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Plošná inzerce

Velikost inzerátu Rozměr plochy v mm Cena Kč

1/1 A4 210 × 297 51 800

1/2 A4 148 × 210 30 700

1/3 A4 99 × 210 20 400

1/4 A4 105 × 148 15 600

1/8 A4 74 × 105  7 600

1/16 A4 52 × 74  3 900

Ceny	jsou	uvedeny	bez	DPH	21	%.
Členové ČSV mají slevu pro plošnou inzerci 10 %.

Velikosti a rozměry inzerce v mm jsou orientační, 
reálná velikost (plocha) inzerátu je trošku menší, 
protože při tiskové přípravě se respektuje odsa
zení inzerátů od okrajů skutečné tiskové plochy 
a od  inzerátů ostatních.

Řádková inzerce

Řádek 40 úhozů  
včetně mezer

Cena Kč

První řádek 100

Další řádky 60

Inzerát pod značkou Poplatek navíc 60

Slevy pro plošnou i řádkovou inzerci při zadání 
inzerátu na více měsíců na základě jednorázové 
 objednávky:

Při zadání inzerátu na 3–5 měsíců sleva 10 %.
Při zadání inzerátu na 6–11 měsíců sleva 15 %.
Při zadání inzerátu na 12 měsíců sleva 20 %.

Pro plošnou inzerci a pro nečleny ČSV platí  
povinnost platby do tří dnů po obdržení faktury.
Každá změna inzerátu je zpoplatněna.
V případě zrušení části inzerce podané na více 
měsíců na základě jednorázové objednávky se 
peníze nevrací!

•  Je zakázáno inzerovat staré souše a staré úly.
•   Podnikatelské subjekty, jejichž předmětem činnosti je obchod 

s medem, jeho výkup a zpracování, musí předložit čestné pro
hlášení o tom, že nedovážejí med a v České republice s dovo
zovým medem neobchodují.

•   Nebudou zveřejňovány inzeráty nabízející plemenný materiál, 
který není v souladu s ustanoveními plemenářského zákona. 

•   Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu, 
jestliže je jeho text v rozporu se zákony České republiky nebo 
posláním vydavatele – ČSV, z.s.

Metodika plateb pro účtárnu
•   Vystavení faktury – nečlenové a plošná inzerce – splatnost 

do tří dnů
•   Zrušení inzerátu – zveřejnění inzerátu je možné zrušit 

do 10. dne předcházejícího měsíce (např. inzerát do říjnového 
čísla	lze	zrušit	do	10.	9.),	zaplacená	částka	se	vrací.

•   Objednávka inzerátu zvlášť na každý měsíc – každý měsíc se 
vystaví nová faktura.

•   Při objednávce inzerce např. na měsíce 1–12, kdy se text  
(rozsah) inzerátu nemění – vystaví se en bloc jedna faktura.

•   Navýšení textu inzerce (přidání řádků) – vystavuje se nová 
faktura.

Ceny inzerce pro rok 2023

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Celá strana A4

51 800 Kč

Třetina strany A4

20 400 Kč

Osmina strany A4

7 600 Kč

Šestnáctina strany A4

3 900 Kč

Polovina strany A4

30 700 Kč

Čtvrtina strany A4

15 600 Kč


