
Ceník inzerce
Ceny platné od října 2022



Na jihozápadě Moravy, v kraji Vysočina, leží okres Třebíč. Spolu s přilehlými obcemi okresů Jihlava, Žďár nad 
Sázavou, Brno-venkov, Znojmo a Jindřichův Hradec se jedná o území, kde žije na 130 000 obyvatel. Více než 
polovina z nich si týden co týden přečte Horácké noviny.

Horácké noviny jako list jihozápadní Moravy vycházející každý čtvrtek, aby uspokojily zájem svých čtenářů 
o to, co je nového, co se stalo a co lze očekávat.

Přinášejí aktuální, nezávislé a otevřené regionální zpravodajství ze světa politiky, ekonomiky, kultury a spor-
tu, slouží jako zrcadlo společenského života a poskytují svým čtenářům přehledný a co nejúplnější servis.

Výrazným motivátorem obliby listu je řádková inzerce s velmi dobrou odezvou. Solidní čtenářská obec a roz-
sah pokrytí lákají subjekty se zájmem o funkční inzerci plošnou.

Letitý a vlastně tradiční zájem o Horácké noviny dokládá košatý předplatitelský kmen, který tvoří zhruba 
40% týdenního nákladu 17 000 výtisků.

Čtenáři mají též možnost elektronického předplatného. Virtuální prostředí je pro Horácké noviny perspektiv-
ním a zajímavým prostorem. Vysoké návštěvnosti se těší webové stránky periodika a do podvědomí přede-
vším mladších čtenářů se úspěšně usazuje facebookový profil Horáckých novin.

To vše je nesmírně zavazující pro celou redakci a vydavatele.

Předchůdce Horáckých novin, noviny Jiskra, vycházely od roku 1919. V roce 1990, s nástupem nového 
společenského řádu, se název změnil na Horácké noviny.

Od 1. února 2010 vydává Horácké noviny společnost Yashica s.r.o. Tento fakt lze považovat za mezník 
v historii listu. Od toho data jdou noviny cestou vyváženosti a pozitivní otevřenosti, cestou moderních 
vydavatelských technologií, s ambicemi být úspěšným, uznávaným a čteným regionálním periodikem.

Horácké noviny patří mezi trojici nejsilnějších regionálních periodik v České republice. Silnou pozici mají ze-
jména na venkově, kam směřují dvě třetiny nákladu. K tomu přispívá především zájem redakce o komunální 
politiku a osobní účast redaktorů na společenském dění v obcích okresu. Čtenářsky i publicisticky významně 
zasahují i mimo okres, a to hlavně na Moravskokrumlovsko, Velkomeziříčsko či Dačicko. Důkazem správnosti 
naší cesty jsou i oblíbená červnová Road show po obcích Třebíčska, kde získáváme tak potřebnou zpětnou 
vazbu, a v neposlední řadě zažíváme i nezapomenutelná setkání s našimi čtenáři.

Horácké noviny sází i na spolupráci s podnikatelskou sférou nejen na Třebíčsku. Těmto našim partnerům 
dokážeme nabídnout komplexní reklamní kampaně s dopadem na významnou část obyvatelstva Třebíčska.

Z historie po současnost

Horácké noviny
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Vedle loga
Š 51 × V 65 mm

3.779 Kč (114 Kč / cm2)

Podval
Š 161 × V 35 mm

4.283 Kč (76 Kč / cm2)

Pod logem
Š 89 × V 35 mm

2.367 Kč (76 Kč / cm2)

Podval
Š 106 × V 35 mm

2.820 Kč (76 Kč / cm2)

Podval
Š 216 × V 70 mm

11.491 Kč (76 Kč / cm2)

Podval
Š 51 × V 35 mm

1.357 Kč (76 Kč / cm2)

Titulní strana

PR články mohou být otištěny až od strany 2.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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Pod logem 
Š 89 x V 35 mm

PR články mohou být otištěny až od strany 2.

