Odborné fórum pracovníků ve zdravotnictví
BASIC SPECIFICATION OF THE TITLE
year:
VI.
periodicity:
fortnightly (24 issues + 5 specials)
distribution:	subscribers, state and private medical facilities, members of professional associations,
pharmaceutical companies, professional congresses, conferences and trade fairs, etc.
subscription price:
annual subscription CZK 2,000, including the newspaper Ze ZDRAVOTNICTVÍ
technical specifications:	34–40 + 4 pages, format 210 x 297 mm, paper UPM BRITE 76C, 52 g/m2, binding V1
sewn, print 4/4 colour
CHARACTERISTICS OF THE TITLE
Profi Medicína
The fortnightly for professional healthcare workers is intended for medical community only - physicians of all
specializations. The content includes professional subject-related articles, which are compiled in cooperation with
recognized physicians in the field. It also focuses on congress reporting.
Profi Medicína speciál
Monothematic appendices on given topics: Oncology (March), Mother and Child (March, June, September,
November), Rheumatology (May), Diabetes (October),
BASIC VALUES:
Expertise – is the basic synonym of the fortnightly, guaranteed by close cooperation with leading experts,
professional companies, medical facilities, insurance companies and other professional institutions across the
healthcare sector.
Cooperation – close cooperation with leading experts, professional companies, medical facilities, insurance
companies and other professional institutions across the medical segment is the basic principle of the fortnightly.
Comprehensibility – Profi Medicína places great emphasis on processing professional topics in an
understandable way while maintaining high professional quality.
STATISTICAL DATA
SUBSCRIBERS:

INPATIENT CARE:

OUTPATIENT CARE:
internal medicine
cardiology
rheumatology
diabetology and endocrinology
gastroenterology and hepatology
pneumology, allergology and ENT
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Inpatient care incl. hospitals
Outpatient clinics
General ambulance
Specialized ambulance
Pharmacy - pharmacies, distributors and manufacturers of medicines
Educational institutions - universities, high schools,
organizers of courses, congresses and seminars
Management - state administration, health management. equipment

29%
9%
26%
14%
8%

University Hospitals
Other hospitals
Nursing
Spas and health resorts
Others – hospices, etc.

22%
58%
10%
4%
6%

18%
4%
0.8%
2.5%
2%
10%

neurology and psychiatry
urology
dermatovenerology
oncology
medicine practitioners
others

3%
11%

15%
3.5%
4%
3%
35%
2.2%

SCHEDULE 2021
ISSUE NUMBER

ADVERTISING DEADLINE

DATE OF ISSUE

TOPIC: SPECIAL SUPPLEMENTS

1

30. 12.

11. 01.

–

2

15. 01.

25. 01.

–

3

29. 01.

08. 02.

–

4

12. 02.

22. 02.

–

5

26. 02.

08. 03.

–

6

12. 03.

22. 03.

–

Special

19. 03.

29. 03.

Oncology

7

26. 03.

06. 04.

–

8

09. 04.

19. 04.

–

Special

16. 04.

26. 04.

Vaccionology

9

23. 04.

03. 05.

–

10

07. 05.

17. 05.

–

Special

14. 05.

24. 05.

Rheumatology

11

28. 05.

07. 06.

–

12

11. 06.

21. 06.

–

13-14

09. 07.

19. 07.

–

15

30. 07.

09. 08.

–

16

13. 08.

23. 08.

–

17

27. 08.

06. 09.

–

18

10. 09.

20. 09.

–

Special

17. 09.

27. 09.

Neurology

19

24. 09

04. 10.

–

20

08. 10.

18. 10.

–

Special

15. 10.

25. 10.

Diabetes

21

22. 10.

01. 11.

–

22

05. 11.

15. 11.

–

Special

19. 11.

29. 11.

Gastro-hepatology

23

26. 11.

06. 12.

–

24

10. 12.

20. 12.

