VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE
V ČASOPISU HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ (HPZ)
I. OBJEDNÁVÁNI / ZADÁVÁNÍ INZERCE
1. Chvalský zámek, příspěvková organizace (CHZ), se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 20 Praha
9 – Horní Počernice, IČ: 72551011 přijímá inzeráty pouze na základě řádně vyplněné písemné
objednávky inzerenta, a to na předtisku, resp. Formuláři objednávky řádkové inzerce, který
obdržíte na recepci CHZ (Na Chvalské tvrzi 857, 193 20 Praha 9) nebo si jej můžete stáhnout a
vytisknout z webových stránek www.chvalskyzamek.cz v sekci Zpravodaj MČ.
2. Objednávky jsou přijímány na recepci Chvalského zámku formou osobního předání pracovnici
recepce nebo e-mailem na adresu infocentrum@chvalskyzamek.cz.
3. Aby mohl být inzerát zveřejněn, musí objednávka kromě specifikace inzerce obsahovat u
právnických osob název a sídlo inzerenta, jeho podpis a razítko, fakturační adresu, IČ, daňové
identifikační číslo a kontaktní osobu. U fyzických osob pak jméno a adresu, tel. číslo nebo emailovou adresu.
4. Inzerent odpovídá za včasné dodání všech bezchybných podkladů pro inzerci do data uzávěrky
jednotlivého čísla HPZ. Uzávěrka pro příjem inzerce je k 10. dni kalendářního měsíce.
5. Podklady pro plošné inzeráty se přijímají ve formátu jpg a pdf s tiskovým rozlišením 300 dpi v
požadovaném rozměru dle objednávky. Rozměry inzerátu (vyjma textových) jsou uvedeny
v souboru Ceník a rozměry plošné inzerce.
6. Objednávka komerční prezentace (tj. PR a propagační články) se řídí ceníkem pro plošnou
inzerci. U otištěného propagačního článku je uvedeno „Komerční prezentace“.
7. Inzerující příspěvkové, neziskové a církevní organizace se navíc řídí dokumentem Podmínky
inzerce v Hornopočernickém zpravodaji (HPZ) pro příspěvkové, neziskové a církevní
organizace.
II. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Ceny inzerátů jsou stanoveny v ceníku.
2. Inzerent hradí cenu inzerátu buď v hotovosti při osobním předání objednávky v recepci
CHZ nebo převodem na účet CHZ. Cena inzerce musí být zaplacena vždy před jejím otištěním, tj.
do uzávěrky jednotlivého čísla HPZ.
3. V případě, že inzerce nebude ve stanovené době zaplacena, CHZ si vyhrazuje právo ji
nezveřejnit.
4. Za den platby se považuje den, kdy byla peněžní částka složena v hotovosti v recepci CHZ
pracovníkovi CHZ nebo připsána na účet CHZ.
5. Datum uskutečnění platby prokazuje inzerent.
III. STORNO INZERÁTU, ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY
1. Inzerent má právo svou objednávku stornovat. Může tak učinit maximálně do 7 dnů od redakční
uzávěrky čísla HPZ. Po tomto termínu již není stornování možné. Stornování inzerce je nutné učinit
prokazatelně a písemně, jinak se má za to, že učiněno nebylo.
2. Inzerentovi bude při včasně stornované objednávce vrácena celá již uhrazená finanční částka.

IV. ZVEŘEJNÉNÍ INZERCE, PRÁVO ODMÍTNOUT INZERÁT
1. Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen
zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
2. Inzerent odpovídá za správnost a právní přípustnost inzerce.
3. CHZ nezajišťuje zhotovení (výrobu) grafického zpracování inzerátů. Pokud bude inzerent
objednávat inzerát, jež má být zveřejněn v grafické podobě, musí již inzerent toto grafické
zhotovení inzerátu dodat na adekvátním nosiči či zaslat prostřednictvím emailu.
4. V případě zásahu vyšší moci, jako např. přírodní katastrofy, výluky elektrického proudu apod. je
CHZ zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování jakýchkoliv náhrad.
5. CHZ si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo formy,
jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, jestliže poškozuje dobré
jméno MČ nebo inzerát obsahuje zjevně nepravdivé nebo zavádějící informace; tuto skutečnost je
pracovník CHZ povinen oznámit inzerentovi do 4 dnů od obdržení objednávky a není povinen
odmítnutí zdůvodňovat.
6. CHZ si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od subjektu, který dluží za dříve
zveřejněnou inzerci.
V. REKLAMACE
1. CHZ neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými inzerentem.
2. CHZ odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu. Inzerent je oprávněn
požadovat pouze opětovné uveřejnění opraveného inzerátu, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je možno se odchýlit pouze na základě
písemné dohody.
2. Pokud se již inzerát nevejde do obsahu časopisu má redakce právo odmítnout zveřejnění v
aktuálním čísle a nabídne možnost zveřejnění v následujícím čísle.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky inzerce včetně platného
ceníku inzerce časopisu Hornopočernický zpravodaj.

V Praze dne 27. 7. 2020

Růžena Beránková, ředitelka Chvalského zámku

