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TEMATICKÉ MAGAZÍNY VKLÁDANÉ DO HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN

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 zrcadlo
na spad

1/1

1/2

1/3A

1/3B

1/4

179 x 240
201 x 267

179 x 120
201 x 132

179 x 76
201 x 88

57 x 240
71 x 267

179 x 60
201 x 72

247 500

135 300

93 500

93 500

73 700

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.
Další možností spolupráce jsou partnerské rozhovory nebo advertorialy. Cena a podmínky na vyžádání.

TEMATICKÝ MAGAZÍN V YDAVATELSTVÍ ECONOMIA, A.S.

Samostatně neprodejné

TEMATICKÝ MAGAZÍN VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA, A.S.

ČESKÁ CENA

Samostatně neprodejné

111 2021
2

111 2
2021

NEJLEPŠÍ

za architekturu

nadace a fondy

Yasha Jacob Grobman

Hlavní cena

Výzvy severu

Dárcovství v Česku

Nikol Leitgeb

Žebříčky nadací

„Architektura má pro
současnou společnost
naprosto zásadní význam.“

Letošním vítězem je
rekonstrukce paláce hradu
Helfštýna od atelieru-r.

„Jsem osamělý střelec,“ říká
architekt Ústeckého kraje
Ondřej Beneš.

Firemní dárcovství pandemie
zbrzdila, dary on-line i přes
SMS naopak strmě rostly.

Cítím povinnost splácet vlastní
štěstí, říká ke svým dobročinným
aktivitám herečka a influencerka.

Pětadvacítka nejlepších
firemních a nefiremních nadací
a nadačních fondů
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TEMATICKÉ MAGAZÍNY VKLÁDANÉ DO HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN A EKONOMU

(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

1/3A

57 x 240
71 x 267

1/3B

179 x 60
201 x 72

1/4

HN + EK 309 500

170 200

117 600

117 600

92 900

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.
Další možností spolupráce jsou partnerské rozhovory nebo advertorialy. Cena a podmínky na vyžádání.

PŘÍLOHA HN A T ÝDENÍKU EKONOM

TEMATICKÝ MAGAZÍN V YDAVATELSTVÍ ECONOMIA, A.S.

Samostatně neprodejné

Samostatně neprodejné

111 2021
2

10 2021

ELEKTROMOBILITA

AUTOMOBILY

Ruce pryč z volantu!

Pravé splynutí

Recyklace

V zimě na baterie

Vodík je drahý

Forum Elektromobilita

Autonomní vozidla jsou blíž,
než si myslíte. Volkswagen už

Za volantem veterána zjistíte,
jak být skutečným řidičem,
říká v rozhovoru sběratel

Už teď mají vrakoviště
problémy s plasty. Brzy budou
muset řešit, co s bateriemi

Elektromobilisty může v zimě
zaskočit nižší dojezd či zamrzlý
nabíjecí konektor.

Využití vodíku v silniční dopravě
bude spíše okrajové, říká Martin
Tengler, analytik BloombergNEF.

Reportáž z největší tuzemské
konference zaměřené na oblast
elektromobility.

představil svůj první model

TEMATICKÝ MAGAZÍN VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA, A.S.

Samostatně neprodejné

TEMATICKÝ MAGAZÍN V YDAVATELSTVÍ ECONOMIA A.S.

10
02
2021

INVESTICE
do umění

Samostatně neprodejné

TEMATICKÝ MAGAZÍN V YDAVATELSTVÍ ECONOMIA, A.S.

Samostatně neprodejné

9 2021
2
09

11 2021

TOP

ENERGIE

zaměstnavatelé

Fenomén NFT

Daniel Pitín

Podzimní výstavy

Obnažené firmy

Energie z paprsků

Na plný plyn

Sexy firmy

Nejlepší šéfové

Benefity

Digitální umění známé
pod zkratkou NFT dobývá
světový trh

Pandemie může být pro umění
i přínosem, říká mezinárodně
ceněný malíř

Přední evropské galerie
nabízejí velké přehlídky
plánované už na loňský rok

Společnostem, které
nevyužívají obnovitelné zdroje,
hrozí odliv investorů i peněz.

Solární panely jsou osvědčenou
alternativou, jak si udržet
energetickou soběstačnost.

