
Jak na e-mailing legálně



Když chcete posílat newsletter a tím propagovat 
vaše výrobky nebo služby, je potřeba si pohlídat 

spoustu věcí. Oblast zákona může být velmi zrádná 
a hříšníci mohou být potrestáni pokutou z Úřadu na 

ochranu osobních údajů a ztrátou reputace.


V této příručce najdete obecný návod, jak posílat 
obchodní sdělení v souladu s platnými právními 

předpisy. Příručku pro vás zpracovala Legitas 
advokátní kancelář. Zeptali jsme se e-mailingových 
specialistů z Ecomail.cz, jak tohle všechno převést 

do praxe v jejich aplikaci.



Celý tým Legitas vám přeje inspirativní čtení.



Co je obchodní sdělení 
a kdy ho můžete rozesílat

Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě 
internetových stránek, určeného k přímé nebo nepřímé podpoře zboží či služeb nebo 
image podniku osoby, která je podnikatelem. Obchodním sdělením je tedy i firemní přání 
k Vánocům nebo svátku, protože to je právě podpora vaší image.

Pozor! Obchodním sdělením je ale také zpráva, kterou žádáte určitou osobu o souhlas se 
zasíláním obchodních sdělení, protože již tím směřujete k podpoře služeb a zboží a jako 
taková mají tudíž za cíl podporu vaší podnikatelské činnosti.

Řada podnikatelů tak nějak tuší, že k tomu, aby mohli posílat newsletter budou muset 
řešit GDPR. To je správná úvaha, ale bohužel není úplná. GDPR se týká činností zpracování 
osobních údajů mj. i za účelem rozeslání obchodních sdělení. To, jak má obchodní sdělení 
vypadat, bychom v GDPR hledali marně. Pravidla pro podobu obchodního sdělení a jeho 
šíření jsou nastavena v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách 
informační společnosti).

Nehraje roli, jestli oslovujete spotřebitele nebo firemní kontakty. Firemní e-mail může být 
osobním údajem, pokud je to informace, která vás přivede ke konkrétní osobě.

Obchodní sdělení můžete rozesílat pouze

Kde to najdu: § 7 zákona č. 480/2004 Sb., čl. 4 GDPR

1.

2.

kontaktům, které udělily aktivní souhlas se zpracováním osobních údajů 
za účelem zaslání obchodního sdělení (souhlas se všemi atributy pro 
zpracování osobních údajů podle GDPR) – princip opt-in, nebo

kontaktům, které jsou již vašimi zákazníky, ale pozor, pouze 
k propagaci obdobných výrobků a služeb, a pokud tito měli možnost 
předem odmítnout (princip opt-out), a současně byla splněna 
informační povinnost podle GDPR.



Co to znamená prakticky 
a bez čeho se neobejdete

Zásady zpracování osobních údajů nebo jiný obdobný dokument, skrze který budete 
zákazníky informovat o tom, co se s jejich osobními údaji u vás děje. Můžete si dokument 
pojmenovat jako „privacy policy“ nebo „GDPR informace“ nebo klidně „trocha nudného 
poučení o osobních údajích“. Důležitější než název je obsah a správné umístění odkazů 
na tento dokument na vašem webu nebo e-shopu. Věděli jste, že ke zpracování osobních 
údajů může dojít už tím, že si někdo váš web prohlíží? O tom podrobněji někdy jindy. 
Teď postačí, když budete vědět, že:

Kde to najdu: čl. 13 GDPR, které stanoví vše, o čem je potřeba informovat 
(co nezapomenout zpracovat do zásad zpracování osobních údajů)

Pro případ, že byste chtěli se zásadami zpracování osobních údajů 
poradit, můžete se nám ozvat. Cenu a termín si vždy stanovíme dopředu.

 Odkaz v patičce webu považujeme za naprostý základ.

  Odkaz při získání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
za účelem e-mailingu.

  Odkaz pro případ informování zákazníka, že mu newsletter 
pošlete na základě vašeho oprávněného zájmu.

