MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4
Všeobecné podmínky prodeje inzertního prostoru do titulů Motor-Presse
Bohemia s.r.o. (dále jen „MPB“) pro tisk i on-line
I.
Všeobecná ustanovení
1.

Provozovatelem inzertního prostoru je společnost Motor-Presse Bohemia s.r.o.,
se sídlem U Krčského nádraží 79/36, Praha 4, IČO : 257 82 932, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka
69824 (dále jen „MPB“), která je oprávněná ve svých titulech zveřejňovat
reklamu na základě objednávek jednotlivých zákazníků.

2.

Objednatelem inzerce je fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná –
podnikatel nebo právnická osoba, která je přímým zákazníkem MPB a která
využívá možnost poskytnutí inzertního prostoru ze strany MPB pro zveřejnění
svých reklam.

3.

Inzertní prostor pro uveřejnění reklamy nebo inzerátu je poskytován MPB
objednavateli za peněžitou úplatu dle vzájemné dohody obou stran.

4.

Tyto Všeobecné podmínky prodeje jsou nedílnou součástí objednávek, které
přijímá provozovatel od objednavatele s tím, že vzájemné vztahy se řídí těmito
Všeobecnými podmínkami prodeje. MPB je oprávněn jednostranně měnit
Všeobecné podmínky prodeje s tím, že pro platně uzavřený smluvní vztah mezi
MPB a objednatelem jsou závazné aktuální Všeobecné podmínky prodeje.

5.

Poskytnutí inzertního prostoru pro inzerát znamená, že poskytovatel umožní
objednateli na základě jeho objednávky, která bude poskytovatelem potvrzena,
jak dále uvedeno, uveřejnění inzerátu nebo reklamy, a to buď formou tiskové
inzerce nebo formou on-line na webových stránkách poskytovatele.

6.

Inzerátem je rozuměno zveřejnění oznámení v grafické, slovní nebo
kombinované podobě. Reklamou jsou obrazové, textové, zvukové event.
audiovizuální informace. Tyto jsou zveřejňovány v dohodnutých formátech dle
vzájemné dohody obou stran.

7.

Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli a poskytovatel je
oprávněn odmítnout poskytnout služby v rámci inzerce v případě, že
a) se jedná o inzerci nebo reklamu, která je v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména inzerce nebo reklama, která je v rozporu
s dobrými mravy, obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví

nebo národnosti, napadá náboženské nebo národnostní cítění, ohrožuje
obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost,
obsahuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu,
nebo napadá politické přesvědčení;
b) propaguje soutěžitele poskytovatele;
c) jiným způsobem poškozuje práva nebo oprávněné zájmy poskytovatele.

II.
Objednávky
1.

Poskytovatel přijímá objednávky objednatele na uveřejnění inzerce nebo
reklamy na základě písemných objednávek, které musí mít tyto náležitosti :
a)
b)
c)
d)

uvést obchodní firmu objednatele nebo jméno a příjmení objednatele
uvést formát (velikost) inzerátů, reklam a jejich umístění
uvést počet inzerátů (čísla vydání časopisů)
uvést podobu, v jaké budou materiály k inzerci, nebo k reklamě, předány.

Objednávka musí být objednatelem doručena do sídla MPB, a to buď formou
doporučeného dopisu, faxem nebo elektronickou poštou oproti potvrzení nebo
kurýrní poštou. Objednávka musí být kromě výše uvedeného podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem objednatele tak, jak to vyplývá z občanského
zákoníku, živnostenského zákona nebo z plné moci, která musí být
k objednávce přiložena.
2.

MPB po obdržení objednávky tuto písemně potvrdí, a to ve lhůtě nejpozději do
pěti pracovních dnů s tím, že potvrdí údaje uvedené v odstavci 1. tohoto článku
a uvede základní sazbu za služby a celkovou cenu objednávky po odečtení
případných slev a přičtení případných přirážek.

3.

