
 
Všeobecné obchodní podmínky, společnosti FIESTIS s.r.o.. 

I. 
Předmět všeobecných obchodních podmínek 

1) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují způsob a postup uveřejňování inzerátů (dále „inzerce“) v periodikách, která                  
spravuje společnost Fiestis s.r.o.. (dále „zajišťovatel“). 

II. 
Kontraktační proces 

1) Zajišťovatel přijímá objednávky inzerce prostřednictvím písemných, telefonických, faxových či emailových objednávek inzerentů.             
Zajišťovatel není povinno jakékoli objednávky akceptovat. V případě zájmu zajišťovatel zašle inzerentovi z jeho strany podepsaný návrh               
smlouvy obsahující všechny nezbytné záležitosti. Podpisem návrhu smlouvy ze strany inzerenta (dále jen „objednatele“) a zasláním                
podepsané smlouvy zpět zajišťovateli je uzavřena smlouva o inzerci.  

III. 
Podklady k uveřejnění inzerce 

1) Objednatel je povinen dodat zajišťovateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, a to v termínu stanoveném                 
zajišťovatelem. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je objednatel povinen na výzvu zajišťovatele bezodkladně                 
předmětné vady odstranit. V případě neodstranění vad, je zajišťovatel oprávněno od smlouvy odstoupit a zajišťovateli vzniká nárok na                 
stornovací poplatky, a to ve výši dle čl. VII těchto VOP za použití stejných lhůt jako pro výpověď smlouvy. Podklady dodané                     
objednatelem k uveřejnění inzerce vrátí zajišťovatel pouze na písemnou žádost. Zajišťovatel není povinno tyto podklady uchovávat. 2)                 
Grafické návrhy a makety prospektových příloh v konečném rozvržení schvaluje ve stanoveném termínu zajišťovatel. Objednatel je                
povinen je předat v tištěné nebo elektronické podobě. 3) Objednatel nese výlučnou odpovědnost za obsahovou správnost inzerce a za                   
to, že její obsah je v souladu s právními předpisy, nezasahuje do práv třetích osob a není v rozporu s dobrými mravy. V případě, že třetí                          
osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerce po zajišťovateli, je objednatel povinen tyto nároky uspokojit v plné výši včetně                   
škody vzniklé zajišťovatele.  

IV. 
Publikování inzerce 

1) Zajišťovatel zasílá korektury inzerce objednateli pouze na jeho žádost. Pokud se objednatel nevyjádří k předložené korektuře inzerce                  
ve lhůtě stanovené zajišťovatelem, má se za to, že ji schválil. 2) Neodpovídá-li inzerce formátu sazebního obrazce, rozdělení strany na                    
sloupce nebo existuje-li jiný podobný důvod, pro který není možné inzerát v daném formátu uveřejnit, zajišťovatel upraví inzerát do                   
nejbližšího podobného formátu ze standardních formátů daného periodika. 3) Zajišťovatel zaručuje běžnou kvalitu tisku podle               
technologie použité pro jednotlivá periodika. Kvalita tisku je závislá taktéž na kvalitě podkladů dodaných objednatelem.  

V. 
Cena inzerce 

1) Ceny inzerce jsou podrobně stanoveny v aktuálních cenících uveřejněných na webových stránkách pragmoon.cz. V ceníku jsou                 
uvedeny základní ceny beze slev či příplatků. 2) Pro případ, že inzeruje objednatel poprvé, nebo neinzeroval-li v období delším než 2                     
roky, je povinen uhradit zálohu na cenu inzerce platbou předem, a to ve výši dle požadavku zajišťovatele. 3) Zajišťovatel si vyhrazuje                     
právo odstoupit od smlouvy, objeví-li se podezření na platební neschopnost objednatele a není-li z jeho strany realizována požadovaná                  
platba předem. 4) Nebudou-li během stanoveného časového období uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu z důvodů nesoučinnosti               
objednatele, nemění to ničeho na povinnosti objednatele uhradit dohodnutou cenu. 5) Zajišťovatel je oprávněno poskytnout objednateli                
slevu. 6) V případě neuhrazení ceny po slevě řádně a včas dle faktury vystavené zajišťovatelem, je zajišťovatel oprávněno požadovat                  
smluvní pokutu ve výši ceníkové ceny, příp. rozdílu mezi ceníkovou cenou a cenou po slevě, a to v případě, že cena po slevě uhrazena                       
byla, nikoli však řádně a včas.  

