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Ve Starém 
Lískovci se 
bude stavět

Vily 
rodiny 
Löw-Beer

Během 
zimy 
ušetřete

Foyer Janáčkova divadla. Foto: Centrum news / Daniel Kempský
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Tištìná inzerce: slevy, pøíplatky, vkládaná inzerce

ROZMÌR SLOUPCÙ (mezera mezi sloupci = 4 mm)

1 sl. = 46         2 sl. = 96  3 sl. = 146   4 sl. = 196 

CENTRUM news          jižní Morava 55    48        196 x 280 mm     53 760,-    70 000

          oblast          základní cena       lokální cena      formát 1/1 strany             cena 1/1 strany  náklad
              za 1mm/sl. za 1mm/sl.

Základní cena: cena pro klienty, kteøí využívají pro nákup inzertní plochy zprostøedkovatele. Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostøedkovatele. Ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH 21%.

SLEVY TIŠTÌNÉ INZERCE

Slevy za opakování:
3 x zveøejnìní ............. 5 %
6 x zveøejnìní ............. 7 %
12 x zveøejnìní ......... 10 %

VKLÁDANÁ INZERCE

Cena za vložení:
gramáž cena / ks (Kè)
do 10g/ks ............. 1,00
do 20g/ks ............. 1,10
do 30g/ks ............. 1,30
do 40g/ks ............. 1,50

Množstevní slevy:
množství/ks  100 000 200 000 320 000
sleva   5 %  7 %  10 %

Slevy za opakování:
poèet vkladù  3 x  4 x  5 x a více
sleva   3 %  5 %  7 %

PØÍPLATKY TIŠTÌNÉ INZERCE

Pøíplatek: za umístìní na titulní stranì 100 % (196 x 60mm) podval, 50 % (96 x 50mm) ucho (velikost max. do 1/8 strany)

UZÁVÌRKA PRO OBJEDNÁVKY A PODKLADY

Objednávka inzerce: 5 pracovních dnù pøed uveøejnìním dle umístìní
Pro podklady: 4 pracovní dny pøed uveøejnìním

STORNO POPLATKY

Od 5 pracovních dnù pøed uveøejnìním: 100 % 

Vložení prospektové pøílohy vyšší gramáže je nutno projednat s vydavatelem • 
Opakovací slevy vztahují zpravidla na vklady realizované na jednotlivé mutace v rámci 
jedné objednávky. Slevy mezi jednotlivými mutacemi se nesèítají • Množstevní sleva se 
vztahuje na vklady realizované zpravidla do celého vydání, pøípadnì do jednotlivých 
mutací vydání v rámci jedné objednávky • Vklady je možno po dohodì s vydavatelem 
distribuènì smìøovat do pøedem vybraných lokalit • Cena za distribuci neobsahuje 
cenu za dopravu z tiskárny. Cena za dopravuje fakturována zvlášť

CENÍK 2020

CENTRUM news REALITNÍ SPECIÁL      Brno  13    11        196 x 280 mm     12 320,-    45 000
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Formáty a ceny inzerce

12 zveøejnìní    

 Vložení pr  pøílohy vyšší gramáže je 

PØÍPLA
Pøíplatek:  

ATKYUZÁÁ
Objednávka inzerce:  

Pro podklady:

 

1/1
formát: 196 x 280 mm

cena: 53 760,-

2/3 Junior Page
formát: 146 x 220 mm

cena: 31 680,-

1/2
formát: 196 x 140 mm

cena: 26 880,-

1/3 A
formát: 196 x 90 mm

cena: 17 280,-

1/3 B
formát: 96 x 180 mm

cena: 17 280,-

1/4
formát: 196 x 70 mm

cena: 13 440,-

PODVAL tit. strana
formát: 196 x 60 mm

cena: 17 280,-

UCHO tit. strana
formát: 96 x 45 mm

cena: 8 640,-

2 sloupce
formát: 96 x 280 mm

cena: 26 880,-

1 sloupec
formát: 46 x 280 mm

cena: 13 440,-

1/8
formát: 196 x 35 mm

cena: 6 720,-

CENÍK 2020

CENTRUM news

04

Vydání říjen • 2018

Rozhovor na straně 12

Marek Ztracený:Koncerty v Brně mají 

nejlepší atmosféru
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Formáty a ceny inzerce

