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Miminko 
časopis pro maminky s miminky

 Měsíčník, 21. ročník

 Pro těhotné ženy a rodiče dětí do 5 let

 Distribuce v celé ČR + předplatitelský kmen

 Elektronická verze v prodeji také na 
e-shopu Digiport

 Každý měsíc tematická příloha

 Články připravujeme s lékaři a odborníky

 Péče o dítě, zdraví, výživa, výchova, 

partnerské vztahy

 Novinky, kosmetika, tipy



Ceník inzerce platný od 1. 1. 2023
formáty 

1/1 strany 137 000 Kč

1/2 strany 89 000 Kč

1/3 strany 56 000 Kč

1/4 strany 42 000 Kč

2. strana obálky 163 000 Kč

3. strana obálky 139 000 Kč

4. strana obálky 185 000 Kč

1. dvoustrana 169 000 Kč

Formát Na výšku 

spad

mm

Na šířku 

spad

mm

Na výšku 

zrcadlo

mm

Na šířku  

zrcadlo

mm

1/1 strany 165 x 240 - 135 x 210 -

1/2 strany 82 x 240 165 x 120 67 x 210 135 x 105

1/3 strany 54 x 240 165 x 80 45 x 210 135 x 70

1/4 strany - - 67 x 105 -

Předání podkladů

Podklady pro inzerci se přijímají výhradně v elektronické formě ve formátu tiskové
kompozitní pdf vytvořené z postscriptového souboru v nastavení pro tiskovou kvalitu –
rozlišení obrázků 300 dpi, všechny barvy v režimu CMYK. U formátů na spad přidejte z
každé strany 5 mm. U vazby V2 nesmí být 5 mm od hřbetu text ani obrázek.
Celostránkové inzeráty jsou umisťovány vždy na pravou stranu časopisu. Inzeráty do
velikosti 20 MB mohou být zaslány e-mailem na adresu dtp@casopis-miminko.cz,
větší soubory do velikosti 100 MB mohou být po dohodě na tel. 603 870 011 uloženy
na ftp server.

Do termínu uzávěrky 0 %

Od uzávěrky do termínu předání 

podkladů

50 %

Po termínu předání podkladů 100 %

Storno



Harmonogram vydání

Vydání Vychází Uzávěrka 
inzerce

Uzávěrka 
podkladů

1-2/2023 18. 1. 2. 1. 6. 1.

3/2023 22. 2. 6. 2. 10. 2.

4/2023 29. 3. 6. 3. 10. 3.

5/2023 26. 4. 3. 4. 7. 4.

6/2023 24. 5. 2. 5. 5. 5.

7-8/2023 28. 6. 5. 6. 9. 6.

9/2023 23. 8. 1. 8. 4. 8.

10/2023 27. 9. 4. 9. 8. 9.

11/2023 25. 10. 2. 10. 6. 10.

12/2023 29. 11. 6. 11. 10. 11.

Speciální formáty:

- Soutěže

- Tipy redakce

- Testimonial

- Články na webu

- Upoutávky na Facebooku



Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zadávání a uveřejňování inzerce ve všech 
titulech vydávaných společností Affinity Media s.r.o., Mikanova 7, 106 00 Praha 10, IČ 282 286 18, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
133862 (dále jen vydavatel):

Objednání inzerce a podklady

Vydavatel uveřejní inzerci na základě písemné objednávky potvrzené oběma smluvními stranami. Objednávka musí obsahovat veškeré náležitosti týkající se 
objednavatele. Pokud je inzerce objednávána třetí osobou, pak také údaje o této osobě. Zadavatel je povinen dodat hotové podklady pro inzerci podle 
parametrů sdělených vydavatelem v termínu stanoveném vydavatelem. Vydavatel není povinen upozornit zadavatele na marné uplynutí termínu dodání 
podkladů. Nedodání podkladů nezbavuje zadavatele povinnosti uhradit cenu objednané inzerce. Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za to, 
že je inzerát v souladu s právními předpisy. Pro dodržení barevnosti inzerátu doporučuje vydavatel dodání barevného nátisku inzerátu. Bez dodaného nátisku 
není možno reklamovat barevné provedení inzerátu. Pokud si zadavatel objedná u vydavatele zhotovení inzerátu (cena bude stanovena individuálně), zašle 
vydavatel inzerát zadavateli ke korektuře.  Pokud se zadavatel ke korektuře nevyjádří do 48 hodin, považuje se za schválený.

Zveřejnění inzerátu

Vydavatel zveřejní inzerát ve formátu a termínu dle objednávky. Pokud zadavatel požaduje určité umístění, musí to být v objednávce uvedeno. Inzeráty, které 
mohou být zaměněny s redakčním článkem, označí zadavatel, případně vydavatel, nápisem INZERCE v těsné blízkosti inzerátu.

Ceny inzerce

Pro ceny inzerce platí vždy poslední vydaný ceník, stejně jako pro vkládanou či vlepovanou inzerci. Pro typy inzerce, které nejsou v ceníku uvedeny, navrhne 
vydavatel na požádání cenu zadavateli. 

Platební podmínky

Zadavatel je povinen uhradit cenu inzerce do 10 dnů od vystavení faktury vydavatelem. Vydavatel vystaví fakturu v den uveřejnění a  zašle zadavateli v elektronické 
formě, dokladový výtisk současně odešle poštou. V případě prodlení platby je vydavatel oprávněn účtovat zadavateli smluvní úrok ve výši 0,5 – 1 % denně z 
fakturované částky. V případě prodlení více než 30 dní od data splatnosti zaniká zadavateli právo na veškeré poskytnuté slevy oproti ceníku vydavatele a 
vydavatel je oprávněn tento rozdíl zadavateli doúčtovat. Zadavatel je povinen tento rozdíl vydavateli uhradit. Pokud zadavatel uhradí cenu inzerce minimálně 2 
týdny před uveřejněním inzerce, má nárok na slevu za platbu předem ve výši 3 % z fakturované částky. 

Reklamace, odstoupení od smlouvy

Vydavatel odpovídá za prokázané vady inzerátu uplatněné do 14 dnů od uveřejnění inzerátu.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Pokud zadavatel 
odstoupí od smlouvy po termínu uzávěrky, zavazuje se uhradit vydavateli stornopoplatky dle ceníku vydavatele. Současně doplatí výši slevy poskytnuté za 
opakování, pokud dohodnuté opakování odstoupením od smlouvy nevyčerpá. Je-li zadavatel v prodlení s platbou, má vydavatel právo pozastavit přijímání 
dalších objednávek zadavatele a zveřejňování jeho inzerátů. Vydavatel je oprávněn odmítnout inzerát, který je v rozporu s právními předpisy nebo by mohl 
poškodit dobré jméno vydavatele.

Závěrečná ustanovení

Vydavatel může se zadavatelem uzavřít dodatek s podmínkami odlišnými od Všeobecných podmínek. V  tom případě mají podmínky v dodatku přednost.  
Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne uvedeného v záhlaví.  V ostatním se řídí smluvní vztah občanským zákoníkem.  
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