
Ceník nadstandardních služeb 

Cena v Kč 
bez DPH Jednotka Poznámka

Služby související s distribucí
1 Distribuce letáku 1,50 kus 1 leták na 1 POS

2 Distribuce nevložené samostatně neprodejné přílohy (deník + magazín) 0,70 kus vydavatel dodá na expediční místo Praha/Olomouc

3 Převoz anonymního balíku 45 balík pokud není součástí standardní trasy, budou připočítány vícenáklady za dopravu

4 Převoz anonymních palet 600 paleta pokud není součástí standardní trasy, budou připočítány vícenáklady za dopravu

5 Vkládání materiálů vydavatele do obálek
1,50 kus při vkládání více ks do 1 obálky bude naceněno

1,50 expedice obálky cena za obálku bude stanovena podle nákupní ceny

6 Přelepování chybných CKS, EAN, či jiných údajů
1,50 výtisk přelepení

0,80 výtisk samolepka

7 Vrácení části výtisků v průběhu doby prodeje 0,80 výtisk

8 Vklad magazínu do deníku 1,00 výtisk náklad max.20.000 ks, plus vícenáklady osobní a za dřívější dopravu

9 Opakovaná distribuce 0,50 expedovaný výtisk platí od třetího kola expedice (vydání B včetně)

10 Distribuce titulu s 3D příbalem - pravidelných tvarů/nepr. tvar

1-1,50 kus součet stran ˂ 200 mm, kdy nejdelší strana nesmí přesáhnout 80mm, anebo váha ˂ 200g

1,50-2 kus součet stran ˂ 350 mm, kdy nejdelší strana nesmí přesáhnout 150mm, anebo váha ˂ 350g

2,50-3 kus součet stran ˂ 500 mm, kdy nejdelší strana nesmí přesáhnout 250mm, anebo váha ˂ 500g

Služby související s remitendou
1 Jednorázové stažení do remitendy na sklad 0,90 remitovaný výtisk platí u titulů, které mají standardně sběrovou remitendu

2 Separace přílohy/příbalu z remitovaného titulu

0,70 výtisk vyjmutí volné přílohy/příbalu

1,00 výtisk vyjmutí přilepené přílohy/příbalu

2,00 výtisk vyjmutí přílohy/příbalu ze zafoliovaného titulu

0,50 výtisk každá další příloha/příbal (cenové rozmezí dle náročnosti separace u konkrétního titulu)

3 Dílčí výdej remitendy (před ukončením procesu remitendy) 0,70 výtisk ze skladové i sběrové remitendy, týká se omezeného množství předpokládané 
remitendy, do výše cca 2 000 ks

4
Skladování v paletových regálech 6,00 paleta/den plus manipulační poplatek 30 Kč - výše palety nesmí přesáhnout 120 cm

Skladování remitendy po uplynutí smluvní  doby pro vyzvednutí remitendy 6,00 paleta/den plus manipulační poplatek 30 Kč - výše palety nesmí přesáhnout 120 cm

5 EAN, sufix - chybný / nelze strojově přečíst, skenovat 0,50 remitovaný výtisk u výtisků, u nichž již nelze upravit před expedicí

6 Skartace CD, DVD
dle aktuálního ceníku  spalovny

500 admin. poplatek PNS

7 Kontrola remitendy 0,50 remitovaný výtisk

platný od 1. ledna 2020



Ceník nadstandardních služeb

Cena v Kč 
bez DPH Jednotka Poznámka

Poskytování dat

1 Monitoring tisku u vybraných řetězcových prodejen (Ahold, Geco, LTR, 
M-Trafik, Tesco, Traficon, Peal)

2 000 měsíc/titul měsíčník a delší periodicita

3 000 měsíc/titul týdeník nebo čtrnáctideník

600 měsíc/titul deník

Služby marketingového charakteru
1 Kontaktní centrum - přímá podpora titulů a produktů v prodejní síti 320 hodina operátora

2 Obchodní zástupci - podpora produktů v trafikách 490 návštěva

3 Dodací list

upozornění na produkt formou 
inzerátu

6 000 1/8 strany

7 000 1/4 strany

9 000 1/2 strany

10 000 1/1 strany

upozornění na produkt formou 
vzkazu individuálně

4 Trafikant - inzerce v časopise
40 000 1/2 strany

60 000 1/1 strany

5 SMS zprávy do prodejní sítě
spojené s marketingovými akcemi vydavatele 1 SMS

První novinová společnost a.s. si vyhrazuje právo údaje uvedené v ceníku jednostranně změnit. Tyto změny jsou platné a závazné ke dni zveřejnění aktualizovaného ceníku. 
Obchodní partneři objednávkou realizovanou podle tohoto ceníku s tímto postupem souhlasí.   
Podle tohoto ceníku mohou objednávat příslušné služby pouze obchodní partneři, kteří mají s PNS uzavřenou  smlouvu o distribuci tisku nebo jiných produktů.   
Všechny v ceníku uvedené částky jsou ceny bez DPH, tzn. ke všem částkám bude připočtena příslušná sazba DPH.   

platný od 1. ledna 2020


