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1. Obecná ustanovení 

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní 
podmínky“) upravují pravidla, podle nichž je poskytovatelem 
služby „PROpřehled“ (dále jen „služba“) poskytována služba 
jejím objednatelům. 

b) Závazkové vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem služby 
se při uzavírání a plnění závazků souvisejících s objednáváním, 
poskytováním a užíváním služby řídí vždy těmito obchodními 
podmínkami. 

c) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem vydání a 
účinnosti dnem 1.7.2012. Dnem nabytí jejich účinnosti končí 
zároveň platnost a účinnost dříve vydaných všeobecných 
obchodních podmínek. 

2. Smluvní strany 

a) Poskytovatelem služby je Česká tisková kancelář, IČ: 
47115068, sídlo: Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1, zapsaná v 
Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 7583, bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo 
účtu: 350 814 004/ 2700, (dále jen „poskytovatel“). 

b) Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které je služba 
na základě její objednávky poskytována (dále jen 
„objednatel“). 

3. Popis služby PROpřehled 

Základem služby je pravidelné vytváření bulletinů 
poskytovatelem, které obsahují přehled krátkých zpráv o 
událostech za určené období a výběr očekávaných událostí na 
následující den. Tyto bulletiny jsou distribuovány elektronickou 
poštou objednateli ve formátech PDF nebo HTML. 

Obsah bulletinů je vytvářen z aktuálního zpravodajství 
poskytovatele a informací obsažených v databázích poskytovatele. 
Jednotlivé zprávy jsou tematicky uspořádány do rubrik. 

Bulletiny jsou poskytovatelem vytvářeny každý pracovní den: 

PROpřehled – Obsahuje výběr zpráv za posledních 24 hodin, 
resp. za více dní v pondělí a dnech následujících po státních 
svátcích. Výběr je doplněn o výběr očekávaných událostí v den 
vydání. Rozsah bulletinu jsou dvě strany A4. Bulletin je vydáván a 
distribuován do 8:00. 

4. Předmět služby PROpřehled ČTK 

Předmětem služby je závazek poskytovatele poskytovat 
objednateli za podmínek uvedených v těchto obchodních 
podmínkách službu dle jeho výběru, zasílat mu bulletiny 
„PROpřehled“ na určené e-mailové adresy (odběrná místa). 

Specifikace výběru objednatele, formát bulletinů, e-mailové 
adresy objednatele, začátek poskytování služby a délka období 
poskytování služby jsou uvedeny v objednávce objednatele. 

Součástí služby je licence k užití obsahu bulletinu „PROpřehled“ 
k užití pro vnitřní, resp. osobní potřebu objednatele jako 
konečného uživatele. 

5. Způsob vzniku závazku 

a) Povinnost poskytovatele poskytovat objednateli službu 
„PROpřehled“ vzniká uhrazením celé částky, na kterou je 
poskytovatelem vystavena výzva k uhrazení platby – 
„Proformafaktura“ na základě objednávky objednatele. 

b) objednávku lze provést prostřednictvím elektronického 
formuláře na internetové adrese www.ctk.cz 

c) Pro vyřízení objednávky musí být objednatelem vyplněny 
veškeré údaje požadované formulářem objednávky. 

 

6. Cena a způsob úhrady za službu 

6.1. Základní ceny 

Uvedené ceny za službu jsou platné od 1.7.2012 do doby vydání 
nových obchodních podmínek. 

PROpřehled ve formátu PDF nebo HTML 
 

 Základní cena (bez DPH) 

Délka předplatného 
za první odběrné 

místo 
za každé další 
odběrné místo 

1 měsíc 500 Kč 50 Kč 

3 měsíce 1 050 Kč 105 Kč 

6 měsíců 1 980 Kč 198 Kč 

12 měsíců 3 600 Kč 360 Kč 

6.2. Celková cena 

a) Celková cena za službu je účtována formou předplatného a 
bude vypočtena jako součet cen pro jednotlivá odběrná místa 
v uvedené specifikaci pro zvolenou délku předplatného. K ceně 
bude připočtena odpovídající sazba DPH. 

b) Objednatel, který současně odebírá aktuální zpravodajský 
servisu ČTK má nárok na 20% slevu z předplatného služby 
PROpřehled. 

c) Cena za předplatné je splatná na základě výzvy k zaplacení 
formou „Proformafaktury“. Proformafakturu vystaví 
poskytovatel na základě objednávky a doručí ji objednateli 
elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou 
v objednávce. Doba splatnosti Proformafaktury činí 14 
kalendářních dní. Po úhradě předplatného v plné výši vystaví 
poskytovatel objednateli řádný daňový doklad a odešle jej 
poštou na adresu objednatele. 

d) Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel je povinen 
poskytovat objednanou službu až po plné úhradě předplatného 
objednatelem. 

7. Práva a povinnosti poskytovatele 

a) Poskytovatel je povinen poskytovat službu podle těchto 
obchodních podmínek  

b) Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služby neprodleně 
poté, kdy obdržel řádně vyplněnou objednávku objednatele a 
finanční prostředky, jimiž objednatel uhradil cenu za službu, 
byly připsány na účet poskytovatele uvedený 
v proformafaktuře. 

c) Pokud poskytovatel neposkytne objednateli službu z důvodů na 
straně poskytovatele nejpozději do 10:00 příslušného dne, 
nebo nebude-li služba v daném dni poskytnuta vůbec, vzniká 
poskytovateli povinnost prodloužit dobu, po kterou objednateli 
poskytuje službu o každý den prodlení poskytovatele. Pokud 
takové prodlení poskytovatele trvá déle než 14 kalendářních 
dní, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.  