Zásady zpracování osobních údajů bychom měli. 
Jak je prakticky využít pro sběr kontaktů za účelem newsletteru?

https://www.legitas.cz/kontakt/


1. Ti, kteří předem souhlasili (opt-in režim)

Pokud chcete zasílat obchodní sdělení na základě souhlasu, musí mít tento souhlas určité 
zákonem dané náležitosti. V praxi se bude jednat nejčastěji o nejrůznější formy přihlášení se 
k odběru newsletteru (statický nebo pop-up formulář).

Souhlas musí být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem 
vůle, kterým daná osoba umožňuje konkrétnímu odesílateli obchodních sdělení využít její 
elektronický kontakt (např. e-mail) k zasílání obchodních sdělení. To ale nezní příliš prakticky, 
že? Z uděleného souhlasu by měly být zřejmé tyto informace:

V praxi takový souhlas může znít například takto: „Souhlasím se zasíláním obchodních 
sdělení na moji e-mailovou adresu.“ nebo „Chci dostávat slevové kódy a akční nabídky“. 
Bude samozřejmě záležet na vašem konkrétním stylu. Na čem záleží je, aby z textu bylo 
jasné, že dotyčná osoba bude po vložení e-mailu dostávat newsletter.

  k čemu je tento souhlas udělován, tedy účel zpracování 
(zasílání obchodních sdělení)

  druh zpracovaných údajů (např. jméno, příjmení a e-mailová adresa)

  komu je souhlas udělen (identifikace odesílatele)

  splnění informační povinnosti podle GDPR – prostřednictvím 
zásad o zpracování osobních údajů



Souhlas musí subjekt udělit aktivně, předzaškrtnutá políčka souhlasu tak není možné použít. 
Je třeba také myslet na to, že musíte být schopni souhlas doložit, a tak byste měli vést evidenci 
udělených souhlasů. Pokud evidujete e-maily pocházející z přihlášení k odběru, ujistěte se, že 
vaše CRM nebo poskytovatel e-mailingových služeb umí evidovat podobu formuláře (včetně 
textu) a datum a čas udělení souhlasu.

Dále je nutné, aby byl souhlas udělen před odesláním obchodního sdělení. Nesmíte také 
zapomenout na to, že ve většině případů bude v souvislosti s udělením souhlasu docházet též 
ke zpracování osobních údajů (v tom případě o tom musíte konkrétní osobu informovat – což 
si právě zpracujete v zásadách osobních údajů).

Na příkladu z e-shopu www.econea.cz si povšimněte, že je zde check-box, který je potřeba 
zaškrtnout jako vyjádření aktivního souhlasu. I pokud by checkbox chyběl, byl by podle 
našeho názoru souhlas udělen správně. Checkbox není povinná náležitost pro udělení 
souhlasu. Už z uvedeného textu formuláře a tlačítka je jasné, že se osoba přihlašuje k odběru 
newsletteru a to tím, že aktivně napíše svůj e-mail do řádku a stiskne tlačítko „pošlete mi první 
díl“. Z uvedeného je zřejmé, že budete dostávat obchodních sdělení pravidelně, dokud se 
jednoduše neodhlásíte.

Kde to najdu: čl. 7 odst. 1 GDPR, § 7 zákona č. 480/2004 Sb.



Double opt-in

Double opt-in znamená, že nějaká osoba se přihlásí k odběru newsletteru, ale následně ještě 
musí ze své e-mailové schránky potvrdit jeho správnost (zpravidla obdrží link, na který je 
potřeba kliknout a potvrdit tak správnost vloženého e-mailu pro newsletter).

Vaší povinností je evidovat pouze správné osobní údaje. Jenže jak to ověřit, aby vám někdo 
do databáze nepřidal jen tak někoho, kdo ale vůbec souhlasit nechtěl? Ideální ochrana vaší 
databáze před tím, aby do ní někdo „nenasypal“ to, co do ní nepatří, je právě double opt-in. 
Není to povinná akce podle GDPR, na druhé straně je to poměrně jistý způsob, jak ověřit 
majitele e-mailové schránky.

Úřad na ochranu osobních údajů se k problematice double opt-in vyjadřuje např. zde.

Jak souhlas získat nelze?