12 zveøejnìní    

  

PØÍPLA
Pøíplatek:  

UZÁÁ
Objednávka inzerce:  

Pro podklady:

 

12 zveøejnìnín

PØÍPLA
Pøíplatek:

UZÁÁ
Objednávka inzercee e:cc
Pro podklady:rr

1/1
formát: 196 x 280 mm

cena: 12 320,-

2/3 Junior Page
formát: 146 x 220 mm

cena: 7 260,-

1/2
formát: 196 x 140 mm

cena: 6 160,-

1/3 A
formát: 196 x 90 mm

cena: 3 960,-

1/3 B
formát: 96 x 180 mm

cena: 3 960,-

1/4
formát: 196 x 70 mm

cena: 3 080,-

2 sloupce
formát: 96 x 280 mm

cena: 6 160,-

1 sloupec
formát: 46 x 280 mm

cena: 3 080,-

1/8
formát: 196 x 35 mm

cena: 1 540,-

CENÍK 2020

REALITNÍ SPECIÁL
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Ve Starém Lískovci se bude stavět Vily 
rodiny Löw-Beer Během zimy ušetřete

Foyer Janáčkova divadla. Foto: Centrum news / Daniel Kempský
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Distribuce

CENTRUM news  Jihom. kraj       5 000  34   60 000  120   5 000   70 000

   SCHRÁNKY       SCHRÁNKY      STOJANY   PØÍMÁ DISTRIBUCE
            Distribuovaný      Poèet  Distribuovaný  Poèet distr.  Distribuovaný  Celk. distr.
            náklad       stojanù  náklad   míst   náklad    náklad 

Distribuovaný náklad do schránek

Distribuovaný náklad so stojanù

Distribuovaný náklad do kaváren a restaurací

86%

7% 7%

CENÍK 2020

CENTRUM news / REALITNÍ SPECIÁL

REALITNÍ SPECIÁL  Brno     30   45 000        45 000

CENTRUM news CENTRUM news REALITNÍ SPECIÁL

100%

Distribuovaný náklad do stojanù
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Webová inzerce www.centrumnews.cz

CENÍK 2020

 Typ banneru Formát v (px)  Formát v (px)  Garance zobrazení  Cena za 1 týden (Kè)  
     Desktop  Mobil   

A Billboard  970 x 250   320 x 100   25 000    4 500

B Square  336 x 280       25 000    2 300

C Half Page  300 x 600       25 000    2 800

D Wall Paper  360 x 900 (levý + pravý)     25 000    7 000 

 PR Èlánek               3 000
      
Opakovací slevy:     
    2 týdny    5%   
    3 týdny  10%   
    4 týdny  15%   
    5 a více... individuální sleva   
    Opakovací slevy se vztahují vždy  na stejný formát banneru    
      
 Podklady:   Za výrobu banneru si vydavatelství úètuje 300,- Kè. Hotové podklady musí být dodány nejpozdìji 
    2 pracovní dny pøed zaèátkem kampanì. Pokud zadavatel dodá hotové podklady pozdì nebo
    neodpovídajícím technickým parametrùm, nebude vydavatelství garantovat poèet impresí v kampani.
    
 Technické podmínky pro výrobu banneru:  JPG - RGB, velikost max 100 kB



Umístìní bannerù na www.centrumnews.cz

Umístìní bannerù

A Billboard   970 x 250 px

B Square  336 x 280 px

C Half Page  300 x 600 px

D Wall Paper  360 x 900 px

Billboard

Square
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Page
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Parametry návštìvnosti centrumnews.cz

CENÍK 2020

27,76%

44,74%

15,64%

6,28%
3,89% 1,68%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Věk 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 +

Vìková struktura návštìvnosti regionálního zpravodajského 
portálu www.centrumnews.cz

47,20%52,80%

muži ženy

Návštìvnost regionálního zpravodajského portálu 
www.centrumnews.cz podle pohlaví

