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ZPRÁVA Z AUDITU 1. POLOLETÍ 2015 

Za uvedené pololetí bylo v rámci periodického tisku ověřeno 153 

titulů, v sekci inzertních a účelových publikací pak 26 titulů. Všechny 

tituly splnily podmínky ověřování s výjimkou vydavatelství 

Strategic Consulting, s.r.o., kde byly zjištěny odchylky mezi 

nahlášenými údaji a údaji zjištěnými ověřováním. 

 

 

AKTUALIZACE SYSTÉMU CMS 

Byl aktualizován systém CMS pro zadávání hlášení o nákladech tisku 

na novou verzi a přizpůsobil se tím ještě více potřebám vydavatelů. 

V současnosti se pracuje také na nové webové prezentaci společnosti 

s novou grafikou a zpracováním pro tablety a mobilní telefony. 

 

 

 

ASMEA ČLENEM ABC ČR 

Dne 16. 2. 2016 vystoupila Asociace  komunikačních  agentur  AKA z 

pozice jednoho ze zakladatelů ABC ČR. Zároveň byl zvolen nový člen 

ABC ČR, a to Asociace mediálních agentur - ASMEA. 

 

 

METODICKÁ KOMISE 

V únoru proběhlo další jednání Metodické komise ABC ČR, kde byly 

vylosovány měsíce pro ověřování 2. pololetí 2015. 

 

 

FACEBOOK ABC ČR 

 

Nově najdete všechny 

důležité informace také 

na naší facebookové 

stránce ABC ČR. 

NOVINKY 

 

Od ledna je v našem 

systému ověřování nový 

titul Aha! pro ženy a 

další tituly již čekají na 

vstupní audit. 
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PŘEDSEDKYNĚ ABC ČR 

Valná hromada ABC ČR zvolila do funkce předsedkyně ABC ČR paní 

Simonu Jůzovou z vydavatelství Bauer Media, v.o.s. 

 

OVĚŘOVÁNÍ 2. POLOLETÍ 2015 

V březnu bylo zahájeno ověřování 2. pololetí 2015. O jeho výsledcích 

vás budeme informovat v příštím newsletteru. 

 

 

 

 

 

 

 

IF ABC ZMĚNILO SVŮJ NÁZEV 

Mezinárodní organizace IF ABC – International Federation of 

Audit Bureaux of Circulation upravila svůj název. Během let se 

v jednotlivých kancelářích ABC poskytované služby rozrůstaly díky 

nově vzniklým odvětvím, jako je ověřování vstupů na internet, 

venkovní reklama apod. Na základě toho došlo v loňském roce 

k úpravě názvu IF ABC. Nově zní celý název organizace The 

International Federation of Audit Bureaux of Certification. 

 

JSME VAŠÍM SPOLEHLIVÝM PARTNEREM 

PRO OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU 
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