–

WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ

ADVERTISING FORMATS AND PRICES
PROFI MEDICÍNA
1/4
2/1

1/1

2/3

1/2
1/2

2/6
1/3

FULL A4 FORMAT
2/1 page
1/1 page
2/3 page height
1/2 page width
2/6 page height
1/3 page width
1/3 page height
1/4 page width
1/4 page height

DIMENSIONS
MIRROR
N/A
188 × 270 mm
124 × 260 mm
188 × 127 mm
124 × 127 mm
188 × 83 mm
60 × 260 mm
188 × 61 mm
92 × 127 mm

DIMENSION
BLEED*
420 × 297 mm
210 × 297 mm
135 × 297 mm
210 × 149 mm
není
210 × 102 mm
70 × 297 mm
210 × 80 mm
není

PRICE
(excl. VAT)
119,000 CZK
79,000 CZK
55,000 CZK
45,000 CZK
39,000 CZK
35,000 CZK
35,000 CZK
24,000 CZK
24,000 CZK

1/3

1/4

Cover
2nd Cover page
3rd Cover page
4th Cover page

91,000 CZK
86,000 CZK
109,000 CZK

*bleed printing size requires + 5 mm bleed
The prices of advertising, ancillary services and processed quotations are always quoted net of VAT.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ADVERTISING
Dimensions mirror / bleed. 5 mm have to be added to bleed printed advertisements to get the final format.
In the case of two-page dimensions, we require each page as a separate document.
Form of documents: Printable, composite pdf in version 1.4 without transparency. Colour image resolution
and grayscale at least 300 dpi, black and white (line art) 1200 dpi. RGB colours and spot colours must be
converted into the CMYK space. Bleed printed advertisements set up its offset to 5 mm. They are always listed
without VAT. The sum of the excerpt colours should not exceed 350%. We recommend using the ICC Profile
FOGRA 27 to convert to CMYK. The font size should not be smaller than 7 points.

ADVERTISING
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:

Josef Müller, josef.muller@a11.cz, tel.: 774 488 904
Ing. Magdalena Etzlerová, magda.etzlerova@a11.cz, tel.: 605 227 178
Vladimír Kačenga, vladimir.kacenga@a11.cz, tel.: 732 951 981

EDITORIAL STAFF
Editorial Office:
Editor in Chief:
Website:
Facebook:

WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ

Ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7, tel.: 603 239 737
Ing. Šárka Spáčilová, sarka.spacilova@a11.cz
www.zezdravotnictvi.cz
www.facebook.com/zezdravotnictvi.cz
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Zdravotní nadstandardy na Babišově
zpravodajském serveru tvrdě narazily
„O

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE TITULU

Přednostní přístup ke zdravotním službám. Možnost předběhnout pořadník a dostat se
na klíčová vyšetření výrazně dříve než ostatní. To slibovalo vydavatelství MAFRA
zaparkované ve svěřenském fondu Andreje Babiše (ANO) coby bonus k předplatnému
prémiového členství na webu iDNES.cz. Nadstandardní služby ve zdravotnictví ale sklidily
obrovskou kritiku u čtenářů i odborníků.

inzerce zz-2501

Na propagaci se
nešetřilo
Kampaň na nové benefity předplatného
byla doslova megalomanská. Web i další
tituly vydavatelství MAFRA byly zahlceny
výraznými bannery s jednoznačnými přísliby jako „Operace kloubů přednostně“
nebo „Onkogynekologická prevence
přednostně“. Stačilo kliknout na zvýrazněné tlačítko „Získejte přednostní objednání“. Služba by vyšla na 390 korun
ročně, kromě nadstandardnímu přístupu
ke zdravotní péči zahrnuje také přístup
ke kvalitnějším článkům serveru, možnost zhlédnutí vybraného filmu nebo
čtení elektronických novin MF Dnes či
Lidových novin.