Fosilním palivům zvoní
hrana. V blízké době je
může nahradit vodík.

Kde myslí na vaši rodinu, váš
růst, životní prostředí a je
tam přátelská atmosféra?

Jak správně vybírat lidi
na místa, kde budou řídit
ostatní, a jací musí být

V Česku chybí benefit péče
o děti, s výjimkou firemních
školek, říká šéf Randstadu
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SPECIÁLNÍ NOVINOVÉ PŘÍLOHY

4

Edice speciálních příloh Hospodářských novin přináší 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)
1/1

inzerce
na zrcadlo

Ceny inzerce

1/2

1/3

1/4A

1/4B

263 x 380

263 x 185

263 x 120

263 x 90

98 x 185

438 900

251 900

195 100

146 700

146 700

Obsahová spolupráce formátu 1/1 je možná. Její cena a podmínky na vyžádání.
Další možností spolupráce jsou partnerské rozhovory nebo advertorialy. Cena a podmínky na vyžádání.

Středa

Čtvrtek

24. LISTOPADU 2021 www.hn.cz

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Pondělí

23. ZÁŘÍ 2021 www.hn.cz

1. LISTOPADU 2021 www.hn.cz

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

MODERNÍ MEDICÍNA

BUDOUCNOST
VODY

Jihočeské nemocnice předčily svou kvalitou Prahu
i další regiony. Nejlepší je českobudějovická

Češi využívají šedou vodu stále víc.
Nová legislativa její zavádění ještě usnadní

Digitalizace pomůže strojařům zvládnout
prudké zdražování energií a dalších vstupů

První místo v žebříčku Nemocnice ČR 2021 obhájila Nemocnice České Budějovice, v závěsu za ní jsou
Nemocnice Strakonice a Nemocnice Písek. Nejlepší pojišťovnou se stala Zaměstnanecká pojišťovna
Škoda. Zjistil to rozsáhlý průzkum hodnotící spokojenost pacientů a zaměstnanců, bezpečnost i finance.

Využití šedé vody, třeba z mytí nádobí či sprchování, zažívá v Česku strmý vzestup. Počty nových
aplikací se každý rok násobí. Především v nových projektech rezidenčního bydlení je toto využití vody
oblíbené, může totiž ušetřit až 50 procent vody pitné.

Po loňské pauze způsobené pandemií covidu‑19 se 8. listopadu znovu otevřou brány brněnského
výstaviště návštěvníkům už 62. mezinárodního strojírenského veletrhu. Jeho hlavním tématem bude
opět digitalizace průmyslu, tedy jednoznačně nejdůležitější trend posledních let nejen ve strojírenství.

Zuzana Keményová zuzana.kemenyova@economia.cz

S

ídlí v moderním zrekonstruovaném areálu plném zeleně, se zbrusu novými pavilony a špičkovým
lékařským vybavením. Nemocnice České Budějovice je nejen
největším zdravotnickým zařízením v Jihočeském kraji, ale také nejlepší
nemocnicí v Česku. Alespoň podle výsledků
celostátního žebříčku Nemocnice ČR 2021,
který sestavila organizace HealthCare Institute (HCI) a jehož výsledky HN exkluzivně
přinášejí. Projekt se konal od letošního února
do srpna a oslovil 150 nemocnic s akutními
lůžky z celé republiky.
Českobudějovická nemocnice vítěznou
příčku letos, stejně jako loni, získala proto,
že výrazně vyniká v otázkách s nejvyšší váhou
hodnocení. Jejími silnými stránkami například je, že lékaři zde pacientům srozumitelně
vysvětlují navržené postupy a seznamují je
s možnými riziky lékařského zákroku. S pacienty se zde jedná s úctou a respektem, kvalita
stravy je zde na dobré úrovni a zdejší pacienti
mají na odděleních pocit bezpečí a nebojí se
možných krádeží. „Také finanční kondice nemocnice hraje v hodnocení roli,“ zdůrazňuje
Daniel Vavřina, zakladatel HCI.
O finančním zdraví českobudějovické nemocnice svědčí také největší stavební investice v historii nemocnice, přestavba a přístavba
pavilonu CH, jejíž první etapa začala v roce
2019. Celkové náklady na stavbu dosáhnou
1,15 miliardy korun. Kromě řady lůžkových
stanic a dvou jednotek intenzivní péče zde
vzniknou také nejmodernější operační sály
a centrální sterilizace.
Nutno podotknout, že prvních pět míst
v žebříčku obsadily regionální, tedy menší
nemocnice, žádná pražská. Tři první příčky
patří nemocnicím z jižních Čech, následují
dvě moravské.

