
Bezpochyby nejznámější a nejprodávanější 

titul v oblasti nákladní dopravy vychází 

již od roku 1991. Na přípravě tohoto 

česko-slovenského měsíčníku se podílí 

vysoce odborný tým redaktorů a stálých 

spolupracovníků včetně profesionálních řidičů, 

jenž do testů vnášejí mimořádně reálný pohled. 

Exkluzivní licence na celý obsah německého 

časopisu Trucker. Unikátní supertesty nebo 

srovnávací testy nákladních vozidel. Jako 

jediný časopis o  dopravě je zařazen do 

auditu ABC (www.abccr.cz), tedy nezávislého 

ověřování prodaného nákladu tisku. 

Doprava a silnice je odborný časopis určený 

především podnikatelům a managementu 

v oblasti silniční dopravy. Vychází od března 

1994. Dopravním firmám, zasilatelstvím i dalším 

podnikům činným v oboru dopravy a služeb 

pro dopravce přináší informace potřebné pro 

ekonomické a technické řízení jejich firem, 

obchodní údaje užitečné pro nákup a prodej 

vozidel, komentuje legislativu a poskytuje 

čtenářům i další dobře využitelné zprávy 

a poznatky z oboru.

MEDIADATA
DOPRAVNÍCH 

TITULŮ CZ
2023

Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti



www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

2/1 123 000

1/1 71 000

2/3 52 000

1/2 42 000

1/3 30 000

1/4 24 000

OBÁLKA ČASOPISU

2. strana obálky 83 000

3. strana obálky 83 000

4. strana obálky 96 000

SLEVY

Opakování inzerátu: Sleva

3–5krát 6 %

6–8krát 9 %

9–11krát 15 %

12–15krát 17 %

16–víckrát 20 %

PřÍPLATKY

Umístění dle požadavků 10 %

Atypický formát 10 %

Formáty menší než 1/1 na spad 10 %

POZNÁMKA

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Všechny ceny obsahují standardní grafické zpracování.
Inzeráty zveřejněné v časopisech Trucker a DaS se sčítají.

PřÍLOHY

Volně vložené: velikost max. 210 x 297 mm. Tisk příloh zajišťuje zákazník.
Na tisk letáků za výhodné ceny vyhotoví vydavatel  kalkulaci na vyžádání.
Pozn.: Na přílohy se nevztahují žádné slevy ani agenturní provize.

Formát přílohy Vložení do celého nákladu Výběr adres (dle počtu nebo předplatitelů)

do velikosti A4 3,80 Kč 4,40 Kč

dvoustrana A4 4,80 Kč 5,40 Kč

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Cena výtisku 129,90 Kč

Vlastní testy redakce:

www.trucker.cz

Business Media CZ

www.trucker.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

6. 6. 2022

Rozhovor
Ochrana ojetých automobilů 
CEBIA

Téma dne
Komunální vozy
Pneumatiky
Náhradní díly

Technika
MAN má jubileum
Ford Custom
VW Buzz
Škoda Karoq

OPEL MOVANO/MB CITAN/RENAULT KANGOO  OPEL MOKKA/RENAULT KOLESO
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Cena výtisku 129,90 Kč

Vlastní testy redakce:

www.trucker.cz

Business Media CZ

www.trucker.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

25. 7. 2022

Téma dne
Cisternová vozidla

Reportáž
Akce Caterpillar
Světová přehlídka 
strojů Bobcat

Téma dne
Cisternová vozidla

Reportáž
Akce Caterpillar

Rozhovor
Česká leasingová 
a fi nanční asociace

DAF XG+  DACIA JOGGER/FORD S-MAX/OPEL ZAFIRA ELECTRO
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Technika
Fuso slaví
Nová generace hybridní technologie IVECO BUS 
Nové autobusy Setra

Servis
Nové servisní a prodejní centrum Mercedes-Benz
Školení řidičů terénních vozidel MAN
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Cena výtisku 129,90 Kč

Vlastní testy redakce:

www.trucker.cz

Business Media CZ

www.trucker.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

26. 9. 2022

Vlastní testy redakce:

