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Přímá komunikace (BTL projekty)

Vydavatelství

CZECH NEWS CENTER a.s.
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
IČO: 02346826
DIČ: CZ02346826

Kontakt

www.cncenter.cz
telefon: 225 377 778
email: emedia@cncenter.cz

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421
113 80 Praha 1
číslo účtu: 01441000/2700
IBAN: CZ82 2700 0000 0000 0144 1000
BIC: BACXCZPP

Splatnost

Faktury jsou splatné v termínu do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Postup při objednání 

Před samotným objednáním je potřeba poslat poptávku s přesnou specifikací 
cílové skupiny, která bude oslovena, včetně výběru direct komunikace (SMS, 
mailing, adresný direct mail, telemarketing). Na základě aktuální situace a po-
dle stanovených parametrů bude přesně určen zásah v  dané cílové skupině 
a  na  základě tohoto počtu bude stanovena cena. CZECH NEWS CENTER má 
povinnost umožnit uživatelům se z databáze odhlásit, proto je pro každou po-
ptávku vybírána unikátní skupina uživatelů podle aktuálního stavu.

CZECH NEWS CENTER a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867.

Vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s. vstoupilo do BTL komunikace v  roce 2013 
s  novým produktem, a  to databází více než 1  400  000 unikátních údajů o  svých  
čtenářích. 
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Produkty a ceník

Formáty přímé komunikace

Přehled jednotlivých parametrů pro cílení

•	 Pohlaví, věk
•	 Geocílení – region, kraj, město, PSČ či ulice
•	 Tituly CZECH NEWS CENTER a.s. – společenské tituly, automoto titu-

ly, sportovní tituly, dětské tituly, deníky, nedělníky
•	  Preference čtenosti titulů CZECH NEWS CENTER a.s. – tištěné tituly, 

on-line tituly, mobilní tituly
•	 Smart cílení – podle typu témat jednotlivých soutěží
•	 Podle jednotlivých operátorů

Vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s. vlastní databázi více než 1 400 000 
unikátních údajů o čtenářích, kteří reagovali na různé spotřebitelské sou-
těže, a  tím dali souhlas k využití svých osobních údajů pro další marke-
tingové využití, a to bez ohledu, zda využívají jednoho ze současných či 
virtuálních operátorů. Tuto databázi je možno využít pro jakékoli aktivity 
přímé komunikace – SMS marketing, mailing, adresný direct mailing či ak-
tivní telemarketing. 

Formát přímé komunikace Způsob účtování 1 parametr  2 parametry 3 parametry

SMS cena za unikátní mobilní číslo 3,00  Kč 3,20  Kč 3,50  Kč

Mailing cena za unikátní e-mailovou adresu 2,20  Kč 2,50  Kč 3,20  Kč

Adresný direct mail cena za unikátní poštovní adresu 3,50  Kč 3,70  Kč 4,00  Kč

Telemarketing cena určena na základě individuální dohody

Cíl

podpora prodeje nového typu Nokie 206

Mechanika

Cílem SMS  bylo upoutat pozornost příjemce a dovést  ho na url stránky 
www.blesk.cz/nokia, kde kromě informací o  slevovém kódu jsou komunikovány 
i  výhody samotného mobilního telefonu. Nebylo využito brandované microsite. 
Celá komunikace je vedena v duchu „Speciální akce“, která platila pouze pro čte-
náře Blesku, kteří v minulosti reagovali na soutěže o konkrétní typy výher – mobilní 
telefony, elektro.

Cílová skupina

•	 Titul: Blesk
•	  Afinita: reakce na soutěže s výhrami typu elektro, mobil
•	  Region: města nad 100 tis. obyvatel

Případová studie

Telekomunikace
mobilní telefony

OS NOKIA: 
SPECIALNI AKCE 
jen pro vas. Jdete na 
www.blesk.cz/nokia 
a ziskejte slevu na 
nakup nove Nokie 
206.  Plati do 31.3. 
2013 (Zruseni OS 
na stop@ringier.cz)

Redirectovaná url, která 
je pod označením vlast-
níka databáze.

