
 

BALÍČEK INZERÁTŮ NA JOBS.CZ A PRACE.CZ 
- KOMBI 
Pomůžeme vám najít skvělé zaměstnance na dvou nejznámějších portálech 

 

 

 

 

Výhody pro vás 
• Sami si rozhodnete, jestli budete inzerovat na Jobs.cz nebo Prace.cz. 

• Vaše nabídky každý týden posuneme automatickou aktualizací ve výpisu pozic nahoru. 

• Cena již od 745 Kč za inzerát.  

Kdy inzerovat na Jobs.cz? 
• Inzerce na Jobs.cz vám pomůže obsadit vyšší odborné pozice, najít specialisty, manažery,  

oslovit studenty a absolventy VŠ.  

• Oslovíte více než 540 000 aktivních uživatelů, kteří ročně pošlou 2,5 milionu odpovědí na vystavené inzeráty. 

• Kariérní portál Jobs.cz zná 8 z 10 lidí v ČR.  

Kdy inzerovat na Prace.cz? 
• Inzerce na Prace.cz vám pomůže obsadit pracovní místa, u kterých záleží hlavně na praktických zkušenostech, 

schopnostech a dovednostech. 

• Oslovíte více než 550 000 aktivních uživatelů, kteří ročně pošlou 2 miliony odpovědí na Vaše inzeráty.  

• Portál Prace.cz zná 93 % uživatelů internetu se středoškolským a nižším vzděláním. 

 

Jak to vypadá? 

Ušetříte až 

82 % 
oproti 

jednorázové 
inzerci 

   



 

CENÍK 

 CENA 
MAXIMÁLNÍ POČET 

INZERÁTŮ 

KOMBI 40 99 000 KČ 40 JOBS.CZ / 80 PRACE.CZ 

KOMBI 60 109 000 KČ 60 JOBS.CZ / 120 PRACE.CZ 

KOMBI 100 149 000 KČ 100 JOBS.CZ / 200 PRACE.CZ 

 

• Inzeráty se čerpají v poměru 2:1. 

• Například z balíčku Kombi 40 můžete vystavit až 40 inzerátů na portál Jobs.cz nebo až 80 inzerátů na Prace.cz, 

případně jakoukoliv kombinaci v daném poměru (např. 30 inzeráty na Jobs.cz a 20 na Prace.cz). 

• Ceny platí pro inzerát vystavený do jedné lokality (místo pracoviště). Vystavení inzerátu do další lokality 

znamená odečet dalšího inzerátu z balíčku. 

• Inzeráty můžete čerpat během jednoho roku od doby zakoupení balíčku. 

• Dokup inzerátů v balíčcích je možné realizovat do konce platnosti služby a ceny inzerátů se řídí dle ceny 

inzerátů v nakoupeném balíčku. Nevyčerpané inzeráty na konci platnosti služby přepadávají. 

• Nabídka platí od 1. 1. 2020. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

 


