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CENÍK A PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE V ČASOPISE 
„ČESKÁ STOMATOLOGIE A PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ“ 
NA ROK 2020
(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)

2. strana 
obálky

➑ 28 700 Kč

1/1  210 x 297

3. strana 
obálky

➒ 25 700 Kč

1/1  210 x 297

4. strana 
obálky

➓ 35 700 Kč

1/1  210 x 297

➌ 11 400 Kč

1/3  174 x 98

➎ 25 000 Kč

1/1  210 x 297

➊ 3 400 Kč ➍ 14 400 Kč

174 x 30 1/2   102 x 2971/4  174 x 64

➋ 6 400 Kč ➎ 14 400 Kč

1/2  174 x 132
1/2  210 x 148

PLOŠNÁ INZERCE V ČSPZL

SLEVY NA PLOŠNOU INZERCI

 • 5 % za úhradu inzerce předem
 • 10 % za 3–4 opakování inzerce na základě uzavřené Závazné objednávky

O ČASOPISE

Časopis „Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), ISSN print 1213-0613 a ISSN on-line 1805-4471, 
je vědecký časopis, jehož prioritním cílem je publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni 
klinických a experimentálních studií, přehledová sdělení a další typy odborných sdělení z oblasti zubního lékařství 
a souvisejících medicínských oborů.

Časopis „ČSPZL“ vydává od ledna 2019 Česká stomatologická 
komora. Toto periodikum má více než stoletou historii – vstupuje 
již do svého 120. ročníku, neboť je přímým pokračovatelem 
původního časopisu „Česká stomatologie“, jehož první číslo vyšlo 
v roce 1900. 

Časopis „ČSPZL“ vychází jako čtvrtletník a ČSK ho distribuuje 
adresně zubním lékařům v České republice a předplatitelům dle 
aktuálního adresáře.
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ČSPZL
Uzávěrka objednávek 

inzerce
Uzávěrka předání 

hotové inzerce (PDF)
Uzávěrka návozu vkládané 

inzerce do tiskárny
Termín distribuce ČSPZL

1/2020 28. 01. 2020 17. 02. 2020 05. 03. 2020 16. 03. 2020

2/2020 28. 04. 2020 25. 05. 2020 – 22. 06. 2020

3/2020 28. 07. 2020 24. 08. 2020 10. 09. 2020 21. 09. 2020

4/2020 27. 10. 2020 23. 11. 2020 – 21. 12. 2020

Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu. Uvedené termíny jsou rámcové a mohou se bez dalšího upozornění posouvat o týden.

TERMÍNY A UZÁVĚRKY

PODKLADY PRO TISK

Elektronicky dodané podklady e-mailem nebo na CD zpracované pro finální formát 
k tisku v rozlišení 300 dpi. Inzeráty v rozměrech na spad dodat s přídavkem 3 mm na ořez, 
v souboru pdf, popř. tif. Inzeráty na spad musí být opatřeny ořezovými značkami tak, aby 
nezasahovaly do oblasti spadu.
Veškerá inzerce v ČSPZL je celobarevná.

VKLÁDANÁ INZERCE

Zásilka se vkládá přímo do časopisu či do fólie společně 
s časopisem.

 • Jedna strana tištěného textu ve formátu A4 do 10 gramů 
hmotnosti – cena 1,90 Kč

 • Každá další strana tištěného textu – cena 1,30 Kč (např. A4, tisk 
po obou stranách, celkem 3,20 Kč)

 • Katalogy nebo tiskoviny o více stranách do hmotnosti 50 gramů 
– cena zásilky bude vždy kalkulována individuálně podle 
specifiky konkrétní tiskoviny

 • Vklady 3D předmětů – cena zásilky bude kalkulována 
individuálně po zaslání vzorku do Oddělení ekonomiky 
a služeb.

Maximální počet vkládaných inzertních tiskovin do jednoho 
čísla ČSPZL je omezen. Při větším zájmu rozhoduje datum přijetí 
objednávky.

Vkládání zásilky do vymezeného registru je po dohodě možné.
Vzorek vkládané inzerce je nutné s dostatečným předstihem dodat 
přímo do Oddělení ekonomiky a služeb.

Klient dodá zásilku určenou pro vkládání do ČSPZL přímo 
na následující adresu: Helma Beta, spol. s r. o., Nademlejnská 600/1, 
198 00  Praha 9. Před návozem kontaktujte, prosím, paní 
Lenku Fotulovou na telefonu +420 602 285 335. Zásilka musí 
být dodána na tuto adresu v týdnu, kdy je uzávěrka návozu 
příloh, a to nejpozději do tohoto termínu (viz tabulka TERMÍNY 
A UZÁVĚRKY, sloupec UZÁVĚRKA NÁVOZU), mezi 9.00 a 16.00 hod., 
opatřena dodacím listem a označena takto: jméno kli enta; 
typ inzerce (např. „leták A4“); počet kusů; specifikace vkládání 
(např. „ČSPZL č. 1/2020“).

PODMÍNKY PRO ZVEŘEJNĚNÍ

ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzerci či vkládanou inzerci z důvodů:
 • obsahu
 • zařazení inzerce třetích stran na distribuovaných materiálech
 • rozporu s platnými právními předpisy
 • rozporu se zájmy České stomatologické komory
 • rozporu se zájmy zubních lékařů
 • v případě, že nebude dodána v termínu a v technických parametrech uvedených 
pro daný typ inzerce

KONTAKT

Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00  Praha 2

INZERCE
Oddělení ekonomiky a služeb
Tereza Soukupová, DiS.
tel.: +420 234 709 614
mobil: +420 770 134 250
e-mail: soukupova@dent.cz

www.dent.cz