Technika
Přeprava velkých nákladů jen s Goldhoferem
MAN
Nový Mercedes-Benz eEconic
Mitsubishi 

Rozhovor
Pestré služby LeasePlanu

Téma dne
Speciální nástavby

MERCEDES-BENZ SPRINTER  FORD RANGER/MITSUBISHI L200

Servis
Continental pro správu vozového parku

Reportáž
Ford Truck na závodech v Mostě
Země živitelka
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Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

FORMÁTY INZERÁTŮ (v mm)

2/1
čistý formát

420 x 297

1/1
čistý  

formát
210 x 297

1/1
zrcadlo

185 x 270

2/3
zrcadlo

185 x 180

2/3
zrcadlo

122 x 270

1/2
zrcadlo

185 x 135

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/2
zrcadlo

122 x 204

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

1/3
zrcadlo

122 x 136

1/4
zrcadlo

122 x 102

1/4
zrcadlo
185 x 67

1/4
zrcadlo
58 x 214

TERMÍN DODÁNÍ VKLÁDANýCH PřÍLOH: DVA TýDNY PO UZÁVěRCE INZERCE

TERMÍNY A TÉMATA

Číslo  
časopisu

Datum  
vydání

Uzávěrka  
inzerce

Digitální dato-
vé podklady

Hlavní  
témata

1/2023 13. 3. 2023 20. 2. 2023 28. 2. 2023
Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje / 
Manipulační technika, hydraulická zdvihací zařízení, 
zdvihací čela

2/2023 2. 5. 2023 11. 4. 2023 18. 4. 2023
Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy / 
Autobusy pro městský i dálkový provoz

3/2023 5. 6. 2023 15. 5. 2023 23. 5. 2023
Servisní a garážová technika / Oleje, pneumatiky, 
náhradní díly – brzdy, autožárovky, autobaterie, atd.
Komunální, zemědělská a lesní technika

4/2023 24. 7. 2023 3. 7. 2023 11. 7. 2023
Služby pro dopravce / Cisterny a sila / Financování 
užitkových vozidel

5/2023 25. 9. 2023 4. 9. 2023 12. 9. 2023
Logistika / Speciální a spací nástavby / Alternativní 
pohony

6/2023 27. 11. 2023 6. 11. 2023 14. 11. 2023

Zimní provoz – sněhové řetězy, pneumatiky na zimu, 
nezávislá topení, údržba nákladních vozidel v zimě, 
pohonné hmoty pro zimní provoz, údržba komunikací 
v zimě, atd. / Nástavby a návěsy

PERIODICITA

Vychází 6x ročně v rozsahu cca 54 barevných stran

NÁKLAD

8 000 výtisků, rozesílá se poštou přímo na adresy majitelů a vedoucích pracovníků firem a dalších  odborníků z oboru dopravy

PRODEJ A DISTRIBUCE

předplatné, distributoři tisku, veletrhy, čerpací stanice, školení řidičů, při objednávce inzerce nad 15 000 Kč (bez DPH) zdar-
ma roční předplatné



www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

2/1 123 000

1/1 71 000

2/3 52 000

1/2 42 000

1/3 30 000

1/4 24 000

OBÁLKA ČASOPISU

2. strana obálky 99 000

3. strana obálky 99 000

4. strana obálky 126 000

PLAKÁT

Plakát jednostranný (všitý uprostřed) 81 000

Plakát oboustranný (všitý uprostřed) 142 000

Motiv podléhá schválení vydavatele.

SLEVY

Opakování inzerátu: Sleva

3–5krát 6 %

6–8krát 9 %

9–11krát 15 %

12–15krát 17 %

16–víckrát 20 %

PřÍPLATKY

Umístění dle požadavků 10 %

Atypický formát 10 %

Formáty menší než 1/1 na spad 10 %

POZNÁMKA

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH. Všechny ceny  obsahují 
standardní grafické zpracování. Inzeráty zveřejněné 
v  časopisech Trucker a DaS se sčítají.

