictví, Telekomunikace
a média, Fúze a akvizice, Řešení sporů a arbitráže, Veřejné
zakázky, Firemní compliance, Logistika a dopravní stavby

Předmět výroby:
• elektrorozvaděče
• plechové skříně
• regály
• uzávěry
• a ostatní výrobky a služby

Daňové právo, Právo obchodních společností,
Bankovnictví a ﬁnance, Trestní právo, Pracovní právo

Podání nabídky:
do 16.10.2020, 12:00 hod.
BUSINESS SERVICE, s.r.o.
Tel: 608 027 087 | Email: reality@bs.cz
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VIDEOKONFERENCE POMÁHAJÍ SOUDŮM UŽ OSM LET. SPECIÁLNÍ KOMISE NYNÍ
BUDE ZJIŠŤOVAT, JAK UPRAVIT ZÁKONY, ABY SE MOHLY JEŠTĚ VÍC VYUŽÍVAT.

marek.pokorny@economia.cz

Bývalý pardubický
lihovar nahradí do
dvou let obchodní dům

HN058107-2

Atraktivní lokalita 5 minut od centra
100 bytů a 30 rodinných domů

Právo

VIRUS TLAČÍ SOUDY DO VIRTUÁLNÍHO
PROSTORU, ÚPLNÝ PŘESUN JE VŠAK SLOŽITÝ

Výstavba bytů v Česku
proti loňsku poklesla
o desetinu

Inzerce

Kritéria Pro PřizNáNí oPaKoVací sleVy:

pátek – neděle, 27. – 29. listopadu 2020

News

DĚKUJEME NAŠIM KLIENTŮM
3 vítězství a 16 ocenění celkem
HN058266

Platný od 15. 1. 2021
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HN Víkend

6

Příloha Hospodářských novin
Páteční novinová příloha Hospodářských novin Víkend nabízí čtenářům rozhovory, reportáže, proﬁly zajímavých osobností z Česka i ze
světa, z byznysového, sportovního i kulturně-společenského prostředí. Dále také zajímavé články z oblasti vědy a ze světa technologií,
ale i zajímavé kulturní a ﬁlmové tipy.
Cílem této přílohy je čtenářům zprostředkovat v delších rozhovorech, reportážích a analytických textech hlubší vhled do společensko-ekonomických trendů a současně nabídnout odlehčené čtení. Představit různé osobnosti jinak, než jak je známe z jejich profesního
života. Pro mentální cvičení je k dispozici křížovka a sudoku. V neposlední řadě zde čtenář najde i televizní program na víkend.

Hospodářské noviny – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo

Ceny inzerce

Panorama

1/1

1/2a

1/2b

1/3

1/4

599 x 435

256 x 408

256 x 204

128 x 408

256 x 136

256 x 102

499 000

399 000

229 000

229 000

177 350

133 318

Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně. Další formáty inzerátů jsou možné po předchozím projednání.
Uzávěrka objednávek a podkladů je 10 pracovních dnů před dnem zveřejnění.

Ceny inzerce, příplatky
Formát
TV box (47 x 30 mm)
Cena za mm sloupce
Cena za mm sloupce plovoucí inzerce
Příplatek za speciální operace

19 950 Kč
460 Kč/mm sloupce
1 380 Kč/mm sloupce
50 %

Platný od 15. 1. 2021
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Lifestylový měsíčník Hospodářských novin, každoročně oceňovaný mezinárodními cenami european newspaper award.

Lifestylový magazín PročNe v Hospodářských novinách – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo
na spad

Ceny inzerce

2/1

1/1

1/2

1/2

1/3

444 x 279
464 x 297

212 x 279
232 x 297

212 x 127
232 x 147

103 x 279
113 x 297

67 x 279
77 x 297

299 000

212 100

122 850

122 850

92 400

Další formáty jsou možné po předchozím projednání. Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších
5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu! Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně.

Ceny inzerce, příplatky

Termíny vydání magazínu PročNe

Formát (na spad i čistý formát)
První panorama

399 000 Kč

2. strana obálky

254 000 Kč

3. strana obálky

230 000 Kč

4. strana obálky

Vydání
5. 2. 2021

inz. podklady

téma

22. 1. 2021

Adrenalin

19. 3. 2021

5. 3. 2021

Vášeň pro módu

278 250 Kč

16. 4. 2021

2. 4. 2021

Muži

Levá strana proti obsahu nebo editorialu

244 000 Kč

14. 5. 2021

30. 4. 2021

Design a architektura

První pravá inzertní strana

254 000 Kč

Příplatky
Za vyžádanou pozici

20 %

Příplatek za speciální operace

50 %

Polygrafické a typografické údaje
hrubý formát (spad před ořezem)

242 x 307 mm

čistý formát (po ořezu)

232 x 297 mm

barevnost
papír
papír obálka
rastr
rastr obálka
tisk
vazba

4/4 CMYK
80 g/m2 LWC
170 g/m2 křída UV lak
150 linek/palec
150–177 linek/palec
rotační ofset
V1

18. 6. 2021

4. 6. 2021

Gurmán

20. 8. 2021

6. 8. 2021

Krása pohybu

10. 9. 2021

27. 8. 2021

Trendy

24. 9. 2021

10. 9. 2021

Umění

15. 10. 2021

1. 10. 2021

Hodinky a šperky

12. 11. 2021

27. 10. 2021

Technologie a auta

10. 12. 2021

26. 11. 2021

Vánoční speciál

7

Platný od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

TEMATICKÉ MAGAZÍNY

Edice tematických magazínů, vkládaných do Hospodářských novin, sledující odborná i lifestylová témata. Informace analyzované z mnoha úhlů, které
pomohou čtenářům se lépe rozhodnout. V této edici najdou čtenáři konkrétní zkušenosti ﬁrem, názory expertů i servisní informace týkající se řady
oborů - od průmyslu, vzdělávání, umění, technologií apod.

Tematické magazíny – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na spad

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

210 x 280

210 x 140

102 x 280

210 x 93

79 x 280

210 x 70

103 x 138

225 000

123 000

123 000

85 000

85 000

67 000

67 000

Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu.
Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně.

Pro Byznys

Magazín edice ProByznys vydává economia, a. s. samostatně neprodejné

ProsPerující česko

Duševní zdraví

Výzkum

Ekologie

V Klecanech studují a léčí
lidskou mysl metodami, které
jsou unikátní i ve světě.

Contipro dodává kyselinu
hyaluronovou největším
kosmetickým firmám.

Zemědělec Petr Marada
z jihomoravských Šardic mění
krajinu kolem sebe.
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TEMATICKÉ MAGAZÍNY
(AUTOMOBILY, ENERGIE, ICT REVUE, REALITY)
Magazíny vycházející jako kombinovaná příloha Hospodářských novin a Ekonomu.

Kombinace Hospodářské noviny + Ekonom – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
1/1
na zrcadlo 179 x 240
na spad 201 x 267

179 x 120
201 x 132

1/2

179 x 76
201 x 88

1/3

57 x 240
71 x 267

1/3

179 x 60
201 x 72

1/4

HN + EK 281 400

154 770

106 932

106 932

84 420

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání v redakci speciálních příloh. Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit
překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu! Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně.
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SPECIÁLNÍ NOVINOVÉ PŘÍLOHY
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Edice speciálních příloh, vkládaných do Hospodářských novin, přinášející zajímavé informace napříč společností. Analýzy, rozhovory a komentáře
týkající se oblasti byznysu i veřejného života. Díky speciálním přílohám získá čtenář na pár stránkách hluboký vhled do mnoha témat, které rezonují ve
společnosti.

Speciální novinové přílohy – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo

Ceny inzerce

1/1

1/2

1/2

1/3

1/4

1/4b

1/6

1/8

286 x 416

286 x 206

141 x 416

286 x 136

286 x 101

141 x 206

141 x 136

141 x 101

399 000

229 000

229 000

209 000

177 350

133 318

132 706

66 659

Platný od 15. 1. 2021
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Ekonom je prestižní nezávislý ekonomický týdeník. Poskytuje objektivní a nezkreslené informace pro rozhodování podnikatelů, manažerů, investorů
a zástupců veřejné správy. Pravidelně nahlíží pod povrch aktuálního dění ve světě byznysu. Vychází každý čtvrtek.

Ekonom – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
2/1
na zrcadlo
–
na spad 406 x 267

179 x 240
203 x 267

1/1

118 x 240
132 x 267

2/3

Junior page

1/2

Ceny inzerce 299 000

219 000

167 580

155 610

131 670

118 x 175 179 x 120
203 x 132

1/2

1/3

1/3

1/3

1/4

1/4

87 x 240
101 x 267

179 x 76
203 x 88

57 x 240
71 x 267

118 x 115

179 x 60
203 x 72

87 x 120

131 670

90 972

90 972

90 972

81 396

81 396

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání. Inzeráty o velikosti 1/4 a menší budou kumulovány na inzertních stranách.
Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu!
Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně.
Uzávěrka objednávek a podkladů je 10 pracovních dnů před dnem zveřejnění.

Ceny inzerce, příplatky
Exkluzivní rubriková

249 000 Kč

První pravá inzertní

239 000 Kč

2. strana obálky

259 000 Kč

3. strana obálky

230 000 Kč

4. strana obálky

299 000 Kč

Základní cena za mm sloupce

550 Kč

Cena za mm sloupce plovoucí inzerce

1 650 Kč

Příplatky
Za umístění proti první straně hlavní rubriky

20 %

Příplatek za speciální operace

50 %

počet sloupců

1

2

3

rozměr v mm

57

118

179

Reality + Personální/Vzdělávání – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo

Reality
Personální, Vzdělávání

1/1

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6

1/8

179 x 240

179 x 120

179 x 76

57 x 240

179 x 60

118 x 91

57 x 125

57 x 94

119 700

65 835

45 486

45 486

40 698

40 698

19 950

14 961

78 975

39 031

25 003

19 744

19 210

19 515

12 502

9 605

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání. Inzeráty o velikosti 1/4 a menší budou kumulovány na inzertních stranách.
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Respekt každý týden nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy
a trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho stránky přispívá řada významných osobností
z různých oblastí lidské činnosti. Vychází každé pondělí.

