
Pravidla inzerce v informačním zpravodaji 
Naše Bohunice 

 
Základní informace 

 
Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice vydává pro občany informační zpravodaj Naše Bohunice. 
Zpravodaj vychází pravidelně jednou měsíčně a je zdarma distribuován do všech domácností městské 
části. Občané si v něm mohou přečíst aktuální informace o městské části, informace ze škol, středisek 
volného času, knihovny a řadu dalších zajímavých informací. Část zpravodaje je vyhrazena inzerátům. 
Občané i právnické osoby zde mohou prezentovat své nabídky a služby. 
 

Pravidla pro zveřejňování inzerátů 
 
1. Žádosti o zveřejnění inzerátu v informačním zpravodaji Naše Bohunice může podávat pro 

řádkovou inzerci osobně každá fyzická nebo právnická osoba, pro plošnou inzerci pak osoba 
působící pouze na území MČ Brno-Bohunice (dále jen inzerent). 

 
2. Inzerent je povinen předložit pověřené pracovnici ÚMČ Brno-Bohunice čitelný text 

(popř. vyobrazení), který má být publikován. Plošnou inzerci je nutné zaslat na e-mail 
noviny@bohunice.brno.cz v rozměrech, které odpovídají rozměrům zadaným vydavatelem 
zpravodaje Naše Bohunice. Rozměry na šířku jsou 4,5 cm, 9 cm, 13,5 cm a 18 cm, délka je 
libovolná. 

 
3. S pracovnicí podatelny bude také dohodnut termín zveřejnění inzerátu a způsob jeho znázornění 

ve zpravodaji Naše Bohunice. 
 
4. Současně inzerent zaplatí úhradu v hotovosti na podatelně úřadu, popřípadě převodním příkazem 

na základě vystavené faktury: 
 

a) za řádkovou inzerci 
o 35 Kč za jeden řádek ve sloupci 4,3 cm 

 

b) za plošnou inzerci 
 - za malý formát inzerce 

o 30 Kč/cm2 
 

- za velký formát inzerce 
o 4.000 Kč za ¼ stránky A4 – rozměry 9 x 13,5 cm 
o 7.000 Kč za ½ stránky A4 – rozměry 19 x 13,5 cm 
o 13.000 Kč za celou stránku A4 – rozměry 19 x 27 cm 

 
5. K výše uvedeným sazbám bude připočítávána sazba DPH v zákonné výši. 
 
6. V případě, že inzerent nebude mít na zveřejnění předloženého inzerátu zájem a tuto skutečnost 

oznámí nejpozději do redakční uzávěrky příslušného čísla zpravodaje, bude mu vrácena 
zaplacená částka v plné výši. Žádosti o zrušení inzerátu podané po uvedeném termínu nebude 
vyhověno. 

 
7. Pro inzerci mimo bohunických osob nebo firem je vyhrazena poslední 1,5 strana zpravodaje Naše 

Bohunice. Tuto inzerci zajišťuje vydavatel zpravodaje Tomáš Psota, inzerce@zpravodajebrno.cz, 
mobil 774 458 060. 

 
8. Tato pravidla byla schválena na 02. zasedáním Rady MČ Brno-Bohunice dne 02.11.2022, 

nabývají účinnosti dnem schválení a nahrazují Pravidla pro zveřejňování inzerátů ve zpravodaji 
Naše Bohunice ze dne 07.09.2022. 

 
V Brně dne 02.11.2022 
 
 
 
Ing. Antonín Crha 
starosta MČ Brno-Bohunice 
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