PřÍLOHY

Volně vložené: velikost max. 210 x 297 mm. Tisk příloh zajišťuje zákazník.
Na tisk letáků za výhodné ceny vyhotoví vydavatel  kalkulaci na vyžádání.
Pozn.: Na přílohy se nevztahují žádné slevy ani agenturní provize.

Formát přílohy Vložení do celého nákladu Výběr adres (dle počtu nebo předplatitelů)

do velikosti A4 2,20 Kč 4,40 Kč

dvoustrana A4 3,00 Kč 5,40 Kč

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

www.trucker.czčervenec-srpen/júl-august 2022 XXXII. ročník • 59,90 Kč • 3,20 € č. 7–8/22

Supertest  tahače z Turina

IVECO S-Way 490
s. 4–11

Schwarzmüller

TÉMA s. 18–19 TECHNIKA s. 30–32

SERVIS s. 20–21 TECHNIKA s. 48–50SERVIS

TECHNIKA s. 34–36

  Elektrická LUV ve výrobě   Nová elektrická Scania

  Servis G.T.S Poběžovice

  Návěs Power Line Cargo

  VW Amarok – zahájení výroby

Scania

CAT s. 28–29
  Roadshow stavebních strojů

VolkswagenHESTI

Stellantis

TECHNIKA

SERVIS

TIT_TR07-08.indd   1 04.08.2022   18:24:01

www.trucker.czzáří/september 2022 XXXII.ročníkk. 59.90 Kč. 3,20 € č. 9/22

TECHNIKA

Renault Kangoo 
E-Tech s. 36–39

BMC Tugra

TECHNIKA s. 32–35 NOVINKA s. 46–49

  První elektrické Volvo pro české popeláře

SERVIS  s. 49

  Nový vůz se staví, trénuje se s Frantou a Karlem  Kangoo van s elektrickým 
motorem ve výrobě

SPORT s. 50–51

TEST  s. 40–42

  Novinka v nabídce tahačů pochází z Turecka

  Hybridní SUV od japonského „S“

  Nový nákladní vůz z Izraele na elektrický pohon

SUBARU eFORESTER

REE P7-B

Macík v přípravě na Dakar VOLVO FE ELECTRIC

Velký test nové generace DAFu 
pro dálkovou dopravu

DAF 
XG+ 480

s. 6–11

SERVIS 

000_TIT_TR09.indd   1 07.09.2022   14:38:37

www.trucker.czříjen/octóber 2022 XXXI. ročník • 59,90 Kč • 3,20 € č. 10/22

NOVINKA

Velký test úspěšného modelu pro dálkovou dopravu

TECHNIKA s. 44–47 NOVINKA s. 4–5

  Slavný tahač TATRA 141

HISTORIE s. 52–55

  Volkswagen new Amarok

SERVIS s. 39

TEST  s. 22–24

Volvo FH 500 I-Save
s. 8–15

DAF Trucks

Tatra

IVECOFord

Volkswagen s. 32–35

  Nový model pro distribuci  IVECO Daily van s automatem   Nový Custom Transit má elektrický pohon

  Kompletně recykluje ojetá vozidla
Renault Trucks

NOVINKA

Velký test úspěšného modelu pro dálkovou dopravu

TECHNIKA s. 44–47 NOVINKA s. 4–5

 Slavný tahač TATRA 141

HISTORIE s. 52–55

 Volkswagen new Amarok

SERVIS s. 39

TEST s. 22–24

Volvo FH 500 I-Save
s. 8–15

DAF Trucks

Tatra

IVECOFord

Volkswagen s. 32–35

 Nový model pro distribuci IVECO Daily van s automatem  Nový Custom Transit má elektrický pohon

 Kompletně recykluje ojetá vozidla
Renault Trucks

000_TIT_TR10.indd   1 06.10.2022   10:24:54



Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

PERIODICITA

měsíčník, vychází v rozsahu cca 64 barevných stran

TIŠTěNý NÁKLAD

15 000 výtisků

PRODEJ A DISTRIBUCE

předplatné, distributoři tisku v České a Slovenské republice, při objednávce inzerce nad 
15 000 Kč (bez DPH) zdarma roční předplatné 