Rozdíly mezi pojišťovnami byly velmi těsné

Rozsáhlý projekt hodnotí také zdravotní pojišťovny. V žebříčku nejlepších pojišťoven se
letos udála překvapivá změna. Zdravotní pojišťovnou roku 2021 se stala Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která loni opanovala první příčku,
letos skončila třetí. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda byla úspěšná ve třech klíčových oblastech hodnocení, a to z pohledu pojištěnců
(váha 40 procent), ředitelů nemocnic (váha
20 procent) a finanční kondice (váha 40 procent). „Rozdíly mezi všemi hodnocenými zdravotními pojišťovnami ovšem nebyly příliš vysoké, ba naopak byly velmi těsné, v řádu desetin až setin bodů,“ připomíná Vavřina.

Nemocnice roku je i letos v Českých Budějovicích
Projekt společnosti HealthCare Institute už několik let mapuje prostředí českých
nemocnic a sestavuje jejich žebříček podle finanční kondice nemocnic či míry
bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Projekt byl realizován v období
od 1. února do 31. srpna, osloveno bylo 150 nemocnic s akutními lůžky z celého Česka.

1.

ABSOLUTNÍ vítěz projektu Nemocnice ČR 2021

2. 3. 4.

Nemocnice České
Budějovice

Nemocnice
Strakonice

Nemocnice
Písek

Bezpečnost a spokojenost pacientů

(hospitalizovaných)

Vojenská
nemocnice
Olomouc

5.

Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie
Brno

Bezpečnost a spokojenost pacientů

(ambulantních)

fakultní nemocnice
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ústřední vojenská
nemocnice –
Vojenská fakultní
nemocnice Praha

Fakultní
nemocnice
Ostrava

Všeobecná
fakultní
nemocnice
v Praze

Ústřední vojenská
nemocnice –
Vojenská fakultní
nemocnice Praha

Všeobecná
fakultní
nemocnice
v Praze

bez
obsazení*

ostatní nemocnice
3.

1.

2.

3.

Nemocnice
Rychnov nad
Kněžnou (Oblastní
nemocnice Náchod)

Oblastní
nemocnice
Náchod

Domažlická
nemocnice

Nemocnice
Rychnov nad
Kněžnou (Oblastní
nemocnice
Náchod)

2.

1.

Domažlická Oblastní
nemocnice nemocnice
Náchod

Bezpečnost a spokojenost
zaměstnanců nemocnic
fakultní nemocnice
1.
Fakultní
nemocnice
Hradec Králové

Finanční zdraví nemocnic

2.

3.

1.

2.

3.

bez
obsazení*

bez
obsazení*

Fakultní
nemocnice
Plzeň

Fakultní
nemocnice
Olomouc

Fakultní
nemocnice
Hradec
Králové

ostatní nemocnice
1.

2.

3.

Nemocnice
České
Budějovice

Nemocnice
Boskovice

Nemocnice
Písek

*nedosažen limit respondentů

Více než polovina
zaměstnanců se věnuje
administrativě až 19 hodin
týdně. To je velmi mnoho
a je třeba s tím něco dělat.

1.

2.

Nemocnice
Český
Krumlov

Masarykův
onkologický
ústav

3.
Nemocnice
České
Budějovice

Zdroj: HealthCare Institute

Výzkumný projekt přinesl i několik zajímavostí a překvapujících zjištění. Jedním
z nich je celková změna chování pacientů při
volbě zdravotnického zařízení. „Hospitalizovaní pacienti v posledních deseti letech stále
častěji volí zdravotnické zařízení na základě
vlastní zkušenosti a doporučení známých,
kdežto blízkost bydliště a doporučení lékaře

