
ČASOPIS SPEKTRUM – 
NABÍDKA INZERCE



CENÍK INZERCE 
SPEKTRUM je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje zájmy odvětvových členských sva-
zů a členských firem, zaměstnávajících více než 800 tisíc pracovníků. Vychází šestkrát ročně v nákladu 1700 kusů. Přináší fakta 
a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské 
organizace v České republice. SPEKTRUM je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků a vybrané adresy. SPEKTRUM 
je vhodným periodikem k cílené inzerci zaměřené na specifickou a jedinečnou klientelu v průmyslu a dopravě.
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tuzemský 25000 Kč 19000 Kč 11000 Kč 9000 Kč 7000 Kč

zahraniční cena dle dohody

Příloha
Přílohu vloženou (1 list A4, skládačka) si dodá inzerent.  
Při překročení gramáže se k ceně přistupuje jednotlivě.

Inzerent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vložení á 1 kus
tuzemský (člen SP ČR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Kč
tuzemský nečlen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 Kč
zahraniční   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    dle dohody

Sleva pro členy SP ČR 20 %
Slevy se vztahují vždy jen na jednu objednávku.  
Poskytován je pouze jeden druh slevy – výhodnější pro inzerenta.

Příplatky 
+ 10 % za speciální požadavky 
např. umístění inzerátu v pravém horním rohu,

Storno poplatky
14 pracovních dnů před publikací příslušného čísla  .  .   33 %
7 pracovních dnů před publikací příslušného čísla .  .  .  .  70 % 
V kratším termínu nelze inzerci stornovat.

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2016.

Číslo časopisu Dodání podkladů Vydání časopisu

01-02 28. 12. 2015 29. 1. 2016

03-04 29. 2. 2016 18. 3. 2016

05-07 25. 4. 2016 13. 5. 2016

08-09 25. 7. 2016 19. 8 2016

10-11 26. 8. 2016 14. 10. 2016

12 28. 11. 2016 16. 12. 2016

1/1
230 × 270 mm

1/2
230 × 132 mm

1/2
102 × 270 mm

1/3
70 × 270 mm

1/4
102 × 132 mm



OBCHODNÍ PODMÍNKY
Příjem inzerce 
Inzeráty jsou přijímány na základě objednávky nebo smlouvy podle dodaných podkladů. Včasné dodání textu inzerátu 
obstará zadavatel inzerátu. Zadavatel odpovídá za  právní přípustnost a  obsah textových a obrazových předloh inzerce. 
V objednávce je nutné uvést tyto údaje:

◦ obchodní jméno a sídlo firmy
◦ IČ, DIČ
◦ bankovní spojení

Zařazování inzerátů 
je průběžné, počínaje nejbližším dostupným číslem, pokud není ujednáno jinak.

Cena
se určuje podle formátů plochy stránky uvedených v ceníku. Pokud zadavatel inzerce nedodá hotové tiskové předlohy, přejímá 
náklady na jejich vyhotovení. V cenách inzerce nejsou zahrnuty ceny za návrh, zhotovení předloh ad. Ceny jsou uvedeny bez DPH 
21 % v ceníku, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Platba
Zájemce o inzerci uhradí danou částku fakturou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Fakturu je třeba zaplatit ve stanovené 
lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
Není-li smlouva splněna zcela či částečně z důvodů, za které vydavatel nenese odpovědnost, je zadavatel povinen zaplatit celou 
inzertní cenu. Vydavatel posílá po otištění inzerátu bezplatně dokladový výtisk. Při zpoždění platby se účtují úroky z prodlení 
a náklady na vymáhání soudní i mimosoudní. Vydavatel může pozastavit další provádění zakázky až do zaplacení dlužné částky 
a může požadovat i zaplacení předem. Sjednaná sleva při bankrotu zadavatele, nuceném vyrovnání nebo žalobě se automaticky 
ruší a bude fakturována plná cena.
V případě prodlení se zaplacením faktury ze strany zadavatele, si strany výslovně sjednaly smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované 
částky denně, ode dne splatnosti do zaplacení.

Plnění obchodních podmínek
Vydavatel si vyhrazuje právo, že v individuálních případech může být sjednána cena písemnou dohodou. Vymáhání náhrad škod 
je podpisem těchto obchodních podmínek ze strany zadavatele vyloučeno a zadavatel to bere na vědomí. Není-li smlouva splněna 
zcela či částečně z důvodů, za které vydavatelství nenese odpovědnost, je zadavatel povinen zaplatit celou inzertní cenu.
Bylo-li by některé ustanovení těchto obchodních podmínek změněno, zůstává smlouva a ostatní ustanovení těchto obchodních 
podmínek i nadále v platnosti.
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