ČTENOST

35 000 čtenářů na vydání (Zdroj: Mediaprojekt I. Q 2017)

OBSAH

•	Testy užitkových a nákladních automobilů jako i autobusů prováděné za přispění profesionálních řidičů
•	Podrobné produktové a technické informace
•	Recenze nejrůznějšího příslušenství a vybavení nákladních vozidel
•	Legislativa a řada dalších aktuálních informací z oboru 
•	Poutavé reportáže ze světa nákladní dopravy a života profesionálních řidičů, cestopisy 

TERMÍNY A TÉMATA

Číslo  
časopisu

Datum  
vydání

Uzávěrka 
inzerce

Digitální dato-
vé podklady

Hlavní  
témata

Trucker 1–2 23. 2. 2023 30. 1. 2023 9. 2. 2023 Pohodlí řídiče / Pneumatiky a protektorování

Trucker 3–4 13. 4. 2023 20. 3. 2023 30. 3. 2023 Stavební technika / Alternativní pohony

Trucker 5–6 15. 6. 2023 22. 5. 2023 1. 6. 2023 Leasing, pronájem a půjčování vozidel / Autobusy

Trucker 7–8 10. 8. 2023 17. 7. 2023 27. 7. 2023 Nástavby a návěsy

Trucker 9 14. 9. 2023 21. 8. 2023 31. 8. 2023 Náhradní díly / Monitoring vozového parku

Trucker 10 12. 10. 2023 18. 9. 2023 27. 9. 2023 Komunální technika / Alternativní pohony

Trucker 11 16. 11. 2023 23. 10. 2023 2. 11. 2023 Zimní provoz / Autonomní řízení

Trucker 12 14. 12. 2023 20. 11. 2023 30. 11. 2023 Platební karty / Cisterny a sila

FORMÁTY INZERÁTŮ (v mm)

2/1
čistý formát

420 x 297

1/1
čistý  

formát
210 x 297

1/1
zrcadlo

185 x 270

2/3
zrcadlo

185 x 180

2/3
zrcadlo

122 x 270

1/2
zrcadlo

185 x 135

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

1/3
zrcadlo

122 x 136

1/4
zrcadlo

122 x 102

1/4
zrcadlo
185 x 67

1/4
zrcadlo
58 x 214



www.bmczech.cz CENY PREZENTACE NA 
wEBU www.TRUCKER.CZ

BANNERY (ceny jsou v Kč bez DPH)

Typ banneru Formát

Cena za 7 dní

Celý 
web

Hlavní 
strana

Rubri-
ka

 Leaderboard 970 x 100 px 10 500 6 200 5 200

 Rectangel 300 x 300 px 9 200 5 200 4 600

 Skyscraper 120 x 600 px 7 500 4 600 3 800

 Banner 728 x 90 px
480 x 90 px
468 x 60 px

4 200 2 600 2 100

PODKLADY

Veškeré bannery je možné dodávat ve formátech .gif, .jpg, .png, .html5. Max. velikost banneru 50 kB.

SPECIÁLNÍ INZERTNÍ PROJEKTY

•	KOMERČNÍ PREZENTACE – Komerční sdělení s logem v redakčních rubrikách (text 
v rozsahu 75 znaků, logotyp, 1 obrázek).

•	ZAřAZENÍ DO NEwSLETTERU – Zařazení komerčního sdělení do pravidelně 
rozesílaného newsletteru.

•	PARTNER RUBRIKY – Logo na stránkách rubriky s prolinkem na definované stránky.
•	PARTNER wEBOVýCH STRÁNEK – Umístění loga klienta na homepage s prolinkem 

na definované stránky.
•	ČTENÁřSKÁ SOUTěž – Klient má možnost položit čtenářům soutěžní otázku 

v souladu se svými marketingovými záměry a motivovat je k odpovědi nabídkou výhry.
•	KLIENTSKÁ ANKETA – Klient může zadat anketní otázku, týkající se jeho produktu, 

na níž je umístěno logo.

