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Všeobecné obchodní podmínky 

Platné od 1.4.2004 

1. Zadávání inzerát  

a) Inzeráty se p ijímají formou osobní nebo písemné objednávky se všemi 

náležitostmi, event. na základ  uzav ené smlouvy. 

b) Potvrzení o termínu zve ejn ní inzerátu a kalkulaci ceny vystaví vydavatel 

pouze na vyžádání klienta. 

c) Za v asné a bezchybné dodání podklad  pro výrobu inzerce je odpov dný 

objednavatel. 

d) Objednavatel odpovídá za obsah a právní p ípustnost textových a obrazových 

p edloh pro inzerci. 

e) Kaufland eská republika v.o.s. ( dále jen Dodavatel ) neodpovídá za 

obsahovou správnost údaj  v uve ejn ných inzerátech a není povinna zkoumat, 

zda jimi nejsou porušována práva t etích osob. 

2. Vracení podklad  a korektura nátisku 

a) Podklady pro výrobu inzerce se objednavatel m vracejí jen na vyžádání. Ve 

st edisku inzerce se uchovávají t i m síce po uve ejn ní, pokud není dohodnuto 

jinak. 

b) Korektury vyrobeného inzerátu budou poskytnuty objednavateli pouze na jeho  

výslovné p ání. Pokud se v dohodnutém termínu objednavatel nevyjád í k 

provedené redak ní úprav  p edpokládá se, že s ní souhlasí. T etí korektura 

inzerátu bude zpoplatn na dle platného ceníku. 

c) Dodavatel zaru uje pro všechny své tituly standardní jakost tisku inzerce 

limitovanou kvalitou dodaných podklad  k výrob  a vstupního materiálu k tisku. 

3. Úpravy a umíst ní inzerátu v titulu 

a) Pokud není sjednán p esný den zve ejn ní inzerátu, bude inzerát zve ejn n v 

nejbližším možném termínu. 

b) Pokud objednavatel písemn  objedná inzerát o rozm rech, které neodpovídají 

standardním rozm r m inzerce, nebo rozm r neuvede bude inzerát p izp soben 

nejbližšímu možnému rozm ru a tak také fakturován. 

c)  Dodavatel si vyhrazuje právo upravit rozm r inzerátu z d vod  sestavení 

inzertní nebo redak ní strany. V takovém p ípad  hradí objednavatel p vodn  

dohodnutou cenu bez ohledu na rozsah úpravy. Toto opat ení se netýká 

hotových grafických podklad . 

d)  Dodavatel si též vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerátu podle 

platných pravidel eského pravopisu. 

e) Pokud objednavatel p edá graficky nezpracovaný inzerát, bude grafická 

úprava provedena v rozm rech odpovídajících p edloze. 

4. Inzerát uve ejn ný pod zna kou 

Dodavatel je povinen shromaždovat a p edávat objednavateli došlé odpov di na 

inzeráty pr b žn  v dob  4 týdn  ode dne zve ejn ní. Po této dob  není povinen 

došlé odpov di ani evidovat, ani uchovávat. 

5. Právo odmítnout inzerát 

a) Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zve ejn ní inzerátu z d vodu obsahu, 

p vodu nebo formy, jestliže je v rozporu se zákony vyhláškami dobrými mravy a 

zvyklostmi nebo jestliže poškozuje dobré jméno vydavatele. 

b) Dodavatel je povinen oznámit tuto skute nost objednavateli do 2  dn  od 

obdržení objednávky a není povinen odmítnutí zd vod ovat. 

c) Dodavatel si vyhrazuje právo nep ijmout objednávku inzerce od 

objednavatele, který dluží za d íve zve ejn nou inzerci, event. pozastavit pln ní 

až do zaplacení dlužné ástky. Toto opat ení m že Dodavatel uplatnit i v 

pr b hu dlouhodobé reklamní kampan , kdy inzerent pr b žn  neplní své 

závazky. 

6. Nepln ní zakázky 

a) Pro p ípad zásahu vyšší moci (nap . stávka, p írodní katastrofy apod.) je 

vydavatel zbaven odpov dnosti k pln ní závazk  a poskytování náhrad za 

vzniklé škody. 

b) Pokud nedojde vinou objednavatele k napln ní dohodnuté zakázky, ze které 

byla objednavateli p edem stanovena p íslušná sleva, je objednavatel povinen 

po ú tování zakázky uhradit Dodavateli rozdíl mezi dohodnutou a skute nému 

pln ní odpovídající slevou. 

c) Ze závažných redak ních d vod  Dodavatel vyhrazuje právo nedodržet 

objednanou a potvrzenou pozici inzerátu. V takovém p ípad  nebude p íplatek 

za pozici fakturován a zákazníkovi nep ísluší nárok na reklamaci. 