Respekt – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo
na spad

2/1

394 x 245
420 x 280

222 500

Ceny inzerce

1/1

1/2

Junior page

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/8

210 x 280

121 x 160
134 x 176

184 x 118
210 x 133

88 x 245
100 x 280

184 x 78
210 x 92

58 x 245
71 x 280

184 x 60

88 x 118

88 x 60

189 000

140 905

120 133

120 133

89 580

89 580

65 998

65 998

31 697

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání. Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm
nad čistý formát po obvodu inzerátu! Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně. Inzeráty s podílem textu více než 50 % plochy je nutné vzhledově výrazně
odlišit od redakčního obsahu (inzerát nesmí využívat obdobný font, grafické prvky, barevnou škálu atp.). V takovém případě musí být inzerát ve formátu na zrcadlo
orámován. Konečný vzhled podléhá schválení redakce.
SPECIÁL

Rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují

NIC NETAJIT

Ceny inzerce, příplatky
Formát (na spad i čistý formát)
První pravá inzertní

218 345 Kč

2. strana obálky

204 250 Kč

3. strana obálky

195 000 Kč

4. strana obálky

245 000 Kč

Základní cena za mm sloupce

agnieszka holland
dagmar pecková jan cina
petr pithart

450 Kč

václav smil
václav jirásek
anna vodrážková

1 370 Kč
CENA 89 KČ / 3,99 €

Cena za mm sloupce plovoucí inzerce

a další

Příplatky
Za vyžádanou pozici

20 %

počet sloupců

Příplatek za speciální operace

50 %

1

2

3

rozměr v mm

58

121

184

Reality + Personální/Vzdělávání – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
na zrcadlo

Reality
Personální, Vzdělávání

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/8

184 x 245

88 x 245

184 x 118

184 x 78

58 x 245

184 x 60

88 x 118

88 x 60

101 719

53 156

53 156

42 656

42 656

29 204

29 204

13 781

67 135

35 084

35 084

28 154

28 154

19 275

19 275

9 096

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání. Inzeráty o velikosti 1/4 a menší budou kumulovány na inzertních stranách.
*Pozn.: Respekt Edice Speciál - 4 vydání
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TARIF EXPERT
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Tarif Expert nabízí jedinečný zásah v cílové skupině pracovníků s rozhodovacími pravomocemi. Oba tituly dosahují mimořádných podílů s minimálním
překryvem a jejich inzertní využití je tedy ideální pro kampaně produktů s vysokou přidanou hodnotou, vyšší cenou, prémiovým postavením ve svém
segmentu.

Tarif Expert – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
Ekonom
Respekt

Ceny inzerce

406 x 267
420 x 280

2/1

203 x 267
210 x 280

1/1

Junior page

118 x 175
121 x 160

203 x 132
210 x 133

101 x 267
100 x 280

203 x 88
210 x 92

71 x 267
71 x 280

179 x 60
184 x 60

87 x 120
88 x 118

443 275

346 800

252 038

214 033

214 033

153 469

153 469

125 285

125 285

2. strana obálky

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

393 763 Kč

3. strana obálky

360 000 Kč

4. strana obálky

462 400 Kč

Příplatek speciální operace

1/2

50 %

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání.
Rozměry »Na sPaD« jsou v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu!
Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně. Inzeráty s podílem textu více než 50 % plochy je nutné vzhledově výrazně odlišit
od redakčního obsahu (inzerát nesmí využívat obdobný font, graﬁcké prvky, barevnou škálu atp.). V takovém případě musí být inzerát ve formátu
na zrcadlo orámován. Konečný vzhled podléhá schválení redakce.

Nejčtenější ekonomický týdeník
Vychází každý čtvrtek

Nejrychleji rostoucí zpravodajský časopis
Vychází každé pondělí

prestižní nezávislý titul

nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční dění

představuje výjimečné podnikatelské osobnosti, novinky manažerské praxe a finanční nástroje pro osobní i podnikový život

podporuje investigativní a názorovou žurnalistiku jako jeden z mála
titulů v České republice

nabízí profesionální poradenský servis, odborné diskuse a exkluzivní
rozhovory

Jak získáte tarif Expert?
objednejte shodný inzerát do obou titulů
inzeráty musí mít vždy stejný formát, totožný motiv

Týdeník vydavatelství Economia 3. 12. 2020, cena: 49 Kč, SR: 2,50 € www.ekonom.cz

JAK VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJŮ
A SENÁTU ZMĚNÍ ČESKOU POLITIKU

41
24 STRAN
O VOLBÁCH
V USA

49
Burzyvčasech
covidu

CO SE STALO
S AMERIKOU

Vítězem letošního roku jsou akcie
technologických ﬁrem, v tom příštím
mohou investorům vydělat třeba
banky nebo aerolinky.

Námořnívelmoc
Česko

Mezi vnitrozemskými státy
mělo Česko jednu z největších
námořních ﬂotil. Před čtvrt stoletím
ale začala její zkáza.

musí být zveřejněny ve stejný týden v obou titulech

Ikea

Internetový obchod
nábytkářského obra
v době covidu kolabuje.
Ředitelka české Ikey MOUNIA
EL HILALI proto plánuje do
posílení on-line prodeje vložit
miliardu korun.

ROČNÍK X X XI
5. – 11. 10. 2020 | 45 KČ

vvon-linerealitě
on-line realitě
SK 2,10 € / DE 3,50 € / BE 3,7 0 €

od tarifu Expert se dále odečítá klientská (opakovací, objemová)
sleva

FOTO – Tomáš Nosil

vztahuje se na veškeré standardní ceníkové formáty plošné inzerce
o minimální velikosti ¼ strany

KORONAVIRUS:
NEJČASTĚJŠÍ MÝTY A OMYLY

Platný od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

TARIF RETAIL
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Inzertní kombinace týdeníku Respekt a páteční přílohy HN Víkend umožňuje oslovení bonitní cílové skupiny produkty širší spotřeby. Kupní potenciál
kombinovaných čtenářských skupin je jeden z nejvyšších na trhu.

Tarif Retail – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
inzerce
HN Víkend
Respekt

Ceny inzerce

2/1

1/1

1/2a

569 x 408
420 x 280

256 x 408
210 x 280

256 x 204
210 x 133

505 050

411 600

244 393

1/2b

128 x 408

210 x 133

244 393

2. strana obálky

354 340 Kč

3. strana obálky

335 000 Kč

4. strana obálky

405 314 Kč

Příplatek za speciální operace

1/3

256 x 136
210 x 92

1/4

256 x 102
184 x 60 (zrcadlo)

186 851

139 521

50 %

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání. Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit
překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu! Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně. Inzeráty s podílem textu
více než 50 % plochy je nutné vzhledově výrazně odlišit od redakčního obsahu (inzerát nesmí využívat obdobný font, graﬁcké prvky, barevnou škálu
atp.). V takovém případě musí být inzerát ve formátu na zrcadlo orámován. Konečný vzhled podléhá schválení redakce.

Nejrychleji rostoucí zpravodajský časopis
Vychází každé pondělí

HN Víkend

Páteční novinová příloha Hospodářských novin

nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční dění

přináší inspirativní čtení pro všechny, kterým nechybí zdravé
sebevědomí

podporuje investigativní a názorovou žurnalistiku jako jeden z mála
titulů v České republice

obsahuje rozhovory, profily, reportáže, články o cestování, sportu,
kultuře, gastronomii a rozsáhlý TV program

Jak získáte tarif Retail?

PÁTEK – SOBOTA – NEDĚLE ČÍSLO 162 21. – 23. SRPNA 2020 WWW.IHNED.CZ

objednejte shodný inzerát do obou titulů

Bílý muž se
cítí ohrožen

Rabín, Mojžíš
a karate

Rozhovor s režisérkou Agnieszkou
Hollandovou, která přijela do Prahy
uvést odloženou premiéru svého
filmu Šarlatán.

České židovské obce se potýkají
s nedostatkem členů, mladé
odrazuje převažující ortodoxní
směr. Přiláká je reformní hnutí?

Strany 8 a 9

Strany 6 a 7

inzeráty musí mít vždy stejný formát, totožný motiv
musí být zveřejněny ve stejný týden v obou titulech
vztahuje se na veškeré standardní ceníkové formáty plošné inzerce
o minimální velikosti ¼ strany

Zdroj: Profimedia

k tarifu Retail se dále připočítává klientská (opakovací, objemová)
sleva

Chcete se na něco zeptat Václava Havla, Hannah Arendtové
nebo Reného Descartesa? Můžete, odpoví vám jejich virtuální
osobnosti vytvořené Janem Tylem. Umělá inteligence míří
za hranice technických oborů, i do filozofie a literatury.
Strany 2 a 3

Platný od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

TARIF BYZNYS
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Inzertní kombinace Hospodářských novin a týdeníku Ekonom umožňuje oslovení bonitní cílové skupiny produkty širší spotřeby. Kupní potenciál kombinovaných čtenářských skupin je jeden z nejvyšších na trhu.

Tarif Byznys – formáty (v mm) a ceny barevné inzerce (v Kč)
2/1

inzerce
HN
Ekonom

1/1

1/2a

1/2b

1/3

1/4a

599 x 435
406 x 267

286 x 435
203 x 267

286 x 217
203 x 132

141 x 422
101 x 267

286 x 145
203 x 88

286 x 109
203 x 72

558 600

432 600

252 469

252 469

187 825

150 300

Ceny inzerce

Další formáty inzerátů jsou možné po projednání. Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit
překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu! Inzeráty mohou být umístěny na liché i na sudé straně. Inzeráty s podílem textu
více než 50 % plochy je nutné vzhledově výrazně odlišit od redakčního obsahu (inzerát nesmí využívat obdobný font, graﬁcké prvky, barevnou škálu
atp.). V takovém případě musí být inzerát ve formátu na zrcadlo orámován. Konečný vzhled podléhá schválení redakce.