73,09%

21,64%

2,40%
0,98% 0,97% 0,92%

Brno

Praha

Bratislava

Kuřim

Znojmo

Slavkov u Brna

Návštìvnost regionálního zpravodajského portálu 
www.centrumnews.cz podle místa 

53,19%

42,72%

4,09%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Desktop Mobil Tablet

Desktop

Mobil

Tablet

Pøístup na  regionální zpravodajský portál  
www.centrumnews.cz podle zaøízení

Mobil Desktop Tablet
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Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi 
obchodní spoleèností
CENTRUM MEDIA s.r.o. (dále jen „vydavatelství“) se sídlem Brno, Hlavní 1069/40, PSÈ 624
00, IÈ: 29353955, zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brnì, oddíl C, vložka 74707
a objednavateli pøi uveøejòování reklamy a jiné inzerce (dále spoleènì jen „reklama“):
a) v periodiku Centrum news a všech jeho mutacích
b) na internetovém serveru www.centrumnews.cz a realitním serveru www.bydletvbrne.cz
c) v ostatních tiskovinách a médiích vydávaných a provozovaných vydavatelstvím
d) v ostatních typech medií zprostøedkovatelsky nakupovaných
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují zveøejòování reklamy v periodikách, 
vydávanými
vydavatelstvím a v médiích, která jsou vydavatelstvím provozována nebo zprostøedkovatelsky 
nakupována pro umístìní reklamy.
Reklamou se pro úèely tìchto VOP rozumí pod písmenem a) a c) tištìná inzerce obsahující
sdìlení jiného subjektu než vydavatele nebo externí pøíloha. Reklama je zveøejòována 
za úplatu nebo jinou protihodnotu. V elektronických médiích uvedených pod písmenem b) se 
reklamou rozumí sdìlení jiného subjektu než provozovatele pøíslušného média, které netvoøí 
redakèní obsah pøíslušného média a je zveøejòováno za úplatu nebo jinou protihodnotu. 
V ostatních typech médií pod písmenem d) se rozumí všechny ostatním mediální nosièe, které 
jsou zprostøedkovatelsky využívány (nakupovány) pro objednavatele. Tím se rozumí on-line 
reklama, tisková reklama, venkovní reklama, eventy apod.
3. Objednavatelem se rozumí subjekt, který objednává zveøejnìní reklamy.
4. Nedílnou souèástí tìchto Všeobecných obchodních podmínek je ceník platný ke dni podání
objednávky s výjimkou ceny za reklamu zveøejnìnou v mimoøádných vydáních.
5. Právní vztahy, které nejsou upraveny tìmito VOP se øídí obèanským zákoníkem

II . Uzavøení smlouvy o reklamì a propagaci
1. Smlouva o reklamì a propagaci je inominátní kontrakt uzavøený podle § 1746 a násl. 
zákona è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku (dále jen NOZ).
2. Smlouva je uzavøena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního øádu je 
stranám ponecháno na vùli svobodnì si smlouvu ujednat a urèit její obsah (§ 1725 NOZ).
3. Považují-li strany smlouvu za uzavøenou, aè si ve skuteènosti neujednaly náležitost, již mìly 
ve smlouvì ujednat, hledí se na projev jejich vùle jako na uzavøenou smlouvu, lze-li, zvláštì 
s pøihlédnutím k jejich následnému chování, rozumnì pøedpokládat, že by smlouvu uzavøely 
i bez ujednání této náležitosti (§1726 NOZ). 
4. Z návrhu na uzavøení smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zøejmé, že ten, kdo jej èiní, má 
úmysl uzavøít urèitou smlouvu s osobou, vùèi níž nabídku èiní (§ 1731 NOZ).
5. Právní jednání smìøující k uzavøení smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné 

náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavøena jeho jednoduchým a nepodmínìným 
pøijetím, a pokud z nìho plyne vùle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka pøijata 
(§ 1732 NOZ).
6. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za urèenou cenu uèinìný pøi 
podnikatelské èinnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou 
vyèerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 NOZ).
7. Osoba, které je nabídka urèena, nabídku pøijme, projeví-li s ní vèas vùèi navrhovateli 
souhlas. Mlèení nebo neèinnost samy o sobì pøijetím nejsou (§ 1740 NOZ).