má stále klesající tendenci. U ambulantních
pacientů se volba zařízení sleduje osm let
a zde došlo k výrazným změnám, kdy ambulantní pacienti volí častěji zdravotnické
zařízení dle doporučení svých známých, dle
blízkosti bydliště a poměrně velký vliv mají
v letošním roce také média, hlavně televize
a internet,“ přibližuje Martina Farkavcová,
projektová manažerka průzkumu.
Stejně tak bylo překvapující množství administrativní zátěže zaměstnanců zdravotních útvarů. „Přes 50 procent těchto zaměstnanců se věnuje administrativě v rozmezí
pět až 19 hodin týdně. To je opravdu velmi
mnoho a bylo by dobré s tím něco udělat,“
míní Farkavcová.
Oproti loňským výsledkům také došlo k několika významným posunům. Například že
svou nemocnici jako perspektivního zaměstnavatele v regionu by rozhodně doporučilo
přes 51 procent zaměstnanců, což je téměř
o pět procentních bodů více než v roce 2020
a o 15 procentních bodů více než v roce 2019.
Naopak zhoršení zaznamenala komunikace.
Spokojenost s komunikací s lékaři meziročně
poklesla o pět procentních bodů, u sester dokonce o více než 11 procentních bodů.

Předstíraní klienti hodnotili pojišťovny

Výzkum se podrobně zaměřil i na úroveň služeb českých pojišťoven. Výzkumníci přišli coby
klienti na pobočky pojišťoven a formou mystery shoppingu zjišťovali, co všechno pojišťovna
nabízí a jak se ke svým klientům chová.
„Pobočky hodnotili na základě předem stanovených kritérií, jako je například celková
připravenost pracovišť pro klienty, exteriér
a interiér poboček, vystupování pracovníků
poboček z pohledu řešení problému klienta
nebo profesionalita a zdvořilost pracovníků,“
přibližuje Vavřina. Letos se navíc hodnotilo
i to, jak je pobočka připravena vzhledem k aktuální epidemické situaci. Celkem výzkumníci navštívili 42 pracovišť pojišťoven. Výsledky
mystery shoppingu na pobočkách spolurozhodly o vítězi mezi pojišťovnami z pohledu
pojištěnců. Zde se na první příčce umístila
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, druhá je
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a třetí
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.
Odborná porota u pojišťoven hodnotila
také preventivní programy pro děti a dorost.
V této kategorii zvítězila, byť s minimálním
náskokem, VZP. Druhá skončila RBP, zdravotní pojišťovna a třetí Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna.
Jedním z členů hodnoticí komise byl i Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních
specialistů České republiky. „Nejen já, ale
i ostatní členové sdružení zastáváme názor,
že absolutní prioritu by měly mít příspěvky
na očkování, dále některé vybrané služby pro
diabetiky, onkologicky nemocné nebo například genetické vyšetření u dívek v souvislosti
s užíváním hormonální antikoncepce,“ shrnuje priority ambulantních specialistů Jojko.

STROJÍRENSKÝ
VELETRH

Zuzana Keményová zuzana.kemenyova@economia.cz

V

e městě Židlochovice jižně
od Brna vzniká první trva‑
le udržitelná čtvrť v Česku.
Projekt Chytré Líchy je in‑
teligentní proto, že všech
zhruba sto bytů, které vznik‑
nou na třech hektarech zdejších pozemků,
bude využívat nejmodernější technologie ve‑
doucí k uhlíkové neutralitě bydlení a k úspoře
energií a vody.
Kromě například chytrého veřejného osvět‑
lení nebo sítě, jež dokáže reagovat na aktuální
energetické požadavky domácností, budou
mít všechny byty také dělené rozvody vody.
Díky nim budou obyvatelé na splachování to‑
alet a zálivku zahrad využívat šedou a dešťo‑
vou vodu. Jde zatím o největší ucelený projekt
v Česku, kde se šedá voda, tedy voda například
po mytí nádobí nebo rukou, plošně instaluje
do tak velkého množství bytů zároveň. Pro‑
jektanti předpokládají že toto opatření sníží
spotřebu pitné vody o polovinu.
„Máme stanoveny dva klíčové parametry:
uhlíkovou neutralitu provozu budov a sní‑
žení spotřeby pitné vody oproti průměru
o 50 procent. Pokud chceme tento závazek
naplnit, musíme určitě pracovat i se šedou
vodou,“ říká starosta Židlochovic Jan Vitu‑
la. V Chytrých Líchách tak už nikdo nebude
využívat čistou pitnou vodu na splachování
či zalévání zahrady. Tím současně tato čtvrť
sníží odvod odpadní vody na polovinu.