Potvrzenou objednávku zasílá MPB objednateli formou doporučeného dopisu,
faxem, elektronickou poštou nebo kurýrní poštou. V momentě obdržení
potvrzení objednávky je mezi MPB a objednatelem uzavřena smlouva o
poskytnutí inzertního prostoru pro uveřejnění inzerátu nebo reklamy dle výše
uvedeného.

4.

V případě, že MPB navrhne na základě objednávky objednatele změnu týkající
se formátu, počtu event. podoby a času zveřejnění inzerátu nebo reklamy, je to
bráno jako nová nabídka a objednatel je povinen se k této nabídce písemně
vyjádřit. Pokud objednatel takovouto nabídku akceptuje, je mezi objednatelem a
MPB uzavřena smlouva o poskytnutí inzertního prostoru.

5.

V případě, že objednatel nebo MPB nebude akceptovat návrh objednávky,
event. protiobjednávku, k uzavření smlouvy nedojde s tím, že akceptace návrhu

musí být provedena příslušnou stranou nejdéle do deseti pracovních dnů od jeho
obdržení.
6.

Nedílnou součástí potvrzené objednávky je i ceník MPB a event. tabulka slev
týkající se jednotlivých cen.

7.

Jakékoliv změny v dohodnutých podmínkách, tj. v potvrzené objednávce, event.
že by se strany dohodly na uzavření písemné smlouvy, jsou možné také
písemně s tím, že musí být potvrzeny oprávněnými zástupci obou stran.
V opačném případě jsou takovéto změny neúčinné.

8.

MPB prohlašuje, že do konce příslušného kalendářního roku jsou inzertní sazby
u neodvolatelných objednávek neměnné a jsou přijaty přede dnem změny
sazby. U jiných případů se poté řídí inzertní sazby příslušnými ceníky.

9.

Sazby, které jsou uváděny v ceníku MPB, nezahrnují náklady na grafickou
úpravu a zpracování inzerátů.

10.

Termíny pro přijímání objednávek inzertního prostoru v titulech MPB jsou
uvedeny v ceníku (mediadatech).

III.
Inzerát, reklama
1.

Objednatel na vlastní náklady dodá MPB vzor původního inzerátu připraveného
k tisku podle technických podmínek MPB, které jsou uváděny v sazebníku.

2.

MPB si vyhrazuje právo prodeje inzertního prostoru odmítnout.

3.

Objednatel doručí MPB vzor inzerátu, reklamy v těchto termínech :
a) pro tisk nejpozději pět pracovních dnů před termínem zpracování inzerátu,
reklamy pro příslušný titul na dohodnutých nosičích
b) pro on-line nejpozději sedm pracovních dnů před termínem zpracování
inzerátu, reklamy pro příslušný titul na dohodnutých nosičích
tak, aby byly použitelné MPB bez dalších úprav. MPB tyto nosiče po jejich
použití skartuje způsobem, který MPB zvolí. Inzertní materiály budou vráceny
pouze na základě výslovného písemného požadavku objednatele do tří měsíců
od jejich posledního uveřejnění.

4.

Všechny inzertní materiály dodané objednatelem musí splňovat pravidla pro
technickou realizaci stanovené MPB.

5.

Objednatel je oprávněn požádat MPB o změnu jím dodaných inzertních
materiálů, a to za předpokladu, že tyto materiály budou bezvadné a bude možné

z hlediska časového i technického těmito materiály nahradit materiály původní.
Pokud by to nebylo možné, MPB o tom písemně vyrozumí objednatele.
6.

Objednatel odpovídá za škodu způsobenou dodáním materiálu v neodpovídající
kvalitě, jejich opožděným dodáním či nedodáním, v jejichž důsledku není
inzerát uveřejněn. V těchto případech je objednatel povinen zaplatit stanovenou
náhradu škody v plné výši dle své objednávky.

7.