Jak je již výše uvedeno, souhlas se zasíláním obchodních sdělení není možné získat tak, že 
o něj odesílatel obchodních sdělení nejdříve danou osobu požádá. Pokud byste takto žádali 
o udělení souhlasu, jednalo by se o samostatné obchodní sdělení, které směřuje především 
k podpoře podnikatelské činnosti, a byla by tedy odeslána v rozporu se zákonem. Nesmíte 
ani udělením souhlasu podmiňovat uzavření jakékoliv smlouvy a souhlas nesmí být součástí 
obchodních podmínek.

Abychom si to tedy na závěr shrnuli, žádost o souhlas musí být:

  viditelná a oddělená od jiných právních jednání,

  konkrétní osoba by měla mít skutečnou možnost volby, 
zda souhlas udělit či nikoliv (čili žádné předvyplněné checkboxy),

  a současně musí mít možnost tento souhlas odvolat.

https://www.uoou.cz/nevyzadana-obchodni-sdeleni-1-pololeti/ds-5657/p1=3938&archiv=0


Různé podoby udělení souhlasu

REGISTRACE K VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU
Pokud na svých stránkách nabízíte registraci do klubu či jiného programu a konkrétní osoba 
se do vašeho klubu zaregistruje, považuje se tato registrace za udělený souhlas ke zpracování 
osobních údajů za účelem účasti na věrnostním programu. Je legální členy klubu oslovit 
prostřednictvím e-mailingu?

Ano, ale pouze za předpokladu, že v okamžiku registrace sdělíte, za jakým účelem budete 
e-mail zpracovávat. Potřebujete tedy souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem 
registrace ve věrnostním programu a dále souhlas s užitím osobních údajů za účelem zasílání 
obchodních sdělení.

ODPOVĚDI NA POPTÁVKY
Na stránkách můžete mít rovněž sekci „napište nám, my váš dotaz vyřídíme“. Takto zadaný 
e-mail může být dále zařazen do databáze, nicméně i v tomto případě je nutné konkrétní 
osobu o jeho zařazení do databáze informovat.

Ovšem pozor, pokud například na firemním eventu vybíráte vizitky za účelem soutěže nebo 
za obdobným účelem, není v takovém případě možné dokázat, že vám konkrétní osoba dala 
souhlas k zasílání obchodních sdělení nýbrž jen k té dotčené soutěži.

„Abychom vám mohli hezky odpovědět, poznamenáme si vaše jméno, příjmení a e-mail. 
Odpovíme na váš dotaz a pak vám budeme na e-mail posílat naše novinky, ale jen do doby, 
dokud se neodhlásíte.“

OBSAH ZA E-MAIL
Máte zajímavý a hodnotný e-book? Chcete se o něj podělit výměnou za e-mail a šanci 
potencionálního zákazníka oslovit v newsletter kampani? Pokud můžete nabídnout hodnotný 
obsah, pak jej za e-mail vyměnit můžete, ale pouze pokud to transparentně předem sdělíte. 
Může to vypadat třeba takto:

„My vám pošleme náš [materiál] a pak vám ještě budeme zasílat další tipy, triky a novinky 
z naší dílny. A když se vám nebudou líbit, tak se prostě odhlásíte.“



2. Zákazníci nemusí souhlasit (opt-out režim)

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebudete potřebovat (tzv. režim opt-out), pokud 
získáte od svého zákazníka jeho e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem svých výrobků 
nebo služeb. Zákazník nakoupí a povinně uvede e-mail za účelem vyřízení objednávky. 
Na takto získaný e-mail můžete zasílat obchodní sdělení bez souhlasu zákazníka jen 
za určitých podmínek, a to:

OBCHODNÍ SDĚLENÍ SE MUSÍ TÝKAT VAŠICH 
VLASTNÍCH OBDOBNÝCH VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
Jinými slovy obchodní sdělení zasílaná zákazníkům bez jejich souhlasu musí vždy 
bezpodmínečně souviset s vlastním obdobným výrobkem nebo službou. Nesmíte tedy 
zákazníkům zasílat obchodní sdělení třetích stran. To už byste museli opět získat předchozí 
souhlas zákazníka.