Podval 
Š 161 x V 35 mm 

Podval 
Š 106 x V 35 mm 

Podval 
Š 51 x V 35 mm 

Ceny plošné inzerce na vyžádání. Email: inzerce@horackenoviny.com
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Celá strana
Š 273 × V 385 mm

34.684 Kč (33 Kč / cm2)

1/8 strany
Š 135 × V 96 mm

4.925 Kč (38 Kč / cm2)

Polovina strany
Š 273 × V 191 mm

17.207 Kč (33 Kč / cm2)

1/16 strany
Š 89 × V 70 mm

2.367 Kč (38 Kč / cm2)

1/4 strany
Š 135 × V 191 mm

9.798 Kč (38 Kč / cm2)

Šířky sloupců
1 sloupec — 43 mm

2 sloupce — 89 mm

3 sloupce — 135 mm

4 sloupce — 181 mm

5 sloupců — 227 mm

6 sloupců — 273 mm

Inzertní strany 6, 7, 8, 9

Za plošnou inzerci v barvě bude účtován příplatek 20 %.
Strany 8, 9 jsou pouze černobílé.
Cena PR článků je stejná jako cena plošné inzerce.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Cena PR článků je stejná jako cena plošné inzerce.

Celá strana 
Š 273 x V 385 mm 

1/8 strany 
Š 135 x V 96 mm 

1/16 strany 
Š 89 x V 70 mm 

1 sloupec 

2 sloupce 

3 sloupce 

4 sloupce 

5 sloupců 

6 sloupců

43 mm 

89 mm 

135 mm 

181 mm 

227 mm 

273 mm 

- 

- 

- 

- 

- 

-

Šířky sloupců

Polovina strany 
Š 273 x V 191 mm 

1/4 strany 
Š 135 x V 191 mm 

Ceny plošné inzerce na vyžádání. Email: inzerce@horackenoviny.com
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Vzpomínka, blahopřání, smuteční oznámení

Řádková inzerce

Poděkování

Vzory

Cena bez snímku 340 Kč 
1 snímek 340 Kč + 150 Kč 
2 snímky 340 Kč  + 300 Kč

Soukromé 400 Kč 
Komerční 600 Kč

Uzávěrky řádkové inzerce jsou shodné s uzávěrkami inzerce plošné. (Viz „Všeobecné podmínky“, str. 11 tohoto ceníku). 
Tučné písmo nebo rámeček u soukromé inzerce – příplatek 100 % z ceny inzerátu. 
Ceny řádkové inzerce jsou uvedeny včetně DPH.

Soukromá Komerční

P r o d á m k r m n é b r a m b o r y . T : 1 2 3 4 1 100 Kč 200 Kč

5 6 7 8 9 2 120 Kč 240 Kč

3 140 Kč 280 Kč

4 160 Kč 320 Kč

5 180 Kč 360 Kč

6 200 Kč 400 Kč

7 220 Kč 440 Kč

8 240 Kč 480 Kč

9 260 Kč 520 Kč

10 280 Kč 560 Kč

11 300 Kč 600 Kč

12 320 Kč 640 Kč

13 340 Kč 680 Kč

14 360 Kč 720 Kč

15 380 Kč 760 Kč

Fotografie v šíři 1 sloupce 50 Kč 100 Kč

Manipulační poplatek 50 Kč 50 Kč

Řádková inzerce

verš 
 
Dne X.X.XXXX uplyne X roků, 
kdy nás navždy opustil/a 
milovaný/á manžel/ka, 
tatínek/maminka, 
dědeček/babička, 
pradědeček/prababička, 
pan/paní 
Jméno Příjmení 
z (obec/město). 
S láskou a úctou 
vzpomíná rodina.

Už je to pěkná řádka let, co vy dva spolu, brázdíte svět. 
Když jste si prstýnky z lásky dali, úctu a věrnost si slibovali. 
Manželský slib jste nevzali zpět, i když je tomu dlouhých XX let. 
Tak jako kdysi ať vám v srdci zvony znějí .

Dne X.X.XXX oslaví zlatou svatbu manželé 
Jana a Pavel Novákovi 
z Čikova. 
Do dalších společných let přejeme zdraví, štěstí a lásku.