6,34 % 
CTR
Každý 16. oslovený příjemce 
se seznámil detailněji s nabídkou Nokia 206.
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Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 
a)  Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro rozesílání obchodních sdělení 

prostřednictvím SMS zpráv (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) 
upravují podmínky pro technické zajištění a  rozesílání obchodních sděle-
ní prostřednictvím SMS zpráv a pro další produkty mobilního marketingu 
(dále jen „SMS reklama“) vymezeném okruhu subjektů shromážděných 
v databázi vedené společností CZECH NEWS CENTER a.s. (dále jen „provo-
zovatel“), jenž je pořizovatelem databáze dle § 89 zákona č. 101/2000 Sb., 
jejíž obsahem jsou následující údaje: adresa, PSČ, telefonní číslo, pohlaví, 
typ média. 

b)  Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník. 
c)  Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními 

podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 
d)  Provozovatel si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny 

SMS reklamy vyplývající z platných ceníků a jejich příloh v případě, že tento 
odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku či jeho 
příloze. 

2. Objednávka 
a)  Objednatel si objednává uveřejnění SMS reklamy prostřednictvím písemné 

objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná 
faxem či e-mailem (pokud obsahuje elektronickou kopii podpisu oprávně-
né osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí. 

b)  Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nut-
né pro řádné uveřejnění, a to zejména obchodní firmu objednatele, jeho 
sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis a označení funkce zástup-
ce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, 
rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenč-
ní adresu, bankovní spojení a podpis. Přílohou každé objednávky je media-
plán označený stejným číslem jako je číslo objednávky a podepsaný stej-
ným způsobem jako objednávka. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: 
určení mediálního prostoru, podrobnou specifikaci SMS reklamy/reklamní-
ho sdělení, specifikaci cílové skupiny, kterou chce objednatel oslovit, frek-
venci oslovení, termín(y) zveřejnění a jméno osoby odpovědné za objed-
návku.

c)  Objednávku je objednatel povinen doručit provozovateli nejpozději do 5 
pracovních dnů před začátkem realizace kampaně, pokud se smluvní stra-
ny nedohodnou jinak. 

d)  Objednatel se zavazuje nejpozději 7 pracovních  dnů před začátkem reali-
zace řádně objednané reklamní kampaně dodat provozovateli příslušné in-
zertní podklady v elektronické formě v podobě vhodné pro nasazení SMS 
reklamy bez nutnosti jejich dalších úprav. 

e)  Provozovatel je oprávněn upozornit objednatele na zjevně nevhodné 
nebo chybné podklady. Objednatel je povinen dodat provozovateli včas 
náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednatel 
dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním 
nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo 
chybných podkladů, vzniká provozovateli právo od smlouvy odstoupit a 
současně mu vzniká právo na stornovací poplatky dle těchto Všeobecných 
obchodních podmínek. 

f)  Objednatel odpovídá za bezchybný obsah SMS reklamy a za to, že texty, 
obrazové a grafické materiály obsažené v  SMS reklamě jsou v souladu s 
právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objed-
natel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je 
povinen nahradit provozovateli škody, které vznikly uveřejněním chybné 
nebo právně nepřípustné SMS reklamy. 

g)  Provozovatel dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro 
uveřejnění SMS reklamy a není povinen tyto podklady uchovávat, případ-
ně objednateli vracet. 