Foto: Úřad vlády

Healthcare and Social Care
Professional Forum

bvyklá objednací doba do Centra
onkologické prevence bývá kolem
čtyř týdnů. Díky voucheru iDNES
Premium Zdraví budete ale objednána
přednostně. Vyšetření je zdarma, hradí
ho zdravotní pojišťovna na základě žádanky ošetřujícího gynekologa,“ lákala
zájemkyně kampaň iDNES.cz, zpravodajského webu novin Mladé fronty
DNES. Nešlo o jediný benefit. Předplatné
prémiového členství mělo platícím čtenářům umožnit také přednostní objednání na magnetickou rezonanci, přednostní onkogynekologické preventivní
vyšetření pro pacientky s abnormálními
cytologickými nálezy a artroskopické
ortopedické operace v přednostním termínu. Úkony by byly prováděny u poskytovatelů ze skupiny FutureLife GynCentrum, Pro Diagnostika, Sanatorium
Sanus a Iscare. Tedy u zařízení s podílem
Andreje Babiše, taktéž zaparkovaných
ve svěřenském fondu.

Příležitost kopnout do premiéra Babiše,
který se rád stylizuje do ochránce a zastánce „obyčejných lidí“, si nenechala
ujít opozice.
Například předseda KDU-ČSL Marian
Jurečka, který chce být spolu s ODS
a TOP 09 hlavním vyzyvatelem hnutí ANO
v parlamentních volbách, k tomu na sociální síť Twitter napsal: „Dostupnost

zdravotní péče a její poskytnutí má být
dle naléhavosti a potřebnosti, kterou pacient potřebuje! Ne podle věrnostní kartičky k Premium klubu z holdingu pana
premiéra! Pokud je toto navíc hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění, pak
je to naprosto za hranou!“ Jurečka oznámil, že bude chtít slyšet od premiéra vysvětlení. K témuž pak Andreje Babiše vy-

zvali i Piráti ústy svého poslance Mikuláše Ferjenčíka.
Důležité je, že nový benefit ve velkém
odmítli i čtenáři zpravodajského serveru.
V diskusích pod jednotlivými články nazývali někteří pisatelé službu „prasárnou“, jiní odkazovali právě na zmíněnou
lidovost premiéra, a že tedy představované benefity příliš nejsou v souladu
s politikou vlastníka daných médií.
Spousta negativních ohlasů však byla
záhy administrátory serveru smazána.

Právníci:
Je to za hranou

Zpravodajský server nabízí za poplatek dostupnější zdravotní péči. Podle odborníků je to neetické, právníci upozorňují
i na kolizi se zákonem.

annual subscription
price:

Podle právníků však služba nebyla propagována správným způsobem. Respektive, pokud by skutečně byla provozována
dle slibů reklamní kampaně, dostala by
se do kolize se zákonem. „Pokud by skutečně pacienti získávali v klinikách přednostní zacházení oproti ostatním pacientům, budou tím tato zařízení porušovat
stávající zákony o veřejném zdravotním
pojištění. Navíc rovná dostupnost zdravotních služeb je garantována Úmluvou
o lidských právech, stejně jako i Listinou
základních práv a svobod,“ sdělil expert
na zdravotnické právo Ondřej Dostál.
Podle Jolany Těšinové, odbornice z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze se mohou v krajním případě poskytovatelé zdravotních služeb
dostat do hledáčku státních autorit. „Poskytovatel zdravotních služeb, který by
měl systém přijímání pacientů do péče
nastavený tak, že upřednostňuje pacienty na základě jiného kritéria, než jejich
aktuálního zdravotního stavu, může být
odpovědný i za případnou újmu, která

Babiš z obliga

Samotný premiér Andrej Babiš kritiku
odmítá s tím, že s mediálním domem
MAFRA ani dalšími soukromými společnostmi nemá nic společného. „Postupoval jsem podle lex Babiš, žádné firmy
nevlastním ani neovládám. Společnosti
mají vlastní vedení, která za ně rozhodují,“ uvedl. Podle Jozefa Janova, partnera a ředitele Hartenberg Holdingu,
který vlastní FutureLife, součástí spolupráce s iDNES Premium neměla být služba přednostního objednání. „Šlo pouze
o nabídku předplatitelům iDNES k využití volných termínů, které se jinak neplní,“ napsal. Zdravotnická zařízení tak
podle něj reagují na pandemii covid-19,
kdy pacienti nechodí na preventivní prohlídky, protože se bojí. Nová služba má
tak jen popostrčit lidi, aby nezanedbávali kontrolu svého zdravotního stavu.
Po kritice politiků i čtenářů webu redakce iDNES.cz reklamní texty pozměnila.
„Operace kyčle či kloubů v Praze i Hradci
Králové v přednostním termínu“ je nově
„Operace kyčle či kloubů v nejbližším
možném termínu“. Tlačítko „Získejte
přednostní objednání“ nově nese text
„Získejte výhodu“. Masivní reklamní
kampaň však pokračuje. Web nyní nabízí
„exkluzivní zdravotní péči“. Pod tou si
můžete představit například „test na covid-19 výhodněji a bez čekání“, nebo
„Magnetickou rezonanci do pěti dnů“.
Vladimír Barák n

