Měsíční výkaz
o cenách za reklamní
služby

Ceny Psr 1-12
Registrováno
ČSÚ ČV 93/12
ze dne 28. 6.2011
IKF 646012

za měsíc ...................... 2012

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2012. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz doručte do 15. kalendářního dne sledovaného období
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

Informace podá: Ing. D. Foglová, tel. 495 762 276, fax 495 762 392
e-mail: danuse.foglova@czso.cz
J. Čechová, tel. 495 762 286
e-mail: j.cechova@czso.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.

Vyplnění záhlaví výkazu:
Měsíc - název měsíce, za který se výkaz předkládá
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Společné vysvětlivky:
Zjišťování cen vybraných služeb (dále reprezentantů) slouží pro výpočet indexu cen obchodních služeb, poskytovaných převážně
podnikatelům. Provádí se u vybraných subjektů, které poskytují služby klasifikované v Klasifikaci produkce (CZ-CPA) ve
skupině 73. Účelem je zjištění realizačních (smluvních) cen pro tuzemský trh (bez DPH), které jsou realizovány v příslušném
měsíci mezi 9. - 14. kalendářním dnem, event. krátce před, či po tomto období. Pro sledování "čistých" cenových změn je třeba
uvádět nejčastěji se vyskytující cenu poskytované služby za přibližně stejných obchodních a platebních podmínek z důvodu
srovnatelnosti vykázaných údajů v čase.
Zpravodajská jednotka (dále jen ZJ) předkládá výkaz (tiskopis, elektronický sběr dat) v každém měsíci, během kterého dochází
ke změně ceny jednoho či více sledovaných reprezentantů. Pokud v průběhu čtvrtletí ke změně cen nedošlo, zašle
zpravodajská jednotka koncem čtvrtletí (tedy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12.) písemně (možno i poštou, faxem, e-mailem) tzv.
negativní hlášení (název výkazu, IČO, stručný text) a výkaz nepředkládá.
V únoru se výkaz předkládá vždy a to z důvodu vykázání tržeb za uplynulý rok (sl.3).
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C023

Cena za reklamní služby
CZ-CPA 73.1

za minulé
období

za sledované
období

b

1

2

3

X

01

X

X

1821

02

X

X

Čís.
řád.

a

10C023

Reklama v TV a rozhlase celkem
Reklamní vysílání v TV (za 1 ratingový bod)

Cena v Kč bez DPH

Tržby
za rok 2011
v tis. Kč

Kód
repr.

Reklamní vysílání
v celoplošném rádiu
- 30 sekund ve vysílacím čase [1]

Po - Pá
06.00 19.00 h

1831

03

Reklamní vysílání
v oblastním rádiu
(regionální studia)
- 30 sekund ve vysílacím čase [1]

Po - Pá
06.00 19.00 h

1841

04

X

05

1/2 strany inzerce v celostátním deníku
(rozšířené vydání s přílohou)

1801

06

X

1/2 strany inzerce v regionálním deníku
(rozšířené vydání)

1811

07

X

Pronájem reklamních panelů celkem

X

08

Praha - hlavní
silniční tahy [2]

1871

09

Krajská města - velmi dobré
umístění

1881

10

Lokality mimo velká
města - velmi dobré
umístění

1891

11

Dálnice

1892

12

X

13

Týdenní bannerová reklama na homepage [1]

1851

14

Jeden firemní zápis do webového katalogu na
dobu 1 měsíce

1861

15

Inzerce v denním tisku celkem

Měsíční
pronájem 1m2
plochy
reklamního
velkoplošného
panelu

Reklama na internetu celkem

Kontrolní součet (ř.01 až 15)

99

[1] Údaj se ve sl.1 a 2 uvede na 1 desetinné místo.
[2] Hlavní silniční tahy např. ulice: 5. května, Jižní spojka, Radlická, Plzeňská.
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X
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Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)