SPECIÁLNÍ INZERTNÍ 
 BENEFITY

•	Možnost umístění produkto-
vého videa v požadovaném 
formátu do komerčního 
sdělení klienta (video dodává 
inzerent). Vhodné pro testy 
vozidel, představení produk-
tů, odborných rad, apod.

•	Možnost anoncování 
inzertního videa 
v newsletteru.

PřEHLED RUBRIK

•	NOVINKY – jako první přinášíme horké novinky z oboru.
•	TRUCK – podrobné informace a profesionální testy ze světa nákladních automobilů.
•	BUS – články a reálné testy městských i dálkových autobusů a mikrobusů.
•	VAN – profesionální testy a informace o lehkých užitkových automobilech do 3,5 

tuny.
•	DOPRAVA – praktické rady pro dopravce potřebné pro ekonomické a technické 

řízení jejich firem.
•	HISTORIE – množství zajímavých článků o historii vozidel a automobilových značek.

PřINÁŠÍ

•	Aktuální informace z oblasti 
dopravy.

•	Testy vozidel, představení 
novinek, trendy budoucnosti, 
reportáže, historii.

•	Sportovní techniku, poradnu 
odborníků a zprávy firem.

•	Archiv časopisů.

PR ČLÁNEK

•	28 dní umístění ve vybrané rubrice, poté přechází do 
archivu. 

•	Rozsah: text max. 3000 znaků, až 10 fotografií, max. 
600x600 px/*.jpg, nadpis max. 45 znaků, perex max. 
450 znaků, zobrazuje se 150 znaků v upoutávce (formát 
textu /*.doc, *.txt, adresa hypertextového odkazu).

cena:  
26 000 Kč + 
bonus

BONUS
•	partner rubriky na dobu 2 měsíců (logo 

v rubrice s prolinkem na stránky firmy)
•	zařazení PR článku do newsletteru

Internetový portál o užitkových vozidlech, na kterém najdete profe-
sionální testy nákladních automobilů, dodávek i autobusů a mnoho 
dalších informací. Díky odborným redaktorům časopisů Trucker, 
Doprava a silnice či Automobil obsahuje web bezkonkurenčně nej-
rozsáhlejší databázi článků – od testů přes novinky, historii a sport 
až po techniku. Oproti tištěným verzím umožňuje okamžitou aktu-
alizaci redakčního a inzertního obsahu a také reakci na čtenářské 
ohlasy. Obsahuje stabilně rostoucí databázi registrovaných uživa-
telů přímo na webu, ale i na Facebooku. Registrovaní uživatelé jsou 
o horkých novinkách na www.trucker.cz/www.trucker.sk informová-
ni každý čtvrtek prostřednictvím newsletteru. web je responsivní, 
tedy přizpůsobený čtení na smartphonech a tabletech.



Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

Další obchodní možnosti...

Stavební tituly

Klientské tituly

TECHNICKý TýDENÍK
Časopis s 68letou tradicí se zaměřením na průmyslovou praxi. Nosný-
mi tématy jsou strojírenství, včetně softwarové podpory od návrhu po 
finální produkt, řídící a automatizační systémy, výroba a zpracování 
plastů, energetika a distribuční sítě, teplárenství. Tradičně se rovněž 
věnuje výzkumu a vývoji na odborných technických školách všech 
stupňů a ve specializovaných výzkumných centrech. Vedle tištěné 
verze nabízíme i internetovou mutaci, ve které naleznete nejnovější 
informace ze světa techniky a další samostatné rubriky.
Náklad:  9 000 výtisků
Vychází:  18 x do roka

AUTOMOBIL
Časopis Automobil vychází již od roku 1957. Zaměřuje se na techniku 
a představování nových automobilů, jejich testy, nové trendy v kon-
strukci a designu, stejně tak jako na techniku v automobilovém spor-
tu. Významný podíl na obsahu každého čísla má také rubrika historie. 
Časopis tvoří tým zkušených profesionálů, včetně jediného zástupce 
České republiky v prestižní evropské anketě Vůz roku (COTY).
Náklad:  16 000 výtisků
Vychází:  1x za měsíc

