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Dnešnĺho dne uzavřely

NEWTON Media, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vloŽka 12446
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 16831127, PsČ 140 00
lČ: 28168356, DlC: cZ28168356
bankovnĺspojenĺ: Česká spořitelna, a's'' č. Účtu: 260'ĺ94210800
zastoupená: lng' Petrem Herianem, předsedou představenstva
(dále jen,,dodavatel")

- na straně jedné -

Pardubický kraj

zapsaný v registru ekonomických subjektů ČsÚ v ARES
statistická právníforma: B04 - Kraj

se sídlem Pardubice - Staré město, Komenského náměstí 125, PSČ 532 02
lČ 70892822, DlČ: cz70892822
bankovnĺ spojení: Komerční banka Pardubice, č. Účtu: 78-9025640267 lo10o
faktu račn í e-mailová adresa: alexandra.rihova@pard u bickykraj.cz
zastoupená: PhDr' Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele Úřadu

(dále jen,,odběratel")

- na straně druhé -

tuto

smlouvu o poskytováni a vyuŻivánĺ informací

,

,

u

A VYUZIVANI INFORMACI

a

NEWTON Media, a.s.
Na Pankĺáci 1683l127,14000 Pĺaha 4
Česká republika

T: 00420 225 540 201

obchodni Q newtonmedia.cz
www. newtonmed ia.cz
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SmluvnÍ strany, vědomy si svých závazkÚ v této smlouvě obsaŽených a s úmyslem být touto smlouvou vázány,

dohodly se v souladu s ustanovením $ 1746 odst. 2 zákonac. B9l2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnĺ pozdějších

předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") na následujícím znění smlouvy (dále jen ,,smlouva"):

1. Předmět smlouvy
1'1' Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat odběrateli plnění způsobem, ve lhůtách a za podmínek

stanovených touto smlouvou, tj.:

1.1.1. vytvářet MoNlToRlNG ZPRÁV s obsahem specifikovaným v bodu 1'1 přĺlohy B této smlouvy,

ze zdrojŮ uvedených v bodu 1.2 přílohy B této smlouvy, a dodávat ho odběrateli prostřednictvím

výstupů specifikovaných v bodu 1.3 přílohy B této smlouvy způsobem a v čase uvedeným v bodě'1.4
přílohy B této smlouvy.

1'2. odběratel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za jeho plnění odměnu dle zvoleného rozsahu

sluŽeb (dále jen ,,odměna") dle článku 2 této smlouvy.

1.3. odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele rozmnoŽovat, rozŠiřovat,

pronajímat, půjČovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti Öijinak poskytnout nebo jakkoli zpřístupnit získaná data

a výstupy, představující plnění dodavatele dle clánku 1 této smlouvy, jakýmkoliv třetĺm osobám, za které se
povaŽujĺ nejen fyzické a právnické osoby' ale i jejich spoleČníci nebo Ölenové, Či organizační sloŽky státu,

apod.

1.4. odběratel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou souČinnost pro řádné plnění jeho

závazkťl vzniklých na základě této smlouvy'

2. odměna
2.1. Za plnění dle této smlouvy přĺsluší dodavateli odměna specifikovaná:

2.1.1. v bodu '1.6 přílohy B této smlouvy pro MoNlToRlNG ZPRÁV,

2.2' Smluvnĺ strany se dohodly, Že veŠkeré daňové doklady a podklady týkající se splatnosti a fakturace budou

zasílány výlučně v elektronické podobě na e-mailovou adresu, nedošlo-li ke změně této adresy způsobem,

který je touto smlouvou předvídán.

2'3' Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náleŽitosti nebo v něm nebudou správně uvedené Údaje'
je odběratel oprávněn vrátit ho ve lhůtě pěti (5) dnů od jeho obdrŽení dodavateli s uvedením chybějících

náleŽitostí nebo nesprávných Údajů. V takovém případě dochází k přerušení doby splatnosti odměny. Nová

doba splatnosti začíná běŽet po doručení opraveného daňového dokladu odběrateli. Vrátí-li odběratel

daňový doklad bez smlouvou stanovených důvodů, nebo bez uvedení chyb, jichŽ se dovolává, nebo

po stanovené lhůtě, doba splatnosti se nepřeruŠuje. Tím není dotčena povinnost dodavatele doruÖit

odběrateli řádný daňový doklad'

2.4. V případě zvýšenĺ cen vstupů dodavatele nezbytných pro plnění této smlouvy je dodavatel oprávněn zvýŠit

odměnu za poskytované plnění odběrateli, a to výhradně v rozsahu zvýŠenĺ ceny přĺslušného vstupu.

