
Česká zdravotníprůmyslová pojišťovna

se sídlem Jeremenkova 1, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 Of)

IČO: 47672234. DIČ: není pl átc e DPH

zapxaná ve veřejném rejstříku vedeném u KI'ą/'xkého .mudu \,~ Ostravě oddíl AXIV

v1 ažlra 545

zastoupená JI J D1: Petrem Vaňkcm, PlLD., generálním ředitelem

dále jen „objednatel“ nebo ..ČPZP“ na straně jedné

a

MÉDEA, 3.5.

m' sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 147 00

IČO: 25130013, DIČ: CZ25130013

zapmmí ve veřejném rejsiříku veden e'm '1. Městxltélz o snullu v Praze por] sp. Z".
B

4728

zastoupená lm' základě plné mocí Pavlem
Hartígem

dále jen „poskytovatel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku (onto

Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 256 u: dne 28. 12. 2016

k rámcové smlouvě

k zajištění reklamních 5,1 ma rketíugových služeb včetně reklamních předmětů

ze dne Zl. 1. 2015

Článek 1.

1. Smluvní dne 28. 12. 2016 dílčí smlouvu.strany uzavřely jejímž předmětem je nák up

médií podrobně vymezených v příloze Č, dílčí smlouvy

2. Z důvodu nezveřejnění březnove'ho PR článku po skytovatel nesplnil požadavky na

inzerci V položce a smluvní strany se dohodly na úpravě její ceny tak, že cena položky



Prezentace “il internetu

Limit Cena celkem
TYP PODROBNOSTI A SPECIFIKACE V Kč bez

u] v] :

m K; 7!mi

DPH

PR na ServeruUmístění článku

PR
zpravodajské společenské maminka.cz, DOZÍCS floating, typ PR

32 000Články
webové stránky celostátní článek, v období od 6. 2. do 12. 2. a od

134 3. do 19. 3. 2017

Se ccnoun ahrazuj e

Prezentace TE internetu

Limit
Cena celkem

TYP lid i] :IIJLHIIIPI il hl Žiläíbllilllllli V Kč bez

Hill

v Ka' bez

.11.

Umístění FR Článku na serveru

zpravodajské společenské
PR Články maminka.cz, pozice floating, typ PR 16 000

webové stránky celostátní

článek, v období od 64 2, do 12. 24



3. V důsledku
zm ěn) plnění dílčí smlouvy SC smluvní strany dohodly na těchto jejích

změnách:

a) v článku 2. odst. 2. SE Částka v bodě a) “5 245 928,38" nahrazuje částkou

..5 229 928,38".

e) v článku 2. odst 2. se částka V bodě ť) „5 613 143,37“ nahrazuje částkou

„5 597 143,37~~.

4. Ostatní ustanovení dílčí smlouvy 7.6 dne 284 124 2016 zůstávají beze změn.



Článek 2.

l. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž 2 o bdrží objednatel u

poskytovatele

24 Tento dodatek a účinnosti dnem oběma smluvními stranami.nabývá platnosti podpisu

Za objednatele:

V Ostravě dne Žk. 5. m

JUDr, Petr Vaněk,

generální ředitel

České průmyslové zdravotní pojišťovny

Za na základě moci:poskytovatele plne'

V Praze dne JAčýem

P avel Hartig



Příloha č. Dílčí č. 256:smlouvy Soupis požadovaného plnění

TERMIN
Limit Cena

Den FORMAT 10413 l ilił 3.] 'i' VKČ celkem

Typ Typ TITUL

Č.vydání [POZICE š*v (mm) L-l ?ITA vKč bez

ZVERĚJNEN I
Il'łil ma:

inzerce v
celostátní 1/2K 215*139-

Betynka 24.02 ,2O 17 C 17/3
ISB SP

4C

časopisech cascplsy

inzerce v celostátní 1/2K 215*139-

SP
4C j

inzerce v celostátní Blesk pro 1/2K 215*138-

Prezentace
v

v Inzerce celostátní Blesk pro
06.03.2017 Č„17/10 1/2K 215*l38-

4G

tiskovinách
Časopisech casoplsy zeny ISB SP

:a:

mze rce
v

celostátní Maminka 16.02.2017
1/2K 208 135

4C

časopisech casopisy

Č.17/3
ISB SP

*

Inzerce
V

celostátní Maminka 16.03.2017 (317/4

1/2K 208 135

4C

časopisech casopisy
ISB SP

Inzerce
v

celostátní ONA Dnes 20.02.2017 P0

/ZK 210*140-

4C

časopisech casopisy ISB SP

v 210
„k
140

Inzerce celostátní ONA Dnes 20.03.2017
1/2K

4C

časopisech CBSOPISY ISB SP

CELKEM i 'lýýl l i | l ls |,„|_,



Limit Cena elkel
?41T

TYP PODROBNOSTI A SPECIFIKACE t'l Kč bez cell

WI

v KČ bez

DPH

Umístění banneru na serveru ulekare.cz,

pozice floatíng, tYP Skyscraper, formát

bannerova' reklama V období od 20 2. 2017 do 26. 2.zpravodajské webové stráwe OVB S ra l'la společenské lkV celostátní
Y Ce OS ni

160x600,

2017 a od 20.3.2017 do 26.3.2017,

garance
000 000 impresí

Umístění banneru na serveru

dokonalazenaxz, pozice řloating, typ

Zpravodajské a: společenské formát období od 1.
bannerová reklama

Skyscraper, 120×600,

webové stránky celostátní Z. do 5.
2.,

od 13. 2. do 19, 2., od 27. 2.

do S. 3. a od 13 3. do 19. 3. 2017,

garance 160 000 impresí

Umístění bannerů na serverech

doktorka.cz, ordinace.cz, zdraviamy.cz

bannerová reklama

zpravodajské společenské
ulekarecz, pozice floating, typ Skyscraper/í

webové strán ky celostátní Sticky, formát 160x600, období od 13. 2.

do 19. 2., od 27. 2. do 5.3.aod 13. 3. do

19. 3. 2017, garance l 500 000 impresí



Umístění bannerů na serverech
femina .cz,

womenzone.c2, databazekníh.cz,

bannerova' reklama
zpravodajské společenské

maminkam.cz, instory.cz, vipstory a becedazd raví. cz, cz, bleskove.cz, p~oZíce

webové stra'nky celostátní

250 nebofloating, typ Square Square 300,

formát 300x300, období od 6. 2. do 12. 2.

2017. garance 350 000 Impresí

Umístění bannerů na serverech

prozeny.blesk.cz, ahaonlinecz,

blesku/celebrity, extracz, 9-62.

bannerova' reklama
zpravodajské a společenské supermamy.cz, zena.cz, dama.cz,

we bové stránky celostátní zeny.e15.cz, maminka.cz, receptycz,

fitweb.cz, pozice floating, typ branding,

formát 980x200, 1920×600, období od 1.

2. do 5. 2. 2017 :ia rance 350 000 imnresí

Umístění banneru na serveru 0na.idnes.cz,

zpravodajské
ei společenské pDZICE ona, WP 1/2 Page Ad, formát

bannerova' reklama

webové stránky celostátní 300X600,
v období od 13. 2. do 19. Z.

