
Obchodní podmínky pro inzerci na  www.polskodnes.cz 

 

Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky upravují zveřejňování inzerce na internetových stránkách vydavatele a 

součástí těchto podmínek je dle data platný Ceník. Vztahy neupravené těmito obchodními 

podmínkami nebo jiným smluvním dokumentem mezi vydavatelem a objednatelem inzerce se řídí 

platnými zákony.  

Objednávání inzerce 

Objednatel si objednává inzerci prostřednictvím písemné objednávky, která může být zaslána i 

prostřednictvím přílohy emailu od oprávněné osoby. Objednávka musí obsahovat identifikaci 

objednatele, jméno a podpis oprávněné osoby, telefonické a bankovní spojení, pozici a rozměr 

inzerce, časové rozložení a cenu inzerce. Objednávku je povinen objednatel zaslat nejpozději 10 

pracovních dnů před zveřejněním inzerce na stránkách vydavatele. Objednávka je závazná pro 

vydavatele až ve chvíli, kdy ji objednateli potvrdí. Objednatel a vydavatel mohou uzavřít smlouvu o 

zveřejnění inzerce za zvýhodněných cenových podmínek.  

Technické parametry podkladů inzerce 

Objednatel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů před zveřejněním inzerce dodat inzertní 

podklady v elektronické formě dle technických specifikací bannerů a v takové podobě, aby nebylo 

nutné je jakkoli upravovat. Reklamní banner může být tvořen statickým obrázkem ve formátu jpg, 

jpeg, png, nebo dynamickým (animovaným) obrázkem ve formátu gif. Je možné použít rovněž 

technologii flash, tedy formát swf. V takovém případě musí animace obsahovat proklik s konkrétní 

cílovou URL adresou. Veškeré formáty podléhají maximální velikosti 100kb za 1 banner. Pokud bude 

nutno podklady k inzerci jakkoli upravovat i pro nekompatibilitu s www.polskodnes.cz,  či překročení 

datové velikosti, může vydavatel účtovat vícenáklady či inzerci z technických důvodů odmítnout. 

V případě změny obsahu inzerce objednatelem bude ta realizována v nejbližším možném termínu. 

Zveřejnění speciálních formátů inzerce závisí na technických možnostech vydavatele. Vydavatel není 

povinen podklady pro inzerci dlouhodobě uchovávat. 

 

Obsah inzerce 

Objednatel dodáním podkladů inzerce potvrzuje, že inzertním sdělením neporušuje práva třetích 

osob a odpovídá za to, že obsah inzerce je v souladu s platnými zákony. Objednatel je povinen na 

sebe převzít případné nároky třetích stran nebo nahradit vydavateli škody, které vznikly zveřejněním 

chybné nebo právně nepřípustné reklamy. Vydavatel má právo pozastavit nebo zrušit zveřejnění 

inzerce. V případě zrušení bude objednateli účtována poměrná část z ceny objednané inzerce.   

 

 

 

http://www.polskodnes.cz/
http://www.polskodnes.cz/


Cena 

Ceny uvedené v Ceníku neobsahují DPH.  

 

Platební a jiné podmínky 

Platba za inzerci může být vydavatelem požadována jako platba předem či platba zálohová, a to 

hlavně v případech objednávek s termíny zveřejnění inzerce přesahující jeden kalendářní měsíc.  

Faktura vydavatele je splatná v termínu do 14 dnů. Námitky vůči vystaveným fakturám musí 

objednatel vyjádřit do 7 dnů od doručení faktury a to písemně do datové schránky vydavatele. Při 

prodlení s úhradami je vydavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení a případně také náklady spojené 

s vymáháním pohledávek. Zruší-li objednatel svou vydavatelem potvrzenou objednávku inzerce před 

termínem prvního zveřejnění inzerce je vydavatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % ze 

sjednané ceny inzerce. Zruší-li objednatel objednávku v průběhu kampaně, je vydavatel oprávněn 

účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny uvedené v objednávce.  

 

Reklamace  

Případné reklamace musí objednatel uplatnit výhradně písemně, a to do datové schránky vydavatele 

(Identifikátor datové schránky: 7t8rntx)nejpozději do 14 dnů od zjištěného pochybení. V případě 

neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 kalendářních dnů ode dne, 

kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany vydavatele je 30 

kalendářních dnů ode dne jejího řádného uplatnění.  

Pochybením na straně vydavatele se rozumí nefunkčnost  sužby, která se týká a negativně ovlivňuje 

zveřejnění inzerce objednané objednatelem, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu 

kalendářního dne.  

Vydavatel má také právo ze závažných redakčních důvodů nedodržet objednanou a potvrzenou pozici 

inzerce. V takovém případě zákazníkovi nepřísluší nárok na reklamaci. Cena za pozici se upraví dle 

platného ceníku.  

 

Ochrana dat 

Objednatel i vydavatel se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci 

spolupráce jakékoli třetí osobě, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb. Objednatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se 

zpracováním a využitím uvedených údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb. S tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas ke zpracování 

údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může objednatel bezplatně kdykoliv u 

vydavatele písemnou formou odvolat. 

 



Závěrečné ustanovení 

Případné změny těchto obchodních podmínek nebo právě platného ceníku budou před jejich 

účinností publikovány na internetových stránkách www.polskodnes.cz.  O změnách obchodních 

podmínek informuje vydavatel objednatele, který má s ním uzavřenu dlouhodobou smlouvu, a to ve 

lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn.  

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2015. 

 

 

 

 

 

 


