
24 500 Kč3 inzeráty Standard

Cena

Balíček inzerátů na Jobs.cz - STANDARD

4 790 KčStandard

Cena Popis funkce

pravidelná aktualizace
inzerátu
možnost prodloužení
doby prezentace inzerátu

Inzerát na Prace.cz

8 990 KčStandard

Cena

7 390 KčLight

Popis funkce

pravidelná aktualizace
inzerátu
možnost prodloužení
doby prezentace inzerátu

Inzerát na Jobs.cz 

.

Balíček inzerátů na Prace.cz - STANDARD

11 800 Kč3 inzeráty Standard

Cena

18 200 Kč5 inzerátů Standard

9 990 Kč3 inzeráty Standard

Cena

20 500 Kč3 inzeráty STANDARD

Cena

1

Ceník služeb

Uvedené ceny jsou bez DPH. Tato nabídka je platná od 1. 1. 2023

8 990 KčJobsTip

Cena

3 900 Kč (Finance)

4 900 Kč (IT/Telco)
Odborné portály

Zvýraznění inzerátu na Jobs.cz

4 790 KčSuperMax

Cena

Zvýraznění inzerátu na Prace.cz

U zvýraznění SuperMax je inzerát zvýrazněn v tom oboru a lokalitě, 
do kterých byl zadán.

Ceny platí pro inzerát vystavený pro jednu lokalitu (místo pracoviště). 
Cena za každý další měsíc prodloužení inzerátu Standard je 5 390 Kč. 
Tato zvýhodněná cena se váže pouze k ceně za inzerát a ne k ceně 
příplatku za lokality. Pokud je nad inzerátem více než jedna lokalita, 
příplatek za lokality se násobí počtem prodloužených měsíců a přičte 
k výsledné ceně za inzerát. Příplatek za lokality se řídí dle ceníku 
v Teamiu.

Inzeráty můžete čerpat během 3 měsíců ode dne zakoupení. 
Standardní doba prezentace inzerátu je 1 měsíc s automatickou 
týdenní aktualizací. Příplatek za lokality se řídí dle ceníku v Teamiu.

U zvýraznění JobsTip a Nabídka týdne je inzerát zvýrazněn v tom 
oboru a lokalitě, do kterých byl zadán.

Inzeráty můžete čerpat během 3 měsíců ode dne zakoupení. 
Standardní doba prezentace inzerátu je 1 měsíc s automatickou 
týdenní aktualizací. Příplatek za lokality se řídí dle ceníku v Teamiu.

Inzeráty můžete čerpat během jednoho roku ode dne zakoupení. 
Standardní doba prezentace inzerátu je 1 měsíc s automatickou 
týdenní aktualizací. Příplatek za lokality se řídí dle ceníku v Teamiu. Inzeráty můžete čerpat během jednoho roku ode dne zakoupení. 

Standardní doba prezentace inzerátu je 1 měsíc s automatickou 
týdenní aktualizací. Příplatek za lokality se řídí dle ceníku v Teamiu.

Cena platí pro inzerát vystavený pro jednu lokalitu (místo pracoviště). 
Cena za každý další měsíc prodloužení je 2 875 Kč. Tato zvýhodněná 
cena se váže pouze k ceně za inzerát a ne k ceně příplatku za 
lokality. Pokud je nad inzerátem více než jedna lokalita, příplatek za 
lokality se násobí počtem prodloužených měsíců a přičte k výsledné 
ceně za inzerát. Příplatek za lokality se řídí dle ceníku v Teamiu. 