700 0002017, garance impresí

Umístění banneru na serveru

m.emimino.cz, pozice mobilní ve rze, tYP

zpravodajské a společenské mobile formát
bannerova' reklama

brandíng, podle

webové stránky celostátní http://vice.idnes.cZ/branding/pravidla.htm|,

v období od 27. 2. do 5. 3. 2017, garance

750 000 impresí



Umístění banneru na serveru

floating, WP

ban nerová reklama

u ravodaíské s olečenské

mobilní

prozeny. blesk.cz,
formát

pozice
V obdobípravoai webové JSKe a stránk

Y
paiecensm celostátní reklama, 300×250,

od 1. 2. do 5. 2. a od 6. 3. do 12. 3. 2017,

garance 800 000 impresí

Umístění banneru na serveru m.idnes.cz,

zpravodajské společenské pozice mobilní verze, typ mobile wide
ban nerová reklama

webové stránky celostátní square, formát 300×250, V období od 20. 2.

do 26. 2. 2017, garance
200 000 impresí

Umístění videa na se rveru maminka.cz,

a'

pozice floating, tYP video expandable, v

VIid eore kl ama zpravodajské a zábavné webíZa společenské vé stránky z
Y

avne we kanály Jove stran celostátní období od 6. 2. do 12. 2, od 6. 3. do 12.

3. 2017, garance
200 000 impresí

Umístění videa na Serveru blesk.cz, DOZÍ Ce

e; E
zpravodajské společenské floating, ľYF

video draw bridge, v období od

videoreklama zábavné webové stránky a

20 Z do 26 2 2017 garance 200 000

kanály celostátní

u“. I : impresí



Umístění videa u: serveru aktualnetv,

pozice multi media, tYP Pre~rol|, v období od

vídeoreklama Zpravodajské a společenské a zábavné webové stránky a
6. 2. do 12. 2. a od 20.

kanály celostátní 3. do 26. 3.
2017,

garance 200 000 lmpresl

Umístění PR načlánku serveru emimino.cz,

PR

zpravodajské a společenské pozice floating, tvp
komerční článek, V

články
webové stránky celostátní období od 1 „ 2. do 5. 2. a od 20. 2. do 26

2. 2017

Z ravoda ské a S olečenské
Umístění PR článku na serveru ulekare.cz

PR články pozice Heating, tvo
PR Článek, v období odpravooi webové JSKe a stránk

Y
palecensw celostátní

13. 2. do 19. 2. e od 6. 3. do 12. 3. 2017

Umístění PR Článku na serveru

PR Článk
zpravodajské společenské babyonlinecz, pozice floating, tYP PR

Y
we bové stránky celostátní článek, v období od 27. 2. do S. 3. a od 20.

3. do 26. 3. 2017, garance 400 000 impresí



Umístění PR článkL na serveru maminkacz,

PR články PR v období odzpravodajské a společenské webové stránkv celostátníw V o

pozice floating, 'SYD článek,

6. 2. do 12. 2. a od 13. 3. do 19. 3. 2017

Umístění PR Článku na serveru aktualne.cz,

PR

Zpravodajské a společenské pozice Homepage/jednotlivé sekce, tYP PR

články
webové stránky celostátní článek, v období od 6. 2, do 17. Z. a 0d 20.

3. do 26. 3. 2017

Umístě'ní
PR Článku na SEI'VEI'U novinky.cz,

PR
zpravodajské společenské pozice Zena, tYP PR článek 4. a 5. pozice, v

Články
webové stránky celostátní období od 1. 2. do 5. 2. od 6. 3. do 12. 3.

2017

Umístění PR článku na Serveru
prozeny.cz,

zpravodajské společenské pozice Zd ľaVl životní styl, WD PR článek
PR články

webové stránky celostátní v rubrice 2 .pozice (PO-St). v období od 13.

2. do 19 2. 2017



Umístění PR článku na serveru

PR
zpravodajské a společenské ona.idnes.cz, DOZÍCS Ona. ÍYD Komerční

články
webové stránky celostátní článek, v období od 1. 2. do 5. 2. od 20.

