
Co jsou Literární noviny?

Měsíčník pro kritické myšlení navazu-
jící na slavnou tradici „Literárek“ z še-
desátých let minulého století. Redakce 
složená ze zkušených redaktorů pod 
vedením bývalého šéfredaktora Refle-
xu Petra Bílka postupně vrací Literár-
ním novinám jejich významné a neza-
stupitelné místo při formování názorů 
na současné dění doma i ve světě. Po-
skytují prostor pro širokou diskusi za-
jímající inteligentní čtenáře – přede-
vším ty, kterým sociologové říkají 
„opinion leaders“ – tedy pro ty, jejichž 
slovo má váhu.

O čem píší?

Nejen o literatuře a umění, ale o všech 
klíčových domácích a  zahraničních 
událostech a  společenských proce-
sech, přinášejí široké spektrum názo-
rů předních osobností a  dbají přitom 
na kulturu dialogu. Jsou politicky zce-
la nezávislé. 

Kdo je čte?

Ti, kterým není lhostejný vývoj v  naší 
společnosti: nejen spisovatelé, uměl-
ci a  milovníci umění všeho druhu, ale 
také politici a politologové, učitelé, práv-
níci, lékaři, technici, lidé s humanitním 
i exaktním vzděláním, všichni ti, co rádi 
čtou. Typickým čtenářem LtN je muž 
kolem 50 let, s vysokoškolským vzdělá-
ním, na pozici středního a vyššího ma-
nagementu, čte každé vydání z více než 
tří čtvrtin, pochází z města a je předpla-
titelem. Jedno vydání přečte cca 25 000 
lidí. Tištěný náklad činní 10 000 kusů.

V čem jsou jedinečné?

V  celistvosti pohledu na  danou proble-
matiku, širokým okruhem renomova-
ných autorů, pohledem ze zahraničí pro-
střednictvím překladu článků z předních 
evropských periodik (Der Spiegel, Die 
Zeit, Le Monde) i ukázkami hodnotných 
beletristických textů, to vše při přísném 
dodržování novinářské etiky.

Struktura Literárních novin

Literární noviny vycházejí jako měsíč-
ník pro kulturu a politiku v základním 
rozsahu 32 stran. Obsahují vedle komen-
tářů na  aktuální téma a  kratších zpráv 
také velký rozhovor, články na kulturně 
politická témata z domova i ze zahraničí 
a čtenáři zde najdou také eseje, stránky 
věnované umění – výtvarnému, hudební-
mu, divadelnímu, filmovému a samozřej-
mě literatuře včetně recenzí a ukázek. 

Každý měsíc vycházejí v  LtN spe- 
ciální přílohy novinového formátu: Har-
monie života, jejímž cílem je inspirovat 
čtenáře k „harmonickému“ způsobu ži-
vota – např. v oblasti zdraví, dalšího roz-
voje, vzdělávání, bydlení, gastronomie, 
umění, starožitností apod., Interview 
přinášející velké rozhovory se zajíma-
vými osobnostmi z domova i ze zahra-
ničí a  Biblio se zajímavostmi ze světa 
knižní kultury. Nová je pravidelná Diva-
dlo, která se věnuje divadelnímu světu. 
O novinkách ve světě umění informuje 
rovněž samostatná příloha ARS.

Velkou oblibu si získaly další pří-
lohy: Pražská knižní revue mapující 
současnou zahraniční literaturu v čes-
kých překladech a Pražská kulturní re-
vue informující o historii, současnosti, 
kultuře a způsobu života v různých re-
gionech světa. Aktuálním problémům 
současného světa je věnována příleži-
tostná příloha Dossier. 

Literární noviny nabízejí také mož-
nost jednorázových „příloh na objed-
návku“, věnovaných např. regionům, 
městům kultury, představení jednotli-
vých nakladatelství a  vydavatelství či 
velkých kulturně politických institucí 
a projektů. 