VYCHÁZÍ OD ROKU 1957VYCHÁZÍ OD ROKU 1957 66. ROČNÍK9/2022

64,90 KČ / 3,49 €
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transformace čs. armády v letech  
1989–1992 – záměry versus realita

ostrava-Mošnov 1991 aneb výbušné 
hledání tajemné substance

Fotografie z pozůstalosti 
parašutisty jaroslava Švarce

Bombardér t2990 se odmlčel 
– tečka po 81 letech

Dežo hoffmann – fotograf 
Beatles

MAGAZÍN ZAMĚSTNANCŮ
SKUPINY ORLEN UNIPETROL 

ŘÍJEN 2022

MAGAZÍN GO! ZÍSKAL PRVNÍ MÍSTO 
V SOUTĚŽI ZLATÝ STŘEDNÍK

• OHLÉDNUTÍ ZA PRŮZKUMEM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

• TÝDEN BEZPEČNOSTI VE SKUPINĚ ORLEN UNIPETROL 

• ORLEN BENZINA OTEVŘELA NA SLOVENSKU 
DALŠÍ DVĚ EXPRESNÍ ČERPACÍ STANICE

Unipetrol_2022_10.indd   1 04.10.2022   12:50:33
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Globální vlivy 
Interiérové inspirace přicházející 
z různých koutů světa, bydlení 
v rytmu hudby, maximálně 
excentrická svítidla, vychytané 
úložné prostory, neokoukané 
barevné kombinace pro dětské 
pokoje a pět fotoreportáží 
ze zajímavých bytů.
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Hrozí zánik programu zaměstnávání 
kvalifikovaných zahraničních sil?

Technický týdeník

K  Mezinárodnímu strojírenskému 
veletrhu v Brně už po mnoho let neod
dělitelně patří Sněm Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Do značné míry 
totiž propojuje vystavovatele — a prů
myslové podniky obecně — se zástup
ci vlády a  vlastně i  se všemi ostatní
mi, kteří se podílejí na nastavení pod
nikatelského prostředí. Bez vzájem
né komunikace by totiž nebylo možné 
dlouhodobě udržet konkurenceschop
né prostředí tuzemským firmám ani 
příliv zahraničního kapitálu.

Stalo se již také tradicí, že hlavním 
bodem Sněmu bývá „nastavení zrca
dla“ vládě ze strany podnikajících 
subjektů sdružených v SP ČR a uděle
ní úkolů, nad kterými by se jednotli
ví ministři měli minimálně zamyslet 
s vědomím toho, že úspěch jejich prá
ce a celé České republiky stojí značnou 
měrou právě na úspěších tuzemských 
fi rem.

Hlavní postavou tohoto hodnocení 
a  úkolování byl, a  stále ještě je, Jaro
slav Hanák, prezident SP ČR. S přispě

ním jeho osobnosti, prestiže i schop
nosti vyjadřovat se věcně, spravedli
vě a k tomu všemu navíc i vtipně měla 
jeho vystoupení vždy velmi vysokou 
úroveň, váhu a rozhodně nikdy nepa
třila do kategorie zbytečných a prázd
ných řečí. S  ohledem na  skutečnost, 
že se v  roli prezidenta Svazu rozho
dl skončit, ovšem letos úkoly vládě 
rozdával, bohužel, naposledy. Tento
krát jich je „pouze“ sedm, s  ohledem 
na  vážnost problémů, jež v  poslední 
době musejí podnikatelské subjekty 

překovávat, byl však jeho apel na jejich 
splnění o to důraznější.

ekonomické a společenské VýzVy
Svaz průmyslu a dopravy dlouhodo

bě upozorňuje na ekonomické a spo
lečenské výzvy, které průmysl čeka
jí v nejbližších letech. Firmy se na ně 
připravují, ale v současné době je zbrz
dil prudký nárůst cen energie. Proto 
od  vlády Petra Fialy očekávají aktiv
ní pomoc. Kabinet by měl podle Sva
zu především zaručit firmám stabil
ní dodávky energie za přijatelné ceny, 
aktivně řešit situaci vyprahlého trhu 
práce a zvýšit tak stabilitu podmínek 
pro podnikání.