VI. 
Platební podmínky 

1) Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zajišťovatelem. Zajišťovatel vystaví                 
tyto doklady nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Není-li určena jiná splatnost, je objednatel povinen cenu                   
inzerce zaplatit buď bezhotovostním převodem na účet zajišťovatele, nebo v hotovosti, a to do 14 dní ode dne vystavení faktury –                     
daňového dokladu. Společně s fakturou zašle zajišťovatel na žádost objednatele také doklad o uveřejnění inzerce. 2) V případě prodlení                   
objednatele se zaplacením faktury se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení ode dne splatnosti                    
vystavené faktury – daňového dokladu. 3) Objednatel bere na vědomí, že v případě prodlení se splacením jakékoli faktury delším než 45                    
dní, budou všechny pohledávky za objednatelem postoupeny vydavatelstvím na společnost Sentinel Monitoring s.r.o., která zahájí jejich                
vymáhání soudní cestou. 4) Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli faktury, je zajišťovatel oprávněno odstoupit od                  
jakýchkoli uzavřených smluv s objednatelem. 5) Objednatel je povinen uhradit cenu inzerce i v případě, že oznámil zajišťovateli                 
písemnou formou vady zjištěné v uveřejněné inzerci a uplatňuje nároky z vad.  

VII. 
Ukončení vzájemného smluvního vztahu 

1) Vzájemný smluvní vztah končí splněním předmětu smlouvy o inzerci, vzájemnou dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany                 
objednatele. 2) Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu i bez jeho uvedení. Dojde-li k vypovězení smlouvy ze                 
strany objednatele 45 dní přede dnem plánovaného zveřejnění inzerce, nevzniká zajišťovateli žádný nárok na stornovací poplatek.                
V případě vypovězení smlouvy objednatelem ve lhůtě kratší než 45 dní ale zároveň nejpozději 15 dní před plánovaným zveřejněním                  
inzerce, je objednatel povinen uhradit stornovací poplatek ve výši 50% ceníkové ceny inzerce, nikoli ceny po případné slevě. V případě                    
vypovězení smlouvy objednatelem ve lhůtě kratší než 15 dní před plánovaným zveřejněním inzerce, je objednatel povinen uhradit                 
stornovací poplatek ve výši 100 % ceníkové ceny inzerce, nikoli ceny po případné slevě. Vypovězení smlouvy musí být učiněno                   
písemně.  

VIII. 
Odpovědnost za škodu, reklamace 

1) Objednatel bere na vědomí, že zajišťovatel neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěné inzerce v rozmezí do 2% požadované                   
velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu. Zajišťovatel rovněž neodpovídá za technologickou               
chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 2% otištění konkrétní inzerce v dotyčném vydání. Nedostatky v plnění                    
ve shora uvedeném rozsahu nejsou považovány za vadné plnění a nemohou být předmětem reklamace. 2) Zajišťovatel si vyhrazuje                  
právo nedodržet objednané a potvrzené umístění, nebo termín uveřejnění inzerce ze závažných provozních důvodů, o kterých bude                 
inzerenta bez zbytečného odkladu informovat.  

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) VOP jsou účinné a platné zveřejněním na internetových stránkách pragmoon.cz. 2) Ustanovení ujednaná ve smlouvě mají přednost                  
před zněním VOP. 3) Právní vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským                   
zákoníkem, v platném znění. 4) Právní spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zajišťovatelem a objednatelem, případně, které                 
vyplývají z těchto VOP, budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a                 
Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Zajišťovatel a objednatel tímto výslovně sjednávají a souhlasí s tím, aby                   
případný spor byl projednán v urychleném řízení s vydáním rozhodčího nálezu do dvou měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku na                   
návrh kterékoliv strany, která uhradila zvýšený poplatek. Smluvní strany dále sjednávají, že spor bude rozhodnut jedním rozhodcem a                  
zmocňují k jeho jmenování předsedu Rozhodčího soudu. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodce může rozhodnout spor bez                  
ústního jednání pouze na základě písemností. Smluvní strana, která bude neúspěšná ve sporu, je povinna straně druhé uhradit náklady                   
řízení.  
 
V _____________ dne:  
 
Razítko a podpis objednavatele:  ………………………….. 
 