III. Platební podmínky, fakturace
1. Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit pro mimoøádná vydání jiné ceny než jsou uvedeny
v platném ceníku.
2. Splatnost ceny za reklamu je stanovena na 14 dnù ode dne vystavení faktury (daòového 
dokladu).
3. Objednavatel se zavazuje hradit cenu za reklamu spoleènì s DPH v souladu s ceníkem 
platným ke dni podání objednávky s výjimkou ceny za reklamu zveøejnìnou v mimoøádných 
vydáních.
4. Vydavatel se zavazuje posílat objednavateli reklamy spoleènì s fakturou doklad o uveøejnìné
reklamì (platí pro tištìná média). Doklad o uveøejnìné reklamì je poskytován formou 
výstøižku, kompletních stránek, celého výtisku, nebo jejich kopiemi. Mùže být dále dodáván 
formou elektronickou a to pøedevším ve formátech (PDF a JPG).
5. Vydavatel si vyhrazuje právo v pøípadì prodlení objednatele s úhradou ceny za reklamu
odmítnout realizaci dalších objednávek.
6. Vydavatelství mùže poskytnout reklamním agenturám a subjektùm, které jednají za svého
klienta (a pøitom taková to èinnost je pøedmìtem jejich podnikatelské èinnosti) slevu 
(agenturní
provizi) ve výši 15 % ze základní ceny reklamy bez DPH. Souèasnì je pøedpokladem pro nárok
agenturní provize doruèení objednávky a reklamních podkladù objednavatelem (reklamní
agenturou). Reklamní agentura je povinna na vyžádání vydavatele dodat výpis z obchodního
rejstøíku nebo živnostenský list, který prokáže pøedmìt podnikatelské èinnosti daného 
subjektu.
Vydavatel je oprávnìn odmítnout poskytnutí slevy objednavatelùm, u nichž vzniknou 
pochybnosti o výkonu jejich agenturní èinnosti.
7. Bude-li objednavatel i pøes upomínku vydavatelství v prodlení s úhradou svých splatných
závazkù vùèi vydavatelství, je vydavatelství oprávnìno rozhodnout, že nárok objednatele na
jakoukoliv slevu z ceny za reklamu sjednanou s vydavatelstvím zanikne. 
8. Vydavatelství je oprávnìno požadovat plnou èi èásteènou úhradu pøedem.
9. Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout s klientem individuální cenové podmínky
a individuální splatnost faktur.

CENÍK 2020
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Všeobecné obchodní podmínky

IV. Reklamace
1. Objednavatel má nárok u zcela nebo èásteèné nesprávného nebo nekompletního uveøejnìní
reklamy (dále jen vadné zveøejnìní) nebo externí pøílohy v tištìných médiích na slevu z ceny,
nebo na uveøejnìní náhradní reklamy. Toto právo je objednavatel povinen uplatnit do 10
pracovních dní ode dne vadného zveøejnìní reklamy. Pøi nedodržení tohoto termínu toto 
právo objednatele zaniká. Pokud vydavatelství neuveøejní náhradní reklamu v dohodnutém 
náhradním termínu, nebo pokud je náhradní reklama uveøejnìna opìt vadnì, má objednavatel 
nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.
2. V pøípadì dodání vadných podkladù objednatele, které vydavatelství nebylo schopno ani
pøi øádném plnìní svých povinností zjistit, nemá objednavatel žádný nárok na slevu z ceny
za reklamu nebo bezplatné uveøejnìní náhradní reklamy.
3. Vydavatelství odpovídá za škody v režimu § 2894 NOZ.
4. Korektury jsou objednavateli zasílány pouze na výslovnou žádost a pouze v pøípadì, kdy 
je to technicky a èasovì možné. Vydavatel stanoví objednavateli èasovou lhùtu na provedení 
korektur.
Pokud nejsou v této lhùtì korektury zaslány v písemné formì objednavateli je zveøejnìna
poslední zaslaná verze reklamy.

V. Ochrana dat
1. Zadavatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace a osobní údaje, které jsou
vzájemnì poskytnuty za úèelem realizace šíøení reklamy pøed jejich zneužitím v režimu zák. 
è. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajù.