VI.
fortnightly (24 issues)
subscribers and controlled distribution to min. 150 state and private medical facilities,
outpatient clinics and members of professional associations + professional congresses,
conferences and trade fairs
for physicians: including the magazine Profi Medicína 2000 CZK,
for non-physicians: 1700 Kč
Foto: repro iDnes

year:
periodicity:
distribution:

by mohla vzniknout pacientům v důsledku posunutí termínů jejich ošetření,“
uvedla Těšinová.
Na to, jakou péči a za jakých podmínek
zařízení nabízí své služby, mají vliv
i smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Ty mohou v případě, že se zařízení chová
diskriminačně či protiprávně, smlouvu
vypovědět a dále úkony neproplácet, což
by pro mnohá zdravotnická zařízení mohlo mít až likvidační efekt. Jiná situace
panuje v případech zařízení, která s pojišťovnami žádné smlouvy nemají a kasírují své pacienty napřímo. I v tomto
případě však zákon jasně stanoví, že
přednost mají urgentní případy, tedy neodkladné. Ty nikdo předběhnout nesmí.
Pokud by se tak stalo, jednalo by se o závažné provinění, za něž by mohlo v krajním případě dojít až k odebrání licence.
Za poskytování přednostních služeb by
tak jednotlivým zařízením FutureLife
hrozila pokuta od krajského úřadu. Nastat by ale také mohlo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče, nebo
vypovězení smlouvy zdravotní pojišťovnou. Tu má zařízení například se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která
podle informací novin Ze zdravotnictví
začala věc prošetřovat.

technical specifications: 8 pages, format 297 x 420 mm, UPM BRITE 76C paper, 52 g/m2, unbound, 4/4 colour print

CHARACTERISTICS OF THE TITLE
Fortnightly newspaper for patients, physicians, nurses, non-medical healthcare professions, state
administration managers and people interested in their health and healthy lifestyles. The newspaper
is a traditional fortnightly for health and healthcare segment, social care and social services.
The newspaper provides healthcare news, health-related news, focusing on the Czech Republic and the world.
It supports concern for human health, brings clear and understandable instructions and advice on taking care of
yourself and loved ones. It informs about modern scientific discoveries, brings comments and glosses of leading
personalities working in politics, health care and social services. It brings information about what is happening
in health care facilities across the country.
Thematic editions (see schedule) include interviews with medical personalities and health facility managers
and other experts on the subject. The title also includes a personnel section, specific release dates are part
of the schedule.
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Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:

Josef Müller, josef.muller@a11.cz, tel.: 774 488 904
Ing. Magdalena Etzlerová, magda.etzlerova@a11.cz, tel.: 605 227 178
Vladimír Kačenga, vladimir.kacenga@a11.cz, tel.: 732 951 981
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Šárka Spáčilová (sarka.spacilova@a11.cz)
Jan Štoll (jan.stoll@a11.cz)
www.zezdravotnictvi.cz
www.facebook.com/zezdravotnictvi.cz

SCHEDULE 2021
ISSUE NUMBER

ADVERTISING DEADLINE

DATE OF ISSUE

TOPIC: SPECIAL SUPPLEMENTS

1

30. 12.

11. 01.

–

2

15. 01.

25. 01.

–

3

29. 01.

08. 02.

Weight loss, detox

4

12. 02.

22. 02.