Hospodářské noviny přinášejí od pondělí do pátku aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých
deníků dávají největší prostor informacím z české i světové ekonomiky.

czK/usD
21,712 +0,01 %

2020
pondělí,
14. prosince

Speciální

příloha

px
968,51 -0,83 %
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2020
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6546,75 -0,80 %

Kvůli covidu mění investoři svoji strategii

Rok 2021: návrat
k velkým realitním
obchodům
Adam Váchal

adam.vachal@economia.cz

P

o čtyřech letech rekordních investic
do českých nemovitostí nastal letos
hluboký propad. Přestože se na trhu
uskutečnilo několik miliardových ob‑
chodů, jako například prodej obchodního
domu Kotva či mrakodrapu City Empiria
na pražské Pankráci, letošek bude z hlediska
prodejů tohoto typu nejslabší za posledních
sedm let. Podle analýzy poradenské společ‑
nosti Cushman & Wakefield, kterou mají HN
exkluzivně k dispozici, letos objem těchto
investic klesne meziročně na třetinu, kup‑
ci utratí jen 1,2 miliardy eur (31,6 miliardy
korun).
Trh s realitami doplatil na krizi spojenou
s covidem. Hotely dočasně přišly takřka
o všechny hosty, do kanceláří přestala do‑
cházet velká část zaměstnanců a také větši‑
na obchodů zůstala na jaře a na podzim ně‑
kolik týdnů uzavřena. Řada investorů, kteří
plánovali takové budovy kupovat, proto vy‑
čkávala, jak se situace dál vyvine. Zkoušeli,
zda se jim vlivem současné krize nepodaří
vyjednat lepší ceny, či zvažovali, jestli z ně‑
kterých nákupů nevycouvat úplně. Doba,
kdy peníze nechávali volně ležet, ale končí.
Pozastavená jednání se opět rozbíhají.
„Již nyní probíhá celá řada obchodů, k je‑
jichž uzavření by mělo dojít v příštím roce.
Jejich celkový objem by se mohl pohybovat
kolem dvou miliard eur, tedy zhruba na dvoj‑
násobku letošního výsledku,“ říká Michal So‑
ták, partner a vedoucí českého investičního
týmu Cushman & Wakefield.
V posledních měsících měli investoři a ma‑
jitelé budov často odlišné představy o ce‑
nách nemovitostí. Vlastníci je chtěli prodá‑
vat za ceny před pandemií, investoři očeká‑
vali slevy. A to především v případě hotelů,
které měly kvůli koronakrizi největší problé‑
my a dodnes řada z nich zůstává už od jara
uzavřených. „Žádné zásadní snižování cen
jsme však zatím nezaznamenali,“ říká Soták.
Přesto je možné, že někteří vlastníci, již
se ocitli ve finančních problémech, půjdou
s cenami dolů. Podle poradců se to však bude
týkat spíše starších budov, které se nacházejí
mimo Prahu a Brno.

dVtV

„rozsápali živé tělo.
hromadné znásilnění
je temnota, po přečtení
lékařské zprávy jsem se
psychicky zhroutil.“

richie mehta

autor dokumentární série netflixu Delhi
crime
sledujte rozhoVor dVtV
nA Aktuálně.cz

již nyní probíhá
celá řada obchodů, k jejichž
uzavření by
mělo dojít
v příštím roce.
jejich celkový
objem by se
mohl pohybovat kolem dvou
miliard eur.
michal soták
partner a vedoucí
českého
investičního
týmu cushman
& Wakefield

strana
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PříPadů covidu Přibývá, odnesou to
zřejmě restaurace, bazény či fitness

Další oblastí, do níž v době pandemie
směřuje velký zájem investorů, jsou sklady
pro e‑shopy. Poptávka firem po nich výraz‑
ně vzrostla, jak se letos nákupy přesouvaly
na internet. „Boom internetového nakupo‑
vání a s ním související logistiky sice od‑
startoval již v minulých letech, pandemie
ho však významně urychlila,“ říká Pavel
Sovička, ředitel developerské společnosti
Panattoni pro Česko. Nový sklad v poslední
době otevřel například internetový super‑
market Rohlík.cz. Velké prostory v Žatci si
zase pronajal výrobce pneumatik, firma Ne‑
xen. Podle developerů koronavirus urychlil
rozvoj skladů pro e‑shopy v Česku o pět let.
Podle Radima Paříka, který zodpovídal
mimo jiné za strategickou expanzi a nemo‑
vitosti Kauflandu v Česku a v Polsku, pan‑
demie ukázala i další příležitosti: „Zajímavé
z hlediska výnosu jsou například nemovitos‑
ti služeb pro seniory. V době, kdy se lidé obá‑
vají o zdraví, jejich atraktivita ještě poroste.“
V Česku se také objevuje stále více fondů
investujících do nájemních bytů. Develo‑
perská společnost Finep takto letos proda‑
la na pražském Barrandově za půl miliardy
dům se 70 byty pro nájemní bydlení inves‑
tičnímu fondu Zeitgeist. Zájem rychle roste
a podle poradců se v byty mohou měnit na‑
příklad některé starší a méně úspěšné hotely.
Největší zájem je však – navzdory součas‑
né krizi – o kanceláře a maloobchody. „Jako
strategický investor pohlížíme na realitní
akvizice optikou dlouhodobého horizontu.
Letošní pandemii vnímáme jako krátkodobý
výkyv,“ říká Pavel Svoreň, generální ředitel
investiční skupiny Portiva. Ta letos koupila
téměř za dvě miliardy obchodní centrum
Central Kladno. Byla to jedna z největších
akvizic roku.
Přestože podle poradců může v první po‑
lovině příštího roku změnit majitele nad‑
průměrné množství nemovitostí, rekordy
z let 2016 a 2017 prolomeny nebudou. Tehdy
se v Česku uskutečnilo několik velkých ob‑
chodů, při nichž se nekupovaly jednotlivé
budovy, ale vlastníci více nemovitostí. V roce
2016 takto například singapurský fond GIC
koupil za 65 miliard korun developerskou
skupinu P3 Logistic Parks, která vlastní vel‑
ké množství průmyslových areálů. Mezi nimi
i ten největší v Praze – Horních Počernicích.

Dax
13114,30 -1,36 %

Tištěné noviny
s digitálním
předplatným HN
od 494 Kč měsíčně
Objednávejte na hn.cz/tisk
HN058593-7

nouzoVý stAV s Vámi ještě Vydržíme,
říká hAmáček. BABiš: klidně jděte hned
čssd zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se
strana poradí, jak dále postupovat, oznámil v české televizi
předseda sociálních demokratů a vicepremiér jan Hamáček.

Týdeník vydavatelství Economia 19. 11. 2020, cena: 49 Kč, SR: 2,50 € www.ekonom.cz

47

Týdeník vydavatelství Economia 10. 12. 2020, cena: 49 Kč, SR: 2,50 € www.ekonom.cz

Týdeník vydavatelství Economia 3. 12. 2020, cena: 49 Kč, SR: 2,50 € www.ekonom.cz
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49
Burzyvčasech
covidu

Vítězem letošního roku jsou akcie
technologických ﬁrem, v tom příštím
mohou investorům vydělat třeba
banky nebo aerolinky.

Hračkářská
velmocČesko

Námořnívelmoc
Česko

StříbrnéČesko

Mladých zákazníků ani
zaměstnanců se nedostává.
Firmy se učí pracovat se
seniory.

Stavebnice Merkur, Igráčci
nebo Dostihy a sázky. Proč
jsou české hračky tak úspěšné
a jak na jejich výrobce dopadla
pandemie?

Mezi vnitrozemskými státy
mělo Česko jednu z největších
námořních ﬂotil. Před čtvrt stoletím
ale začala její zkáza.

Covidzpomalil
růstmezd

Stavebníobry
krizenezasáhla

Lidé slevují ze svých nároků,
o vyšší mzdy si říkají jen
manažeři.

Premiér a předseda hnutí ano andrej babiš (na snímku) reagoval ostře:
„jestli má Čssd se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně
odejde a přestane o tom donekonečna mluvit.“ vláda podle babiše nouzový stav zvládne i bez účasti Čssd. v sociální demokracii debata o odchodu
z vlády zintenzivnila zejména v poslední době kvůli sporu o podobu tzv.
daňového balíčku, který počítá mimo jiné se zrušením superhrubé mzdy
a změnou daňových sazeb. Hamáček ve sněmovně předložil vlastní návrh,
ale neuspěl. „to, že se nám poprvé nepodařilo zabránit pravicovým experimentům, ke kterým hnutí ano čas od času mělo tendenci, to je vážný
signál,“ řekl Hamáček. Podle něj je diskuse o předčasných volbách „legitimní“. Foto: Profimedia

pAnorAmA

podniky A trhy

události

snílek číslo devět

pohyb v eph. křetínský
bude mít jen polovinu

odkládaná důchodová
reforma počítá
s penězi, které státu
zatím chybí strana 4

jedním z mála politiků, kteří
nepogratulovali zdeňku
Hřibovi ke zvolení mezi
nejinspirativnější evropany,
byl andrej babiš. místo toho
zintenzivnil útoky na pražského
primátora, jenž říká, že premiér
chce zbytek česka proti Praze
poštvat. strany 8 a 9

nabízí profesionální poradenský servis, odborné diskuse a exkluzivní
rozhovory

na konci roku jsme zvyklí,
že daniel Křetínský a jeho
energetický a průmyslový
holding oznamují velké
obchody. nyní ale přišel třetí
nejbohatší čech s něčím jiným.

strana 11

Věříme

Ikea

Měli bychom jít vstříc zelenější budoucnosti
ekonomiky, tvrdí šéf českého E.ON

Internetový obchod
nábytkářského obra
v době covidu kolabuje.
Ředitelka české Ikey MOUNIA
EL HILALI proto plánuje do
posílení on-line prodeje vložit
miliardu korun.