Pokud např. jeden podnikatel vlastní více společností, může využít režim opt-out pouze 
pro zasílání obchodních sdělení té společnosti, od které zákazník zboží či služby zakoupil, 
u ostatních se postupuje v režimu opt-in.

ZÁKAZNÍK MUSÍ MÍT MOŽNOST ODMÍTNOUT 
SOUHLAS S TAKOVÝMTO VYUŽITÍM SVÉHO E-MAILU
Odmítnout souhlas jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele, a to již při jeho 
poskytnutí a následně při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Přísně podle zákona by tedy adresát měl mít možnost odmítnout newsletter ještě před jeho 
prvním zasláním. Ideální je možnost při finálním potvrzení objednávky, formou nezaškrtlého 
políčka, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení zasílána.

ČASTO JE VIDĚT I VARIANTA, KDE ZÁKAZNÍK VYJADŘUJE SOUHLAS
  se zasíláním obchodního sdělení v posledním kroku objednávky. Takový postup 
nepovažujeme za správný. Zákazník je tím zařazen zcela zbytečně do režimu opt-in, ačkoliv by 
mohl zůstat v režimu opt-out. Často pak dochází k tomu, že zákaznický kontakt „spadne“ do 
databáze kontaktů pro newsletter. Zákazník pak dostává newsletter, ale je právem naštvaný, 
jelikož se k jeho odběru nepřihlásil. Chybně je tak zákazníkovi přiznáno více práv než má.

  Zcela chybný postup je, aby zákazník musel povinně vyjádřit svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů za účelem vyřízení objednávky.

  Zákazník měl mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodního sdělení – tedy 
pokud check box, pak jedině s textem „nesouhlasím se zasíláním obchodního sdělení“



Chci se zaregistrovat a vstoupit do věrnostního programu plného výhod

Mám zájem o zasílání speciálních akcí a novinek (text souhlasu)

Nesouhlasím se zasláním dotazníku Heureka ověřeno zákazníky (text souhlasu)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za 
účelem zpracování objednávky (text souhlasu)

SPRÁVNĚ:
Odesláním objednávky 
souhlasíte s našimi 
obchodními podmínkami 
a berete na vědomí 
naše zásady zpracování 
osobních údajů.

SPRÁVNĚ:
NEmám zájem o zasílání 
speciálních akcí a novinek

ZPĚT NA DOPRAVU A PLATBU ODESLAT OBJEDNÁVKU

Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami a berete na vědomí 
zpracování osobních údajů pro účel vyřízení objednávky.

Chci také čerpat výhody a slevy registrovaných zákazníků a odebírat newsletter 
s klubovými akcemi, souhlasím proto se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
uvedeném v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Po odeslání vám na e-mail přijde potvrzení a rekapitulace objednávky.

ZPĚT NA DOPRAVU A PLATBU ODESLAT OBJEDNÁVKU

Příklady

1.

1.

2.

2.

NA TOMTO FORMULÁŘI JE VIDĚT, ŽE
  zákazník je správně informován o znění Obchodních podmínek (v tomto znění 
uzavírá kupní smlouvu ke zboží) a musí s nimi souhlasit, jinak nelze uzavřít kupní 
smlouvu ke zboží;

  zákazník je informován jak budou zpracovány jeho osobní údaje prostřednictvím 
Zásad zpracování osobních údajů – není vyžadován souhlas;



   v Zásadách zpracování osobních údajů se podává, že zákazník může být kontaktován za 
účelem přímého marketingu;

  s dalším zpracováním za účelem vstupu do věrnostního programu nebo personalizované 
reklamy je vyžadován extra souhlas (políčko není správně předvyplněno, zákazník je poučen);

  zákazník ale nemá možnost obchodní sdělení předem odmítnout – což považujeme za 
nesprávné.

Jak prokážu, že je konkrétní osoba opravdu můj zákazník? Takovou informaci bude 
obsahovat seznam objednávek, kde bude uveden i konkrétní zákazník a jeho objednávka. 
Je ovšem nutné takového zákazníka předem informovat, co budete s jeho e-mailovou adresou 
dělat, a to nejlépe prostřednictvím zásad o zpracování osobních údajů.

