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V Praze, dne 20. 9.2010

Vážený pane Sinágle'

v návamosti na Váš dopis ze dne 5. zitŤí 2010 si Vám dovolujeme oznrímit následující. Vámi zrrriňovanou
smlouvu Ceská pošta uzavřela na konci roku 2004 se spoleěností DIMARXX, přiěemž společnost Media
Mastel se kterou jsme aktuálně ve smlulTlím váahu je ,,nástupnickou,. společností fimy DIMARXX.

Dovolte mi taktéž, abych v této věci doplnil fakta z této smlouly, konkrétně člaÍ|k! 6 '2 a 6.3, které jsou, jak
jsempochopilzVašehodopisu'předmětemVašehozájmu

6'2, D|MARxx jakožio šiň|el rek|amy odpoýldé vŮa České pošté za obsahovou skánku rekLamy'
ták aby by|a v sou]adu se Žák,č,40/1g95 sb'' o Íelu]aci reklamy, v pla|ném zněnl, D|MARXX
není opravněn UmÍstit rek|amu na Íeklamní p|ochy k|e.é tvoiÍ předmět obch odn iho VyuŽiti' na
nás|edujici Wjmeno.Ené s]úby. KeÍé by plimo konkuÍova|y poŠtovnim sluŽbám ceské pošty
nebo s|!Žbám posklovaným Českou poŠtou nebo KeÉ by poškozovajy]méno Česká pošta'
Za Mo s|uŽby s€ povaŽujl:
€J tuzemská a mez]národnl piepráva poíovních zási|ek do 30k9'
b) bankovni a pojišt'ovací s|uŽby zaméřené na obcanskou kliente|Lr' a |o v Íozsahu: běŽné

Účty' vkladnÍkniŽty' úvěry, spořebite]skě úVěry' stavebnispořeni důchodové priPojištěni'
Životni pojiŠtěnt. poj]Štěni odpovědnosť z provozu motoÍového vozidla' pojiŠtěni majetku

Toto se vŠak nelulaiuje na rek|am! kulturnlch' spo|ec€nských a spoíovnich akci' jejiŽ
so]rčástÍ jsou |oga sponzorŮ apod ' neobsahujÍ'|i rek|amu konkrétn{ho produktu sponzoÍUjjc'
Ímy V připadě' Že na základě budouc'ch smluv České pošty se svými padnery bude Česká
poštá poŽadovat vě vztahu k DiÍúARXXu ÍozŠÍiení omezgni nad rámec pism a) až d) shoÍa'
b']de D|MARxx lcto rozŠIřen| akceptovat' jesťiŽe nebude nrit pro D|lVAFixx negalivn'
Ínanční dopad ve w1ahu k stavajlch prímům D|MARXXU Ž obchodního vyuŽití piedínětLl
obchodnlho vyuŽ]ti dle této sm|ouvyi v opačném připadě se sm]Uvni strany dohodnou na
piiméiené kompenzaci negatitnlho fi nančnlho dop€du Prc o]MARXX.

6'3 vpnpadě 2e D|MAfuG bude ínlt pochybnost stra. oosŤavce6'2 v KorkÍéŤnlT p';paoě' bJre
DJMAR)(X konŽU|loýat véc s Česká poŠtou' ktefi' Předé D|N4ARyůu plsemné vyjádřeni
nejpozději do 1o dnŮ od dofučenÍ pÍsemného dotazu o|MAFuíůu Pokud se Česká poŠta
v léto thůtě néVy'jádřl. rná se za to' Žé Česká pošba souhlasi s Umistěnlm předměhé reklár.'
na oiedmělu obchodnÍho wuŽití'

Z těchto dvou článků je patmé, že Media Master porušil smlouw, protože o umístění politické reklamy
nebyla Česká pošta nijak informována. Nicmerrě již dne 29.4.20|0 byla společnosti Media Master odeslána

ýzva k odstrarrění této leklamy, přičemŽ její reakcí bylo, že se nejedná o politickou reklamu, ale pouze
o propagaci knihy Petra Nečase _ Naděje pro odpovědnou politiku (která následně opravdu lyšla).

Na závěr dodávrím, že jedrrríní v této věci nejsou ukončena a Česká pošta pokutovala Media Master
za porušení smlouly podle {še uvedených článků. Dále se také jeclrrá o noých smlur'ních 

''pojistkách..
proti obcházení smlouly jako tomu bylo v dotčeném případě'

s přátelským pozďavem,
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