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ČEMU SE 
VĚNUJEME

Jsme mediální platforma tvořená skupinou nadšenců, studentů a 
absolventů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která již od 
roku 2016 vydává časopis Právo21. Orientujeme se na důležitá 
celospolečenská témata. Jsme vyhledávaným médiem řady studentů, 
akademiků, soudců, advokátů a dalších profesních skupin. V průměru dva 
až tři články týdně publikujeme na webu pravo21.online v pěti rubrikách: 
Rozhovory, Studium, Domov a svět, Právo, Literárně. Následně je sdílíme na 
sociálních sítích. Vybrané z nich vydáváme v tištěné podobě, a to nejméně 
dvakrát do roka. 
 
Vydavatelem je nezisková organizace Právo21, z. s. Tato organizace 
rovněž pořádá společenské akce (právnický pubquiz časopisu Právo21) a je 
spolupořadatelem literární soutěže Právnická povídka. V minulosti jsme byli 
mediálním partnerem festivalu Divadelní svět Brno a rovněž partnerem 
řady odborných přednášek a konferencí. 
 
Názvem Právo21 míříme na generaci právníků 21. století, která se chce 
poučit z chyb svých předchůdců a z práva udělat společensky užitečný 
nástroj. Naše právní články jsou stručné. Umožňují plnit naše poslání. Tím 
je líčit svět práva přehledně a srozumitelně, a to dokonce i pro laiky, 
protože právo se dotýká všech. 
 
Svatava Veverková 
šéfredaktorka časopisu 
prezidentka neziskové organizace Právo21, z. s. 
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PRÁVO21 
V ČÍSLECH

Naše články mají 
průměrný dosah 
2 000 osob. 

Sledujícími 
Facebooku Právo21 
jsou František 
Korbel, Markéta 
Selucká, Ivo Telec, 
Dominik Feri a 
Martin Kopa.

Průměrná 
návštěvnost 
webových stránek 
za měsíc je 4700 
čtenářů. 

Nejnavštěvovanější 
článek na webových 
stránkách měl 
14800 zhlédnutí.

Časopis vydáváme 
v tištěné podobě 
dvakrát ročně  
ve formátu A4 na 
barevném papíře 
v nákladu až 500 
kusů. 

Zpráva o spolupráci s Vámi – spolu s propagací Vaší advokátní 
kanceláře – se dostane k širokému okruhu čtenářů. Těmi jsou 
zejména studenti a absolventi právnických fakult s potenciálním 
zájmem o práci ve Vaší advokátní kanceláři. Rovněž se zpráva 
dostane i k Vašim potenciálním klientům.  
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NABÍZÍME VÁM

Za prací našich redaktorů stojí skutečný zájem o obor a vůle
přiblížit veřejnosti právní témata. Vše vykonávají bez nároku na
honorář.  
 
Tímto Vám nabízíme tři možnosti spolupráce: 
 
 inzerci bez partnerství,

partnerství,
generální partnerství.

Generální partnerství představuje výsostnou možnost 
spolupráce vyhrazenou pouze pro jeden subjekt. 
 
Čím více finančních prostředků získáme, tím více může náš 
časopis růst a spolu s ním i Vaše jméno. 
 
Podrobnosti naleznete v navazujících tabulkách.
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CENÍK
Ceník partnerství
Pro potenciální spolupráci je nutno přistoupit k jednomu z níže 
uvedených modelů: Spolupráce bez partnerství, Partner a Generální 
partner. Každý ze zvolených modelů má vlastní ceník. K těmto 
modelům můžete dále zvolit různé dodatkové varianty pro inzerci na 
webu, sociálních sítích či v tištěném magazínu (viz následující strany). 
 
 

umístění loga včetně 
hypertextového 
odkazu na webové 
stránky (záložka 
partneři pod 
nadpisem Partner 
/Generální partner)
umístění loga v tiráži 
tištěného magazínu 
pod 
nadpisem Partner/ 
Generální partner
informování čtenářů 
o novém 
Partnerovi/ Generální 
m partnerovi na 
sociálních sítích 
(Facebook a Twitter)
umístění loga na 
všech akcích 
pořádaných Právo21  

Cena 
inzerce bez 
partnerství

NELZE 
Pro poskytnutí 
těchto služeb 
musíte zvolit 

jednu z forem 
partnerství. 

Máte-li zájem 
pouze o inzerci, 

přejděte na 
následující 

stranu.

1500 Kč 
za měsíc

2500 Kč  
za měsíc

Cena 
Partner

Cena 
Generální 

partner
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CENÍK

Ceník inzerce pro web
logo a hypertextový 
odkaz u 1 článku 
měsíčně
logo a hypertextový 
odkaz u 2 článků 
měsíčně
logo a hypertextový 
odkaz u 4 článků 
měsíčně
logo a hypertextový 
odkaz u všech článků 
měsíčně (přednostní 
pořadí, min. u jednoho 
článku uvedení bez 
ostatních partnerů) 
PR článek – publikace 
článků od klienta 
(možnost individuální 
domluvy na zpracování 
vlastního textu)
zveřejnění videa 
partnera

Cena 
inzerce bez 
partnerství

1000 Kč 
za měsíc

1200 Kč 
za měsíc

1000 Kč 
za měsíc

800 Kč 
za měsíc

800 Kč 
za měsíc

1700 Kč 
za měsíc

1500 Kč 
za měsíc

1300 Kč 
za měsíc

NELZE NELZE

2000 Kč 
za článek

1500 Kč 
za článek

1000 Kč 
za článek

600 Kč 
za měsíc

3000 Kč  
za měsíc

Cena 
Partner

Cena 
Generální 

partner
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2500 Kč 
za video

2000 Kč 
za video

1000 Kč 
za video



CENÍK

Ceník inzerce pro sociální  s ítě

sdílení příspěvků (volná 
pracovní místa, 
vyhlášení soutěže 
partnerem apod.)
uvedení textové 
informace o Generálním 
partnerství do popisu 
stránky na Facebooku

PR článek – publikace 
článků od klienta 
(možnost individuální 
domluvy na zpracování 
vlastního textu)
standardní strana image 
inzerce – běžná strana
standardní strana image 
inzerce  – vnitřní/vnější 
obálka 
malý formát image 
inzerce (1/2 horizontální 
i vertikální)

Cena 
inzerce bez 
partnerství

NELZE

5000 Kč 
za článek

NELZE

500 Kč 
za příspěvek

100 Kč 
za měsíc

NELZE

3000 Kč 
za článek

2000 Kč 
za článek

6000 Kč 

NELZE NELZE 5000 Kč 

5000 Kč 4000 Kč 

250 Kč 
za příspěvek

Cena 
Partner

Cena 
Generální 

partner
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Ceník inzerce pro t ištěný magazín

5000 Kč 3500 Kč 3500 Kč



KONTAKNÍ 
ÚDAJE

Právo21, z. s. 
Václavkova 46 

Brno 615 00 
IČO 07174918 

spolek@pravo21.online

www.pravo21.online 
facebook.com/pravo21 