Počet instalací se rok co rok násobí

Zavádění šedé vody je trendem, který se
v Česku rozmáhá posledních zhruba deset
let. Přesná data o tom, kolik domácností nyní
šedou vodu využívá například ke splachová‑
ní, neexistují, ale podle vyjádření odborníků
instalací výrazně přibývá.
„Zájem o recyklaci šedé vody se v Česku rok
od roku navyšuje. Před 10 lety byla šedá voda
v úplných začátcích, před pár lety byl roční po‑
čet instalací v jednotkách a nyní se pohybuje‑
me v desítkách aplikací ročně. Dalo by se říct,
že každý další rok je násobkem toho minulé‑
ho,“ počítá Václav Kučera ze společnosti Asio,
která se specializuje na čištění a úpravu vod.
„V české společnosti je tohle téma již zave‑
dené. Lidé vidí recyklaci šedé vody jako vý‑
znamné řešení pro úsporu vody pitné,“ shrnu‑
je Kučera. Dodává, že největší zájem a počet
instalací je u rodinných domů, potom také
u bytových domů a následují výrobní provozy
a administrativní budovy.
Příkladem bytového domu, kde se zavedla
šedá voda, je projekt Botanica K v Praze‑Ji‑
nonicích. Systémy na recyklaci šedé vody ale

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
zachycení srážkové vody

jímání šedé vody

1.

7.

voda na splachování WC

5.

2.

čištění
šedé
vody

6.

akumulace
přečištěné
šedé vody

voda na
zálivku

Voda vytékající například z umyvadel se pře‑
čišťuje speciální membránovou čistírnou a pak
odděleným rozvodem putuje třeba do nádrže
toalety, kde poslouží pro splachování.
Pro rodinný dům vyjde podle Kučerových
propočtů čistírna šedých vod na více než sto
tisíc korun bez DPH a k tomu je potřeba při‑
počítat cenu stavebních prací pro instala‑
ci. „U rodinných domů, které jsou napojeny
na kanalizaci a vodovod, je návratnost dlou‑
hodobá. V opačném případě je to úplně něco
jiného. U větších objektů je návratnost zají‑
mavější, tam se můžeme dostat i na osm až
deset let,“ odhaduje Kučera.
Nevýhodou šedé vody je, že se s jejím vyu‑
žitím musí počítat už v projektu stavby, tedy
instaluje se nejčastěji do novostaveb. „Do ho‑
tových budov se dá zařízení instalovat v pří‑
padě, že mají již připravené oddělené rozvody
vody a oddělenou kanalizaci. Pokud by tato
příprava nebyla připravená, nad recyklací
šedé vody nemá význam uvažovat,“ podotýká
Kučera. Vhodná doba pro instalaci rozvodů
pro šedou vodu je například při rekonstrukci
stoupaček v budově.

Dotace může činit i několik milionů

3.

řídící jednotka přepínání zdrojů

filtrace srážkové vody

4.

8.
akumulace srážkové vody

9.

Zdroj: MŽP

Definice užitkové vody
v Česku dosud chyběla,
což znamenalo významné
omezení pro stavebníky.

a dřezy. Šedá voda naopak není odpadem
z toalet, nesmí obsahovat fekálie.

U větších domů je návratnost asi deset let

využívají v Česku také některé hotely, napří‑
klad Mosaic House v Praze, Bouda v Malé Úpě
nebo Galant v Mikulově, a pak také adminis‑
trativní budovy nebo nákupní centra, napří‑
klad Centrum Černý Most v Praze.
Technologie je vhodná pro všechna místa,
kde vzniká určité množství šedé vody, tedy
kde lidé používají umyvadla, vany, sprchy