„Na letošním Sněmu jsme se s vládou 
sešli v mimořádně těžké době, která je 
pro řadu fi rem složitá. 

Pokračování na str. 3

Vládní kabinet na  svém jedná
ní dne 19. října upravil dvě naříze
ní vlády z  roku 2019, která se týka
jí pracovní migrace. První změna 
reaguje na fakt, že kvůli ruské agre
si na Ukrajině není možné využívat 
kvótu 2 000 žádostí o zaměstnanec
ké karty na zastupitelských úřadech 
v Kyjevě a ve Lvově. Nově bude mož

né část této kvóty využít pro nábor 
pracovníků v Jerevanu (Arménie), Kiši
něvě (Moldavsko), Manile (Filipíny), 
Skopje (Severní Makedonie) a  Tbilisi 
(Gruzie). Druhou změnou je prodlou
žení platnosti nařízení o mimořádném 
pracovním vízu pro státní příslušní
ky Ukrajiny pracující v  zemědělství, 
potravinářství nebo lesnictví o  další 

tři roky. Původní platnost nařízení byla 
do 31. prosince 2022.

hrozí náVraT do „džunGle“ 
Hospodářská komora (HK) projed

nání úpravy nařízení o maximálním 
počtu žádostí o zaměstnaneckou kar
tu, díky kterému bude možné část ne
využité kvóty z  Ukrajiny přerozdělit 
mezi další země, ocenila, ostatně tuto 
změnu společně s dalšími podnikatel
skými organizacemi také iniciovala.

Pokračování na str. 2 
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strojírenském veletrhu v brně
na stánku č. 025 v pavilonu V 

Technický týdeník

  www.techtydenik.cz  Ročník LXVI  
III. vydání k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu Brno

201819.indb   1 27.9.2018   20:47:05

„úpravu kvót vítáme, vládnímu programu na zaměstnávání pracovníků 
ze zahraničí ale hrozí od ledna zánik. Země se tak znovu může otevřít nelegální 
práci a špatně placené pracovní síle,“ varuje Hospodářská komora.

Témata čísla:
ozvěny MSV 2022

čtěte na str. 15—20

Kvalita v průmyslu 
a službách

čtěte na str. 22—25
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SVAZ PrůMySlU A dOPrAVy čr NA SVéM SNěMU AKcENTOVAl AKTUálNí PrOBléMy POdNiKů 
A ZAMěřil SE NA STrATEGicKé ZMěNy, KTEré jE POTřEBA V jEjicH SOUViSlOSTi PrOVéST. 
ZáSTUPcůM VládNí KOAlicE rEPrEZENTOVANé PřEdSEdOU Vlády PETrEM fiAlOU NASTíNil 
PriOriTNí OBlASTi PrO POdPOrU A rOZVOj EKONOMiKy V čESKU. TrAdičNí SNěM SVAZU 
V BrNě fOrMálNě ZAHájil 63. rOčNíK MEZiNárOdNíHO STrOjírENSKéHO VElETrHU.

ventily ejektory

www.smc.cz

Kombinovaný blok 
ventilů a ejektorů

Řady JSY & ZK2-A 

Řídicí systém  

ctrlX CORE
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STANDARDNÍ DÍLY
DISTANČNÍ SLOUPKY
z plastu a kovu

www.betz.cz

NOVÝ E-SHOP
betzplasty.cz
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ŠIROKÝ SORTIMENT 
JEDEN DODAVATEL

www.bibus.cz
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oHlÉdNutÍ Za MSV 2022: SVaZ PRŮMYSlu 
PŘedal VlÁdĚ Na SVÉM SNĚMu SedM ÚKolŮ
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INTERIÉR 
Do jídelny stoly, 
židle, příborníky