d) Dojde-li k prodlení dodávané služby v důsledku nesplnění 
technických předpokladů na straně objednatele, nepovažuje se 
toto za neplnění závazku ze strany poskytovatele. Objednatel 
nemá v takovém případě nárok na poskytnutí slevy z ceny za 
službu, ani právo od smlouvy odstoupit. 

e) Poskytovatel neodpovídá 

- za škody způsobené v důsledku neobjektivity původního 
zdroje, použitého při zpracování informací, 

- za škody způsobené nesprávným použitím informací u 
objednatele, 

- za škody způsobené vyšší mocí (např. živelná pohroma, 
válečný stav, občanské nepokoje, trestný čin třetí osoby, 
stávka, rozhodnutí zakladatele, rozhodnutí státního orgánu), 

- za překážky vzniklé při přenosu služby k objednateli, pokud 
poskytovatel sám příčinu vzniku překážky nezpůsobil ani 
neovlivnil (tzn. zejména zásahy vyšší moci v případech náhlých 
poruch přenosových zařízení poskytovatele nebo objednatele). 
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f) Rozsah náhrady škody, včetně ušlého zisku z titulu 
odpovědnosti poskytovatele za vzniklou škodu se řídí 
ustanovením § 379 obchodního zákoníku a je vzájemnou 
dohodou smluvních stran omezen do výše celkové ceny 
zaplaceného předplatného za službu.  

g) Poskytovatel má právo kdykoliv ukončit poskytování služby. 
V takovém případě poskytovatel zašle objednateli oznámení o 
ukončení poskytování služby ve lhůtě nejméně 14 kalendářních 
dní před dnem plánovaného ukončení poskytování služby a 
vrátí objednateli poměrnou část ceny za službu v období, na 
které bylo objednatelem zaplaceno předplatné a ve kterém 
nebyla služba poskytnuta z důvodu ukončení poskytování 
služby. 

h) Poskytovatel je povinen zpřístupnit objednateli obchodní 
podmínky v účinném znění na internetové adrese: 
www.proprehled.cz 

i) Poskytovatel má právo kdykoliv provést změnu těchto 
obchodních podmínek. O změně, resp. nových obchodních 
podmínkách vyrozumí poskytovatel objednatele ve lhůtě 
nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na e-
mailovou adresu uvedenou v objednávce. Změna licenčních 
podmínek se však nemůže dotknout již zaplaceného 
předplatného na službu „PROpřehled“. 

j) Poskytovatel je oprávněn umísťovat do bulletinu obchodní 
sdělení a reklamu na vlastní produkty a reklamu třetích stran. 
Reklamní plochy jsou umístěny v PROpřehledu v zápatí první 
strany (obdélník) a uprostřed druhé strany (čtverec). 
Poskytovatel se zavazuje, že velikost reklamních ploch 
nepřesáhne 20% plochy strany.  

k) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že 
objednatel porušuje podstatným způsobem nebo opakovaně 
povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách. 
V případě opakovaného porušení povinností objednatelem je 
poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud 
objednatele na porušení konkrétní povinnosti již dříve písemně 
upozornil a objednatel porušil během sjednaného období 
stejnou povinnost opakovaně.  

l) V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy z důvodu 
porušování povinností objednatelem, má poskytovatel právo 
ponechat si na úhradu smluvní pokuty částku odpovídající 
nevyčerpané části zaplaceného předplatného ceny za službu. 
Smluvní pokuta se považuje za sjednanou okamžikem, kdy se 
zněním těchto obchodních podmínek vyslovil objednatel 
souhlas. 

8. Práva a povinnosti objednatele 

a) Odesláním objednávky v elektronickém systému poskytovatele 
vyslovil objednatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a 
je povinen se jimi řídit při využívání služby. 

b) V případě změny údajů poskytnutých při objednání služby 
(fakturační a kontaktní adresa, změna e-mailových adres 
odběratelů, změna počtu odběratelů) je objednatel povinen 
oznámit tuto skutečnost poskytovateli. 

c) Objednatel je povinen využívat obsah bulletinu, který obdržel 
v rámci využívání služby „PROpřehled“, pouze pro svoji vnitřní, 
resp. osobní potřebu, jako konečný uživatel. 

d) Objednatel není oprávněn poskytovat ani zpřístupňovat obsah 
služby ani jakoukoliv její část třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. Porušení této smluvní 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

e) Objednatel není oprávněn využívat službu „PROpřehled“ na 
více odběrných místech, než je uvedeno v objednávce. 

9. Závěrečná ustanovení 

a) Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí zákonem 
č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, také v případech, kdy 
objednatelem a odběratelem je fyzická osoba-nepodnikatel. 

b) Veškeré údaje poskytnuté objednavatelem poskytovateli jsou 
považovány za důvěrné a budou použity jen k plnění závazku 
poskytování služby „PROpřehled“. 

c) Smluvní vztah mezi smluvními stranami je uzavřen na dobu 
neurčitou, přičemž zánik smluvního vztahu nastane 
nezaplacením ceny za službu, resp. předplatného na další 
období. 

d) Odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu v průběhu období, 
na které bylo zaplaceno předplatné ceny za službu, je možné 
pouze ze zákonných důvodů v případech podstatného porušení 
smluvních povinností nebo v případě opakovaného 
nepodstatného porušení smluvních povinností, a to vždy 
s účinky odstoupení ode dne doručení oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupit od smluvního 
vztahu pro opakované nepodstatné porušení smluvních 
povinností je možné pouze v případě, že k němu došlo po 
předchozím písemném upozornění na porušení stejné 
povinnosti. Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu 
a musí být doručeno na adresu druhé smluvní strany.  

 
 
V Praze dne 22. června 2011 