3. Uzavření smlouvy 
a)  Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky provozovatelem 

(písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). Provo-
zovatel potvrdí každou objednávku, a to včetně konečné ceny a termínu 
realizace kampaně do 2 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud nedo-
jde k jejímu odmítnutí v souladu s těmito Všeobecnými obchodními pod-
mínkami. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky provozovatelem, 
je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění SMS reklamy. Provozovatel 
má právo odmítnout realizaci SMS reklamy, a to odmítnutím objednávky. 
Provozovatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě již při-

jaté objednávky poté, co mu byly doručeny podklady pro publikaci SMS 
reklamy, jestliže existuje oprávněný předpoklad, že obsah SMS reklamy je 
v rozporu s jeho zájmy, s právními předpisy nebo z jiných závažných důvo-
dů nebo jestliže zpracování či formát podkladů neodpovídá požadavkům 
provozovatele. O odmítnutí realizace SMS reklamy je provozovatel povi-
nen písemně upozornit do 2 pracovních dnů od převzetí podkladů SMS 
reklamy. 

b)  Přijetí objednávky zaměstnancem provozovatele nemůže být bez dalších 
náležitostí považováno za uzavření smlouvy. 

c)  Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele 
a pokud není zajištěna žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazu-
je si provozovatel právo bez dalšího odmítnout uveřejnění SMS reklamy, 
případně odstoupit od smlouvy. 

d)  V případě odmítnutí SMS reklamy nebo odstoupení od smlouvy podle 
odstavce a) nebo c) vyrozumí provozovatel objednatele bez zbytečného 
prodlení. Provozovatel v  takovém případě nenese odpovědnost za nákla-
dy objednatele vynaložené na takto nerealizovanou SMS reklamu ani za 
jakoukoli škodu na straně objednatele nebo třetí osoby.

e)  Odmítnutí SMS reklamy podle odstavce a) a c) a odmítnutí SMS reklamy 
z  kapacitních důvodů považují poskytovatel i objednatel za odmítnutí ze 
spravedlivých důvodů a v souladu s obchodními zvyklostmi.

f)  V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí provozova-
telem je provozovatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky v souladu 
s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být 
provedeno v každém případě písemně v souladu s článkem 2, odstavcem 
a) těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

4. Stornovací podmínky
Objednatel má právo objednávku reklamní kampaně stornovat. V případě, že 
je objednaná reklamní kampaň zrušena nejméně 5 pracovních dní před plá-
novaným zahájením kampaně, vyhrazuje si provozovatel právo účtovat stor-
novací poplatek ve výší 10% z celkové ceny kampaně. V případě, že je kampaň 
stornována nejméně 2 pracovní dny před plánovaným zahájením kampaně, 
činí stornovací poplatek 30% celkové ceny kampaně. V případě stornování 
kampaně v jejím průběhu činí stornovací poplatek 50% z ceny připadající na 
nerealizovanou část kampaně a objednateli bude nad rámec storno poplatku 
také účtována dosud proběhlá část reklamní kampaně.

5. Rámcová smlouva 
a)  Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby SMS rekla-

my v určitém rozsahu finančního objemu nebo v určitém počtu, má mož-
nost uzavřít s provozovatelem rámcovou smlouvu o uveřejňování SMS re-
klamy v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho 
roku. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí 
obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřej-
ňován dohodnutý finanční objem SMS reklamy nebo dohodnutý počet 
SMS reklamy, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, případně 
další ujednání. 

b)  Objednatel a provozovatel se mohou dohodnout na tom, že do objemu 
SMS reklamy sjednané rámcovou smlouvou bude zahrnuta i SMS reklama, 
která byla realizována do jednoho roku před sjednaným skončením rámco-
vé smlouvy za předpokladu, že tato SMS reklama byla řádně a včas uhra-
zena. Podmínkou je, aby cena této předchozí SMS reklamy činila méně než 
50% z celkového objemu SMS reklamy stanoveného rámcovou smlouvou. 
V případě, že v důsledku zahrnutí již realizované SMS reklamy do rámcové 
smlouvy v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli nárok na sle-
vu z ceny této SMS reklamy, bude tato sleva vyplacena buď po ukončení 
účinnosti rámcové smlouvy, nebo před jejím skončením za předpokladu, 
že již došlo k vyčerpání objemu SMS reklamy předpokládaného rámcovou 
smlouvou. 

c)  Pro uveřejňování SMS reklamy v rámci dohodnutého rozsahu finančního 
objemu nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy potřebná ob-
jednávka. 

d)  Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom přípa-
dě, když bude uveřejněna SMS reklama v dohodnutém rozsahu finančního 
objemu nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v 
rámcové smlouvě a řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. 
v dohodnuté výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká. 

e)  Rámcovou smlouvou sjednaný objem SMS reklamy lze navyšovat, a to i 
opakovaně. 