Kde to najdu: Na zasílání obchodních sdělení vůči zákazníkům se uplatní 
§ 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., kdy obchodní sdělení lze zákazníkům 
zaslat bez jejich předchozího souhlasu.



Jak má obchodní sdělení vypadat?

OZNAČENÍ, ŽE SE JEDNÁ O OBCHODNÍ SDĚLENÍ
Nejlépe uvést v newsletteru toto označení, aby bylo na první pohled jasné, že jde 
o obchodní sdělení. Nemusíte však použít přesně výraz obchodní sdělení, ale můžete 
ho nahradit dle potřeby označením „akční nabídka, sleva, či newsletter“.

OZNAČENÍ TOHO, JEHOŽ JMÉNEM SE KOMUNIKACE USKUTEČŇUJE
Je nutné dostatečně identifikovat tuto fyzickou či právnickou osobu, tedy uvést celou 
obchodní firmu či jméno s dodatky, IČO a sídlo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku 
(nebo živnostenském), případně osobu zastupující právnickou osobu.

ZPŮSOB, JAK JEDNODUŠE ODMÍTNOUT ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Může se jednat o proklikávací odkaz, či jiné obdobné způsoby ulehčující odmítnout 
zasílání obchodních sdělení. Toto je samozřejmě naprostý základ, který kvalitní 
poskytovatel e-mailingových služeb nabízí zcela automaticky.

Nemusíme zdůrazňovat, že zákonem daná podoba obchodního sdělení bývá 
problematická zvláště v případě SMS zpráv. Doporučujeme uvést alespoň telefonní 
číslo, kde se dá odběr SMS odhlásit. V případě, že zpracováváte telefonní číslo 
zákazníků za účelem rozesílky obchodního sdělení, nezapomeňte je o tom řádně 
poučit v zásadách zpracování osobních údajů nejpozději v okamžiku, kdy číslo získáte.

1.

2.

3.

Kde to najdu: § 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb. stanoví tři základní náležitosti, 
které musí obsahovat každé obchodní sdělení, které je zasíláno elektronickou 
poštou (např. e-mailem či SMS zprávou).



Základní principy pro sběr e-mailů podle 
advokátní kanceláře Legitas

INFORMOVAT
Vždy v okamžiku sběru osobního údaje je nutné informovat o zpracování osobních 
údajů (zásady zpracování osobních údajů).

OVĚŘOVAT
double opt-in (mimo objednávkový formulář, všude tam, kde se přihlašuje k odběru 
novinek, kolo štěstí, apod.)

SE SOUHLASEM ŠETŘIT
Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebuji pouze, pokud si nevystačím 
s oprávněnými zájmy, plněním smlouvy nebo jiným zákonným důvodem, do 
objednávky raději zařadím nesouhlas.

S CHECKBOXY ŠETŘIT
Radíme přemýšlet nad tím, proč je každý checkbox potřeba. Často se dá bez něj obejít 
například textací tlačítka. Tlačítko, které zní „chci newsletter“ přece už samo o sobě zní 
jako vyjádření souhlasu, no ne?

1.

2.

3.

4.

http://www.legitas.cz


Databáze kontaktů

Často se také setkáváme s dotazem, zda lze zasílat obchodní sdělení kontaktům ze 
zakoupené databáze. I touto otázkou se zabýval ÚOOÚ a ve svém stanovisku uvádí, 
že zasílat obchodní sdělení takto získaným kontaktů není možné. V odůvodnění 
uvádí, že jednou z náležitostí souhlasu je jeho informovanost a informovaným 
souhlasem jistě nebude souhlas, který je dán „generálně“, tj. neurčitému okruhu 
subjektů (šiřitelů) k neurčitým nabídkám.

Samotný nákup a prodej kontaktů není zákonem nijak upraven, nepochybně tedy 
možný je. Problémy ovšem mohou nastat při realizaci účelu, pro který byly kontakty 
získány, tedy při jejich využívání pro obchodní účely.