Dodavatel se zavazuje oznámit zvýšení ceny odběrateli nejméně jeden (1) měsíc předem' Nevyjádří-li

odběratel nesouhlas s takovým zvýšením' a to písemným oznámením doručeným dodavateli ve |hůtě

čtrnácti (14) dnů ode dne doručenĺ písemného oznámenĺ o zvýšení ceny, má se za to, Že s takovým

zvýšením souhlasí. Nesouhlasĺ-li odběratel se zvýšením ceny, má dodavatel právo vypovědět smlouvu

v rozsahu plněnĺ, které je dotčeno zvýšením cen, a to s účinností ke dni úČinnosti zvýšení odměny'

NEWT0N Media, a.s.
Na Pankráci 1683t127,14000 Praha 4
Česká republika

T: 00420 225 540 201
obchodni (ô newtonmedia'cz
www. newtonmed ia.cz

O NEWTON Media, a.s.

2114



newton media
celebrates 2 0th anniversary

V případě, Že dodavatel nevypovĺ část smlouvy podle předchozÍ věty, platí dále ceny před navrhovaným
zvýšením.

2.5. VýŠe úroku z prodlení odběratele je smluvními stranami dohodnuta ve výŠi O,1 o/o z dluŽné částky za kaŽdý
i zapocatý den prodlení.

3. Závěrečná ustanovení
3.1' Tato smlouva nabývá Účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přicemŽ je uzavřena na dobu

urČitou, a to od 1. 1.2017 do 31. 12.2017.

3.2. Tato smlouva obsahuje Úplné ujednánĺ o předmětu smlouvy a všech náleŽĺtostech, které smluvní strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které povaŽují za důleŽité pro závaznost této smlouvy. Żaany projev
stran při jednánĺ o této smlouvě ani projev uciněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek Žádné ze stran.

3.3. Smluvní strany si nepřejĺ, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní Či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných
obecně či v odvětvĺtýkajĺcím se předmětu plněnítéto smlouvy'

3.4. V případě rozporu mezi obsahem této smlouvy a obsahem jejích příloh mají přednost ustanovení samotné
smlouvy, není-li dále výs|ovně stanoveno jinak'

3.5. Všechny spory vznikĄĺcí z této smlouvy a V souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností
u RozhodČího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho
Řadu a Pravidel třemi rozhodci. Nález rozhodčího soudu je koneČný.

3.6. Smluvnĺ strany se dohodly, Že část obsahu této smlouvy tvoří VŠeobecné obchodní podmínky
pro poskytování a vyuŽívání informací uvedené v Příloze A této sm|ouvy. odběratel prohlašuje,
Že se s obsahem Všeobecných obchodních podmínek pro poskytovánĺ a vyuŽívání informací náleŽitě
seznámil a je jimi vázán.

3.7. Nedĺlnou součást této smlouvy tvoříjejí přílohy:

3'7 '1- Příloha A - VŠeobecné obchodní podmínky pro poskytování a vyuŽívání informací.

3'7.2. Příloha B - Monitoring zpráv

3.7.3. Příloha C - Kontaktní osoby

3.B. Přĺlohy jsou označené vzestupně písmeny A_Za dále arabskou číslicí zaznakem,,/'', kde pĺsmeno značí
jednotlivou přĺlohu a číslice údaj, zdali se jedná o přÍlohu uzavřenou současně s touto smlouvou (např. A/1),
nebo o jejĺpozdějšínovelizaci (např. A/3)' kde číslo za lomítkem oznacuje, o kolikátou verzi přílohy jde.

3.9. obsah této smlouvy, jakoŽ ijejích příloh, lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních
stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

3.10. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravených touto smlouvou se řídízákonem č' B9/2o12 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějŠích předpisů a ostatními přísluŠnýmĺ právními předpisy Českého
právního řádu.

