Zásady pro zveřejňování inzercí, reklam a informací
v NTV cable, s.r.o. Napajedla
Inzerce, reklama a informace se mohou podat osobně v kanceláři kabelové televize,
elektronicky na adresu ntvcable@ntvcable.cz, případně se může použít formulář na stránkách
www.ntvcable.cz „Inzerce Reklama“, který je umístěn v sekci „Download“.
Příspěvky se zveřejňují do 4 pracovních dnů od podání. Výjimku mají naléhavé informace
týkající se nebezpečí nebo ochrany obyvatel zadané MěÚ Napajedla, JSDHM Napajedla, MP
Napajedla, PČR apod.
1. Každý příspěvek musí být definován, do jaké rubriky patří. NTV cable, s.r.o. má
v současné době tyto rubriky:
Informace z Napajedel podávají informace od městských institucí a
organizací)
- Informace podávají informace institucí a organizací nesídlících v
Napajedlích)
- Kultura (pozvánky na kulturní a společenské akce, informace týkající se
kultury – oboje jen pro Napajedla)
- Kino (pozvánky na filmová představení, program kina, informace týkající se
kina – vše platí jen pro Napajedla)
- Sport (pozvánky na sportovní akce, informace týkající se sportu nebo
sportovních organizací – vše pro Napajedla)
- DDM (pozvánky na akce, informace týkající se DDD a kroužků – vyhrazeno
pro DDM Matýsek Napajedla)
- Akce okolí (pozvánky na kulturní, společenské nebo sportovní akce, informace
týkající se kultury, kin nebo sportu, pozvánky na filmová představení,
programy kulturních nebo sportovních zařízení a kin – vše platí pro místo
pořádání mimo Napajedla)
- Kronika (PF, přání, vzpomínky)
- Inzerce (prodej, nákup nebo výměna zboží, zaměstnání, podnájmy, pronájmy,
služby, ztráty, nálezy, hledání – vše nekomerční bez loga zadávající firmy)
- Reklama (propagace firmy, zboží nebo služeb s logem i bez loga firmy)
- NTV (vyhrazeno pro informace Kabelové televize Napajedla)
Pokud zákazník trvá na zveřejnění loga na stránce své informace v jakékoli
rubrice, automaticky tato spadá do reklamy a účtována je jako informace
komerční.
-
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2. Vzhled stránky videotextu:
- Pokud zákazník předloží ke zveřejnění jen text a nepřeje si speciální úpravu
nebo vložení fotografií, automaticky se tento text vkládá do hotové grafiky
NTV. Formát pro inzerci je pro všechny zákazníky stejný)
- Pokud zákazník předloží ke zveřejnění text a přeje si speciální grafickou
úpravu, připočítává se práce grafika, ve které je zahrnuta dvojí úprava po
konzultaci o vzhledu stránky. Další konzultace bude připočtena navíc.
- Pokud zákazník dodá hotovou stránku, musí být v rozměru 1920 x 880 px, 240
dpi, .jpg .jpeg .pdf v co nejvyšší kvalitě.
3. Formální požadavky k textové části:
- Ke každé fotografii, která nebyla pořízena zákazníkem, musí být přiložen
souhlas autora s jejím zveřejněním.
- Při zveřejnění citace musí být uveden autor citátu.
- V textech vyráběných redakcí NTV se používá jednotné písmo, k důležitosti
částí texu se používá síla písma nebo barva.
4. Formální požadavky k obrazové části:
- Fotografie nebo obrázky odevzdá zákazník v tiskové kvalitě v minimálním
rozlišení 300 dpi nebo 2 MB
- Fotografie nebo obrázky nesmí být vloženy do Wordu nebo PowerPointu
- Fotografie budou přehledně pojmenovány a spárovány s popisky
5. Dodatkové informace:
- Redakce nezveřejňuje žádné příspěvky (včetně skrytých) týkající se politických
stran a hnutí a příspěvky nezávislých kandidátů na poslance, senátory,
prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva územního samosprávného
celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. (dle zákona 231/2001 Sb., Zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, §48)
- Redakce zveřejňuje pouze věcné informace, týkající se voleb, datum, hodinu a
místo konání a to na základně oznámení starostky či starosty města Napajedla
podle příslušných paragrafů o volbách (rubrika Informace z Napajedel).
- Redakce nezveřejňuje žádné osobní výzvy nebo vzkazy dalším občanům,
pokud to není poděkování za pomoc nebo záchranu života či majetku.
Výjimkou je výzva MPN nebo PČR týkající se trestné činnosti nebo hledání
osob.
6. Obchodní podmínky:
- Poskytovatel si vyhrazuje právo příspěvky zadavatele neakceptovat a právo
odmítnout vysílání příspěvku v případě, že dodaný text či obrázek neodpovídá
technickým podmínkám poskytovatele nebo jestliže by odvysíláním příspěvku
s ohledem na jeho původ, obsah či formu mohlo dojít k:
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i. porušení obecně závazných právních předpisů, a to zejména Zákona o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a Zákona o
regulaci reklamy,
ii. porušení povinností stanovených licencí k vysílání jakéhokoli
televizního programu,
iii. možnému postihu poskytovatele ze strany třetích osob (např. spory
vzniklé v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví, spory
týkající se nekalé soutěže, autorských práv) či orgánů veřejné moci,
iv. porušení Kodexu reklamy přijatého Radou pro reklamu, či porušení
jiných samoregulačních předpisů či etických pravidel,
v. porušení oprávněných zájmů poskytovatele ve vztahu k třetím osobám,
vi. v případě, že zadavatel v průběhu předcházejících zadávání příspěvků
neplnil svou platební povinnost (např. v případě existence neuhrazené
faktury ze strany zadavatele nebo časové prodlevy v úhradách za
služby či zveřejňování příspěvků).
Poskytovatel si dále vyhrazuje právo neodvysílat příspěvek v případě, že podle
uvážení poskytovatele by odvysílání příspěvku negativně ovlivnilo obchodní
činnost poskytovatele nebo by odvysílání příspěvku zadavatele bylo v rozporu
se zájmy poskytovatele.
V případě existence důvodů, pro které poskytovatel odmítne odvysílat
příspěvek zadavatele pro již zmíněné důvody uvedené výše, vyzve
poskytovatel zadavatele k dodání upraveného nebo náhradního znění
příspěvku, který neodporuje výše uvedenému a je v souladu se zásadami pro
zveřejňování.
Zadavatel je povinen uplatit případnou reklamaci řádného zveřejnění příspěvku
nejpozději ve lhůtě čtrnáct dnů od vystavení faktury za příslušné zveřejnění
svého textu a uvést tvrzené vady plnění, jinak nárok z titulu odpovědnosti za
vady plnění zaniká. V případě oprávněné reklamace bude nárok zadavatele
řešen přednostně poskytnutím náhradního plnění.
Poskytovatel neodpovídá za nedodržení nebo opožděné plnění závazků při
zveřejňování, způsobené událostmi mimo jeho kontrolu, jako např. válkou
nebo vojenskými operacemi, výjimečným stavem, mimořádnými opatřeními
státní mocí, nepříznivým počasím, poruchami spojových služeb, nezaviněnými
technickými závadami vysílání, selháním nebo nedostatkem elektřiny, nutností
dodržet právní předpisy či licenční podmínky (poskytování vysílacího času
státním orgánům, poskytování informací veřejnosti), onemocněním
zaměstnanců, čerpáním dovolené zaměstnanců nebo dalšími událostmi mimo
kontrolu poskytovatele

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat, krátit nebo neuveřejnit
v případě, že autor nedodrží etický kodex.
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