Pokud jste tedy do pochybné databáze investovali, často vám není k ničemu. 
Kvalitní poskytovatel e-mailingových služeb takovou databázi snadno odhalí 
a zamezí vám v rozeslání newsletteru. Je to nejen nezákonné, ale i marketingově 
neefektivní. V takovém případě nelze vyloučit obranu proti tomu, kdo pochybnou 
databázi prodal.



Obchodní sdělení podle ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů odpověděl na svých stránkách na často kladené dotazy 
ohledně obchodních sdělení. My jsme pro vás vybrali dotazy, které se v naší praxi stále opakují. 
Odpověď přitom najdete přímo na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů.

Je možné použít kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo) volně dostupné na 
internetu k rozeslání reklamní nabídky elektronickou poštou?

ÚOOÚ: Nelze. Odeslat obchodní sdělení lze pouze těm adresátům, kteří k tomu dali předem 
souhlas (tzv. zásada opt-in) nebo kteří jsou zákazníkem podnikatele, a to za splnění 
podmínek uvedených výše (režim opt-out).

Jsou obchodním sdělením i přání k svátkům (např. Vánoce, Nový rok apod.) zasílané 
prostřednictvím SMS zpráv či e-mailu zákazníkům?

ÚOOÚ: Ano, takováto přání jsou považována za sdělení směřující k přímé či nepřímé 
podpoře image podnikatele, a tedy za obchodní sdělení. Navíc účelem tohoto zákona 
(antispamový zákon) je omezení obtěžujících forem elektronické komunikace, kam zasílání 
těchto typů zpráv nepochybně patří.
 

Jsou za obchodní sdělení považovány i zprávy propagující například charitativní činnosti, 
nadační činnosti nebo třeba politické strany?

ÚOOÚ: V tomto případě záleží na konkrétním obsahu daného sdělení. Obecně však lze 
říci, že za obchodní sdělení se považují pouze takové zprávy, které propagují činnosti 
ekonomických subjektů, tedy subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost 
(viz § 420–422 občanského zákoníku).

Nadace, politické strany apod. se za podnikatele nepovažují. Pokud však jejich sdělení 
obsahují propagaci podnikatelské činnosti (ať už se jedná např. o jejich vedlejší činnost 
nebo se jedná o propagaci jiného subjektu, který je podnikatelem), je takové sdělení již 
obchodním sdělením.
 

Jsou za obchodní sdělení považovány i tzv. technické zprávy, které oznamují například nové 
znění obchodních podmínek, odstávku poskytovaných služeb, změnu otevírací doby apod.?

ÚOOÚ: Pokud se jedná pouze o tento typ zprávy, není taková zpráva za obchodní sdělení 
považována, je-li zaslána vlastnímu zákazníkovi, a to i v případě, že příjem obchodních 
sdělení odmítl. V případě, že je taková zpráva zaslána osobě, která není zákazníkem a ani 
nedala souhlas k zasílání obchodních sdělení, je nutno tuto zprávu považovat za obchodní 
sdělení sloužící k nepřímé podpoře zboží, služeb a image podniku.

https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-5494/p1=5494


Jak vše nastavit s pomocí 
mailingové aplikace Ecomail?

Mailingová aplikace vám má usnadnit práci s kontakty a současně dodržovat 
GDPR i zákon č. 480/2004 Sb. Ukažme si, jak lze pracovat s jednotlivými 
skupinami kontaktů v aplikaci Ecomail:

KONTAKTY, U KTERÝCH MÁME K DISPOZICI 
PŘEDCHOZÍ SOUHLAS K ODBĚRU MAILINGU
Pokud chcete teprve nové kontakty sbírat, můžete využít jednoduchých formulářů, 
které si můžete upravit podle svého vkusu a následně je vložíte na svůj web. V těch 
můžete v úvodní textaci jak upozorňovat (a tím relevantně informovat kontakt) na 
přihlášení k odběru obchodního sdělení, tak lze jednoduše vložit odkaz na vlastní 
Zásady o zpracování osobních údajů.