3.'ĺ1' Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních stejné právnĺ síly, z nichž każdá strana obdrŽĺ
po jednom (1).

NEWT0N Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127' 14000 Praha 4
Ceská republika

T; 00420 2255402O1
obchodni @ newtonmedia.cz
www. newtonmedia.cz

O NEWTON Media, a,s.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smIouvu přečetly, že s jejím obsahem jakož i pľávními důsledky
souhlasí a na důkaz toho k ní připojujĺ svoje podpisy:

Dodavatel

Y Praz

NEWT
lng. Petr Herian
p ře d sed a p ře d st ave n stv a

odběratel

V Pardubicíc

Haniková
ředitele Úřadu
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NEWTON Media, a.s.,
společnost zapsaná v obchodnÍm rejstřĺku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12446, se sídlem Praha 4, Na

Pankráci 16831127, psČ ĺło o0, lČ: 28168gso, olČ: CZ28168356 (dále jen ,,dodavatel")
Všeobecné obchodn í podmĺnky

pro poskytování a vyuŽĺvání infoľmací

(dále jen ,,Podmínky")

1. Úvooľíusrłnoveľĺí
1.1. Účelem těchto Podmínek je stanovit podrobné

podmínky' za kteých dodavatel poskýuje svým
zákaznikűm (dále jen ,,odběratelé") sluŽby
spočĺvajĺcĺ v poskytováni a vyuŽiváni informacĺ, jak
jsou vymezeny dále.

1.2. Za odběratele se povaŽují osoby, s nimiŽ dodavatel
uzavřel smlouvu o poskýovánĺ a vyuŽívání informacĺ
nebo jinou smlouvu, která na tyto Podmínky
odkazuje (dále jen ,,smlouva"). Za smlouvu se
povaŽuje i Rámcová smlouva o poskytování a
využívání informacĺ uzavřená mezi dodavatelem a
odběratelem.

1.3. Za odběratele se povaŽují téŽ osoby, které zaslaly
dodavateli objednávku služeb spočívajĺcích V
poskýovánĺ a vyuŽívání informacĺ, pokud jejich
souhlas s pouŽitĺm těchto Podmínek je zachycený
písemně, resp. elektronicky; pojem ,,smlouva"
v takovém přĺpadě zahrnuje i dodavatelem
akceptovanou objednávku odběratele.

1'4. Závazkoý vztah založený smlouvou se v otázkách
neupravených smlouvou nebo těmito Podmĺnkami
řídĺ českým právním řádem' zejména zákonem č.
8912012 sb'' občanským zákonĺkem, ve zněnĺ
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").

2. ZAKLADNI POJMY

,,produkt dodavatele" produktem
dodavatele se rozumí pro účely této smlouvy
zejména MoNlToRlNG ZPRAV'
MoNlToRlNG soclÁLNĺcH SíTí,
MONITORING INZERCE A REKLAMY,
ANALÝZA MÉDlí, databáze, Výstup, nebo
Výsledek'

,,data" - daty se pro Účely této smlouvy
rozumí textová, grafická, obrazová část
včetně fotograflí a jiných vizuálních prvků a
jejich popisky, které tvoří obsah mediálnĺch
titulů a jsou součástí databáze dodavatele.

,,informace" jsou veškerá data obsaŽená
v kterémkoliv produktu dodavatele.

,,MONIToR!NG ZPRÁV" je soubor
elektronických informacĺ vytvářený
dodavatelem na základě monitorovánĺ ve
smlouvě stanovených mediálních titulů a
dodávaný odběrateli v souladu s poŽadavky
odběratele na obsah a strukturu
definovanými ve smlouvě;

,,MoNlToRlNG soclÁLNĺcH sĺTÍ' je
soubor elektronických informací vytvářený
dodavatelem na základě monitorování ve
smlouvě stanovených sociálnĺch sĺtĺ a
dodávaný odběrateli v souladu s poŽadavky
odběratele na obsah a strukturu
definovanými ve smlouvě;

,,MONITORING INZERCE A REKLAMY" je
soubor elektronických informacĺ vytvářený
dodavatelem na základě monitorování ve
smlouvě specifikovaného druhu inzerce či
reklamy Ve smlouvou stanovených
mediálnĺch titulech a dodávaný odběrateli
v souladu s požadavky odběratele na obsah
a stľukturu deÍinovanými ve smlouvě;

,,ANALÝZA MÉDlľ je soubor elektronických
informací vytvářený dodavatelem na základě
odběratelem ve smlouvě určených
parametrů, vycházejícĺ z monitorování ve
smlouvě stanovených mediálních titulů a
dodávaný odběrateli v souladu s požadavky
odběratele na obsah a strukturu
defi novanými ve smlouvě;

2.1. Jsou-li
pojmů,

2.1.1.