Oral hygiene

5

26. 02.

08. 03.

–

6

12. 03.

22. 03.

Allergies

7

26. 03.

06. 04.

–

8

09. 04.

19. 04.

Happy ageing

9

23. 04.

03. 05.

–

10

07. 05.

17. 05.

Dermatology, healthy sunbathing

11

28. 05.

07. 06.

Healthy exercise

12

11. 06.

21. 06.

–

13-14

09. 07.

19. 07.

–

15

30. 07.

09. 08.

Digestion

16

13. 08.

23. 08.

17

27. 08.

06. 09.

Cardiology

18

10. 09.

20. 09.

–

19

24. 09

04. 10.

Immunity, vaccination

20

08. 10.

18. 10.

–

21

22. 10.

01. 11.

Diabetes

22

05. 11.

15. 11.

–

23

26. 11.

06. 12.

Health for Christmas

24

10. 12.

20. 12.

–
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ADVERTISING FORMATS AND PRICES
ZE ZDRAVOTNICTVÍ
1/5
2/1

1/1

3/5
JP

FULL A3 FORMAT
2/1 page
1/1 page
3/5 page
1/2 page
Junior Page (JP)
2/5 page
1/3 page
1/4 page
1/5 page
Title – Ear
Title – Rafter

DIMENSION
MIRROR
572 x 396 mm
275 × 396 mm
163 × 396 mm
275 × 195 mm
219 x 293 mm
107 × 396 mm
275 × 130 mm
275 × 98 mm
107 × 195 mm
51 × 85 mm
275 × 98 mm

2/5

1/2

PRICE
(excl. VAT)
154,000 CZK
100,000 CZK
71,000 CZK
59,000 CZK
54,000 CZK
50,000 CZK
45,000 CZK
32,000 CZK
23,500 CZK
50,000 CZK
65,000 CZK

107 x 369 mm
107 x 244 mm
107 x 182 mm
107 x 120 mm
107 x 89 mm

25,000 CZK
16,000 CZK
12,000 CZK
8,000 CZK
6,000 CZK

JS 1-1
JS 1-2
JS 1-3
JS 1-4
JS 1-8

1/3

podval

1/4

Classified advertisement
(pages 6-7)
– up to 5 lines
– up to 10 lines
– up to 15 lines
– up to 20 lines
– up to 30 lines

550 CZK
1 100 CZK
1 600 CZK
2 000 CZK
2 900 CZK

For every additional 10 lines
CZK 900.

JS - Single Column
DS – Double Column

PERSONNEL ADVERTISEMENT ON PAGES 6-7
DS 1-1
DS 2-3
DS 1-2
DS 1-3
DS 1-4

ucho

51 x 369 mm
51 x 182 mm
51 x 120 mm
51 x 89 mm
51 x 42 mm

15,000 CZK
5,500 CZK
4,000 CZK
3,000 CZK
2,000 CZK

DS
1-2

DS
1-3

DS
1-1

JS JS JS
1-1 1-2 1-3

DS
2-3

DS
1-4

JS
JS 1-8
1-4

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ADVERTISING
Dimensions mirror / bleed. 5 mm have to be added to bleed printed advertisements to get the final format.
In the case of two-page dimensions, we require each page as a separate document.
Form of documents: Printable, composite pdf in version 1.4 without transparency. Colour image resolution
and grayscale at least 300 dpi, black and white (line art) 1200 dpi. RGB colours and spot colours must be
converted into the CMYK space. Bleed printed advertisements set up its offset to 5 mm. They are always listed
without VAT. The sum of the excerpt colours should not exceed 350%. We recommend using the ICC Profile
FOGRA 27 to convert to CMYK. The font size should not be smaller than 7 points.

ADVERTISING ON THE WEBSITE WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ
Leaderborad
998x200 px
Skycryper
300x600 px
Banner
300x300 px
PR article		
Personal advertising		
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(unit / week)
(unit / week)
(unit / week)
(unit / week)
(unit / week)

30,000 CZK
20,000 CZK
15,000 CZK
20,000 CZK
5,000 CZK