Objednatel odpovídá za obsahovou stránku inzertního materiálu s tím, že
neporušuje obecně závazné právní předpisy v oblasti nekalé soutěže, autorských
práv a dalších práv na ochranu duševního vlastnictví, předpisy vztahující se
k ochraně spotřebitele, reklamy a další všeobecně závazné reklamní předpisy,
stejně jako etický kodex reklamní praxe vydaný v SR Radou pro reklamu, v ČR
též Radou pro reklamu.

8.

Objednatel prohlašuje, že inzertní materiály, které poskytne MPB od uveřejnění
v inzertním prostoru, naplňují pojmové znaky díla a jsou
a) zaměstnaneckým dílem a objednatel má k nim právo vykonávat majetková
práva a tyto užívá
b) má oprávnění nakládat s inzertními prvky na základě smlouvy s jejich
autorem nebo jinou oprávněnou osobou mající možnost k těmto vykonávat
majetková práva
c) na základě oprávnění vykonávat majetková práva k reklamním prvkům
uděleným autorem, event. uděleným v rámci možné sublicence.

9.

Objednatel se zavazuje kdykoliv na základě výzvy MPB, nejpozději do jednoho
pracovního dne po obdržení výzvy, prokázat své oprávnění na používání
inzertních materiálů v rozsahu, v jakém požaduje, aby byly umístěny
v inzertním prostoru.

10.

Objednatel prohlašuje, že jeho prohlášení uvedená ve Všeobecných
podmínkách prodeje jsou pravdivá a zavazuje se, že pokud by se vyskytly
problémy spočívající ve vznesení nároků třetími stranami, poskytnout MPB
veškerou součinnost k řešení těchto otázek s tím, že objednatel nese veškeré
náklady s tím spojené.

11.

MPB neodpovídá za vyhotovené inzertní materiály dodané objednatelem, resp.
neodpovídá za faktické i právní vady takovýchto materiálů.

12.

Objednatel se zavazuje, že poskytne odškodnění MPB v případě, že se
kterékoliv prohlášení uvedené v těchto Všeobecných podmínkách prodeje ukáže
nepravdivým nebo zkresleným. Současně se objednatel zavazuje, že odškodní
MPB v případě vzniku škody, která byla uplatněna třetími stranami.

13.

Objednatel je oprávněn objednávku inzerce zrušit pouze před termínem pro
předkládání objednávek pro jednotlivá čísla tak, jak jsou uvedena v ceníku
v odstavci „Nehotové podklady“.

14.

Objednatel není oprávněn zrušit objednávky, jež se vztahují k titulní straně
časopisu.
IV.
Práva MPB

1.

MPB poskytuje objednateli záruku, že inzerát bude uveřejněn na objednané
stránce nebo inzerát jeho konkurenta nebude uveřejněn vedle inzerátu
objednatele.

2.

MPB neodpovídá za obsah inzerátu, který uveřejňuje.

3.

MPB je oprávněn vystavit do sedmi pracovních dnů po uveřejnění inzerátu
fakturu, kterou zašle objednateli s tím, že splatnost faktury bude 14 dnů od
jejího převzetí objednatelem. Platba je brána za provedenou ve lhůtě splatnosti
tehdy, pokud je příslušná částka v uvedeném termínu připsána na účet MPB.

4.

MPB je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu v případě výskytu okolností,
které tomu brání. Pokud se jedná o uveřejňování v jednotném nepřetržitém
cyklu, bude inzerát zveřejňován přiměřeně tak, aby byl v souladu
s objednávkou vyčerpán počet jednotlivých opakování inzerce.

5.

MPB je oprávněn snížit dohodnutou slevu v případě, že objednatel zruší inzertní
objednávku v průběhu jejího plnění. Snížení bude provedeno tak, že bude dán
odpočet slevy pro počet dosud uveřejněných inzerátů v souladu s platným
ceníkem. V tomto případě MPB vydá opravné faktury včetně DPH a objednatel
je povinen je neprodleně po jejich převzetí zaslat podepsané zpět MPB.