Zavádění šedé vody nahrávají dotace, které lze
v Česku získat z programu Dešťovka, jejž ad‑
ministruje ministerstvo životního prostředí.
Od podzimu se program nově stává součástí
programu Nová zelená úsporám. „Zde na pod‑
poru dosáhnou domácnosti jak z rodinných,
tak z bytových domů, na celém území Česka,“
vzkazuje mluvčí ministerstva Ondřej Charvát.
Podpora dosahuje v případě šedé vody vy‑
užívané jako užitkové i pro zálivku až 60 ti‑
síc korun a v případě, že se „použitá“ voda
využívá v kombinaci s vodou dešťovou, tedy
instalují se dvě nádrže, pak až 105 tisíc korun.
U bytových domů podpora závisí na typu sys‑
tému, velikosti nádrže a počtu napojených
bytových jednotek. Může se ale pohybovat
v řádu desítek tisíc až milionů korun.
Charvát dodává, že ministerstvo podpoři‑
lo návrh organizace Šance pro budovy, která
navrhla zavedení definice užitkové vody a je‑
jích parametrů přímo do zákona o ochraně
veřejného zdraví. „Právě tahle definice nám
dosud chyběla, což znamenalo pro stavebníky
významné omezení. Teď by mělo minister‑
stvo zdravotnictví připravit vyhlášku s kva‑
litativními parametry, na základě kterých se
bude pomocí odběrů a rozborů prokazovat,
že upravená srážková a šedá voda je zdra‑
votně nezávadná a nepředstavuje ohrožení
veřejného zdraví,“ vysvětluje Charvát. Účin‑
nost zákona má naběhnout v roce 2022. Vý‑
sledkem bude jednodušší povolování užití
dešťové i šedé vody. Jednotné předpisy mají
motivovat stavebníky k tomu, aby s využitím
užitkové vody ve svých projektech počítali.

Martin Knížek martin.knizek@economia.cz
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radiční přehlídka nejnovějších
výrobních technologií letos
zastihne obor v poněkud jiných podmínkách než před
dvěma lety. Zatímco v loňském roce podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) strojírenská výroba
o několik procent klesla (především kvůli
pandemii), letošní rok se podle indexu průmyslové produkce ČSÚ zatím vyvíjel znatelně
lépe. Už v průběhu léta se ale situace začala
komplikovat v automobilovém průmyslu,
kde se výrobci potýkají s nedostatkem některých elektronických součástek. K tomu se
přidává prudké zdražování materiálu a energií a hrozící nedostatek některých klíčových
surovin, což pravděpodobně v blízké době negativně ovlivní i ostatní strojírenská odvětví.
„V následujících měsících a patrně i v příštím roce budou strojírenské firmy zaměstnány hledáním cest, jak kompenzovat stoupající ceny energií i dalších vstupů. Negativní
vliv bude mít i nedostupnost některých komponentů a čím dál víc i základního materiálu
nutného pro výrobu. Stále přetrvávající nedostatek odborníků může vést ke zpomalení inovací a případnému odlivu vývojových
činností do zahraničí. Současně bude sílit tlak
na dekarbonizaci provozu,“ předpovídá Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR a ředitel Siemens Digital Industries.

Průmysl ve složité situaci

Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Bosch v Česku a na Slovensku, věří, že
se složitá situace v oblasti automobilového
průmyslu v průběhu roku zklidní. „Čemu se
ale nevyhneme, je transformace průmyslu
na nové technologie. Pokud si chceme udržet
silnou pozici v oblasti průmyslu, musíme se
více zaměřit na zvyšování kompetencí našich zaměstnanců v moderních technologiích
a oblasti digitalizace,“ říká Šlachta.
Právě digitalizace může být i jedním z receptů na současné problémy oboru. „Díky
digitálně optimalizovaným výrobním procesům, analýze dat, virtuálnímu zprovozňování
a inovativním, vzájemně propojeným technologiím je možné nejen ušetřit až desítky procent energie a odpovídající množství emisí
CO₂, ale také nahradit část chybějící pracovní
síly,“ vysvětluje Palíšek.
Na vývoj nových výrobků nebo jejich změnu, otestování prototypů a zkušební výrobu
je stále méně času. Tady hraje digitalizace klíčovou roli. „Hodně času se dá ušetřit vývojem
ve virtuálním prostředí digitálního dvojčete
výrobku a v budoucnu i virtuálního procesu

Zkouška Pandemie covidu byla a stále je pro průmysl těžkou zkouškou. „Z rozhození celého systému
dodavatelských řetězců jsme se vlastně ještě nevzpamatovali,“ říká Milan Šlachta z Bosche. Křehkost
globálních dodavatelských řetězců podle něj zůstává nevyřešenou otázkou.
Foto: Siemens