VI. Rozhodèí doložka
1. Smluvní strany se podle zákona o rozhodèím øízení a o výkonu rozhodèích nálezù è. 216/1994 
Sb., v platném znìní dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti 
s ní, vèetnì sporù týkajících se jejího uzavøení, platnosti, následkù neplatnosti a ukonèení, 
budou rozhodovány s koneènou platností v rozhodèím øízení, a to pøed jediným rozhodcem  
JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D. se sídlem S.Crt. Fl4, Triq Ghar Qawqla Marsalforn MFN 1102, 
Gozo – Malta. Sudištìm pro ústní jednání a kontaktním místem rozhodce pro doruèování je  
kromì sídla rozhodce sudištì Moskva, 109378 UL.POLETAEVA FEDORA,d.17,k.1-94 Ruská 
federace a sudištì  Hlavní 40, 624 00 Brno. Kontaktním místem a místem doruèování pro 
rozhodce (podatelnou) jsou adresy sídla rozhodce a sudištì v Moskvì a v Brnì, stejnì jako datová 
schránka rozhodce  wtighee a jeho elektronická adresa lnedorost@seznam.cz, podle Jednacího 
øádu rozhodèího øízení. Smluvní strany tímto povìøují takto urèeného rozhodce k rozhodování 
všech sporù podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovnì prohlašují, že pøed podpisem 
rozhodèí smlouvy mìly a mají možnost seznámit se s Jednacím øádem rozhodèího øízení, jakož 
i s Poplatkovým øádem rozhodèího øízení, a také tak uèinily a uvedené dokumenty tak považují 
za nedílnou souèást této rozhodèí doložky, která váže i právní nástupce smluvních stran.

2. Rozhodèí øízení je neveøejné. Úèastníci se dohodli dle § 19 odst. 3 zákona o rozhodèím øízení 
na tom, že k projednání vìci samé není tøeba naøizovat jednání, jestliže ve vìci lze rozhodnout 
jen na základì úèastníky pøedložených listinných dùkazù; v tom pøípadì se rozhodèí øízení koná 
v sídle rozhodce. Pro doruèování se ve smyslu ustanovení § 44 zákona o rozhodèím øízení 
použijí pøíslušná ustanovení zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù. Pro pøípad, že pobyt úèastníka není znám nebo se úèastníkovi nepodaøilo doruèit 
písemnost, se smluvní strany dohodly, že rozhodce je oprávnìn ustanovit opatrovníka pro 
doruèování a v øízení tomuto úèastníkovi v souladu s ust. § 29 o.s.ø. Rozhodèí øízení konèí 
vydáním rozhodèího nálezu nebo usnesením. Rozhodèí nález lze vydat i bez jeho odùvodnìní, 
pokud se strany shodnou, že na jeho odùvodnìní netrvají a bude koneèný a pro strany závazný. 
V ostatním zde neuvedeném se rozhodèí øízení øídí vzorovým Jednacím øádem rozhodèího øízení 
a Poplatkovým øádem rozhodèího øízení, s nimiž se úèastníci seznámili a na nichž se dohodli, 
že je beze zmìn akceptují. Není podstatné, zda se spor bude týkat všech, nebo jen nìkterých 
úèastníkù této smlouvy.

1. OBECNÉ TECHNICKÉ INFORMACE TITULU
1.1 Rozmìry (formáty) zrcadla a sloupcù (v mm). Rozmìr zrcadla 210 x 297. Rozmìr sloupcù:

1. Sl. = 46 mm, 2 sl. = 96 mm, 3 sl. =146 mm, 4 sl. = 196 mm, mezera mezi sloupci = 4 mm.

1.2. Vlastnosti tiskové technologie: plnobarevný rotaèní èasopisecký ofset, papír – SC 56 g.

2. OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZPRACOVANÝCH PODKLADÙ
2.1. Druhy inzerátù a minimální rozmìry. Barevnost – celý produkt je plnobarevný (CMYK). 

Inzerce v žádné èásti není omezena èernobílou variantou. Rozmìr – libovolný násobek výšky 

v mm a poètu sloupcù (minimum doporuèujeme 40 mm/1 sl.).

2.2. Akceptovatelné inzertní podklady. Pøijímáme hotové inzertní podklady pouze v datové 

podobì.

2.3. Inzertní podklad obsahuje korektnì pøipravený PDF soubor, korektnì pøipravený EPS 

soubor, event. Barevný náhledový soubor (JPG), informace o výrobci inzertního podkladu              

(kontaktní osoba, telefonické a e-mailové spojení).

2.4. Komprimace inzertních dat: PDF soubory není nutno komprimovat, EPS soubory 

doporuèujeme komprimovat metodou „zip“, informaèní soubory není nutno komprimovat. 

2.5. Zpùsob dodání inzertních podkladù na e-mail.: grafi ka@centrumnews.cz, nosièe: CD, DVD
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