6.

MPB je oprávněn nezveřejnit inzerci nebo jejich zveřejňování zastavit z důvodů
uvedených v čl. I., odst. 7. V tomto případě je objednatel oprávněn od smlouvy
o poskytnutí inzertního prostoru odstoupit. MPB se zavazuje bez zbytečného
odkladu uvědomit objednatele písemně, faxem, elektronickou poštou o
nezveřejnění nebo pozastavení zveřejnění inzertních materiálů a o důvodech,
které k tomu vedly. V případě, že objednatel sjedná nápravu vytknutých
nedostatků MPB ve stanovené lhůtě, MPB poskytne inzertní prostor
v termínech, které budou možné, aby bylo dále pokračováno v uveřejňování
inzerce dle objednávek objednatele. V případě změny ukončení inzertní
kampaně, na kterou byla tato dohodnuta, uzavřou o tom strany písemnou
dohodu. V případě, že objednatel neposkytne součinnost, má MPB nárok na
náhradu škody a event. smluvní pokutu.

7.

MPB je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí inzertního prostoru
z těchto důvodů:
a) inzertní materiály neodpovídají svojí kvalitou nebo obsahem tomu, co je
obsaženo ve Všeobecných podmínkách prodeje inzertního prostoru a
objednatel neodstraní vady nejpozději do tří dnů po výzvě MPB;
b) třetí strana uplatní námitky vůči inzertním materiálům a objednatel se
s těmito námitkami nevypořádá do pěti pracovních dnů a nesdělí tuto
skutečnost MPB;
c) inzertní materiály jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
etickými a morálními pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy a vady
nebudou objednatelem do tří dnů po výzvě MPB odstraněny;
d) inzertní materiály neodpovídají oprávněným zájmům MPB, a to zejména
propagují produkty nebo služby konkurence ve vztahu k produktům nebo
službám MPB a tyto vady nejsou objednatelem odstraněny do pěti
pracovních dnů po písemné výzvě MPB;
e) objednatel je v prodlení s platbou faktur delší než deset pracovních dnů;
f) u příslušného soudu byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na
objednatele nebo došlo k podstatné změně ve vlastnických vztazích
objednatele, event. v případě, že byla nařízena exekuce týkající se podstatné
části majetku objednatele;
g) na majetek objednatele byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku objednatele;
h) objednatel je v úpadku nebo písemně prohlásí nemožnost plnění dluhu;
i) objednatel byl zrušen nebo předal nebo jinak naložil s celým majetkem,
objednatel ukončil původní činnost;
j) objednatel porušil některou ze svých povinností podle těchto Všeobecných
podmínek prodeje a nápravu nesjednal ani v přiměřeně stanovené lhůtě.

8.

MPB je oprávněn nezveřejnit inzerci v případě, že objednatel dodá inzertní
materiály opožděně.

9.

Odstoupení od smlouvy na uveřejnění inzerce je účinné doručením tohoto
odstoupení druhé straně.
V.
Storno podmínky, smluvní pokuty

1.

Objednatel je oprávněn zrušit smlouvu o uveřejnění inzerce zaplacením
odstupného MPB. V daném případě objednatel oznámí svůj úmysl MPB a
zaplatí MPB odstupné rovnající se 50 % fakturace za inzerci, která byla mezi
stranami sjednána.

2.

Zaplacením odstupného není dotčen nárok MPB na náhradu škody.

3.

V případě, že by chtěl objednatel zrušit smlouvu o uveřejnění inzerce sedm dnů
před jejím zveřejněním, je povinen zaplatit MPB 100 % ceny inzerce.

4.

V případě, že objednatel nedodá MPB včas inzertní materiály, je povinen
zaplatit MPB smluvní pokutu ve výši ceny inzerce sjednané ve smlouvě o
uveřejnění inzerce mezi MPB a objednatelem.

5.