Web www.literarky.cz přináší nejen 
Literární noviny v elektronické podobě, 
a to i pro čtečky, ale mnoho zajímavých 
informací ze světa kultury, umění, po-
litiky a společenského dění včetně blo-
gů a komentářů. Počet čtenářů webu je 
přes 350 000 a jejich počet stále roste. 
(Zdroj: Google Analytics, 2018)
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Technické specifikace

periodicita: měsíčník (vychází ve čtvrtek) 
formát strany: 305 x 470 mm, 
formát zrcadla: 280 x 440 mm
Barva: 4/4
Tisková technika: rotační novinový ofsetový tisk
papír: novinový 45 g
podklady pro tisk: text – v běžných formátech .txt, .doc, .rtf, 
grafický podklad – v běžných formátech .pdf, .jpg, .tiff, .eps, .ai,
dodané e-mailem na adresu: nkrohova@literarky.cz nebo na CD.

sTorno poplaTky

10–5 pracovních dnů před vydáním: 50% z ceny net*
3 pracovní dny před zveřejněním: 100% z ceny net* 

*net cena – cena po započtení příplatků a slev

Uzávěrky

Uzávěrky inzerce pro objednávky: 10 pracovních dnů před 
zveřejněním a 14 dnů pro přílohy Harmonie života a Biblio.
Uzávěrky inzerce pro podklady: 7 pracovních dnů před 
zveřejněním pro hotové podklady a 10 pracovních dnů 
před zveřejněním pro podklady určené k výrobě. 
cena grafického zpracování inzerce: 500 Kč bez DPH.

slevy

za opakování* 3x: 5%
za opakování* 6x: 10%
za opakování* 12x: 15%
za opakování* 20x: 20%
za kombinovanou inzerci s www.literarky.cz: 20%
za platbu předem: 5%

Slevu za pro inzerovaný objem lze dojednat.

*Slevu lze uplatnit při opakování stejného formátu 
jednoho klienta objednané na jedné objednávce. 
Jednotlivé slevy se nesčítají.

příplaTky

Barevný inzerát: 25%
1 dodatková barva: 10%
za umístění: 20%
za grafické zpracování: 20%

splatnost faktur: 14 dnů od data vydání inzerce.

Literární noviny
list pro kritické myšlení



VšeoBeCné oBCHoDní PoDmínKy

1. Uzavření smlouvy
2. Rámcová smlouva
3. Inzertní podklady
4. Realizace objednávky,  
 právo odmítnout inzerci
5. Platební podmínky
6. Reklamace

1. Uzavření smlouvy
a) Inzerci lze objednat zasláním písemné 
objednávky.
b) Objednávka musí obsahovat všechny ná-
ležitosti, zejména pak název firmy, sídlo, 
IČ, DIČ, bankovní spojení, razítko, jméno 
a podpis odpovědné kontaktní osoby. V pří-
padě fyzických osob pak jméno, číslo OP, 
trvalé bydliště, bankovní spojení a podpis.
c) Potvrzením písemné objednávky je uza-
vřen smluvní vztah.
d) Sleva ve  výši 15% bude přiznána zpro-
středkovatelům inzerce, reklamním agen-
turám. Objednávku předkládá zprostředko-
vatel svým jménem a je zároveň odpovědný 
za dodání podkladů. Zprostředkovatel je zá-
roveň povinen předložit výpis z obchodního 
rejstříku nebo živnostenský list jako doklad 
předmětu jeho podnikatelské činnosti.

2. Rámcová smlouva
a) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřej-
ňovat během určité doby určitý počet inze-
rátů nebo inzeráty v určitém finančním ob-
jemu, má možnost uzavřít s  vydavatelem 
rámcovou smlouvu. K platnosti této smlou-
vy je třeba písemné formy, ve které musí 
být určeno období, dohodnutý počet inze-
rátů nebo dohodnutý finanční objem a po-
skytovaná sleva.
b) Objednavatel musí inzerci řádně objed-
nat zasláním objednávky.
c) Pokud ve stanoveném období nebyly zve-
řejněny inzeráty v  předem dohodnutém 
počtu nebo finančním objemu, uhradí ob-
jednavatel rozdíl mezi cenou za dohodnu-
tý a  skutečně uveřejněný počet inzerátů 
nebo objem inzerce.Tento rozdíl bude sní-
žen o slevy za skutečně zveřejněný počet 
nebo objem inzerce. 