Byznys

vvon-linerealitě
on-line realitě

vvzelenouenergii
zelenou energii
MARTIN ZÁKLASNÍK.

Jak získáte tarif Byznys?
objednejte shodný inzerát do obou titulů
inzeráty musí mít vždy stejný formát, totožný motiv musí být zveřejněny ve stejný týden v obou titulech
vztahuje se na veškeré standardní ceníkové formáty plošné inzerce o minimální velikosti ¼ strany
od tarifu Byznys se dále odečítá klientská (opakovací, objemová) sleva

Velcí čeští stavaři zažívají
navzdory koronaviru úspěšný
rok a dramatický pokles
zakázek nečekají ani
v tom příštím.

nejenpropeníze

Se spolumajitelem Kofoly Jannisem samarasem
o nepovedené expanzi v Polsku, o tom, co firmě dal a vzal
vstup na burzu, a o penězích, které kazí charakter.

FOTO – Tomáš Nosil

czK/eur
26,330 -0,10 %

speciální příloha hn:

firmy a živnostníci
roKu

firmou roKu je sKlárna
lasvit, nejlePším
živnostníKem je farmář

prestižní nezávislý titul
představuje výjimečné podnikatelské osobnosti, novinky manažerské praxe a finanční nástroje pro osobní i podnikový život

www.ihned.cz

FOTO – Tomáš Nosil

číslo 240, cena 25 Kč, sK 1,30 €, De 2,40 €

FOTO – Tomáš Nosil

pondělí, 14. prosince 2020

Nejčtenější ekonomický týdeník
Vychází každý čtvrtek

Platný od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz
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Hospodářských novin a týdeníku Ekonom

Prezentace vaší společnosti se může stát druhou složkou HN
nebo součástí týdeníku ekonom!
Chcete, aby informace o vaší firmě byly podány čtenářům čtivou a inovativní formou? Mediální dům Economia nabízí služby svého kreativního
týmu, který připraví návrh efektivní komunikace, zpracuje potřebné informace v té nejlepší novinářské kvalitě a graficky je ztvární tak, že čtenáře
opravdu zaujmou. Ať půjde o představení vaší činnosti, produktů, rozhovor s vedením či zpracování rozsáhlejšího tématu, vše obdržíte ve formě,
kterou čtenáři ocení.
Nezanedbatelnou výhodou je možnost vytisknout tuto přílohu ve vyšším nákladu a využít ji na výstavách, konferencích a pro další firemní účely.

Varianty profilových příloh
Formát i počet stran záleží na dohodě. Rozlišujeme přílohy pro jednoho klienta – například pro výrobce, který představuje své produkty a dále pak
pro jednoho partnera a jeho dodavatele – pokud je firma výrobcem či prodejcem a na příloze spolupracuje se svými prodejci či dodavateli.

cena pro jediného inzerenta *

cena pro inzerenta zprostředkujícího inzerci třetích stran

HosPoDářsKé NoViNy (315 x 470 mm/sazební obrazec 286 x 435 mm, barva)
Profilový list

334 766 Kč

415 110 Kč

4 strany

475 000 Kč

623 000 Kč

8 stran

623 000 Kč

997 000 Kč

HosPoDářsKé NoViNy (201 x 267 mm/sazební obrazec 179 x 240 mm, barva)
8 stran

427 000 Kč

566 000 Kč

16 stran

580 000 Kč

920 000 Kč

HosPoDářsKé NoViNy (formát tabloid – 204 x 285 mm, barva)
8 stran

390 000 Kč

510 000 Kč

12 stran

470 000 Kč

670 000 Kč

16 stran

550 000 Kč

825 000 Kč

eKoNom (201 x 267 mm/sazební obrazec 179 x 240 mm, barva)
8 stran

300 750 Kč

388 247 Kč

16 stran

443 646 Kč

626 924 Kč

eKoNom + HosPoDářsKé NoViNy (201 x 267 mm/sazební obrazec 179 x 240mm, barva)
8 stran

543 000 Kč

680 000 Kč

16 stran

690 000 Kč

1 030 000 Kč

* Příloha neobsahuje inzerci jiných subjektů.

Platný od 15. 1. 2021
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Odborný měsíčník s právními informacemi pro management a podnikání.

Měsíčník Právní rádce – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
inzerce na spad

1/1

1/2

1/3

1/6

1/3

232 x 297

232 x 150

232 x 100

232 x 50

80 x 297

65 000

38 000

28 000

16 000

28 000

Ceny inzerce

Rozměry jsou uvedeny v čistém formátu bez ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu.

Ceny inzerce

Newsletter PR – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)

Formát (na spadání i čistý formát)

inzerce
na zrcadlo

2. strana obálky

77 000 Kč

3. strana obálky

77 000 Kč

4. strana obálky

86 000 Kč

Vkládaná inzerce 10 g

65 000 Kč

Přepáskování titulu (5–10 cm)

65 000 Kč

Vklad CD

65 000 Kč

2 sloupce

128 x 25
podval

strana 1

Opakovací slevy
2x

5%

3 – 5x

10 %

6 – 9x

15 %

10x a více

20 %

Termíny pro předání podkladů

2 sloupce

3 sloupce

1 sloupec

128 x 40
podval

193 x 30
podval

60 x 60
square

5 500

–

11 000

–

strana 2, 3

–

7 500

9 000

–

strana 2, 3, 4

–

–

9 000

9 000

– součástí předplatitelského servisu časopisu Právní rádce
– distribuce on-line v pdf formátu
– periodicita – čtrnáctideník

Č A S O P I S V Y D AVAT E L S T V Í E C O N O M I A • W W W. P R AV N I R A D C E . C Z • C E N A 1 6 0 K Č / 7 , 4 0 €

Č A S O P I S V Y D AVAT E L S T V Í E C O N O M I A • W W W. P R AV N I R A D C E . C Z • C E N A 1 6 0 K Č / 7 , 4 0 €

Hotové předlohy – do 15 pracovních dnů před zveřejněním
Ostatní podklady – do 20 pracovních dnů před zveřejněním
Přirážka za graﬁcké zpracování

20 %

Termíny pro předání podkladů
V newsletteru Pr
Hotové předlohy – do devíti pracovních dnů před zveřejněním
(na magnetickém nosiči)
Ostatní podklady – do 10 pracovních dnů před zveřejněním
(mailem, podklady pro další graﬁcké zpracování)

12
2020

Radim Neubauer

Platný od 15. 1. 2021
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Dvouměsíčník pro zdokonalování obchodní angličtiny.

Dvouměsíčník Business Spotlight – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
inzerce
1/1
2/3
2/3
1/2
1/2
1/3
na zrcadlo 178 x 253 178 x 167 117 x 253 178 x 124 87 x 253 178 x 81
na spad
210 x 280 210 x 186 130 x 280 210 x 140 100 x 280 210 x 93

Ceny inzerce 57 000

40 000

40 000

33 000

33 000

1/3

1/4

1/4

57 x 253
70 x 280

178 x 61
210 x 70

42 x 253
55 x 280

23 000

18 000

18 000

23 000

1/4

1/6

18 000

15 000

1/6

87 x 124 117 x 60
100 x 140 131 x 76

57 x 124
70 x 140

15 000

Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu!
Z důvodů lepené vazby (V2) je nutné u inzertních podkladů na spad odsadit obsah inzerátu o cca 10 mm směrem ven od hřbetu titulu.

Ceny inzerce

Ceny inzerce

Formát (na spadání i čistý formát)

sponzorské balíčky business spotlight (v Kč)
65 000 Kč

4 opakování vybraného formátu (4 vydání):
formát

4. strana obálky

75 000 Kč

Vkládaná inzerce 10 g

65 000 Kč

Přepáskování titulu (5–10 cm)

65 000 Kč

Vklad CD

65 000 Kč

Klasiﬁkovaná inzerce
43 x 20 mm

1 700 Kč

43 x 40 mm

3 200 Kč

91 x 20 mm

3 200 Kč

91 x 30 mm

4 300 Kč

91 x 50 mm (1/8 str.)

6 500 Kč

43 x 100 mm (1/8 str.)

6 500 Kč

91 x 78 mm (1/6 str.)

10 000 Kč

umístění

tarifní
cena
208 000

24 %

49 920

158 080

1/1

2., 3. str. obálky

260 000

26 %

67 600

192 400

1/1

4. str. obálky

1/1

1/2
formát

300 000

28 %

84 000

216 000

112 000

20 %

22 400

89 600

sleva
v Kč

netto
cena

tarifní
cena
312 000

30 %

93 600

218 400

1/1

2., 3. str. obálky

390 000

32 %

124 800

265 200

1/1

4. str. obálky

450 000

34 %

153 000

297 000

168 000

22 %

36 960

131 040

1/1

1/2

sponzorská
sleva

CZECH EDITION OF BUSINESS SPOTLIGHT

5
—
20

Talking finance
Coronavirus crisis
– measures
by governments
and banks
Technology
Protecting your
private data

Global
business
Whistleblowing
Debate
Should firms
track employee
health?

BUSINESS SKILLS: We need you! Customer conversations

BUSINESS SKILLS: Working from home

4
—
20

20 %

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2020

5 / 2020

4 / 2020

ČERVENEC–SRPEN 2020

Cena: 240 Kč / 11 €

Přirážka za graﬁcké zpracování

netto
cena

umístění

CZECH EDITION OF BUSINESS SPOTLIGHT

Ostatní podklady – do 20 pracovních dnů před zveřejněním

sleva
v Kč

6 opakování vybraného formátu (6 vydání):

Termíny pro předání podkladů
Hotové předlohy – do 15 pracovních dnů před zveřejněním

sponzorská
sleva

you!
We need

Cena: 240 Kč / 11 €

2. a 3. strana obálky

New ways to win
customers — and
keep them!

Debate
Should we
be having
fun at work?
Careers
How to get
your CV
past the bots

Working from home
10 HABITS YOU NEED TO DEVELOP

Language test
Can you
take control
of your job?