Objednatel je povinen zaplatit MPB smluvní pokutu odpovídající ceně za
inzerci sjednanou mezi stranami v případě, že
a) inzertní materiály neodpovídají svojí kvalitou nebo obsahem Všeobecným
podmínkám prodeje, jsou v rozporu se závaznými právními předpisy,
etickými a morálními pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy a objednatel
neodstraní vady inzertních materiálů do tří dnů po výzvě MPB;
b) je v prodlení s placením splatného závazku více než patnáct dnů.

6.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok MPB na náhradu škody.

VI.
Cenové a fakturační podmínky
1.

Ceny za inzerci vyplývají z ceníku MPB platného v příslušném čase, kdy je
uzavřena smlouva či potvrzena objednávka o uveřejnění inzerce mezi stranami.
Cenu za inzerci platí objednatel na základě faktur vystavených MPB.

2.

MPB vystaví faktury tak, jak je výše uvedeno, tj. do sedmi dnů po uveřejnění
inzerátu. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich převzetí objednatelem.

3.

Faktura je brána za zaplacenou připsáním příslušné částky k datu splatnosti na
účet MPB.

4.

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s placením faktury, je povinen
zaplatit MPB úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok MPB na náhradu
škody.

5.

MPB je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 100 % ceny za inzerci.
V případě, že nebude platba připsána na účet MPB do tří pracovních dnů před
zveřejněním inzerce a pokud je to technicky možné, je MPB oprávněn inzerci
nezveřejnit.

6.

MPB je oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky vůči
objednateli s pohledávkami objednatele vůči MPB. Objednatel není oprávněn
jednostranně započíst své pohledávky na pohledávky MPB, pokud nebude
písemně dohodnuto jinak.

VII.
Reklamace
1.

Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky poskytovaných služeb MPB
formou písemné reklamace. Objednatel je povinen doručit tuto reklamaci MPB
nejpozději do pěti pracovních dnů po uveřejnění příslušného inzerátu.
Za vadu reklamy není považováno její zveřejnění pouze v časovém intervalu, ve
kterém je reklama zobrazována automaticky reklamním systémem v souladu se
smlouvou o poskytnutí inzertního prostoru pro uveřejnění inzerátu nebo
reklamy.
Za vadu reklamy nejsou považovány výkyvy návštěvnosti internetových portálů
MPB ze strany třetích osob, pokud bude splněn rozsah reklamy dle dohody
objednatele a MPB.

2.

MPB je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů. V případě
uznání reklamace poskytne MPB objednateli dobropis, kterým bude uplatněna
sleva na další inzerci.

3.

V případě, že objednatel má námitky vůči fakturám MPB, je povinen své
námitky uplatnit do pěti pracovních dnů od doručení faktury, jinak na takové
námitky není přihlíženo. Námitka nezpůsobuje přerušení nebo zastavení běhu
lhůty splatnosti. To platí pouze tehdy, jestliže by byla námitka uznána před
uplynutím splatnosti MPB.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tyto Všeobecné podmínky prodeje stejně jako všechny právní vztahy mezi
MPB a objednatelem se řídí právními předpisy České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Rozhodným právem pro
smlouvu o poskytnutí inzertního prostoru je hmotné a procesní právo ČR.

2.

Tyto Všeobecné podmínky prodeje jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí
inzertního prostoru uzavřené mezi MPB a objednatelem.

3.

MPB je oprávněn jednostranně měnit Všeobecné podmínky prodeje s tím, že
pro platně uzavřený smluvní vztah mezi MPB a objednatelem jsou závazné
aktuální Všeobecné podmínky prodeje.

4.

Součástí smlouvy o poskytnutí inzertního prostoru uzavřené mezi MPB a
objednatelem je i ceník inzertních služeb MPB, který je MPB oprávněn měnit a
aktualizovat. MPB má povinnost o tom informovat objednatele.

5.

Tyto Všeobecné podmínky prodeje jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.