2.1.2.

ve smlouvě pouŽité některé z následujĺcĺch
majĺ tento význam:

,,,,smluvní straný' jsou dodavatel
a odběratel, se kteým dodavatel uzavřel
smlouvu, přičemŽ ,,smluvní stranou" se
rozumí kterákoliv ze smluvních stran;

,,mediální titulý' jsou zdroje informací
dostupné v rámci celoplošného
a regionálního periodického tisku'
zpravodajských apublicistických pořadů
a programů televiznĺho a rozhlasového
vysílání' internetouých zpravodajských
serverů a zpľavodajských agentur; konkrétnĺ
vymezení mediálních titulů pro konkrétního
odběratele je uvedeno ve smlouvě;

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

NEWT0N Media, a.s.
Na Pankráci 1683/1Ż7,14000 Pĺaha ł
Česká republika

T:00420 2Ż55402o'|
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2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

newton media

,,databáze" je dalabáze elektronických
informací Archiv MediaSearch vytvářená
dodavatelem na základě monitorování
mediálních titulů, k níŽ dodavatel poskytuje
odběrateli přístup v souladu s poŽadavky
odběratele definovanými ve smlouvě;

,,Výsledek" jsou informace zĺskané
odběratelem na základě jeho přístupu do
databáze;

''Výstup" 
je dodavatelem odběrateli dodaný

MoNlToRlNG ZPRÁV, a/nebo
MoNlToRlNG SoclÁLNícH SíTí, a/nebo
MONITORING INZERCE A REKLAMY,
a/nebo ANALÝZA uÉolí neoo jiný soubor
elektronických informacĺ vývářený
dodavatelem nebo třetĺ osobou na základě
monitorování mediálních titulů a dodávaný
odběrateli v souladu s poŽadavky odběratele
na jeho obsah a strukturu definovanými ve
smlouvě;

,'dodáním" Výstupu se rozumí:
(i)zpřĺstupnění prostřednicfuĺm software
dodavatele specifikovaného ve smlouvě,
který pro tento úcel dodavatel poskytl
odběrateli' ďnebo (ii) zpřĺstupněnĺ
prostřednictvím intemetu na adrese
specifikované ve smlouvě; dodáním je i

zaslání na e-mailovou adresu odběratele
nebo adresu sídla odběratele nebo jinou
adresu odběratele, pokud to strany ve
smlouvě výslovně sjednají.

3.5. Dodavatel neodpovídá za obsahovou stránku
Výstupů, Výsledků nebo dat, zejména za jejich
pravdivost a úplnost, neboť toto zcela závisĺ na
informacích zveřejněných vmediálních titulech
příslušnými vydavateli, stejně jako dodavatel
neodpovídá za obsahovou stránku překladů,
zejména za jejich pravdivost a Úplnost, neboť ji
zajišťuje uýhradně pomocĺ externĺch
spolupracovnĺků, což tímto bere odběratel na
vědomĺ. Dodavatel neodpovídá za porušení práv
třetĺch osob, ani za porušenĺ autorských práv či
jiných nehmotných statků.

3.6. Dodavatel se zavazuje nesdělovat třetí straně rozsah
plněnĺ poskytovaného odběrateli na základě
smlouvy. Porušenĺm tohoto ustanovení není, pokud
dodavatel takové informace zpřĺstupnĺ osobám, které
pro něho vykonávají služby právnĺho, daňového,
účetního čijiného auditu, či jiným osobám, které jsou
vázány zákonnou povinnostĺ mlčenlivosti.