K dispozici je také úprava děkovné stránky, která se kontaktům zobrazí po přihlášení 
a v které máte možnost upozornit na nutnost potvrzení e-mailu double opt-in.

1.



Proces double opt-in pak aktivujete v nastavení daného seznamu kontaktů a zároveň 
nepotvrzené kontakty (tj. ty, které zatím odkaz v e-mailu double opt-in neproklikly) 
aplikace oddělí automaticky od kontaktů aktivních.

V aplikaci jsou kontakty aktivní (za které platíte a na které můžete posílat mailing) 
a všechny ostatní (odhlášení, odražené, spam stížnosti a nepotvrzené) jsou kontakty 
neaktivní, za které neplatíte a které aplikace sama třídí a hlídá, že na ně e-mailing 
nebude odeslán.



U všech kontaktů můžete po prokliku kontaktu jednoduše v profilu najít jak datum 
registrace, tak původní zdroj. Pokud vidíte, že zdroj kontaktu je popup (verze k 11. 5. 2020), 
pak je dobré mít uložené i verze jednotlivých formulářů.

Pokud e-shop umožňuje vyslovení nesouhlasu s rozesílkou v posledním kroku 
objednávky, lze v integraci nastavit, aby se tyto kontakty do aplikace nepřenášely. 
U přednastavených integrací (např. na platformu Shoptet) se takové kontakty do 
aplikace nepřenáší automaticky.

AKTIVNÍ ZÁKAZNÍCI, NA KTERÉ CÍLÍME NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO 
ZÁJMU PROPAGOVAT SVÉ OBDOBNÉ VÝROBKY A SLUŽBY
Pomocí segmentace (třídění kontaktů) máte možnost najít, které kontakty jsou vašimi 
zákazníky (podle jednoduché podmínky aktivita na webu – nakoupili v obchodě – časové 
rozmezí). To samozřejmě platí pouze tehdy, kdy do aplikace posíláte data o objednávkách 
(přes vlastní nebo připravenou integraci v aplikaci).

2.



Sofistikovanějším způsobem je nastavit reaktivační automatizaci, v které podobně 
nastavený segment kontroluje aplikace sama a daným kontaktům se spouští 
„reaktivační proces“, v rámci kterého např. posíláte opakovaně e-mail nebo SMS se 
speciální nabídkou. Poslední krokem může být v případě nemožnosti kontakt opět 
aktivovat automatické odhlášení – aplikace se vám tak i o čištění databáze stará sama.

VŠECHNY KONTAKTY MAJÍ OMEZENOU DOBU ZPRACOVÁNÍ
S ohledem na vámi zvolenou dobu zpracování a doporučení pracovat s reaktivací 
kontaktů, máte zároveň možnost v Ecomailu nastavit „neaktivní“ segment, v kterém 
definujete vlastní podmínky toho, co je „neaktivní kontakt“ – takové kontakty pak můžete 
buď zkusit reaktivovat nebo je rovnou v rámci segmentu odhlásit.

3.



Dobrá rada na závěr

Máte pocit, že jste stále v bludišti paragrafů?

Pokud se vám zdá, že nevíte, kde začít, napište nám. 
Prevence bývá levnější než akutní zásah.

Uděláme pro vás právní audit webu nebo vašeho e-shopu.

Sepíšeme přehledné zásady zpracování osobních údajů.

Zrevidujeme vaše obchodní podmínky a reklamační řád.

Hlavně vám ukážeme, jak jednotlivé dokumenty správně použít 
a přeneseme je do vašich procesů.

Cílem je spokojený zákazník a procesy nastavené 
v souladu se zákonem :-)

Disclaimer: Toto není právní poradenství na míru ani právní služba v jakémkoliv smyslu.  
Jedná se obecné pojetí pravidel k obchodnímu sdělení a postrádá znalosti vaší konkrétní situace nebo 
případu. Z toho důvodu tímto omezujeme veškerou odpovědnost Legitas advokátní kancelář s.r.o. za 

případnou škodu/újmu, která by v souvislosti s použitím tohoto dokumentu vznikla.

http://www.legitas.cz
https://www.legitas.cz/kontakt/
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