Balíček inzerátů na Jobs.cz - STANDARD 
s čerpáním 3 měsíce 

Balíček inzerátů na Prace.cz - STANDARD 
s čerpáním 3 měsíce 

LMC s.r.o., Dock in Five,
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, 
Tel.: +420 224 810 055, www.lmc.eu 



Prohledávání databáze CV

7 100 Kč

1 490 Kč

13 000 Kč

28 800 Kč

46 000 Kč

50

10

100

250

500

Počet CV za rok Cena

3 brigády

1 brigáda

1 350 Kč

490 Kč

6 000 Kč15 brigád

7 990 Kč1 + 1

CenaCena

Uvedené ceny jsou bez DPH. Tato nabídka je platná od 1. 1. 2023.2

11 100 Kč

4 390 Kč

3 inzeráty

1 inzerát

Počet inzerátů Cena

3 990 Kč1 inzerát na 30 dní

Cena

Inzerát na Atmoskop.cz

Inzerce v mobilní aplikaci 
Práce za rohem

Balíček brigád na Jobs.cz, Prace.cz 
a Práce za rohem

Inzerát na Prace.cz a inzerát v aplikaci 
Práce za rohem

Inzerát je vystaven standardně na 30 dní. Možnost zakoupení vyšších 
služeb pro Atmoskop.cz přes obchodníka LMC.

35 900 KčKOMBI 5

Cena

  5 Jobs.cz
10 Prace.cz

10 PZR/Atm *

59 900 KčKOMBI 10

Maximální počet 
inzerátů

10 Jobs.cz
20 Prace.cz

20 PZR/Atm *

95 000 KčKOMBI 20
20 Jobs.cz

40 Prace.cz
40 PZR/Atm *

125 000 KčKOMBI 40
40 Jobs.cz

80 Prace.cz
80 PZR/Atm *

137 900 KčKOMBI 60
  60 Jobs.cz

120 Prace.cz
120 PZR/Atm *

195 000 KčKOMBI 100
100 Jobs.cz

200 Prace.cz
200 PZR/Atm *

Inzeráty můžete čerpat během jednoho roku ode dne zakoupení. 
Inzeráty se čerpají v poměru 2:1:1:1. Standardní doba prezentace 
inzerátu je 1 měsíc na všech portálech a s automatickou týdenní 
aktualizací na Jobs.cz a Prace.cz. Příplatek za lokality se řídí dle 
ceníku v Teamiu. Balíček má platnost 12 měsíců.

*PZR je Práce za rohem, Atm je Atmoskop.cz

Balíček inzerátů na Jobs.cz, Prace.cz,
Práce za rohem a Atmoskop.cz - KOMBI

Kusové předplatné CV můžete čerpat po dobu 1 roku od data 
zakoupení balíčku.

Cena je platná pro inzerát vystavený do jedné lokality (místo 
pracoviště). Možnost vystavit i v jiných lokalitách na Prace.cz a to za 
příplatek 2 150 Kč. V mobilní aplikaci Práce za rohem nelze inzerát 
vystavit do další lokality jako je místo pracoviště.

Inzeráty můžete čerpat po dobu 1 roku od data zakoupení balíčku.
V nabídce Teamia navíc akční balíček 3 inzerátů s dobou čerpání 
3 měsíce za 8 300Kč.

Prace.cz 490 Kč

Jobs.cz 990 Kč

Práce za rohem 290 Kč

Logo v detailu jednoho inzerátu
Cenavystaveného na

Logo se objeví v detailu inzerátu, ke kterému je objednané. Platí po 
standardní dobu platnosti inzerátu.

Brigády můžete čerpat během jednoho roku ode dne zakoupení. 
V rámci jedné brigády lze zadat jen 1 místo pracoviště. Každé další 
místo pracoviště bude zpoplatněno jako nová brigáda. Balíček má 
platnost 12 měsíců. Brigáda je vystavena na Jobs.cz, Práce.cz 
a Práce za rohem.

