
Vydává

•	Komora	auditorů	České	republiky,	www.kacr.cz

Vychází

•	 10x	ročně

•	 v	nákladu	2300	ks

•		 tištěná	verze	28–36	stran	

•		elektronická	příloha	časopisu	Auditor

Předplatné

•	 roční	předplatné	950	Kč	vč.	DPH		
+	poštovné	

•	 jednotlivé	výtisky	lze	zakoupit	za	95	Kč

Čtenáři

•		auditoři	a	asistenti	auditora	zapsaní		
v	Komoře	auditorů	ČR

•		účetní	a	daňoví	poradci

•	 odborníci	orientovaní	na	ekonomiku	a	finance

•		podnikatelé	a	management	podniků	a	firem

•	 vysokoškolští	učitelé	a	studenti

Obsah

•		aktuální	informace	z	oblasti	auditu	
	 a	účetnictví

•	 odborné	články	na	téma	audit,	účetnictví,		
daně	a	právo

•		 vybrané	novinky	v	české	legislativě

•	 aktuality	z	oblasti	auditu	a	účetnictví	v	EU	a	ve	světě

Témata
V	jednotlivých	číslech	vycházejí	tématické	bloky	popisu-
jící	specifika	auditu	a	účetnictví	v	určitém	odvětví	či	obo-
ru.	Na	rok	2018	jsou	plánována	např.	témata:	

•		Audit	v	neziskovém	sektoru

•	 Výbory	pro	audit

•	 Daně

•	 Corporate	governance

•	 Odhady	v	účetnictví

•	 IT	v	auditu

•	 Výnosy

•	 Právo	obchodních	společností

Auditor – odborný časopis nejen o auditu 

časopis Komory auditorů České republiky    číslo 7/2016

aktuality • informace z komory • stanoviska, názory, diskuze
• nabídka vzdělávacích akcí • auditorské postupy • vybrané účetní
problémy • daňová a právní problematika • informace ze zahraničí

Téma: Veřejný sektor           

časopis Komory auditorů České republiky    číslo 2/2017

aktuality • informace z komory • stanoviska, názory, diskuze
• nabídka vzdělávacích akcí • auditorské postupy • vybrané účetní
problémy • daňová a právní problematika • informace ze zahraničí

Téma: Daňové a účetní novinky – část I      

časopis Komory auditorů České republiky    číslo 9/2015

aktuality • informace z komory • stanoviska, názory, diskuse
• nabídka vzdělávacích akcí • auditorské postupy • vybrané účetní
problémy • daňová a právní problematika • informace ze zahraničí

Téma: Nemovitosti – část I



obálkA

2.	strana		 19 500 Kč
3.	strana	 19 500 Kč
4.	strana		 24 000 Kč 210	x	297 210	x	297 165	x	122 80	x	122

vnitřní listy 8 400 Kč 4 200 Kč 2 100 Kč

vložená inzerce  10 000 Kč	za	1	dodaný	list	A4,	od	3	listů	A4	cena	dle	dohody.	Tisk	vkladu	můžeme	zajistit.

slevA zA opAkování
•	 Sleva 10 %	za	opakování	inzerátu	ve	všech	číslech	časopisu,	případně	dohodou.
•	 Pro agentury:		agenturní	provizi	neposkytujeme.

Ceny jsou bez DPH.

Ceník inzerCe

časopis auditor 
Vydává Komora auditorů České republiky od roku 1994. Časopis vychází 10x ročně v nákladu 2300 výtisků.

Informace o časopise, předplatném a možnostech inzerce jsou na webových stránkách komory www.kacr.cz. 

předlohy inzerátů

Časopis je plnobarevný, tištěný ofsetem na matné křídě. Formát A4, vazba V1.

1)		 Hotové předlohy	přijímáme	v	kompozitním	PDF,	v	tiskovém	rozlišení,	barvy	CMYK.		
Celostránkové	inzeráty	ve	formátu	A4	+	3	mm	na	ořez,	pasovací	značky.

2)	 Nepřipravené podklady	graficky	zpracujeme.	Stačí	dodat	texty	ve	Wordu,	obrázky,	loga,	fotografie	v	tiskové		 	
kvalitě	ve	formátech	JPEG,	TIF,	EPS,	PDF.	Cena	dohodou.

Inzerci zajišťuje: Infomedia	spol.	s	r.o.,	Otradovická	731/11,	142	00	Praha	4, IČ:	45786500

kontakt:	Jarmila	Melichová,	mobil	607	972	085,	e-mail:	infomedia@infomedia.cz

KontaKt

číslo objednávky  předlohy inzerátů materiály na vklad expedice

1 19.	1. 25.	1. 29.	1. 22.	2.

2 16.	2. 22.	2. 26.	2. 22.	3.

3 16.	3. 22.	3. 26.	3. 19.	4.

4 13.	4. 19.	4. 23.	4. 18.	5.

5 11.	5. 17.	5. 21.	5. 14.	6.

6 8.	6. 14.	6. 18.	6. 12.	7.

7 7.	9. 13.	9. 17.	9. 11.	10.

8 5.	10. 11.	10. 15.	10. 8.	11.

9 2.	11. 8.	11. 12.	11. 6.	12.

10 30.	11. 6.	12. 10.	12. 8.1.2019

harmonogram pro roK 2018