Platný od 15. 1. 2021
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Odborný měsíčník pro logistický management.

Měsíčník Logistika – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
inzerce
2/1
na zrcadlo
–
na spad 420 x 280

186 x 244
210 x 280

1/1

121 x 244
133 x 280

2/3

Junior Page

1/2

Ceny inzerce 118 000

65 000

46 500

46 500

34 800

121 x 200 186 x 122
–
210 x 138

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6

93 x 244
105 x 280

60 x 244
71 x 280

186 x 81
210 x 95

91 x 122
–

186 x 61
210 x 70

60 x 122
121 x 61

34 800

23 800

23 800

19 900

19 900

14 500

Rozměry »Na sPaD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu!

Ceny inzerce

Newsletter Logistika – formát v pixlech a cena inzerce (v Kč)

Formát (na spadání i čistý formát)

formát inzerce

1. strana obálky + 1/3 u editorialu

73 000 Kč

2. strana obálky

68 000 Kč

3. strana obálky

68 000 Kč

4. strana obálky

70 000 Kč

Přirážky v časopisu Logistika
Přirážky za umístění
Přesné umístění

5%
20 %

600 x 200 px

Pozice č. 1

7 000

Pozice č. 2 a 3

5 000

–
–
–
–
–

Možnost množstevní slevy za měsíc: bannery v 4 newsletterech
Součástí předplatitelského servisu časopisu Logistika
Distribuce: on-line v těle mailu
Periodicita – týdenník (14denní pouze o svátcích)
Distribuce cca 5 000 adres

Opakovací slevy v časopisu Logistika
2x

5%

3 – 5x

10 %

6 – 9x

15 %

10x a více

20 %
07–08/2020

Termíny pro předání podkladů

10/2020

Časopis vydavatelství Economia — www.logistika.ihned.cz — 100 Kč/4,70 €

silniční
a železniční
doprava

Časopis vydavatelství Economia — www.logistika.ihned.cz — 100 Kč/4,70 €

speciál:
lOGisTiKA
V e‑cOMMeRce

Hotové předlohy – do 15 pracovních dnů před zveřejněním
Ostatní podklady – do 20 pracovních dnů před zveřejněním

Termíny pro předání podkladů
v newsletteru loGistiKa
Hotové předlohy – do devíti pracovních dnů před zveřejněním
(na magnetickém nosiči)
Ostatní podklady – do 10 pracovních dnů před zveřejněním
(mailem, podklady pro další graﬁcké zpracování)

rozhovor

mezikontinentální přepravy

Štěpánek (Amazon): Zpětná
logistika musí být přesná
str. 12

zásoBovaCí řetĚzeC

Mezi Evropu a Asií
přibývá vlaků

ROZHOVOR

Walmart chce vítězit všude.
V Číně také
str. 16

str. 28

e‑cOMMeRce

Turek (Coca‑Cola): Nový
sklad uleví pražské dopravě
str. 12

ROZHOVOR

E‑shopy hledají způsob,
jak nejlépe doručovat
Speciál, str. VII

Tinz (Packeta): V západních
zemích teď máme šanci
Speciál, str. XII

Vkládaná, všívaná, vlepovaná inzerce
Jednotlivé listy: formát 130 x 148 mm – bez kontroly, min. gramáž papíru 170 g/m2
formát A5 a větší – s kontrolou, min. gramáž papíru 120 g/m2
větší formáty s nižší gramáží (min. 80 g/m2) je nutné složit na A4
U jednotlivých suplementů není vhodné použití lesklého papíru (lepí se).
Vhodnější je matný papír.
VícestraNNé PříloHy s PeVNým Hřbetem, NaPř. složeNé NoViNy, brožUry lePeNé Nebo šité:
Vícestranné přílohy musí být spojeny v pevný hřbet. V případě menšího rozsahu (čtyři
a šest stran) je nutná hmotnost papíru min. 120 g/m2. Vícestranné přílohy s formáty většími než A5 (148 x 210 mm) by měly mít hřbet na delší straně. U přílohy s hmotností nad
50 g je nutno dodat vzorek pro výrobu. Výrobu suplementů a dopravu do tiskárny
zajišťuje zákazník na vlastní náklady. Suplementy musí být dodány na europaletách
volně ložené. Jednotlivé balíky na paletě nesmí být páskovány ani baleny v papíru či
igelitu a nesmí mít v rámci jedné vrstvy točené hřbety. Výška jednoho balíku by měla
činit 8–10 cm. Paleta musí být řádně zajištěna proti sesunutí, zničení obsahu a vnějším
vlivům. Palety musí být zřetelně označeny nápisem »HN – termín vložení – název suplementu – počet ks na paletě«. Suplementy pro celý náklad HN je nutno dopravit nejdříve sedm dní před vložením a nejpozději tři dny přede dnem vkládání na adresu
tiskárny. Vklady musí být distribuovány na dvě místa: tiskárna PRAHA (součet vkládaných letáků pro regiony ČECHY) a tiskárna OLOMOUC (součet vkládaných letáků pro
regiony MORAVA). K navezení suplementů do tiskárny lze přistoupit až po odsouhlasení vzorků suplementu pracovníkem inzerce, který zakázku vyřizuje. Proto je
nutné vzorky dodat k odsouhlasení nejpozději 7 dní před návozem do tiskárny,
která vklad provede. Dodaný vzorek a konečný produkt se nesmí lišit.
Při NeDoDržeNí těcHto PoDmíNeK lze VložeNí ProVést PoUze bez
zárUKy a bez NároKU Na reKlamaci.

PročNe – vkládat lze

1. 1/1 nebo dvoulist formátu 222 x 287 mm
2. Brožury – na základě individuálního posouzení zaslaných vzorků tiskárnou.

Platný od 15. 1. 2021
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ceny vkládané inzerce v HN
HmotNost
5 až 10 g
do 20 g
do 30 g
do 40 g
do 50 g

ceNa/Ks
2,10 Kč
2,40 Kč
2,60 Kč
2,90 Kč
3,20 Kč

Ceny suplementů o hmotnosti nad 50g se stanoví dohodou. Vkládanou inzerci
do hmotnosti 5g je nutno konzultovat předem. Maximální gramáž vkladu je 220 g.
VleP Na titUlNí straNě – exkluzivní lepený formát na titulní stranu HN. Kalkulace
a provedení budou realizovány individuálně, dle specifikací klienta.

orientační tištěné náklady
možné členění vkladu
Čechy / Morava / Praha + SČ
Cena je stanovena jako cena za vklad dle hmotnosti x náklad dle aktuálního
tištěného nákladu.
Na vkládanou inzerci se nevztahují objemové ani opakovací slevy.
Příplatek za exkluzivní vklad činí 50 %.

Vkládaná, všívaná, vlepovaná inzerce

Platný od 15. 1. 2021
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+
Vkládat nebo všívat lze:
suplementy od formátu a6 do formátu ekonom: 200 x 264 mm, respekt:
207 x 277 mm. minimální gramáž pro vkládání a všívání je 80 g/m2. Vkládaný
produkt by měl být bez ohledu na rozsah a vazbu o 4 mm na výšku a 3 mm
na šířku menší než formát časopisu, aby nedocházelo k vyčnívání. U vkladů není
vhodné použití lesklého papíru – lepí se. Vhodnější je matný papír.

Všívání jednolistých suplementů o velikosti shodné s formátem
časopisu
Dvoulist musí mít na straně u hřbetu přefalc, a to 80 mm. Na stranách suplementu,
které budou po oříznutí tvořit vnější hrany titulu, musí být ponecháno překreslení
5 mm přes čistý formát titulu pro oříznutí.

Všívání jednolistých suplementů o velikosti menší než formát
časopisu
Dvoulist musí být ořezán na čistý formát, pouze v hlavě (horní okraj) musí být překreslení 5 mm pro ořez. Při všívání pouze jednoho listu je nutné jej vyrobit s klopou
o šíři 80 mm. Tato klopa bude při všívání tvořit jeden list dvoulistu.

Všívání vícestranných produktů (katalogů) o velikosti menší než
formát časopisu
Suplement je nutné dodat nesešitý a v hlavě neoříznutý (s přefalcem 6 mm na pravé
straně).

Všívání vícestranných produktů (katalogů) o velikosti formátu
časopisu
Suplement je nutné dodat (s 6mm přefalcem na pravé straně) nesešitý a neoříznutý
po celém vnějším obvodu. Pro všívání se kvůli ořezu doporučuje dodávat suplementy tištěné tzv. na spad.

Vlepování suplementů
1. Vlepovat lze jak na obálku, tak dovnitř titulu do velikosti formátu titulu, zmenšeného o 4 mm na výšku a 3 mm na šířku, aby nedocházelo k vyčnívání.
Předpokladem je objednání inzertní plochy o velikosti minimálně vlepovaného
suplementu, do které se bude vlepovat.
2. Vlepování na vnější strany obálky provádíme snímatelným lepidlem a titul je nutné
balit do fólie. Vlepování dovnitř titulu na pozici provádíme i snímatelným lepidlem.
Produkt v balících na paletách označených názvem, množstvím, termínem vložení
či všití a názvem periodika dodá klient na vlastní náklady sedm pracovních dnů
před datem tisku do příslušné tiskárny. K navezení suplementů do tiskárny lze
přistoupit až po odsouhlasení vzorků suplementu pracovníkem inzerce, který
zakázku vyřizuje. Proto je nutné vzorky dodat k odsouhlasení podle dispozic pracovníka příjmu inzerce.
Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky včetně
vkládání externích periodik, inzertních listů apod. realizujeme vždy po dohodě
a za smluvní cenu.

možnosti vkládání do omezeného nákladu
možné členění vkladu
Předplatné / Praha + střední Čechy
Cena je stanovena jako cena za vklad dle hmotnosti x náklad dle aktuálního tištěného nákladu – viz poslední zveřejněné výsledky auditu na www.uvdt.cz/ ABC
audit (orientační náklad Ekonom celkem 25 000 ks, Respekt celkem 45 000 ks)
nebo kontaktujte příjmové pracoviště.

ceny vkládané / všívané inzerce v ekonomu a respektu
Hmotnost

cena/ks

5 až 10 g

2,60 Kč

do 20 g

2,90 Kč

do 30 g

3,20 Kč

Ceny suplementů o hmotnosti nad 30 g se stanoví dohodou. Vkládanou inzerci
do hmotnosti 5 g je nutno konzultovat předem.

ceny vlepované inzerce
Bude provedeno kalkulací dle specifikovaného zadání.

ceny ostatní atypické inzerce
Bude provedeno kalkulací dle specifikovaného zadání.
Vydavatel neodpovídá za nevložení způsobené technologickou chybou do 1% z celkového vkládaného množství.

