
Včelařské inzertní noViny
Plošná a řádková inzerce Českého svazu včelařů
Inzerce ve Včelařských inzertních novinách

Časopis Včelařské inzertní noviny přijímá řádkovou i plošnou inzerci. Řádková inzerce 
je rozdělena do kategorií Služby, Koupě, Prodej a Různé.

Periodicita novin: 12x ročně.
Náklad: 55 000 výtisků.
Šíře sloupce pro inzerci: 90 mm.

Uzávěrka inzerce je vždy na konci měsíce, který předchází měsíci, v němž je číslo tištěno. 
Časopis se tiskne v měsíci, který předchází kalendářnímu číslu vydání. (Příklad: květnové 
číslo má uzávěrku na konci března). Faktury za inzerci jsou hromadně rozesílány nejpoz-
ději vždy v prvních dnech kalendářního měsíce následujícího po uzávěrce. 

Opakovaná inzerce: možno objednat a zaplatit i na několik měsíců dopředu.

Inzerci zasílejte elektronicky na adresu: inzerce@vcelarstvi.cz 

Inzerát se zadává vždy písemně – e-mailem nebo dopisem. Zadání obsahuje:
text inzerátu; měsíce, ve kterých má být inzerát publikován; fakturační adresu, kam se 
má poslat faktura za zveřejnění; registrační číslo chovatele, který inzerát zadává. 

Podmínky inzerce
•	 Časopis zveřejňuje jak řádkovou, tak plošnou inzerci.
•	 Maximální rozsah řádkové inzerce je stanoven na 12 řádků (1 řádek = 40 úhozů 

včetně mezer).
•	 Cena prvního řádku je 85 Kč bez DPH. Cena každého dalšího (i započatého) řádku je 

50 Kč bez DPH. 
•	 Inzerát uveřejněný pod značkou má zvýšenou sazbu o 60 Kč (na poštovné za doruče-

ní došlých písemných nabídek)
•	 K ceně inzerátu se připočítává DPH; vydavatel novin, ČSV, z.s., je plátcem DPH.
•	 Na žádosti o uveřejnění uvádějte své IČO a DIČ.
•	 V případě, že si inzerent nepřeje v textu inzerátu uveřejnit své kontaktní údaje, zařadí 

se inzerát automaticky jako inzerát pod značkou.
•	 Odpovědi na inzeráty uveřejněné pod značkou zasílejte na adresu redakce: Včelař-

ství – inzerce, Křemencova 8, 115 24 Praha 1. Do levého rohu obálky napište číslo 
inzerátu (je uvedeno v závorce na konci textu) nebo značku.

•	 Plošná inzerce se platí před uveřejněním inzerátu. Stejně tak inzerenti, kteří nejsou 
členy ČSV, platí za inzeráty před zveřejněním. 

•	 Zájemci o inzerci – podnikatelské subjekty, jejichž předmětem činnosti je obchod 
s medem, jeho výkup a zpracování – musejí s objednávkou na zveřejnění inzerátu 
předložit čestné prohlášení o tom, že nedovážejí med a v České republice s dovozo-
vým medem neobchodují.

•	 Uvedené podmínky platí obdobně i pro redakcí nevyžádané články prezentující 
podnikatelské subjekty.

•	 Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu, jestliže je jeho text v roz-
poru se zákony ČR nebo posláním vydavatele – ČSV, z.s.

•	 Redakce neručí za kvalitu nabízeného zboží a služeb.

důležité oznámení
oznámení předsednictva čsV z.s. (3/2014)
•	 „V současné době předsednictvo ve spolupráci s Komisí pro zdraví včel připravuje 

zásady prevence proti moru včelího plodu. Jednou ze zásad je omezení přesunu 
souší a použitých včelích úlů a pomůcek mezi včelaři z jiných částí naší země.

•	 Z tohoto důvodu, vážené členky a členové našeho svazu, prosím vezměte na vědomí, 
že v časopise Včelařství nebudeme uveřejňovat inzeráty na koupi/prodeje souší 
a použitých včelích úlů a redakce časopisu nebude takovéto inzeráty přijímat.

•	 Věříme, že toto opatření trvalého charakteru pochopíte, a případnou poptávku 
a nabídku po souších a použitých včelích úlech si vyřešíte v rámci svých základních 
organizací, ve svém regionu, při znalosti nákazové situace v regionu a při znalosti 
stavu včelstev chovatele, od kterého souše nebo použité úly budete odebírat či je 
tento chovatel bude nabízet.“

Usnesení rV čsV z.s. z března 2014
•	 „RV ukládá redakční radě nepublikovat články propagující inverty a hydrolyzáty 

ve Včelařství a to jak články, tak letáky a inzerci, do doby, než bude vyřešen spor 
s kvalitou medu.“

Usnesení předsednictva rV ze dne 13. 2. 2018
•	 Doplnění zásad pro zveřejňování inzerátů ve Včelařských inzertních novinách:
Ve Včelařských inzertních novinách nebudou zveřejňovány inzeráty nabízející plemenný 
materiál, který není v souladu s ustanoveními plemenářského zákona.

Usnesení předsednictva rV ze dne 12. 6. 2018
•	 Vzhledem k možnosti plošné inzerce ve Včelařských inzertních novinách se s platností 

od 1. 8. 2018 ruší vkládání letáků k časopisu Včelařství.