Vzor vzpomínky: Vzor blahopřání k výročí svatby:



Informace
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Technické údaje, slevy

Technické údaje

Sazební obrazec 273 × 385 mm 
Počet sloupců  1 2 3 4 5 6 
Šíře sloupců v mm  43 89 135 181 227 273 
Periodicita každý čtvrtek 
Pravidelný počet stran (minimálně) 20 stran 
Strany s možností tisku v barvě 1+20, 6+7, 12+13, 16+17
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Varianta A 

Grafická inzerce 
s proklikem na libovolný odkaz 

5.000,- Kč/týden 
 
 
 

******************************************************** 
 
 
 

Varianta B 

PR článek s fotografií 
a grafickou inzercí 

s vlastní URL adresou 
www.horacke-noviny.com/clanky/XXX 

7.000,- Kč/týden

Ceník internetové reklamy

Máte zájem o individuální nabídku? 
Kontaktujte nás na emailu 

inzerce@horackenoviny.com



* v popisu textu je možné označit vaši Facebookovou skupinu, vytvořenou událost, či odkaz na Vaše internetové stránky. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Varianta A 

1x zveřejnění grafické inzerce na hlavní zdi 
- textový popis* 

- možnost zvolit si datum a čas vydání 
500,- Kč 

 
3x zveřejnění grafické inzerce na hlavní zdi 

- textový popis* 
- možnost zvolit si data a časy vydání 

1.300,- Kč
 

 
 

******************************************************** 
 
 
 

Varianta B 

Úvodní fotografie profilu
- našim fanouškům se zobrazí změna úvodní fotografie

- následně zde bude zveřejněna po dobu 30 dní od zveřejnění
10.000,- Kč

Ceník inzerce na Facebooku

Ceník facebookové inzerce Facebook.com/Horacke.noviny
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Máte zájem o individuální nabídku? 
Kontaktujte nás na emailu 

inzerce@horackenoviny.com
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Horácké noviny, 
týdeník západní Moravy
 
Redakce: Karlovo nám. 26/20, Třebíč 674 01

Objednávky předplatného: 568 858 720

Objednávky inzerce: 568 858 711

Distribuce: PNS a.s.,

Distribuce pro předplatitele: Česká pošta, s. p.

Náklad: 17.000 výtisků týdně

Remitenda: 15%



Všeobecné podmínky

Objednávání a zveřejňování inzerce se 
řídí následujícími obchodními podmín-
kami. Od níže uvedených podmínek 
je možné se odchýlit pouze na základě 
písemné dohody nebo smlouvy.

1. Zadání inzerce

Vydavatel přijímá ke zveřejnění inzerci 
(inzeráty, články PR a vkládanou re-
klamu) pouze na základě písemné ob-
jednávky (fax, e-mail, osobní jednání) 
potvrzené zadavatelem nebo na zákla-
dě uzavření smlouvy.

Společně s objednávkou zadavatel 
předloží podklady k inzerci. Objed-
návka musí vždy obsahovat úplné 
obchodní jméno a sídlo zadavatele, 
IČO, DIČ, u fyzických osob rodné číslo 
(s údaji bude nakládáno podle zákona 
č. 101/2000 sb. o ochraně osobních 
údajů), bankovní spojení a konkrét-
ní požadavky, týkající se zveřejnění 
inzerce.

Zadavatel je zodpovědný za včasné 
dodání podkladů, právní přípustnost 
textových podkladů a předání bez-
chybných podkladů pro tisk.

Vydavatel není povinen u předlože-
ných podkladů zjišťovat, zda jimi nej-
sou porušována práva třetích osob.

2. Zveřejnění inzerátu 
     a vrácení podkladů

Vydavatel zaručuje pro daný titul stan-
dardní kvalitu otištění v rámci mož-
ností dodaného podkladu a používané 
technologie.

Dodatečné změny, zasílání korektur 
a obtahů je možné pouze na zákla-
dě písemné žádosti zadavatele. Tuto 
žádost musí oddělení inzerce potvrdit. 
Pokud zadavatel neoznámí nesouhlas 
s redakční úpravou inzerátu v ur-
čeném termínu, předpokládá se, že 
s úpravou souhlasí.

Podklady dodané pro tisk inzerce se 
zadavateli vracejí pouze na vyžádání, 
po zaplacení zakázky.

3. Uzávěrka zadání inzerce

U standardních zakázek je uzávěrka 
pro čtvrteční vydání vždy pondělí  
daného týdne do 10.00 hodin. 
 