Na vkládanou inzerci se nevztahují objemové ani opakovací slevy.
Příplatek za exkluzivní vklad činí 50 %.
Při NeDoDržeNí těcHto PoDmíNeK lze VložeNí / Všití ProVést PoUze
bez zárUKy a bez NároKU Na reKlamaci.

Platný od 15. 1. 2021
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Parametry inzertních podkladů
PoDKlaDy Pro VýrobU iNzerce
V PrePress stUDiU economia, a.s.
teXty elektronicky

Word (pouze text bez úprav, rámečků, obrázků, log
a podobně)

FotoGraFie

elektronicky – rozlišení min. 300 DPI pro 100 % velikosti
v tisku

Nekvalitní podklady k výrobě inzerátů jako kopie z rozmnožovacích strojů, faxy,
výjezdy z barevných tiskáren, rastrované fotografie nebo fotografie na velvetovém papíře nebudou přijaty. Nekvalitní datové soubory budou (vždy na písemnou žádost klienta a v rámci možností) upraveny na místě, event. při naprosto
nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování. o kvalitě dodaných podkladů
rozhoduje vždy kvalifikovaný grafik na vstupní kontrole inzertních podkladů.

KomPletNě zlomeNé iNzeráty

22

V nejsytějších a nejtmavších pasážích inzertních podkladů je třeba dodržet
hodnotu optimálního pokrytí barvou. Při nedodržení tohoto parametru bude
hodnota plošného pokrytí automaticky optimalizována.
Pro novinový tisk: v součtu CMYK činí max. 240.
Pro tituly respekt a ekonom: v součtu CMYK činí max. 280.
Pro ostatní magazíny: v součtu CMYK činí max. 300.
soubory PDF exportované z inzertních podkladů vytvářených v aplikaci inDesign
doporučujeme distilovat z postscriptu, nikoli je vytvářet přímým exportem
z aplikace inDesign.

FotoGraFie, DiaPozitiVy – bitmaPoVé soUbory
• polotón; min. rozlišení 200 dpi/100% velikost v HN a 300 dpi/100 % v Ekonomu;
procentuální hodnoty světlých partií min. 5 %, tmavých partií max. 90 %,
• pérovky a loga v rozlišení 600–1 200 dpi.
Přípustné formáty souborů: *.TIF, *.EPS Photoshop
a plnohodnotné (Photoshop) *.PDF.

PříPUstNé Formáty soUborŮ
Rozlišení pro obrázky použité v inzerátech pro HN 200 DPI, pro časopisy 300 DPI,
pérovky vždy 600 DPI.

VeKtoroVé soUbory

• Plnohodnotné tiskové PDF (Ps): verze *.pdf 1.4 a nižší, nepoužívat rGb a lab
barevný prostor.

Vektorová loga, kresby, technické výkresy; použité fonty je nutno rozebrat
do křivek (funkce: convert to curves; create outlines).

• Illustrator EPS (MAC, PC): verze CS5 a nižší, písma v křivkách.

Přípustné formáty souborů: Illustrator CS3 a nižší (MAC, PC – *.AI ), Corel Draw X4
a nižší (PC – export do formátu EPS) – fonty do křivek, barvy do CMYK.

• rastrované celoinzertní podklady (nedoporučuje se): Photoshop (TIF, EPS)
300 až 600 DPI.
V zájmu plynulé datové komunikace mezi economia, a.s. a tiskárnou je nutné
dodržet orientační maximální datové limity pro jednotlivé inzeráty takto: 1/1 strany
60 mb, 1/2 strany 15 mb a 1/4 strany 7 mb.
Inzeráty, které budou z důvodu složitější grafiky (nikoliv nevhodného zpracování)
datově náročnější, bude nutné individuálně projednat.
Pro černobílou i barevnou inzerci musí mít negativní písmo v plochách tyto
hodnoty:
a) bezpatkové písmo – novinový tisk – min. 10 bodů, řezy Bold a silnější,
magazíny – min. 9 bodů, řezy Regular, Bold a silnější,
b) patkové písmo – novinový tisk – min. 11 bodů, řezy Bold a silnější,
magazíny – min. 10 bodů, řezy Bold a silnější.

méDia
CD-ROM (MAC, PC)
DVD-ROM (MAC, PC)

KomPrimace
ZIP, RAR

Negativní tahy v soutisku minimálně 0,5 bodu.

FoNty
MAC – fonty Adobe Type 1 CE, OpenType (fonty truetype není možné použít).
PC

– fonty je vždy nutno převést do křivek.

Platný od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

Parametry inzertních podkladů
zPŮsoby DoDáVáNí iNzertNícH PoDKlaDŮ
Hotové inzertní podklady k montáži v datové podobě je možné dodat osobně, kurýrem nebo poštou na elektronickém médiu nebo je lze zaslat elektronickou cestou
prostřednictvím FTP protokolu, popř. e-mailu. Soubory s inzertními podklady přijímáme pouze v uvedených formátech a verzích programů. Média je nutno čitelně popsat
– uvést, které soubory a ve kterých adresářích jsou předmětem dodávky. Každý
inzerát musí být v samostatném souboru. S médiem je nutné dodat náhled (laserprint).
PoKUD zVolíte eleKtroNicKoU cestU, je nutné dodržet následující
postup:
• Na příjmovém pracovišti inzerce se standardním způsobem zadá objednávka
inzerce s dodatkem »inzertní podklady elektronicky«.
• Názvem souboru zasílaného inzertního podkladu musí být vždy aktuální číslo
inzerátu (např. EK001568.pdf nebo HN035422.pdf) uvedené v potvrzení
objednávky. Současně s objednávkou musí příjmový pracovník, který zakázku
vyřizuje, obdržet (faxem, kurýrem, e-mailem) náhled inzerátu (laserprint či *.PDF
soubor) pro možnost následného porovnání s elektronicky dodaným souborem
inzertního podkladu.
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soUbory zasílaNé via FtP (protokol určený k posílání souborů po internetu).
K připojení k našemu serveru potřebujete:
1. Klientský program pro FTP.
2. Údaje pro přístup na FTP server ECONOMIA:
adresa:
ester.economia.cz
Jméno uživatele: inzerce
Heslo:
economia (pozor na velké e)
Podklad umístěte do adresáře »iNzerce«. Jako název souboru použijte
přesné číslo inzerátu (např. eK-002356.pdf či HN-021589.eps apod.)
3. Prostým kopírováním nebo přetažením ikony přemístíte soubor(y) na server
ECONOMIA. Výhodami proti zasílání e-mailem je rychlost přenosu, neomezená
velikost souboru a kontrola doručení souboru.
Soubory doporučujeme komprimovat.
4. Kompletní přihlášení vypadá takto:
ftp://inzerce:economia@ester.economia.cz//inzerce/
O umístění podkladu na FTP server je nutné informovat příjmové pracoviště.
• Alternativní, ale méně spolehlivý způsob odeslání souborů je použití e-mailové
adresy inzerce@economia.cz. V předmětu e-mailu je nutné uvést číslo inzerátu. E-mailem je možné posílat soubory o celkové kapacitě max. 10 MB.

obchodní podmínky vydavatelství economia, a.s.
Obchodní podmínky vydavatelství Economia, a.s. (dále jen „Obchodní podmínky“)

1. rozsaH PlatNosti
a)

b)
c)

Obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů, prospektových příloh a elektronické
formy inzerce (dále společně jen „Inzerce“) v periodických i neperiodických titulech a elektronické formy inzerce na webových stránkách či v aplikacích (dále společně jen „Tituly“),
které vydává nebo provozuje Economia, a.s. (dále jen „Vydavatel“).
Součástí Obchodních podmínek jsou aktuálně platné ceníky Inzerce, uveřejněné na webových stránkách Economia, a.s., www.economia.cz.
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek. Aktualizované znění
Obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na www.economia.cz. V případě rozporu
ve znění Obchodních podmínek se za platné a zavazující považují Obchodní podmínky
uveřejněné na www.economia.cz.

b)

c)
d)
e)

Inzerce se přijímá na základě písemné objednávky nebo objednávky opatřené elektronickým podpisem. Za písemnou objednávku se též považuje objednávka zaslaná e-mailem či
faxem, pokud obsahuje naskenovaný podpis osoby oprávněné jednat jménem Objednatele.
Objednávka musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, zejména pak identifikační údaje
o Objednateli, tzn. obchodní firmu, název či jméno a příjmení Objednatele, jeho sídlo, místo
podnikání či bydliště, popř. kontaktní adresu pro zaslání potvrzení objednávky a faktur, IČ
nebo rodné číslo, DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby, razítko
Objednatele, čitelně jméno a podpis Objednatele, jeho statutárního orgánu nebo jeho
oprávněného zástupce, a dále přesné zadání objednávané služby. Je-li Objednatelem
osoba, zprostředkovávající uveřejnění inzerce pro třetí osobu, musí objednávka obsahovat
identifikační údaje o této třetí osobě a údaj, zda je k úhradě ceny povinen Objednatel či třetí
osoba. V případě objednávky na účet třetí osoby předloží Objednatel odpovídající zmocnění
této třetí osoby.
Jako doklad o přijetí objednávky Vydavatel vystaví, předá nebo doručí potvrzení objednávky, obsahující termín zveřejnění inzerce a kalkulaci ceny.
Potvrzením objednávky je mezi Vydavatelem a Objednatelem uzavřena smlouva o inzerci.
Potvrzené objednávky speciálních forem inzerce, jako vkládané, všívané, popř. vlepované
suplementy či předměty, se stávají pro Vydavatele závaznými v okamžiku dodání vzorových
produktů a jejich schválení pracovištěm příjmu inzerce.