Největší problém už za pár
let mohou mít podniky,
které stále digitální
transformaci podceňují.
Ocitnou se v izolaci.

výroby,“ říká Milan Šlachta. „Ve výrobě samotné pak nahradíme únavné a opakující se
operace pomocí automatizace či využitím kolaborativních robotů. Příklady už máme v logistice, skladování, manipulaci s díly na lince,
vizuální inspekci s pomocí kamer doplněných
o námi vyvinuté algoritmy strojového učení,“
dodává Šlachta.

Na digitalizaci spoléhají tři čtvrtiny firem

Letošní průzkum Svazu průmyslu a dopravy
ČR mezi stovkou průmyslových firem ukázal,
že v oblasti digitalizace se nůžky mezi firmami
rozevírají. „Na základě výsledků jsme rozdělili firmy do tří kategorií podle jejich digitální
zralosti – na lídry, poučené a skeptiky. Největší problém už za pár let mohou mít podniky,
které stále digitální transformaci podceňují.
Ocitnou se nejen v datové, ale i byznysové izolaci a digitálně zralejší konkurence je převálcuje,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Podle průzkumu chce svoji produktivitu
prostřednictvím digitalizace zvýšit 74 procent podniků. „Strojírenské podniky jasně
vidí, jaké výhody digitalizace nabízí – zvýšení efektivity díky digitálním dvojčatům, až
70procentní úspora času díky možnostem
virtuálního zprovoznění, výhody prediktivní
údržby a nekonečná řada dalších,“ říká Eduard Palíšek ze Siemensu. Průzkum také ukázal, jak důležitou otázkou je pro firmy kybernetická bezpečnost – jejímu zvyšování se
letos věnovalo 98 procent podniků.
Kromě automatizace, digitalizace, využívání dat, při němž se stále více uplatňuje umělá
inteligence, a zvyšování kybernetické bezpečnosti patří mezi důležité trendy také zvyšování kvalifikace zaměstnanců. „Část podniků se
setkává s odporem zaměstnanců vůči novým
technologiím a obavami, že jim už nebudou
rozumět. I proto proti loňsku vzrostl počet
firem, které aktivně školí své zaměstnance
v digitálních dovednostech nebo vzdělávací
programy připravují. Mezi strojírenskými firmami bylo v průzkumu svazu takových podniků téměř dvě třetiny,“ říká Jiří Holoubek.
Reprezentant Bosche Milan Šlachta doufá, že se podaří najít podporu i pro nějakou
formu celonárodního programu na zvyšování kompetencí stávajících zaměstnanců,
jejichž pracovní místa jsou aktuálním vývojem ohrožena. „Mohlo by to být efektivnější
a hlavně rychlejší řešení nedostatku kvalifikace na trhu práce než pouze sázet na změnu
studijních plánů ve školách. Zároveň by to
snížilo možné sociální dopady transformace,“
myslí si Šlachta.
Pandemie covidu pro průmysl byla a stále
je těžkou zkouškou. „Z rozhození celého systému dodavatelských řetězců jsme se vlastně
ještě nevzpamatovali,“ říká Milan Šlachta.
„Narušila je nejen pandemie, ale také neočekávané události jako v případě nedostatků
čipů na trhu kvůli požáru v japonské továrně
na čipy. Křehkost globálních dodavatelských
řetězců zůstává nevyřešenou otázkou.“
Kromě urychlení rozvoje IT ve výrobních
podnicích ale pandemie snad bude mít i další
pozitivní efekt. „Mnoho firem si uvědomilo,
že není dlouhodobě udržitelné zakládat svoji konkurenceschopnost na nízké ceně pracovní síly, a začalo hledat oblasti, kde by bylo
možné zvyšovat přidanou hodnotu,“ myslí si
Eduard Palíšek.

