VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
o

ZADÁNÍ INZERCE A ODPOVĚDNOST

Redakce přijímá inzeráty/PR texty (dále jen inzerát) pouze na základě emailové příp. písemné
objednávky, nebo smlouvy, přičemž za emailovou objednávku je považováno i zaslání podkladů k
inzerci, či inzerátu samotného. Objednávka nemá daný jednotný formát, musí však obsahovat min.
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ, kontakt na odpovědnou osobu resp.
zadavatele. V případě objednavatele – občana (nepodnikající osoby) pak jméno, adresu a kontakt
(email, telefon).
Za včasné dodání podkladů a jejich správnost pro předtiskovou přípravu a následně k tisku je
odpovědný objednavatel/zadavatel (dále jen objednavatel). Objednavatel odpovídá za obsah a právní
přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci dle platných právních norem.
Vydavatel/redakce (dále jen vydavatel) neodpovídá za správnost dodaných údajů v uveřejněných
inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
Ve výjimečném případě lze přijmout telefonickou objednávku. Na jejím základě je následně vystavena
faktura sloužící také jako smlouva se souhlasem s těmito obchodními podmínkami. V případě, že
objednavatel s fakturou (obchodními podmínkami) nesouhlasí, je možné vznést námitku do 14 dnů od
data jejího vydání.

o

KOREKTURA INZERCE

Objednavatel se zavazuje dodat podklady pro předtiskové zpracování inzerátu nejpozději do termínu
redakční uzávěrky, tj. 20. dne daného měsíce. Definitivní podobu inzerátu objednavatel odsouhlasí
nejdéle do 48 hodin v pracovní den po jeho doručení. Výjimku tvoří inzerce objednaná po tomto
termínu; podklady ke zpracování vydavatelem a objednavateli zaslaný korekturní náhled jsou dodány
na základě individuální dohody. Pokud objednavatel žádné připomínky neuplatní, považuje vydavatel
inzerát za schválený.
o

FAKTURACE INZERCE

Po vydání příslušného čísla časopisu obdrží objednavatel fakturu-daňový doklad se splatností 14 dnů.
Faktura je standardně zasílána elektronicky. Pokud objednavatel neuhradí fakturu-daňový doklad do
data splatnosti, bude mu vydavatelem účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení. Vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo vydavatele požadovat po
objednateli i zákonný úrok z prodlení.
o

ZÁKONNÝ ÚROK Z PRODLENÍ

Neplní-li objednavatel řádně a včas (tj. ve stanovené době) svůj závazek (NOZ §1968), stává se
dlužníkem, je v prodlení a vydavatel-věřitel je oprávněn požadovat úroky z prodlení podle sazby
stanovené zákonem. Info a výpočet: Kalkulačka na výpočet úroku z prodlení splatnosti faktury.
o

ODMÍTNUTÍ INZERÁTU

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát:
a) pokud je jeho obsah v rozporu s platnými právními normami
b) pokud neodpovídá stanoveným technickým podmínkám
c) pokud je v rozporu se zájmy vydavatele

Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od objednavatele dlužícího za již dříve
zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může
uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, pokud objednavatel průběžně neplní své závazky.
o

AUTORSKÁ PRÁVA

Grafická podoba inzerátu vyhotoveného vydavatelem je majetkem firmy ZÁPRAŽÍ s.r.o., Slepá 123,
282 01 Doubravčice, a je tvořena výhradně pro použití v časopisu ZÁPRAŽÍ. Použití inzerátu jinde je
možné pouze po předchozí dohodě a písemném souhlasu vydavatele. Na všechny naše návrhy se
vztahují autorská práva.
o

STORNO POPLATKY

Objednaný inzerát lze stornovat nejpozději v den redakční uzávěrky, tj. k 20. dni daného měsíce.
Storno poplatek činí v tomto případě 25 % z dohodnuté ceny inzerce.
V termínu po datu redakční uzávěrky, resp. v termínu mezi redakční uzávěrkou a vydáním příslušného
čísla lze další inzeráty na základě objednávky sice i nadále přijímat, ale nelze žádné již stornovat, resp.
storno poplatek činí 100 % dohodnuté ceny a bude vyúčtován ihned po vydání časopisu. Výjimku
tvoří individuální dohoda (např. posun inzerátu do dalšího vydání).
o