2. do 26 2. 2017

Newsletter k edukačnímu účelu vysvětlení

Direct newsletter
výhod aplikace E jejího stažení směřova ný

marketing
na muže ženy v obdobi od 6. 2. do 12. Z,

a od 64 3. do 12. 3. 2017

Umístění bannerů přes RTB S využitím

remarketingu ve stolních počítačích,

mobilních tabletech setelefonech

zaměřením na CR, cílení kontextuální

bannerová reklama
zpravodajské :i společenské kategorické na témata pojištění, zdraví,

we bové stránky celostátní těhotenství, lékař a další, cílem je primárně

přimět uživatele ke stažení mobilní aplikace

a' sekundá rně ke změně pojišťovny, včetně

správy a dalších služeb v období od 1, 2. do

31 3. 2017



Limit

v Kč Cena celkem
TYP PODROBNOSTI El SPECIFIKACE

bez v Žľš bez lilä:

'1-2 .'

Umístění 37x20 sekundového spotu v rádiích sítě

Radiohouse RH TOTAL a to 19× v termínu 6.3.2017

10.3,2017 (5× v časech 6-9 hod., 4× v časech 9~12

reklamní s pot v rádiu celoplošné rádia hod., 5× v Časech 12-15 hod, 5× v časech 18-20

hodl), 18× v termínu 20.3.2017 24.3,2017 (5x v

Časech 6-9 hod., 3× v Časech 9-12 h0d„, 5× V časech

12-15 hod. 5× V Časech 18-20 hod.



Prezentace

m ostatních

médiích

Limit
Cena celkem

NAZEV TYP PODROBNOSTI nam !li DODAVATEL :I'I'JAI V Kč bez

lüűl

v LG bez '12:

Vysílání dvakrát za

hodinu 4559i? naspotu

umístění 12.2017obrazovkách 200 ambulantních
reklamního spotu LED obrazovky

QYnekoloá ů 400

Mediapharma

do LED obrazovek 31.3,2017

praktických dětských
lékařů

po
celé CR

nouze náku: média

Umístění statických folií

zd ravotnicka' o rozměru A2 (42×59
zarlzenl, ceka' rny „u

cm) do ordinací

u lékařů, 142.2017
místění rekl

m ěstské úřady,

gynekologů

H Media 375

do Cli p rámů

amy o
S ortovní centra

praktických
.u

dětských

l? lékařů Do celé CR 28.3.2017

nákup p roste ru včetněškoly, lékárny, obchod ní centra
umístění

další
výroby,

odstranění



Umístění statických folií

zdravotnická o rozměru Bl (70×100

zařízení, čekárny cm) do ordinací

.I 3x

umístění

lékařů, gynekologů (3× Brno,
1 2 2017

reklamy městské úřady, Ostrava, České
Fa ce U p 10

do Clip . u ramu sportovní centra, Budějovice, Jablonec
28 3 2017

Školy, lékárny, nad Nisou, Pardubice,

obchodní centra Zlín) nákup prostoru

__. další včetně umístěnívýroby,

a odstranění

zcejgýl l , l l | l



Cena

Limit

NAZEV TYP PODROBNOSTI A Šläiiliälíňľlľä m Kč bez celkem

'12:

l'l If: bez

DPH

Umístění PR článků v ceníkových cenách 900 OOO Kč

v období leden 2017 březen 2017 v těchto

médiích:

Print:

týdeník Marketing Sales Media

časopis Týden

týdeník Sedmička rubrika Poradna

čtrnáctideník Sedmička
pro ženy

měsíčník Strategie

celostátní online

PR Články
tisková média

Online: 300 000

tyden.cz

marketingsales.tyden.cz

meseccz

novinky.cz

strategie.e15.cz

mediagurucz

mam.CZ

TV:

TV Nova

TV Barrandov

CELKEM



A. i' 'J '[I :Hm ma EEE AGENTURNI PROVIZE

g AGENTURNÍ i :Ill'l u =

(max. 15 % u
ceny

celkem za výše uvedené /tjl u AJ. min. 1,- Kč; pozn.
čl. 2 adst 2 písm. b)

smlouv

A. 4. B. čl. 2(součet pozn. odst, 2 písm. C smlouvy)