3. Inzertní podklady
a) Objednavatel je odpovědný za  včasné 
dodání správných podkladů inzerce.
b) Objednavatel ručí také za to, že dodané 
podklady jsou v souladu s platnými práv-
ními předpisy. V  případě uplatňování ná-
roků třetí stranou je objednavatel povinen 

na  sebe převzít závazky z  těchto nároků 
vyplývajících nebo je povinen vydavateli 
uhradit vzniklé škody.
c) Vydavatel není povinen podklady ucho-
vávat a zadavateli vracet.

4. Realizace objednávky,  
 právo odmítnout inzerci
a) Pokud není sjednán přesný termín a for-
mát inzerce, závisí toto na možnostech vy-
davatele.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo označit in-
zerát jako placenou inzerci.
c) Pokud si objednavatel objedná inzerci 
ve formátu, který neodpovídá standardním 
rozměrům titulu, upraví vydavatel inzerát 
běžným způsobem.
d) Pokud si zadavatel objedná graficky ne-
zpracovaný inzerát, zpracuje vydavatel 
tento inzerát běžným způsobem. Korektu-
ry poskytuje vydavatel pouze na vyžádání. 
Pokud se zadavatel nevyjádří ve  stanove-
ném termínu, má se za to, že s ní souhlasí.
e) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout 
inzerci z důvodu nevhodného obsahu, půvo-
du nebo formy, a pokud je v rozporu s plat-
nými zákony, vyhláškami, dobrými mravy 
a  zvyklostmi a  pokud by mohla poškodit 

dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povi-
nen tuto skutečnost zadavateli oznámit, není 
ale povinen toto odmítnutí zdůvodňovat.
f) Vydavatel si vyhrazuje právo odmít-
nout inzerci zadavateli, který je dlužníkem 
za dříve zveřejněnou inzerci.

5. Platební podmínky
a) Vydavatel zašle zadavateli fakturu do 5 
dnů po  zveřejnění. Společně s  fakturou 
bude zaslán i  dokladový výtisk. Faktura 
bude splatná do 14 dnů ode dne poskytnu-
tí zdanitelného plnění.
b) Pokud zadavatel neuvede přesný formát 
inzerátu, bude fakturována skutečná veli-
kost zveřejněného inzerátu.
c) Vydavatel může požadovat zaplacení zá-
lohy nebo celé ceny inzerátu předem

6. Reklamace
a) Reklamovat inzerci lze 14 dnů po zveřej-
nění inzerce.
b) Zadavatel má v případě zcela nebo čás-
tečně chybného zveřejnění inzerce nárok 
na slevu nebo náhradní zveřejnění inzerá-
tu, ale pouze v rozsahu, ve kterém byl ze-
slaben účel inzerátu.
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Literární noviny
list pro kritické myšlení

1/1
280 x 440 mm

80 000 kč 
pro neziskový sektor:

15 000 kč 

1/4
138 x 218 mm

19 960 kč 
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

2/3
185 x 440 mm

54 700 kč
pro neziskový sektor:

10 250 kč 

1/4
67 x 440 mm

19 960 kč
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

1/2
280 x 218 mm

39 940 kč
pro neziskový sektor:

7 500 kč 

1/8
138 x 107 mm

9 980 kč
pro neziskový sektor:

1 870 kč 

1/2
138 x 440 mm

40 608 kč
pro neziskový sektor:

7 610 kč 

1/8
280 x 67 mm

9 980 kč
pro neziskový sektor:

1 870 kč 

1/16
138 x 67 mm

4 840 kč
pro neziskový sektor:

900 kč 

1/3
280 x 144 mm

26 496 kč
pro neziskový sektor:

5 000 kč 

2/1 panorama 
585 x 280 mm

130 000 kč
doporučujeme předchozí domluvu

1/3
90 x 440 mm

26 562 kč
pro neziskový sektor:

4 801 kč 

1/4
280 x 107 mm

19 960 kč
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

2 x 1/1

všechny ceny jsou uvedené bez DPH



1/1
280 x 440 mm

80 000 kč 
pro neziskový sektor:

15 000 kč 

1/4
138 x 218 mm

19 960 kč 
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

2/3
185 x 440 mm

54 700 kč
pro neziskový sektor:

10 250 kč 

1/4
67 x 440 mm

19 960 kč
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

1/2
280 x 218 mm

39 940 kč
pro neziskový sektor:

7 500 kč 

1/8
138 x 107 mm

9 980 kč
pro neziskový sektor:

1 870 kč 

1/2
138 x 440 mm

40 608 kč
pro neziskový sektor:

7 610 kč 

1/8
280 x 67 mm

9 980 kč
pro neziskový sektor:

1 870 kč 

1/16
138 x 67 mm

4 840 kč
pro neziskový sektor:

900 kč 

1/3
280 x 144 mm

26 496 kč
pro neziskový sektor:

5 000 kč 

2/1 panorama 
585 x 280 mm

130 000 kč
doporučujeme předchozí domluvu

1/3
90 x 440 mm

26 562 kč
pro neziskový sektor:

4 801 kč 

1/4
280 x 107 mm

19 960 kč
pro neziskový sektor:

3 700 kč 
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harmonie života

2 x 1/1

všechny ceny jsou uvedené bez DPH



1/1
280 x 440 mm

80 000 kč 
pro neziskový sektor:

15 000 kč 

1/4
138 x 218 mm

19 960 kč 
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

2/3
185 x 440 mm

54 700 kč
pro neziskový sektor:

10 250 kč 

1/4
67 x 440 mm

19 960 kč
pro neziskový sektor:

3 700 kč 

1/2
280 x 218 mm

39 940 kč
pro neziskový sektor:

7 500 kč 

1/8
138 x 107 mm

9 980 kč
pro neziskový sektor:

1 870 kč 

1/2
138 x 440 mm

40 608 kč
pro neziskový sektor:

7 610 kč 

1/8
280 x 67 mm

9 980 kč
pro neziskový sektor:

1 870 kč 

1/16
138 x 67 mm

4 840 kč
pro neziskový sektor:

900 kč 

1/3
280 x 144 mm

26 496 kč
pro neziskový sektor:

5 000 kč 

2/1 panorama 
585 x 280 mm

130 000 kč
doporučujeme předchozí domluvu

1/3
90 x 440 mm

26 562 kč
pro neziskový sektor:

4 801 kč 

1/4
280 x 107 mm

19 960 kč
pro neziskový sektor:

3 700 kč 
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divadlo a film

2 x 1/1

všechny ceny jsou uvedené bez DPH
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Literární noviny

Megaboard

1000 x 200 px
cena za týden:

8 000 kč

Branding

380 x 235 px
cena za týden:

6 000 kč 

square

250 x 250 px
cena za týden:

5 000 kč 

Medium 
rectangle

300 x 250 px
cena za týden:

3 000 kč 

full Banner

468 x 60 px
cena za týden:

2 000 kč 

leaderboard

745 x 100 px
cena za týden:

5 500 kč

www.literarky.cz

Web www.literarky.cz přináší 
nejen Literární noviny v elektronické 
podobě, a to i pro čtečky, ale i mnoho 
zajímavých informací ze světa kultury, 
umění, politiky a společenského dění 
včetně blogů a komentářů. Průměrná 
návštěvnost stránek je  podle Goggle 
Analytics 350.000 návštěv měsíčně 
a jejich počet neustále roste.

header

350 x 100 px
cena za týden:

6 000 kč

skycraper

300 x 600 px
cena za týden:

8 000 kč