Všeobecné obchodní podmínky pro přímou komunikaci poskytovanou společností  CZECH NEWS CENTER a.s.
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Všeobecné obchodní podmínky

f)  Pokud během pevně stanoveného časového období nebyla uveřejně-
na SMS reklama v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v do-
hodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese provozovatel odpo-
vědnost, zavazuje se objednatel v tomto případě uhradit provozovateli 
rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah fi-
nančního objemu SMS reklamy nebo počet SMS reklam. Tento rozdíl 
bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu 
SMS reklam nebo počet SMS reklam. 

6. Realizace objednávky 
a)  Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění SMS reklamy, závisí 

její uveřejnění na možnostech provozovatele. 
b)  Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitý formát, v 

jakém má být SMS reklama uveřejněna, závisí potom jejich uveřejnění 
na možnostech provozovatele. 

c)  Provozovatel si vyhrazuje právo na označení SMS reklamy v  souladu 
s platnou legislativou týkající se obchodních sdělení.

d)  Pokud objednatel objedná SMS reklamu ve velikosti, která neodpovídá 
rozměrům příslušného formátu, provozovatel upraví SMS reklamu běž-
ným způsobem. 

f)  Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně 
provozovatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění 
z jeho strany. Pro případ prodlení objednatele je veškerá škoda z toho 
plynoucí připsána k jeho tíži. 

g)  Objednáním SMS reklamy uděluje dále objednatel provozovateli souhlas 
s použitím ukázek SMS reklamy v rámci propagace služeb provozovatele. 

7. Platební podmínky
a)  Pokud se strany nedohodnou jinak (zejména v mediaplánu), zašle pro-

vozovatel objednateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění 
SMS reklamy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v 
termínu do 14 dnů ode dne skončení dané reklamní kampaně. Objed-
natel souhlasí s tím, že provozovatel mu podle své volby doručí fakturu 
v písemné podobě nebo elektronickou poštou v digitalizované podo-
bě na adresu uvedenou v  objednávce, nebude-li objednatelem pro 
tento účel zadaná jiná adresa.

b)  Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu na celou 
kampaň, a to zejména v případech, kdy jde o první objednávku objedna-
tele či v případě objednatelů se špatnou platební morálkou. V takových 
případech bude požadováno připsání finančních prostředků na účet 
provozovatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kampaně. 

c)  Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení 
ve výši vyplývající z platných právních předpisů z dlužné částky za ka-
ždý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky 
nebo částečných plateb. Provozovatel může v případě prodlení placení 
odmítnout realizaci dalšího plnění včetně plnění z rámcové smlouvy 
nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách pře-
dem. 

d)  Z ceníkových cen může být objednateli po vzájemné dohodě poskyt-
nuta sleva nebo naopak připočtena přirážka. 

e)  V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) 
objednává SMS reklamu pro účely třetích osob, nelze objemy SMS re-
klamy pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení výše poskytované slevy. 

f)  Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese provo-
zovatel ani objednatel odpovědnost, a SMS reklamu není možno realizo-
vat ani v náhradním termínu, je objednatel povinen zaplatit provozovateli 
pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.

g)  Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené provozovateli v souvis-
losti s realizací SMS reklamy se neposílají zpět na účet plátce, je možné 
je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla provozovatele. Finanční 
prostředky zaslané na účet provozovatele, ke kterým provozovatel ne-
obdrží do 3 měsíců objednávku pro realizaci SMS reklamy, propadají ve 
prospěch provozovatele.