4. Umístění a úpravy 
     zadané inzerce

Pokud není písemně sjednán přesný 
termín zveřejnění, uveřejní vydavatel 
inzerci v nejbližším možném termínu.

Umístění inzerce a termín zveřejnění 
zaručuje inzertní oddělení pouze tehdy, 
pokud je zadaná inzerce zpětně potvr-
zena a zadavatel za konkrétní inzerci 
zaplatí podle ceníku.

Vydavatel si vyhrazuje právo upravit 
rozměr inzerce z důvodu optimálního 
sestavení tiskové stránky nebo upravit 
rozměry inzerce, které neodpovídají 
standardu sazby, na nejbližší rozměr 
běžně používané šíře sloupců.

Cena typografické a grafické úpravy 
inzerce je řešena individuální dohodou. 

5. Právo odmítnout 
     zveřejnění inzerce

Vydavatel si vyhrazuje právo odmít-
nout zakázku z důvodu obsahu, pů-
vodu nebo technické formy, jestliže je 
v rozporu se zákony, úředními předpi-
sy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo 
jestliže poškozuje dobré jméno vydava-
tele či redakce titulu.

Vydavatel nemusí zadavateli zdůvod-
ňovat, proč odmítá inzerci přijmout.

Vydavatel si vyhrazuje právo nepři-
jmout objednávku inzerce od zadava-
tele, který dluží za dříve uveřejněnou 
inzerci, případně pozastavit plnění až 
do úplného zaplacení dlužné částky. 
Toto opatření může vydavatel uplatnit 
i v průběhu dlouhodobé reklamní 
kampaně, pokud zadavatel nesplní své 
závazky.

6. Neplnění zakázky

Pro případ vyšší moci je inzertní oddě-
lení zbaveno závazků k plnění zakázek 
a poskytování náhrad škody.

7. Placení inzerce

Vydavatel účtuje ceny podle platného 
ceníku, není-li ve výjimečných přípa-
dech předem stanoveno jinak.

Pokud se nejedná o platbu předem, 
fakturuje inzertní oddělení cenu in-
zerce po jejím zveřejnění. Faktura se 
zasílá zadavateli vždy s naskenovanou 
stranou novin s otištěnou inzercí.

Při větším objemu zakázky, kdy se 
strany dohodnou na množstevní slevě, 
je podmínkou jejího uplatnění dodržení 
celého objemu zakázky.

V opačném případě množstevní sleva 
zaniká a úhrada bude fakturována 
v plné výši dle platného ceníku.

Faktura je splatná do 10 kalendářních 
dnů ode dne vystavení.

Neuvede-li zadavatel přesný rozměr 
inzerce a ponechá rozhodnutí na in-
zertním oddělení, je podkladem pro 
fakturaci skutečný tiskový rozměr 
inzerátu.

Existují-li odůvodněné pochybnosti 
o platební neschopnosti zadavatele, je 
inzertní oddělení oprávněno požadovat 
úhradu za objednanou inzerci předem 
v plné výši (hotově nebo bankovním 
převodem na účet vydavatele).

V případě, že dojde ze strany zadava-
tele k prodlení s úhradou faktury, je 
vydavatel oprávněn požadovat úhradu 
úroků z prodlení.

Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit 
na inzerci smluvní ceny.

8. Reklamace – náhradní plnění

Zadavatel má v případě otištění zcela 
nebo zčásti nečitelné, nesprávné nebo 
neúplné inzerce z důvodů zaviněných 
vydavatelem, právo na poskytnutí sle-
vy v rozsahu, v němž byl účel inzerátu 
omezen.

Zadavatel je oprávněn reklamovat tak, 
aby reklamace byla doručena vydava-
teli nejpozději sedmý kalendářní den 
po zveřejnění inzerce, jinak právo 
zadavatele na reklamaci zaniká.

9. Zrušení objednávky

Objednávku inzerce lze stornovat pou-
ze písemnou formou, nejpozději však 
do 10.00 hodin úterý daného týdne 
vydání inzerce.

Tyto všeobecné podmínky tvoří nedíl-
nou součást ceníku inzerce.

Od výše uvedených podmínek je 
možné se odchýlit pouze na základě 
písemné dohody nebo smlouvy.
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