 

 

7. Platební podmínky 

a) Kone ná cena inzerátu se stanoví bu  podle ceny formátu, nebo ze základní 

sazby násobené po tem sloupc  a výškou v mm, po ode tení slev a p i tení 

p íplatk . 

b) Fakturu vystavuje Dodavatel nejpozd ji do 3 dn  po zve ejn ní inzerátu. Je 

splatná do 14 dn  od vystavení, není-li dohodnuto jinak. 

c) Neuvede-li objednavatel p esný rozm r inzerátu a ponechá úpravu na 

zpracovateli, je podkladem pro výpo et ceny inzerátu kone ný tiskový rozm r. 

d) V od vodn ných p ípadech je p íjmové pracovišt  inzerce oprávn no 

požadovat zálohu nebo úhradu inzerce p edem. 

e) Pokud nebudou pohledávky Dodavatele uhrazeny objednavatelem ve Ih t  

splatnosti bude Dodavatel postupovat v souladu s ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

f) Dodavatel  si vyhrazuje  právo stanovit zvláštní ceny na inzerci v tematických 

p ílohách. 

g) V p ípad  prodlení s úhradou ceny za inzerát delším než 40 dn  je Dodavatel  

oprávn n vyzývat objednatele k úhrad  i prost ednictvím svého reklamního 

týdeníku TIP týdne. V takovém p ípad  je Dodavatel oprávn n v uvedeném 

reklamním týdeníku uvést obchodní firmu, I  a sídlo ( místo podnikání) 

objednatele, výši neuhrazené ceny za inzerát a dobu prodlení. Takovou výzvu je 

Dodavatel oprávn n provád t i opakovan  až do uhrazení dluhu a to, 

v kterémkoli regionálním vydání nebo i ve všech vydáních týdeníku TIP týdne. 

Objednavatel podpisem t chto podmínek potvrzuje, že s výše uvedeným 

postupem souhlasí a že k n mu dává Dodavateli sv j výslovný souhlas. 

8. Reklamace 

a) Objednavatel má v p ípad  otišt ní z ásti ne itelného, nesprávného nebo 

neúplného inzerátu nárok na slevu, a to v rozsahu, v jakém byl ú el inzerátu 

omezen. Výjime n  Ize kompenzovat též náhradním otišt ním. 

b) Objednavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, 

pokud v rámci zadaných podklad  nedodal sou asn  barevný nátisk inzerátu. 

c) Pokud se v pr b hu tisku projeví takové nedostatky v podkladech které p i 

p íjmu zakázky nebyly patrné, nemá objednavatel nárok takový inzerát 

reklamovat. Pokud v takovém p ípad  vzniknou tiskárn  vícepráce, budou 

p efakturovány v plné výši objednavateli. 

d) Pokud objednavatel p evezme odpov  na inzerát pod zna kou, ztrácí nárok 

na reklamaci. 

e) Reklamovat inzerci, je možno písemn  do 7 dn  po zve ejn ní inzerátu. 

Tyto všeobecné podmínky tvo í nedílnou sou ást ceníku. Od ustanovení výše 

uvedených podmínek je možno se odchýlit na základ  písemné dohody. 

9. Storno poplatky 

 

Uzáv rka pro podání závazné písemné objednávky je stanovena na 7 
pracovních dní p ed záv re nou korekturou, která probíhá vždy v úterý 
p ed termínem uve ejn ní inzerátu. 
 

Za zrušení závazné písemné objednávky v níže uvedených termínech bude 

objednavateli ú tován následný storno poplatek : 

 

a) 6-3 pracovní dny p ed záv re nou korekturou, která probíhá vždy ve 

st edu p ed termínem uve ejn ní inzerátu  50 % z celkové ástky inzerce. 

b) 2 pracovní dny p ed záv re nou korekturou 100 % z celkové ástky 
inzerce.  

Stornování závazné písemné objednávky je možné pouze písemn . 

 

10. P íplatky za speciální práce 

 

Odpov dné pracovišt  Dodavatele si vyhrazuje právo ú tovat zvláštní 

mimoceníkové sazby za speciální práce. Mezi tyto práce pat í sazba inzerátu 

v p ípad , pokud objednavatel požaduje pouze jedno uve ejn ní inzerátu 

v jednom regionu, dále zásah do hotového inzerátu zaslaného objednavatelem 
z d vodu standardizace inzerátu pro další zpracování, nebo z d vodu 

nekompletnosti i nekorektnosti inzerátu, scanování obrázk  do inzerát  a 

korektury inzerát  svým po adovým íslem p esahující standardní po et 2 

korektur poskytovaných objednavateli zdarma. 

 

 


