
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MAFRA, a.s. PRO INZERCI NA Reality.iDNES.cz 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz upravují a definují 
právní vztahy mezi provozovatelem serveru, obchodní společností MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla 
Engliše 519/11, PSČ15000, IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále také „MAFRA“) a zadavateli inzerce a reklamy 
umístěné na portálu (dále také „zadavatel“). 
 
Registrace, objednávka inzerce 
Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím Reality.iDNES.cz je registrace a to buď online 
přímo na serveru Reality.iDNES.cz, nebo formou písemné registrace zaslané příslušnému obchodníkovi 
Reality.iDNES.cz. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, 
zůstávají nároky MAFRA na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn. MAFRA náleží v takovém případě 
odstupné ve výši 100 %). V případě nedodání podkladů, pozdního dodání podkladů či zrušení objednané 
inzerce z důvodů na straně zadavatele si MAFRA vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %. 
Ustanovení o storno poplatcích se vztahuje i na veškeré objednané příplatky služeb. 
 
MAFRA poskytuje zadavateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro vložení a editaci 
jednotlivých inzerátů a případně dalších dat. Zadavatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a 
správné informace a bude jej využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Zadavatel je povinen 
uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Zadavatel není 
oprávněn sdílet rozhraní s jinými osobami.  
 
Platební podmínky 
Předpokladem zadávání jednotlivých inzerátů či inzertních příplatků v rámci Reality.iDNES.cz je uhrazení 
kreditu, přičemž minimální výše dobití kreditu činí částku 500,- Kč. Inzerce pro zadavatele je zúčtována a 
úhrada za ni stržena z kreditu zpětně podle počtu inzerátů zadavatele za předchozí den. Cena za inzerci 
se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese http://reality.idnes.cz/. MAFRA je 
oprávněna jednostranně změnit ceník a cenu za inzerci až o 5% (nahoru či dolů) v daném kalendářním 
roce, aniž by z tohoto důvodu zadavateli vzniklo právo na odstoupení od smlouvy. Daňový doklad je 
zadavateli vygenerován a zaslán bezodkladně po připsání kreditu na účet společnosti MAFRA. 
 
Zadavatel si může nastavit tzv. Automatické dobíjení kreditu při poklesu pod určitou hladinu zůstatku 
kreditu. Aktivaci, zrušení nebo editaci automatického dobíjení si zadavatel upravuje sám přímo v 
administračním rozhraní nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce ze společnosti MAFRA. 
Aktivací automatického dobíjení kreditu souhlasí zadavatel s uložením údajů o platební kartě na straně 
společnosti GOPAY s.r.o. Aktivovat automatické dobíjení lze pouze současně s dobitím libovolné částky 
kartou (min. však 500 Kč). K automatickému navýšení kreditu dojde nejvýše 1x během 24h v maximální 
výši 30 000 Kč bez DPH při poklesu kreditu pod stanovenou hodnotu. O založení, změně nebo zrušení je 
zadavatel vždy informován na emailovou adresu, kterou zadal při registraci. Zrušení automatického 
dobíjení je platné okamžitě. 
 
Platnost kreditu je 3 roky. Zadavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude kredit 
vyčerpán ve lhůtě 3 roky od data připsání kreditu na účet MAFRA, nevyčerpaný kredit propadá ve 
prospěch MAFRA a zadavatel není oprávněn požadovat jeho vrácení či čerpání služeb za něj. 
 
Uzavření smlouvy 
Účinnost smlouvy o prodeji inzerce na realitním serveru Reality.iDNES.cz je započata po připsání platby 
(kreditu) na účet MAFRA. MAFRA se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v 
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těchto Všeobecných obchodních podmínkách MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz inzertní 
služby, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce zadavatelem. Zadavatel se zavazuje služby, 
resp. předplacený prostor odebrat. Poskytnuté slevy nelze vzájemně kombinovat. 
 
Zadávání inzerátu 
Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na Reality.iDNES.cz, nebo 
hromadným exportem dat do systému Reality.iDNES.cz. Zadavatel je odpovědný za včasné zadání 
bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (realitních nabídek). Jakékoliv změny v 
jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není 
přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího 
výpisu. Zadavatel není oprávněn uvádět do fotografií v inzerátu žádné textové či jiné informace s 
výjimkou vodoznaku. 
 