Platný od 1. 1. 2022
Objednávky: inzerce@economia.cz
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Hospodářských novin a týdeníku Ekonom

Prezentace vaší společnosti se může stát součástí HN nebo 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.
ADVERTORIAL/PR

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
(297 x 420 mm/sazební obrazec 263 x 380 mm, barva)

Hospodářské noviny (263 x 380 mm)

438 900 Kč
233 300 Kč

profilový list

334 800 Kč

PročNe?! (212 x 279 mm)

4 strany

475 000 Kč

Ekonom (179 x 240 mm)

240 900 Kč

8 stran

623 000 Kč

Respekt (184 x 245 mm)

207 900 Kč

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

427 000 Kč

16 stran

580 000 Kč

EKONOM
(201 x 267 mm/sazební obrazec 179 x 240 mm, barva)

Právní rádce (232 x 297 mm)

71 500 Kč

Logistika (186 x 244 mm)

71 500 Kč

E

TEMATICKÝ MAGAZÍN VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA A.S.

Samostatně neprodejné

11 2021

EVROPSKÉ FONDY V ČESKU

TOP
Odpovědná firma

JAKÉ PŘÍLEŽITOSTI
PŘINESOU PRO
ROZVOJ REGIONŮ
V LETECH 2021–2027

8 stran

300 800 Kč

16 stran

443 600 Kč

EKONOM + HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
(201 x 267 mm/sazební obrazec 179 x 240 mm, barva)
8 stran

543 000 Kč

DO ČESKA MÍŘÍ BILION KORUN. KDO, KDY A JAK O NĚ MŮŽE ŽÁDAT?
21. STOLETÍ KLADE VĚTŠÍ DŮRAZ NA INOVACE A DIGITALIZACI. TUZEMSKO NEMŮŽE ZASPAT.

M A G A Z Í N

16 stran

690 000 Kč

V E

S P O L U P R Á C I

S

M I N I S T E R S T V E M

P R O

M Í S T N Í

R O Z V O J

Rating

Udržitelnost

Dobrovolnictví

Kompletní výsledky
nového ročníku ratingu
TOP Odpovědná firma roku

Rozhovor s velvyslancem
Velké Británie o nových
trendech v Česku i ve světě

Během covidu v nezisku
nejvíc chyběla pomoc
dobrovolníků z firem

Platný od 1. 1. 2022
Objednávky: inzerce@economia.cz

Parametry inzertních podkladů
Pokud dodané podklady nebudou splňovat TP dle https://ad.economia.cz/reklama-v-tistenych-titulech/parametry-inzertnich-dat/, může být dodatečná úprava či
výroba inzerce zpoplatněna až do výše 5000 Kč. O kvalitě dodaných podkladů
rozhoduje vždy kvalifikovaný grafik na vstupní kontrole inzertních podkladů.
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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 600–1200 DPI.

KOMPLETNĚ ZLOMENÉ INZERÁTY
PŘÍPUSTNÉ FORMÁTY SOUBORŮ
Rozlišení pro obrázky použité v inzerátech pro HN 200 DPI, pro časopisy 300 DPI,
pérovky vždy 600 DPI.
• Plnohodnotné tiskové PDF (PS), nepoužívat RGB a LAB barevný prostor.

Přípustné formáty souborů: *.TIF, *.EPS Photoshop
a plnohodnotné (Photoshop) *.PDF.

VEKTOROVÉ SOUBORY

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

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

• Rastrované celoinzertní podklady (nedoporučuje se): Photoshop (TIF, EPS)
300 až 600 DPI.

Přípustné formáty souborů: Illustrator CS5 a novější (MAC, PC – *.AI ), Corel Draw
X4 a nižší (PC – export do formátu EPS) – fonty do křivek, barvy do CMYK.

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.
Negativní tahy v soutisku minimálně 0,5 bodu.
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.

ZPŮSOBY DODÁVÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ
Soubory s inzertními podklady přijímáme pouze v PDF formátu elektronickou cestou
na uvedeného referenta příjmu inzerce.

KOMPRIMACE
ZIP, RAR

FONTY
Font se nesmí podobat redakčním textům.

PODKLADY PRO VÝROBU INZERCE V BACK OFFICE
Pro všechny inzeráty je předepsaný MAXIMÁLNÍ počet znaků včetně mezer, který je
dostupný na https://ad.economia.cz/reklama-v-tistenych-titulech/textova-inzerce/.
TEXTY elektronicky

textový soubor – 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 za poplatek, event. při
naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.

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 1. 1. 2022
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 1. 1. 2022
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 1. 1. 2022
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.
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