LMC s.r.o., Dock in Five,
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, 
Tel.: +420 224 810 055, www.lmc.eu Ceník služeb



39 000 KčFiremní profil

Cena

Firemní profil

od 75 000 KčStandard 

Karierní stránky Cena

Kariérní stránky

.3

Kreditní předplatné inzerce Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem - PREMIUM 500+

231 000 KčPREMIUM 500+

Cena

462 Kč500

Počet kreditů Cena dokupu

Za jeden inzerát na Prace.cz, nebo Práce za rohem se odečte 1 kredit za každou lokalitu, na Atmoskop a na Techloop 2 kredity a na Jobs.cz 
3 kredity za každou lokalitu. Lokalitou je myšleno místo pracoviště. Za zveřejnění brigády se odečte 1 kredit za každou lokalitu. Brigáda se objeví 
na Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem. Zahraniční portály mají zvlášť svůj kreditový systém dle ceníku jednotlivých portálů v každé zemi. Jako 
bonus získáte zdarma službu „Logo na výpisu inzerátů“ na jeden rok. Pokud vyčerpáte všechny kredity ještě před uplynutím časového období, 
můžete si snadno dokoupit další za stanovenou jednotkovou cenu.
Převody kreditů:
• Dokoupené kredity se při obnovení kontraktu převádějí do dalšího roku. Přičtou se k základním kreditům v novém kontraktu.
• Zbylé základní kredity se nepřevádí a standardně platí 12 měsíců.

Zahraniční inzerce

Medailonek v detailu jednoho inzerátu

Portál CenaKrajina Cena

Slovensko Profesia.sk 3 184 Kč

Ukrajina Rabota.ua 8 358 Kč

Rumunsko Bestjobs.ro 8 358 Kč

35 900 + 5 500 KčKOMBI 5 + TEAMIO KOMBI

Cena

Balíček inzerátů KOMBI + TEAMIO KOMBI

59 900 + 11 000 Kč

95 000 + 22 000 Kč

125 000 + 44 000 Kč

Poznámka

KOMBI 10 + TEAMIO KOMBI

KOMBI 20 + TEAMIO KOMBI

KOMBI 40 + TEAMIO KOMBI

Do 15 uživatelů, do 6000 uchazečů v DBu**

*Platnost služby TEAMIO KOMBI je 14 měsíců. Po vyčerpání posledního inzerátu ze zakoupeného balíčku se platnost služby 
TEAMIO KOMBI zkracuje na 62 dní.  
**V případě, že během období, kdy máte služby TEAMIO KOMBI aktivní, dojde po dobu delší než jeden měsíc k překročení limitu 6000 unikátních 
uchazečů, bude vás kontaktovat odpovědný garant, který s vámi vyřeší navýšení limitu.   
• Balíček inzerátů KOMBI je možné vyčerpat do 1 roku.  
• Kompletní funkce TEAMIO KOMBI můžete užívat pouze po dobu platnosti společně zakoupeného balíčku Kombi (max. 12 měsíců). 
Pokud do 2 měsíců od vystavení posledního inzerátu z balíčku nekoupíte nový balíček TEAMIO KOMBI, přejde Teamio opět do verze Teamio POSTING. 
To například znamená, že uchazeči z neaktivních náborů budou smazáni.

Firemní profil je profesionální vzhled inzerátů na Jobs.cz a Prace.cz. 
Cena zahrnuje prezentaci po dobu 12 měsíců*. Firemní profil lze 
svépomocně a jednoduše zadat přímo v Teamiu zdarma. 

*Součástí firemního profilu jsou firemní medailonky, které lze 
neomezeně využívat po dobu platnosti firemního profilu.

Cena zahrnuje využití designové prezentace po dobu 12 měsíců. 

790 Kč

1 590 Kč

Prace.cz

Jobs.cz

Vystaveného na Cena

29 000 KčNeomezený balíček medailonků - 1rok

Neomezený balíček medailonků - 3 měsíce 11 900 Kč

Medailonek se objeví v detailu inzerátu, ke kterému je objednaný. 
Platí po standardní dobu platnosti inzerátu. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Tato nabídka je platná od 1. 1. 2023

Ceník služeb
LMC s.r.o., Dock in Five,
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, 
Tel.: +420 224 810 055, www.lmc.eu 