3. iNzertNí PoDKlaDy
a)

b)

c)
d)
e)

Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů na pracoviště inzerce Economia, a.s.,
je odpovědný Objednatel. Včasným dodáním se rozumí v termínech uvedených u jednotlivých produktů v tomto ceníku, případně na webových stránkách www.economia.cz.
Pokud u konkrétního produktu není termín uveden, platí:
– deníkový formát produktu
Objednávky: 3 pracovní dny před zveřejněním
Inzertní podklady: 3 pracovní dny před zveřejněním
– magazínový formát produktu s týdenní periodicitou a neperiodické projekty
Objednávky: 10 pracovních dnů před zveřejněním
Inzertní podklady: 10 pracovních dnů před zveřejněním
– magazínový formát produktu s měsíční periodicitou
Objednávky: 20 pracovních dnů před zveřejněním
Inzertní podklady: 14 pracovních dnů před zveřejněním
Objednatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro
inzerci. Vydavatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivé
či právně nepřípustné inzerce je Objednatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto
oprávněných nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které mu
výše uvedeným nepatřičným jednáním Objednatele vzniknou.
Podklady pro výrobu inzerce se Objednateli vracejí jen na vyžádání. V úseku inzerce se
uchovávají tři měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.
Podklady na el. médiích se Objednatelům vracejí z důvodu hladkého průběhu případného
reklamačního řízení nejdříve 15. den po zveřejnění inzerce.
Jestliže je Objednatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je Vydavatel
oprávněn požadovat na Objednateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn
od smlouvy o inzerci odstoupit.
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4. rámcoVá smloUVa
a)

b)

c)

2. UzaVřeNí smloUVy o iNzerci
a)

Platné od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

d)
e)

f)
g)

Hodlá-li Objednatel uveřejňovat během určitého období inzerci daného rozsahu či finančního objemu, může s Vydavatelem uzavřít tzv. rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce
v předem dohodnutém rozsahu, která opravňuje Objednatele k okamžitému čerpání dohodnuté slevy. Rámcová smlouva může být uzavřena maximálně na období 12 měsíců a k její
platnosti je zapotřebí písemné formy.
Rámcová smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude
uveřejňována inzerce daného rozsahu či finančního objemu, z toho vyplývající slevy, titul
(tituly), v kterém má být inzerce uveřejněna, případně další ujednání.
Podle dohody stran může rámcová smlouva zahrnout i inzerci, která byla realizována
v období 12 měsíců před koncem účinnosti rámcové smlouvy, za předpokladu, že tato
inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této předchozí inzerce činila
méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou. Vznikne-li
v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem Objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena až po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, dříve jedině za předpokladu, že již došlo k vyčerpání
objemu inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.
Rovněž uveřejnění inzerce na základě rámcové smlouvy probíhá na základě jednotlivých
objednávek.
Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce
v dohodnutém rozsahu bude v rámci stanoveného časového období řádně a včas zaplacena
v souladu s aktuálním ceníkem (popř. v jiné, předem dohodnuté výši). V jiném případě nárok
na sjednanou slevu zaniká.
Objem i slevu sjednanou v rámcové smlouvě lze na základě dohody smluvních stran navyšovat, a to i opakovaně.
Nebude-li během stanoveného časového období uveřejněna inzerce v dohodnutém rozsahu
z důvodů, za které nenese Vydavatel odpovědnost, zavazuje se Objednatel uhradit
Vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah inzerce.

5. VyDaVatelsKé PoDmíNKy
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

Vydavatel si vyhrazuje právo oddělit inzerci od redakčního obsahu linkou, popřípadě rámečkem a označením inzerce slovy „INZERCE“, „KOMERČNÍ PREZENTACE“ či jiným obdobným
způsobem společně s přiděleným číslem inzerce. V případě inzerce o formátu 1/1 strany
na spad si však Vydavatel vyhrazuje právo umístit toto označení přímo do plochy inzerce.
Objednatel bere na vědomí, že takováto úprava nemůže být považována za důvod k reklamaci.
U periodik Vydavatel uveřejní inzerci ve všech jejich vydáních v souladu s objednávkou.
Nepotvrdí-li Objednatel ve své objednávce, že požaduje uveřejnit inzerci v elektronickém
vydání, platí, že inzerce bude uveřejněna pouze v tištěném vydání včetně jeho případné
kopie ve formátu PDF. Nepotvrdí-li Objednatel ve své objednávce, že požaduje uveřejnit
inzerci v tištěném vydání, platí, že inzerce bude uveřejněna pouze v elektronickém vydání
s výjimkou případné kopie tištěného vydání ve formátu PDF.
Pokud Objednatel neobjedná konkrétní typ, rozměr, umístění či termín inzerce, má se za to,
že přenáší tuto volbu na vydavatelství s tím, že uhradí cenu inzerce odpovídající skutečně
realizované inzerci. Vydavatel pak uveřejní inzerci podle vlastního uvážení, a to s ohledem
na aktuální možnosti daného periodika.
Pokud Objednatel objedná inzerci o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům
inzerce titulu, bude inzerce v rámci technických možností přizpůsobena nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzena a kalkulována.
Vydavatel si též vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerce podle platných pravidel
českého pravopisu.
Pokud Objednatel předá graficky nezpracovanou inzerci, bude grafická úprava provedena
v rozměrech odpovídajících předloze.
Náhled vyrobené inzerce k autorské korektuře bude poskytnut Objednateli pouze na požádání. Pokud se Objednatel ke konečné úpravě 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 souboru formátu .pdf či .doc

obchodní podmínky vydavatelství economia, a.s.
6. PráVo oDmítNoUt iNzerci
a)

b)

c)

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce 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 vydavatele. Vydavatel je
povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
Je-li Objednatel v prodlení s placením ceny inzerce, je Vydavatel oprávněn pozastavit přijímání dalších objednávek Objednatele, tj. uzavírání smluv o inzerci s Objednatelem nebo
uveřejňování další inzerce objednané Objednatelem, a to do okamžiku úplného zaplacení
ceny inzerce, s jejímž placením je Objednatel v prodlení.
Vydavatel je oprávněn odmítnout zveřejnění inzerce, jejíž grafická podoba 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.

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 uvedeného v odst. 8, písm. i) těchto
Obchodních podmínek i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky
včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.
m) Objednatel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám
Vydavatele ani je zastavit či jinak zatížit právem třetí osoby.

9. oDstoUPeNí oD smloUVy o iNzerci, storNoPoPlatKy
a)
b)

c)
d)

b)

c)

Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
Pokud nedojde vinou Objednatele k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla Objednateli
předem stanovena příslušná sleva, je Objednatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit
vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.
Povinnost vydavatele dodržet objednanou a potvrzenou pozici inzerce vzniká pouze v případě uplatnění příplatku za konkrétní pozici. Pokud Vydavatel tuto povinnost nedodrží,
nebude příplatek za konkrétní pozici uplatněn, avšak Objednateli nepřísluší nárok na reklamaci.

8. ceNa iNzerce a PlatebNí PoDmíNKy
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce na základě daňového dokladu – faktury vystavené Vydavatelem.
Ceny inzerce v jednotlivých Titulech, způsob jejich výpočtu a množstevní slevy jsou
podrobně stanoveny v aktuálně platných cenících Vydavatele.
Ceny inzerce jsou v ceníku uvedeny bez DPH.
Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit smluvní ceny.
V případě jednorázové objednávky fakturuje Vydavatel realizovanou inzerci zpravidla
do 5 kalendářních dnů po jejím zveřejnění. V případě průběžně poskytované inzerce se pro
účely daně z přidané hodnoty považuje inzerce vztahující se k jednotlivým zúčtovacím
obdobím, ze které je Vydavatelem vystaven daňový doklad, za uskutečněnou k poslednímu
dni tohoto období. Na žádost Objednatele zašle Vydavatel společně s fakturou dokladový
výtisk Titulu v elektronické podobě. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od vystavení,
není-li dohodnuto jinak. Splatnost faktur pro Objednatele se sídlem mimo území České
republiky je 30 kalendářních dnů.
Neuvede-li Objednatel přesný rozměr inzerce a ponechá úpravu na Vydavateli, je podkladem pro výpočet ceny inzerce uveřejněný formát.
Vydavatel je oprávněn požadovat na Objednateli zálohu nebo úhradu inzerce předem, a to
na základě zálohové proforma faktury.
Pokud nebudou pohledávky vydavatele uhrazeny Objednatelem ve lhůtě splatnosti, bude
Vydavatel postupovat v souladu s čl. 8 k) těchto podmínek a ustanoveními občanského
zákoníku.
Závazek zaplatit cenu inzerce, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem
připsání částky odpovídající ceně inzerce na účet Vydavatele.
Pro případ prodlení Objednatele s placením ceny inzerce se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel Objednatelem zvolenou a prohlašuje, že tuto
e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje
příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma faktury a faktury, zasílaných ve formátu .pdf.
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l)

7. NePlNěNí zaKázKy
a)

Platné od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

e)