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Předlohy: přesný text – nejlépe ve formátu Word *doc, grafická představa, kvalitní fotografie.
Elektronicky dodané předlohy inzerátů v rozlišení min. 300 dpi uložené v JPG, TIF, EPS.
Textové podklady: Word, text v dopisu e-mailu.
Obrazové podklady: loga ve formátu EPS, AI, PDF, fotografie v min. rozlišení 300 dpi ve formátu
JPG, PNG, TIF, EPS.
Hotové podklady: tiskové PDF (v křivkách, CMYK). Pokud je inzerát na spad časopisu, je třeba
připočítat + 5 mm.
Podklady v elektronické podobě lze zaslat na e-mailovou adresu: marketing.zaprazi@seznam.cz,
inzerce@zaprazi.eu, redakce@zaprazi.eu
o

OPAKOVÁNÍ INZERÁTU

Pokud nebudou při zadání opakované inzerce dodány vydavateli do další měsíční uzávěrky podklady
pro případnou změnu znění inzerátu, bude automaticky otištěna předchozí verze inzerátu. Inzerci je
možné opakovat či prodloužit i po telefonické dohodě nebo e-mailové objednávce.
o

CHYBA V INZERÁTU

Objednavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci dle
platných právních norem. Objednavatel odpovídá za správnost svých zaslaných podkladů ke
zpracování či již kompletního tiskového inzerátu. Potvrzuje svým souhlasem správnost tiskového
podkladu na základě korekturního náhledu zaslaného vydavatelem, pokud tento inzerát vyhotovil či
upravoval na objednávku objednavatele.
Vznikne-li ve vydavatelem zhotoveném nebo upraveném inzerátu jeho vinou chyba po odsouhlasení
korekturního náhledu objednavatelem (překlep v kontaktech apod.), má objednavatel právo na slevu.
Výjimka nastává v případě, že objednavatel chybu odsouhlasil v korektuře, nebo se ke korekturnímu
náhledu nevyjádřil. Sleva bude po dohodě poskytnuta v rozsahu, v jakém byl účel inzerce omezen.
Reklamaci musí vydavatel obdržet nejpozději osmý den po zveřejnění inzerce, jinak právo objednatele
na slevu zaniká.

o

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště/sídlo firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a
telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Objednavatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro účely splnění předmětu uzavírané objednávky
(smlouvy).
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní
údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že máte vůči firmě ZÁPRAŽÍ s.r.o., Slepá 123, 282 01 Doubravčice, neuhrazené
pohledávky, dáváte souhlas se zveřejněním vašich údajů na webových stránkách www.zaprazi.eu a ve
veřejných rejstřících o neplatičích a dlužnících.
Souhlas se zasíláním novinek (zprávy, nabídky, akce) je možný:
1. přihlášením na www.zaprazi.eu
2. obchodní spoluprací s naší firmou
3. kontaktním emailem Zápraží s.r.o.
4. osobně
Odhlášení zasílání novinek (zprávy, nabídky, akce) je možné bez udání důvodu:
1. v každém emailu zaslaném jako Email info Zaprazi.eu, ve spodní části možností označenou
„Odhlášení ze zasílání“
2. na emailu info@zaprazi.eu
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, tj. GDPR (General Data Protection Regulation) zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými a účinnými právními předpisy podle zákona
č. 110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
Správcem osobních údajů je společnost ZÁPRAŽÍ s.r.o., Slepá 123, 282 01 Doubravčice.
Zpracováváme pouze ty osobní údaje a to v takovém rozsahu, zabezpečující poskytování našich služeb
při dodržení zákonných povinností a ochraně našich oprávněných zájmů. Údaje neposkytujeme třetí
osobě.
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