
 

 

 

 

 

 

INZERCE V ČASOPISU SPEKTRUM 

- DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

 

CO JE ČASOPIS SPEKTRUM? 

SPektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší stanoviska 

SP ČR a názory představenstva a jeho členů, prezentuje jeho aktivity a úspěchy při prosazování zájmů 

svých členů. 

V každém vydání mapuje podnikatelské téma, doplněné komentáři, analýzami a názory 

zaměstnavatelů či členských odvětvových svazů. Je průvodcem v labyrintu legislativy týkající se 

podnikání a podnikatelského prostředí. Časopis je mediálním partnerem odborných konferencí  

a soutěží. 

 

 

KDO JSOU ČTENÁŘI? 

SPektrum je jmenovitě distribuováno na statutární orgány členských firem, sekretariáty členských 

svazů a asociací, na zástupce institucí a organizací a vybrané adresy cílových skupin. Další cílové skupiny 

jsou e-mailovou korespondencí informováni o možnosti zhlédnutí časopisu na webu www.spcr.cz. 

Náklad se podle jednotlivých měsíců pohybuje mezi 1600 až 1800 exempláři. V roce 2017 bude časopis 

vycházet 5 x ročně. 

Mezi významné odběratele časopisu patří Škoda Auto, Siemens, ČEZ, LINET, Agrofert, Brano Group, 

Arcelor Mittal a řada dalších společností. SPektrum se pravidelně objevuje na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně, při galavečeru udělování cen v rámci soutěže Manažer roku. Do rukou 

se čtenářům dostává na významných konferencích a při více jak stovce seminářů a diskusních setkáních 

v celé České republice, které pořádá SP ČR.  

SPektrum je nositelem propagace spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi, včetně partnerské 

České spořitelny, spolupracující České národní banky, Technologické agentury ČR, agentury 

CzechInvest, Veletrhů Brno či technických univerzit a vysokých škol. 



SPektrum směřuje na následující skupiny čtenářů: 

 Členská základna SP ČR 

 Partneři, pozorovatelé, potenciální členové 

 Vybraní ministři a jejich sekretariáty 

 Výbory Poslanecké sněmovny ČR a Senátu 

 Vybrané zahraniční ambasády v ČR 

 Účastníci podnikatelských misí SP ČR 

 Spolupracující instituce – např. ČNB, TAČR, CzechInvest  

 

STRUKTURA ČTENÁŘŮ 

Převážná část čtenářů jsou členské firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Z pohledu CZ-NACE převažují 

společnosti ze zpracovatelského průmyslu.  

Podrobné informace lze najít a konkrétní obory vyhledat na webové stránce www.spcr.cz 

(www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna/abecedni-seznam-clenu). 

 

Stručný přehled počtu čtenářů SPektra* 

Obor Počet 

Zpracovatelský průmysl 1500 

Velkoobchod, maloobchod 800 

Profesní, vědecké a technické činnosti 790 

Informační a komunikační činnosti 395 

Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanace 395 

Stavebnictví 395 

Doprava a skladování 390 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 80 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 50 

Peněžnictví a pojišťovnictví 50 

Těžba a dobývání 24 

* Počet členů Svazu průmyslu a dopravy ČR a čtenářů SPektra dle CZ-NACE. Některé firmy jsou 

zaměřeny na více oborů. 

 

 

EDIČNÍ PLÁN 

SPektrum č. 1 

Datum vydání 22. března 

Uzávěrka článků a inzerce 20. února 

Hlavní téma 
Ochrana dat a implementace nařízení Evropské komise o 
ochraně osobních údajů (GDPR) 

Vedlejší téma 
Insolvence - co přináší novela insolvenčního zákona Získávání 
pracovníků z Ukrajiny 
Analýza vývoje mezd podle profesí (Trexima) 



SPektrum č. 2 

Datum vydání 17. května 

Uzávěrka článků a inzerce 13. dubna 

Hlavní téma Export a aktivity SP ČR 

Vedlejší téma Stavební legislativa / Čerpání strukturálních fondů  

SPektrum č. 3 

Datum vydání 12. července 

Uzávěrka článků a inzerce 9. června 

Hlavní téma 
Trh práce, legislativa a pohled zaměstnavatelů na změny 
(zákoník práce, novela agenturního zaměstnání, novele 
zákona o zaměstnanosti) 

Vedlejší téma 

Co požadují zaměstnavatelé od politiků v příštím volebním 
období  
Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních 
škol – výstupy z analýz 

SPektrum č. 4 

Datum vydání 26. září 

Uzávěrka článků a inzerce 25. srpna 

Hlavní téma 
Posílení konkurenceschopnosti ČR 
Digitalizace a průmysl 4.0 
(MSV Brno 9.-13.10.2017) 

Vedlejší téma 
Ochrana dat a implementace nařízení Evropské komise o 
ochraně osobních údajů (GDPR) 

SPektrum č. 5 

Datum vydání 6. prosince 

Uzávěrka článků a inzerce 7. listopadu 

Hlavní téma 
Co nás čeká v roce 2018 - rozbor legislativních a 
nelegislativních změn jednotlivých oblastí zájmů 
zaměstnavatelů a podnikatelů 

Vedlejší téma 

Co nás čeká – opatření EU v roce 2018 
Úspěchy SP ČR při prosazování změn v legislativě a dalších 
oblastech 
Výstupy z projektů – přehledy, kontakty 

 

 

 

 

 