Objednatel má právo od smlouvy o inzerci odstoupit.
Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno vydavatelství způsobem stanoveným pro učinění objednávky.
Odstoupení od smlouvy není platné bez písemného potvrzení převzetí Vydavatelem.
V případě odstoupení Objednatele od smlouvy o inzerci po přijetí objednávky Vydavatelem
je Vydavatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky.
V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci, je Vydavatel oprávněn požadovat
vrácení množstevních slev z cen opakující se inzerce nebo množstevních slev za objednaný
objem inzerce, na které by Objednateli tímto odstoupením od smlouvy o inzerci zaniklo
právo. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po Objednateli úhradu nákladů vzniklých
v souvislosti s odstoupením Objednatele od smlouvy o inzerci.
stornopoplatky:
Hospodářské noviny
– 10 až 5 pracovních dnů před zveřejněním 50 % z ceny inzerce
– 4 a méně pracovních dnů před zveřejněním 100 % z ceny inzerce
V termínu kratším než 5 pracovních dnů před zveřejněním lze inzerci zrušit jen s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a k možnostem Vydavatele. V takovém případě bude Objednateli
fakturována plná cena inzerce tak, jako by byla uveřejněna. Plná cena inzerce bude též
fakturována v případě vyřazení objednané inzerce z tisku či jejího nezveřejnění z důvodu
nedodání bezchybných inzertních podkladů Objednatelem v termínu podle platného ceníku
inzerce, event. v náhradním termínu, písemně stanoveném pracovníkem příjmu inzerce.
ekonom, PročNe, respekt
– 15 až 11 kalendářních dnů před zveřejněním 50 % z ceny inzerce
– 10 a méně kalendářních dnů před zveřejněním 100 % z ceny inzerce
V termínu kratším než 11 kalendářních dnů před zveřejněním lze inzerce zrušit jen s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a možnostem Vydavatele. V takovém případě bude
Objednateli účtována plná cena inzerce tak, jako by byla otištěna. Plná cena inzerce bude
též účtována v případě vyřazení objednané inzerce z tisku z důvodu nedodání bezchybných
inzertních podkladů Objednatelem v termínu podle platného ceníku inzerce, event.
v náhradním termínu, písemně stanoveném pracovníkem příjmu inzerce. Rozhodující pro
posouzení data převzetí storna je ve všech případech den doručení storna do oddělení
příjmu inzerce Economia, a.s., a čas, ohraničený pracovní dobou v příjmu inzerce, která je
v pracovních dnech od 8 do 17 hod. Toto ustanovení se týká i storna zaslaného faxem či
e-mailem. V případě objednávek inzertních pozic na 4. obálce (poslední straně) magazínu
PročNe je při stornu 100 a méně kalendářních dnů účtováno storno v plné výši inzerce.
Komerční a speciální tematické přílohy a všechny odborné magazíny
– 30 až 25 kalendářních dnů před zveřejněním 50 % z ceny inzerce
– 24 a méně kalendářních dnů před zveřejněním 100 % z ceny inzerce
online inzerce (iHNed.cz, aktuálně.cz, centrum.cz, žena.cz a další obsahové weby
provozované Vydavatelem)
Není-li v potvrzení objednávky uvedeno Vydavatelem jinak, platí při zrušení objednávky
následující storno podmínky:
– při zrušení objednávky do 20 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 50 %
z ceny uvedené v objednávce;
– při zrušení objednávky do 15 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 70 %
z ceny uvedené v objednávce;
– při zrušení objednávky do 10 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 80 %
z ceny uvedené v objednávce;
– při zrušení objednávky v době kratší než 10 dnů od požadovaného spuštění kampaně
nebo později 100 % z ceny uvedené v objednávce;
– u dlouhodobých kampaní (min. během 3 a více měsíců) bude účtován rozdíl v ceně mezi
ceníkovou cenou a poskytnutou slevou.
Vydavatel může v potvrzení objednávky uvést odlišné storno podmínky, než které jsou
stanoveny v předchozím ustanovení těchto Obchodních podmínek.

obchodní podmínky vydavatelství economia, a.s.
10. reKlamace
a)
b)

c)

d)

e)

Reklamovat inzerci je možno písemně do 14 dnů po jejím zveřejnění.
Objednatel má v případě zčásti nebo zcela nečitelné, nesprávné nebo neúplné inzerce nárok
na náhradní uveřejnění nebo slevu. Způsob náhradního plnění je na rozhodnutí Vydavatele.
V případě, že Vydavatel poskytne slevu, pak vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerce
omezen.
Objednatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti své inzerce, pokud současně
s podklady pro otištění inzerce nedodal barevný kontrolní výtisk tištěné inzerce na hardproof médiu.
Důvodem k reklamaci rovněž není skutečnost, že Objednatel neobdrží na svoji řádně zveřejněnou inzerci odpověď.

a)
d)
c)

d)

Reklamní články uveřejňuje Vydavatel výhradně v souladu s platným zněním zákona o regulaci reklamy a Kodexu reklamy.
Vydavatel zaručuje pro všechny své tištěné tituly standardní jakost tisku inzerce limitovanou
kvalitou dodaných inzertních podkladů, vstupního materiálu k tisku a tiskařskými normami.
Vydavatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením jeho právních povinností,
resp. povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek či dalších ujednání na tyto
Obchodní podmínky navazujících. Vydavatel a Objednatel se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda takto vzniklá může činit maximálně 50 000 Kč.
Od ustanovení výše uvedených Obchodních podmínek je možno se odchýlit pouze
na základě písemné dohody.

a)

b)
c)

i. ÚVoDNí UstaNoVeNí
a)

b)

Tento Dodatek upravuje či doplňuje Obchodní podmínky pro účel uveřejňování internetové
inzerce na webových stránkách, tabletech a jiných mobilních zařízeních (dále jen „servery“),
provozovaných vydavatelstvím Economia, a.s. (dále jen „provozovatel“).
Součástí tohoto dodatku jsou aktuálně platné ceníky internetové inzerce, uveřejněné
na www.economia.cz.

ii . moNitoriNG iNzerce
a)
b)

Informace o návštěvnosti serveru, na němž je reklama prodávána, jsou auditovány nezávislým auditem NetMonitor.
Provozovatel umožní na základě písemného vyžádání Objednateli internetové inzerce bezplatný přístup do on-line reklamního systému zobrazujícího statistiky počtu zobrazení,
prokliků a efektivity jeho reklamní kampaně na základě objednané inzerce.

Objednatel se zavazuje nejpozději 5 pracovních dní před požadovaným uveřejněním inzerce
zaslat provozovateli objednávku a minimálně 3 pracovní dny před požadovaným uveřejněním inzerce provozovateli dodat podklady k inzerci standardních reklamních formátů, a to
v elektronické formě ve formátech GIF, HTML5, JPG tak, aby nebyly nutné další úpravy ze
strany provozovatele. Podklady pro nestandardní formáty je nutné dodat k otestování minimálně 5 pracovních dní před požadovaným zveřejněním. Pokud podklady přesáhnou datovou velikost uvedenou v technické specifikaci uvedené v ceníku inzerce, bude Objednateli
tento datový přesah účtován, a to až do výše 20 % z ceny reklamní pozice.
Provozovatel může Objednatele upozornit na chybné zpracování dodaných podkladů a stanovit mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
V případě pozdního dodání podkladů či dodání podkladů chybných provozovatel neodpovídá za škody tímto Objednateli či třetím osobám způsobené.

iV. PlatebNí PoDmíNKy
a)

b)
c)

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

Dodatek č. 1 k obchodním podmínkám vydavatelství economia, a.s.
(dále jen „Dodatek“ a „obchodní podmínky“)
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iii. PoDKla Dy K UVeřeJNěNí iNzerce

Při zadání opakované inzerce se stejným motivem je Objednatel povinen zkontrolovat
po každém zveřejnění její správnost a úplnost. Vydavatel neuzná reklamaci v tom případě,
kdy se při opakované inzerci objevil tentýž nedostatek, aniž na něj byl Vydavatel bezprostředně po předchozím uveřejnění upozorněn.

11. záVěreČNá UstaNoVeNí

Platné od 15. 1. 2021
Objednávky: inzerce@economia.cz

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den uveřejnění inzerce, resp. den
ukončení reklamní kampaně. V případě, že inzerce (reklamní kampaň) je uveřejněna po dobu
dvou a více kalendářních měsíců, může provozovatel fakturovat dílčím způsobem tak, že
za každý kalendářní měsíc, v němž je kampaň realizována, bude fakturována skutečně
realizovaná část inzerce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění takovéto části
inzerce se rozumí vždy poslední den v průběžném kalendářním měsíci, ve kterém byla
inzerce uveřejněna, a poslední den uveřejnění inzerce v konečném kalendářním měsíci.
Provozovatel může žádat platbu předem. V takovém případě není povinen kampaň spustit
dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet provozovatele.
V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny inzerce (reklamní kampaně) je provozovatel
oprávněn pozastavit poskytování kampaně a taková kampaň se považuje za ukončenou
z důvodů na straně Objednatele. Objednatel je v takovém případě oprávněn žádat úhradu
smluvní pokuty ve výši hodnoty inzerce z důvodů na straně Objednatele neuskutečněné,
avšak řádně objednané kampaně. Objednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 7
dnů ode dne výzvy provozovatele. Po řádné úhradě faktury či zálohové proforma faktury je
možné se dohodnout na pokračování kampaně, je-li to s ohledem na neobsazenost reklamního prostoru provozovatele i nadále možné. V takovém případě se nárok na smluvní pokutu
neuplatní.

V. reKlamace
a)

b)
c)
d)

e)

V případě, že provozovatel nedodrží počet impresí garantovaný objednávkou, má Objednatel
právo požadovat slevu nebo kompenzační plnění. Nárok na slevu nebo kompenzační plnění
uplatní Objednatel písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení kampaně.
Pro účely stanovení nároku na slevu nebo kompenzační plnění je rozhodující evidence
on-line inzertního systému provozovatele.
Pokud Objednatel uplatní u provozovatele oprávněný nárok na kompenzační plnění, provozovatel jej poskytne ve výši nedočerpaného počtu impresí.
Pokud není dohodou obou stran stanoveno jinak, bude kompenzační plnění zrealizováno
bez zbytečného odkladu po obdržení a odsouhlasení písemného nároku, a to až do splnění
objemu stanoveného v odstavci V. písmeno c/ tohoto dodatku.
Jestliže Objednatel uplatní u provozovatele oprávněný nárok na slevu z ceny 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)
b)

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

Platný od 15. 1. 2021

PříJem iNzerce
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