Realizace inzerce 
Zadaný aktivní inzerát bude na Reality.iDNES.cz zveřejněn až do smazání či zneaktivnění klientem. 
Podmínkou je dostatečná výše kreditu. Srážka z kreditu bude prováděna po dnech, dle sjednaného 
cenového programu. 
V případě, že si zadavatel zvolí některý z internetových příplatků nabízených v rámci Reality.iDNES.cz, 
bude zadaný inzerát umístěn ve zvoleném prostoru v rámci Reality.iDNES.cz anebo www.idnes.cz (či 
jiného stanoveného webu), a to po dobu, která je určena v platném ceníku pro Reality.iDNES.cz a dle 
možností MAFRA. Pokud si zadavatel zvolí některý z tiskových příplatků, bude inzerát jedenkrát otištěn 
ve vybraném periodiku, a to dle možností MAFRA v nejbližším možném vydání. Výběr tiskového příplatku 
pro danou inzerci je možné provést pouze prostřednictvím on-line administračního rozhraní 
Reality.iDNES.cz. MAFRA si vyhrazuje právo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy 
může MAFRA, a.s. odmítnout zveřejnění inzerce dle článku V. odst. 1 Všeobecných obchodních 
podmínek společnosti MAFRA či v případě, kdy bude podezření na to, že inzerát byl podvržen či se 
nebude vztahovat svým obsahem k obsahu Reality.IDNES.cz. V takovém případě nemá zadavatel právo 
na zadání náhradního inzerátu ani na úhradu poměrné části peněz za takový inzerát. 
Zadavatel, který je v postavení spotřebitele, výslovně souhlasí s plněním smlouvy o inzerci a se 
zveřejněním inzerce před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, zadavatel tedy ve smyslu § 1837 
písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy. 
Zadavatel bere na vědomí, že MAFRA může jeho inzerci za účelem zvýšení její efektivity prezentovat i na 
jiných svých webových stránkách či webových stránkách společností tvořících s MAFRA koncern a to 
podle své volby. 
 
Inzerce v rámci sekce Domy na klíč 
MAFRA je oprávněna zařadit zveřejňované inzeráty na pozemky určené k výstavbě domu do sekce Domy 
na klíč. V rámci této sekce budou tyto pozemky nabízeny společně s vizualizací možného domu, který by 
byl na daném pozemku postaven a to ve spolupráci s externím partnerem MAFRA, společností TINEX 
Praha s.r.o., případně jiným obdobným externím partnerem MAFRA. Nabídka může být zároveň 
zveřejněna na webu externího partnera (www.domyspozemkem.cz). Jako kontaktní údaje pro zájemce o 
tuto nabídku budou uvedeny výlučně kontaktní údaje MAFRA. Zadavatel souhlasí s předáním údajů o 
těchto pozemcích (a kontaktních údajů zadavatele) tomuto externímu partnerovi a s jejich prezentací ve 
výše uvedené sekci. Kontaktní údaje zájemce o koupi, který bude reagovat na tuto inzerci, budou 
předány jak zadavateli, tak externímu partnerovi, který může oslovit zájemce s nabídkou výstavby 
rodinného domu na daném pozemku či jiných souvisejících služeb. Služba umístění inzerce v sekci Domy 
na klíč je poskytována jako bonus pro zadavatele a není zvlášť zpoplatňována. Zadavatel je oprávněn u 
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každého jednotlivého pozemku rozhodnout o tom, že nemá být nadále zařazován do sekce Domy na klíč 
odškrtnutím příslušného políčka v administračním rozhraní. 
 
Aplikace obecných Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAFRA, a.s. 
Není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz 
stanoveno jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s., jejichž aktuální znění je 
umístěno na www.mafra.cz/vop 
 
Zadavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, 
a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz a dále Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, a.s. seznámil 
a souhlasí s nimi. 
Závěrečná ustanovení 
Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz mohou být provozovatelem 
průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání 
služby na portálu. V případě již uzavřených smluv oznámí Poskytovatel změnu Všeobecných obchodních 
podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz prostřednictvím elektronické pošty kontaktní 
emailovou adresu druhé smluvní strany či písemným oznámením zaslaným poštou s tím, že změna 
nabude účinnosti 45 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Druhá smluvní strana může 
změnu Všeobecných obchodních podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz ve výše 
uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. 
 
Zadavatelé,  kteří  jsou  spotřebiteli,  mají  podle  zákona  č.  624/1992  Sb.  právo  na  mimosoudní 
řešení spotřebitelského  sporu  z  příslušné  smlouvy. V  případě,  že  dojde mezi MAFRA, a.s. a 
spotřebitelem ke  vzniku spotřebitelského  sporu  z  kupní  smlouvy  nebo  ze  smlouvy  o  poskytování 
služeb,  který  se  nepodaří  vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní 
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního  řešení  spotřebitelských  sporů,  kterým  je: 
Česká  obchodní  inspekce,  Ústřední  inspektorát - oddělení  ADR,  Štěpánská  15,  120  00  Praha  2, 
Email:  adr@coi.cz ,  Web:  adr.coi.cz  Spotřebitel  může  využít rovněž  platformu  pro  řešení  sporů 
online,  která  je  zřízena  Evropskou  komisí  na  adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami 
MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz, má příslušná smlouva přednost před Všeobecnými 
obchodními podmínkami MAFRA, a.s. pro inzerci Reality.iDNES.cz. V případě, že vznikne rozpor mezi 
ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz a 
Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s., mají tyto Všeobecné obchodní 
podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz přednost před Všeobecnými obchodními 
podmínkami společnosti MAFRA, a.s. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami 
nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném 
znění a dalšími souvisejícími právními předpisy s tím, že se vylučuje užití ust. §§ 1799, 1800, 1805 odst. 
2, 1950, 1952 odst. 2, 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz jsou platné 
od 1. 4. 2018. 
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