DOMÁCNOST 
Tři typy vysavačů 
pro dokonalý úklid 

REKONSTRUKCE 
Přehled materiálů 
na stavbu příček 

JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU  •  VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!
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MOŽNOSTI 
KUCHYŇSKÉHO 

NÁBYTKU
PELÍŠKY 

ZPĚVAČKY 
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PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 
brázdí žlutá manipulační technika

Novinky v portfoliu Jungheinrich: 

ROBOTICKÝ POMOCNÍK  ARCULEE
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GOOD NEWSČESKÁ REPUBLIKA 
A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
www.rotary2240.org

4   2022

Nové pojetí 
vůdčí role 
prezidentky RI 
Jennifer Jones

Domácí wellness
Koupelny vyladěné pro regeneraci těla i ducha, volně stojící vany 
jako efektní dominanty moderních koupelen, moderní funkce 
praček, jež opravdu využijete, a nové nápadité dekory obkladů.

pouze
64,90 Kč

PoDZIM 2022 Čtvrtletník Časopisu moderní byt 64,90 kč / 3,49 € 
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JEDINÝ ČT VRTLETNÍK SE SPECIALIZ ACÍ NA Z AŘIZOVÁNÍ KUCHYNÍ

Inovátorský přístup 
Varná centra jsou motorem kuchyně, 
moderní varné desky, trouby a digestoře 
překvapují nečekanými dovednostmi. 
Variabilní úložné systémy zajistí
pořádek a rychlou orientaci.
V kuchyni zpěváka Marka Ztraceného. 

64,90 Kč / 3,49 €           PODZIM 2022 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT
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Cena  
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formát  
210 x 297 mm

1/1 strany 135 000 Kč 

1/2 strany 69 000 Kč

1/3 strany 52 000 Kč

1/4 strany 39 000 Kč

Cena  
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formát  
297 x 420 mm

1/1 strany 76 500 Kč 

1/2 strany 39 900 Kč

1/3 strany 28 000 Kč

1/4 strany 21 500 Kč
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DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). 
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VŠEOBECNÉ PODMíNKY

1. Platební podmínky
Inzeráty jsou zadavateli fakturovány do sedmi dnů po zve-
řejnění inzerátu. Faktura je zasílána s dokladovaným vý-
tiskem a je splatná do 14 dnů, není-li smluvně dohodnuto 
jinak. V případě, že je zadavatel v prodlení s placením 
faktury, je povinen uhradit penále ve výši 0,1 % za každý 
den prodlení. Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat 
zálohovou platbu předem v případě opakované platební 
nekázně zadavatele.

2. Plnění zakázky
Zadavatel má nárok na slevu v případě, že vinou vydava-
tele došlo k otištění inzerátu neodpovídajícího odsouhla-
sené podobě. Zadavatel má právo na reklamaci odlišné 
barevnosti inzerátu v případě, že spolu s dodaným 
inzerátem dodá barevný nátisk a podklady odpovídající 
technickým podmínkám vydavatele.
V případě, že zadavatel nedodá v termínu uzávěrky pod-
klady pro tvorbu inzerátu v dostatečné kvalitě, budou po-
užity podklady, které byly zadavatelem dodány, a to bez 
nároku na reklamaci kvality otištění. U opakované inzerce 
musí být jakékoli změny v inzerátu oznámeny písemně, 
a to nejpozději v den uzávěrky inzerce. V případě, že ne-
budou dodány změny nebo nové podklady, bude inzerát 
zveřejněn ve stejné podobě jako v předchozím vydání. 

STORNO POPLATKY

Níže uvedené storno poplatky se účtují v časopisech DaS 
a Trucker. Storno je nutno zaslat písemně. V případě stor-
nování inzerátů z celoroční objednávky budou doúčtovány 
slevy, na které zákazník ztratí nárok.

40–18 prac. dnů před vydáním 50 %

17–13 prac. dnů před vydáním 75 %

12–0 prac. dnů před vydáním 100 %
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