
všeobecné obchodní podmínky

 Inzertní služby se poskytují na základě řádné písem-
né a potvrzené objednávky se všemi potřebnými údaji 
a na základě cen uvedených v platném ceníku inzerce.

 Objednávkou se rozumí potvrzená kalkulace inzerce, 
objednávka nebo jakýkoli jiný písemný dokument na-
hrazující standardní kalkulaci či objednávku vydavatele 
(vlastní formulář zadavatele).

 Vydavatel vystaví doklad o přijetí objednávky písem-
nou formou, případně potvrdí objednávku jiným způso-
bem (tel., fax, e-mail apod.).

 Podpisem objednávky zadavatel prohlašuje, že se 
plně a v celém rozsahu seznámil s obecnými smluvními 
podmínkami vydavatelství RF Hobby, že s nimi souhla-
sí a plně jim porozuměl.

 Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu 
inzerce je odpovědný zadavatel, přičemž se zavazuje 
dodat podklady včas dle harmonogramu výroby jednot-
livých časopisů, nejpozději však v den uzávěrky uvede-
ný na objednávce potvrzené vydavatelem.

 Zadavatel se zavazuje dodat podklady v řádné kvali-
tě, a to tak, aby mohlo dojít ke kvalitní realizaci tisku dle 
technických specifikací vydavatelství RF Hobby, které 
jsou součástí prezentačních materiálů a jsou také tr-
vale umístěny na internetové adrese www.rf-hobby.cz/
obchodnipodmínky.

 Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů 
v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda 
jimi nejsou porušována práva třetích osob. Je oprávněn 
odmítnout uveřejnění inzerátu, kdy jeho znění nebo vý-
znam odporuje etickým zásadám nebo zájmům vyda-
vatele či je-li v rozporu s právními předpisy.

 Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost 
textových a obrazových předloh pro inzerci.

 Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí 
jen na vyžádání. V oddělení výroby inzerce se uchová-
vají dva měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto 
jinak.

 V případě výroby inzerátu v grafickém studiu vyda-
vatele má zadavatel nárok maximálně na dvě korek-
tury inzerátu. Pokud se v termínu 72 hodin zadavatel 
nevyjádří k provedené úpravě, předpokládá se, že s ní 
souhlasí.

 Obtahy vyrobeného inzerátu budou poskytnuty za-
davateli pouze na jeho výslovné přání a na základě pí-
semné žádosti.

 Pokud není sjednán přesný den zveřejnění a pozice 
inzerátu, bude inzerát umístěn a zveřejněn v nejbližším 
možném termínu a umístěn dle uvážení vydavatele.

 Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku 
inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou 
inzerci, resp. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné 
částky. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průbě-
hu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel prů-
běžně neplní své závazky.

 Vydavatel zaručuje standardní jakost tisku inzerce, 
limitovanou kvalitou dodaných podkladů k výrobě a po-
užité technologie tisku a materiálu.

 Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti 
nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu ná-
rok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak 
pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen, a to 
za podmínky, že součástí předaných podkladů byl i ba-
revný normovaný nátisk inzerátu.

 Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky 
v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, 
nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Po-
kud v takovém případě vzniknou tiskárně nebo realizá-
torovi inzerce (vklady, vlepy apod.) další náklady, budou 
tyto přefakturovány v plné výši zadavateli.

 Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou ro-
zeznatelné jako inzeráty a mohly by být považovány 
za redakční text, budou označeny informací „Inzerce“ 
nebo „Komerční prezentace“.

 V případě zrušení objednávky inzerce mezi  
20. a 10. pracovním dnem před uzávěrkou inzerce da-
ného vydání bude zadavateli účtován storno poplatek 
ve výši 50 % z celkové ceny inzerce po slevách pro 
dané vydání. Po tomto termínu nelze inzerát stornovat. 
To znamená, že v případě nedodání podkladů inzeren-
tem bude naúčtován 100% storno poplatek z celkové 
ceny inzerce po slevách pro dané vydání.

 V případě zrušení množstevní objednávky, ve které 
bude vykalkulována množstevní sleva, bude zadavateli 
doúčtována poměrná část slevy z ceny inzerce, která 
již byla realizována.

 V případě, že zadavatel je v prodlevě s platbou 
za služby poskytnuté vydavatelem, je vydavatel opráv-
něn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den 
prodlení platby za realizovanou inzerci, a to z fakturo-
vané částky bez DPH od data splatnosti faktury.

 Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řeše-
ní veškerých jejich sporů o nároky, které přímo nebo 
odvozeně vznikly z objednávky či v souvislosti s jejím 
ukončením nebo v návaznosti na ni, bude mít podle 
zákona č. 216/1994 Sb. v jednoinstančním písemném 
rozhodčím řízení samostatně rozhodce, kterým je jme-
nován Judr. Martin Šenkýř, advokát registrovaný pod  
č. 10904, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, 
160 00 Praha 6, IČ: 71456511.

 Ceny v cenících, v kalkulacích a na objednávkách 
jsou uvedeny bez DPH.

 Není-li v objednávce stanoveno jinak, fakturaci pro-
vádíme po jednotlivých vydáních, se splatností 14 dní 
od data vydání inzerce.

 Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit individuální 
obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce na 
specializovanou inzerci.

 Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvede-
ných podmínek, cen inzerce apod.

Platné do 30. 4. 2014


