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Právní rádce je předním českým odborným měsíčníkem, který 
poskytuje informace ze všech oborů práva. Každé vydání přináší 
silný a jedinečný redakční obsah. Důraz je kladen zejména na 
obchodní, finanční a pracovní právo či regulovaná odvětví. 
Nevynechává témata, jako jsou veřejné zakázky, ochrana dat 
anebo trestní odpovědnost právnických osob. Informace podává 
srozumitelnou a čtenářsky atraktivní formou, čitelnou i pro  
právní laiky.



Vedle rozborů aktuálních právních předpisů a návodů, jak k nim 
přistupovat, přináší i rozhovory, reportáže, ankety, komentáře 
a pravidelné rubriky jako Byznys či Společnost, nechybí ani 
expertní část s elitními autory. 



Právní rádce je jednou z nejvýraznějších lokálních platforem pro 
komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců 
právnických profesí.

web: www.pravniradce.ekonom.cz

Co je Právní rádce?

Průměrný tištěný náklad: 2500 ks


Cena za výtisk: 160 Kč


Cena ročního předplatného: 1760 Kč

Nově účinné zákony, končící soudci, změny v justici

Česko v době dluhů (event s týdeníkem Ekonom)

Advokacie, média a PR

Mimořádné opravné prostředky a přetíženost soudů

Koncipienti a kandidáti – výchova právního dorostu

Daně

Digitalizace a elektronizace státní správy a právnických profesí

Rodinné právo

Nový trestní a občanský soudní řád

AML – jak právníci bojují s praním špinavých peněz

Významné právničky (event)

11. 1. 2022

7. 6. 2022

12. 4. 2022

30. 8. 2022

8. 11. 2022

8. 3. 2022

8. 2. 2022

12. 7. 2022

10. 5. 2022

11. 10. 2022

6. 12. 2022

Témata pro rok 2022 Termín vydání



Čtenáři Právního rádce Cena a velikost reklamy
Print

Čtenáři Právního rádce, Ceník 3

Zdroj: LAE-ČR-2012, GfK Praha, Unie vydavatelů

78 %

22 %

Člen vedení společnosti

Člen statutárních orgánů společnosti

Pracovní pozice čtenářů 

26 %

18 %

25 %

21 %

10 %
Podnikový právník

Advokát

Majitel (vedoucí pracovník 
jiné než právní firmy)

Ostatní

Pracovník státní 
správy

Oborová struktura čtenářů

spad

232 x 150 mm

spad

232 x 100 mm

spad

80 x 297 mm

spad

232 x 50 mm

71 500 Kč

41 800 Kč

30 800 Kč

30 800 Kč

17 600 Kč

1/1

1/2

1/3

1/3

1/6

spad

232 x 297 mm

Čtenáři Právního rádce jsou členy 

vrcholných orgánů společnosti.
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Rozměry na »spad« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu.  
Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu.
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