C023
U všech reklamních služeb se uvádí cena pro přímého zákazníka, nikoliv pro reklamní agenturu.
Ceny (sl.1 a 2)
ř.02: Cena za jeden ratingový bod je cena zaručené sledovanosti 1 % diváků z populace nad 15 let.
ř.03 a 04: Uvádí se cena za CPT - Cost per thousand, cena za tisíc zásahů z určité cílové skupiny. Vypočítá se jako podíl ceny
reklamní kampaně a počtu zásahů (GRP) v tisících.
ř.06 a 07: Cena základní za jedno uveřejnění bez opakování. Předpokládá se uveřejnění v rozšířeném vydání příp. s přílohou.
Změny v publikování, které ovlivňují cenu inzerce (např. rozšíření přílohy), oznámí ZJ v komentáři.
ř.09 až 12: Cena za pronájem panelu se přepočítá na cenu za 1 m2 (cena za panel se dělí rozměrem panelu v m2 ). Pokud je cena
za pronájem stanovena na delší období než 1 měsíc, dělí se cena za 1 m2 ještě počtem měsíců, aby se získala cena za 1 m2
a za 1 měsíc. Pronájem na 28 dní se považuje za měsíční. Důležité je dodržet výběr podle uvedených lokalit. Lokalita "mimo
velká města" má zahrnout panely umístěné v nejméně nákladném pásmu (podle podmínek jednotlivých ZJ). Pokud i ve
vymezených pásmech má ZJ více cenových poloh, vybere jeden konkrétní panel a za ten bude vykazovat údaje v delším
časovém období.
ř.14: Uvádí se cena za týdenní standardní bannerovou reklamu s fixním umístěním na homepage příslušného portálu s velmi dobrou
viditelností při kompletním načtení stránky (jedna reklamní kampaň). Cena je přepočtena na 1000 zobrazení (CPT).
K eliminaci vlivu změn velikosti formátu na změnu ceny se CPT vydělí obsahem vybraného banneru v pixelech a vynásobí
1000. Pokud na své homepage má ZJ více reklamních ploch, vybere jeden konkrétní banner (maximální velikost formátu
750x300 pixelů) a za ten bude vykazovat údaje v delším časovém období. Cena nezahrnuje zvláštní poplatky ani slevy (např.
za opakovanou kontrolu nebo dodatečnou změnu podkladů, za překročení datové velikosti atd.). Změny garantovaného počtu
impresí, datové velikosti a velikosti formátu, které ovlivňují cenu reklamy, oznámí ZJ v komentáři ve výkazu.
ř.15: Uvádí se cena za měsíční firemní prezentaci v sekcích katalogu na třetí a nižší úrovni. Cena nezahrnuje přednostní výpisy.
Výběr typu zápisů by se neměl zaměřovat na exkluzivní produkty. Vybraný typ firemní prezentace obsahuje lokalizaci firmy na
mapě, logo firmy, zařazení v maximálně 3 oborech katalogu a dále minimálně 3 fotografie a 3 pobočky s lokalizací na mapě.
Slevy nebo poplatky za nadstandardní nabídku se do ceny nezahrnují.
Tržby (sl.3)
ř.01 až 04: Uvádí se celkové roční tržby za všechna reklamní vysílání.
ř.05: Uvádí se celkové roční tržby za všechny prodané inzerce.
ř.08: Uvádí se celkové roční tržby za všechny reklamní panely.
ř.09 až 12: Uvádí se tržby za všechny panely vyskytující se v daných oblastech.
ř.14: Uvádí se celkové roční tržby za všechnu prodanou bannerovou reklamu na všech stránkách příslušného portálu.
ř.15: Uvádí se celkové roční tržby za všechny firemní zápisy do webového katalogu.

K o m e n t á ř - zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn vykazovaných dat (důvody změn cen, ukončení některých dříve
sledovaných služeb, změnu IČO, sídla firmy atd.)