8. Reklamace – náhradní výkon 
a)  Objednatel má v případě nesprávné publikace SMS reklamy nárok na 

slevu nebo na poskytnutí náhradního plnění v rozsahu plnění, které 
bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je ob-
jednatel povinen uplatnit u provozovatele písemně do 2 týdnů od uve-
řejnění vadné SMS reklamy či od konce období, ve kterém byl garanto-

ván příslušný počet impresí. Právo volby mezi způsoby uvedenými ve 
větě první náleží provozovateli. Pokud provozovatel neposkytne ná-
hradní plnění bez zbytečného odkladu nebo pokud náhradní plnění je 
poskytnuto s vadami, pak má objednatel právo na slevu z ceny v tomto 
rozsahu: V případě, že řádné plnění nedosáhne ani 80% potvrzeného 
objednaného množství, náleží objednateli sleva ve výši 25%, pokud pl-
nění nedosáhne ani 60%, náleží objednateli sleva ve výši 50%, pokud 
plnění nedosáhne ani 40% objednávky, bude objednávka považována 
za zcela neuskutečněnou. 

b)  Při uveřejňování opakovaně vycházejících SMS reklam neuzná provo-
zovatel nárok na bezplatné uveřejnění náhradní SMS reklamy či slevu v 
případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl 
tento nedostatek bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů, po 
předchozím uveřejnění oznámen provozovateli. 

c)  V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při realizaci 
SMS reklamy (zejména v  samotném textu), které nebyly zjevně roze-
znatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na slevu 
nebo na bezplatnou realizaci náhradní SMS reklamy.

d)  V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti 
s vadným poskytnutím služeb provozovatelem budou nahrazeny pouze 
předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je 
její výše stanovena maximálně do výše za uveřejněnou SMS reklamu.

9. Ochrana osobních údajů a jiných dat 
a)  Objednatel i provozovatel se zavazují chránit veškeré informace, které 

si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich 
zneužitím. Smluvní strany považují takto poskytnuté informace za své 
obchodní tajemství. 

b)  Uzavřením smlouvy o publikaci SMS reklamy projevuje objednatel SMS 
reklamy souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jako 
správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno, pří-
jmení, telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené 
kontaktní údaje a údaje o objednatelem objednávané SMS reklamě. 
Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem realizace SMS reklamy a na-
bízení obchodu a služeb provozovatele, a to na dobu 10 let od přijetí 
objednávky SMS reklamy. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdy-
koli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo provozovatele 
zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům. 

10. Řešení sporů 
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci SMS reklamy 
vznikne mezi stranami spor, který bude řešen soudní cestou, provozovatel 
i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem 
sídla provozovatele. 

11. Ostatní ujednání 
a)  Případné změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo 

právě platného ceníku sdělí provozovatel objednateli, který má s pro-
vozovatelem rámcovou smlouvu podle bodu 5 těchto Všeobecných 
obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před 
počátkem účinnosti těchto změn. Pokud provozovatel tuto lhůtu ne-
dodrží, budou se objednávky učiněné po změně Všeobecných ob-
chodních podmínek nebo ceníku řídit původními Všeobecnými ob-
chodními podmínkami nebo ceníkem po dobu jednoho měsíce poté, 
kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně Všeo-
becných obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou 
se objednávky SMS reklamy řídit původními Všeobecnými obchodními 
podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku účinnos-
ti nových Všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku. 
V  případě, že se změna obchodních podmínek dotkne postavení ob-
jednatele a objednatel s touto změnou obchodních podmínek nesou-
hlasí, je oprávněn vypovědět rámcovou smlouvu do 14 dnů poté, co 
se o změně Všeobecných obchodních podmínek dověděl. Výpovědní 
doba činí 14 dnů. Ustanovení bodu 5 f) těchto podmínek se v takovém 
případě neuplatní a cena již poskytnuté SMS reklamy na základě rám-
cové smlouvy nebude měněna.

b)  Promlčecí doba u závazků provozovatele i objednatele vzniklých 
v souvislosti s realizací SMS reklamy činí 4 roky.

c)  Pokud je objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 
1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
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