3.7. Je-li předmětem smlouvy dodávání MoNlToRlNGU
ZPRÁV, která zahrnuje agenturní zpravodajstvĺ ČTK,
odběratel souhlasĺ s tím' aby dodavatel za účelem
plnění srĺ'ých smluvních závazkťl vůči České tiskové
kanceláře (dále jen ,,crx) poskýoval údaje o
odběrateli Čtr v souladu s podmínkami Člx, a to
výhradně v rozsahu speciÍikace odběratele, rozsahu
zpravodajstvi ČTK, periodicitě zasílání zpravodajství
Črx, v'1ise odměny za poskytování MoNlToRlNGU
ZPRÁV, jakoŽ i o termínech úhrady této odměny
dodavateli.

3.8. Je-li předmětem smlouvy dodávánĺ Výstupů
zpravodajstvĺ TNbiz'cz- převzatých ze společnosti
cEr 21 spol. s r'o., lC: 45800456 (dále jen 

''GET21")' odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel za
Účelem p|nění svých smluvních závazkťl vůči
společnosti CET 21 poskýoval údaje o odběrateli
společnosti CET 21 v souladu s podmínkami CET
21 , a lo výhradně v rozsahu specifikace odběratele,
rozsahu Výstupů TNbiz.cz, periodicitě zasílánĺ
Výstupů TNbiz.cz, uýše odměny za poskýovánĺ
Výstupů TNbiz'cz, jakoŽ i o termínech úhrady této
odměny dodavateli.

3.9. Dodavatel je ve výjimečných přĺpadech oprávněn
písemným oznámením (vč. prostředků el.
komunikace) doľučeným odběrateli omezit nebo
vyloučĺt právo odběratele uŽĺvat konkrétní Výstupy,
Výsledky nebo data či jejich části, poskytnuté na
základě smlouvy, zejména vyjde-li dodatecně
najevo, Že dalším uŽĺváním by došlo k porušenĺ práv
třetĺch osob, či zájmů zvláštního zřetele hodných.
Právo dodavatele dle tohoto ustanovení lze uplatnit
výhradně k takové části Výstupu, Výsledku či dat, s
nimiŽ nelze s ohledem na práva třetích osob dále
nakládat.

4' PRÁVAA PoVlNNosTI oDBĚRATELE

4'1. odběratel se zavazuje plnit své závazky řádně a
včas v souladu se smlouvou'

4.2. odběratel má právo vyuŽivat Výstupy a data
poskýované mu dodavatelem a/nebo Výsledky

3. PRÁVAAPoVlNNosTlDoDAVATELE

3.'l. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky řádně a
včas v souladu se smlouvou.

3.2. Dodavatel je odpovědný za to, Že rozsah a podmínky
plnění poskytovaného odběrateli jsou v souladu se
smlouvou.

3'3. Dodavatel není za prodlenĺ s plněním svých
závazkťl odpovědný, pokud sám prodlení nezpůsobil,
zejména v přĺpadech' kdy k prodlení došlo v
důsledku prodlenĺ odběratele nebo v důsledku
mimořádné, nepředvĺdatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli dodavatele, která
mu zabránila ve včasném plněníjeho závazkťl

3.4' Dodavatel neodpovídá za prodlení s plněním
smlouvy, pokud je způsobeno prodlením vydavatele,
provozovatele rozhlasového či televiznĺho vysĺlánĺ,
provozovatele příslušného webového serveru či
jiného zdroje/poskýovatele mediálních titulů (dále
jen',poskýovatel mediálního titulu"). Dodavatel
neodpovídá za prodlení s plněním smlouvy ani
v přĺpadě, jełi způsobeno vyššĺ mocí, za niŽ se
povaŽuje např. výpadek elektrického proudu,
připojenĺ k elektronické komunikační síti apod.
V takovém přĺpadě poskytne dodavatel plnění, které
nemohl poskýnout z důvodu takového prodlení, bez
zbytečného odkladu poté, kdy taková překáŽka
odpadne v souladu s těmito Podmínkami.
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pouze pro sebe a svou vnitřní potřebu a respektovat
při jejich využívánĺ všechny závazky převzaté podle
smlouvy i dané obecné závaznými předpisy.

4.3. odběratel se zavazuje bez předchozího písemného
souhlasu dodavatele nepostoupit ani jinak
nepředávat Výstupy' Výsledky a data nebo jejich
části v jakékoli podobě, zejména nenĺ oprávněn je
dále rozmnoŽovat, rozšiřovat, pronajĺmat, půjčovat,
vystavovat či jakýmkoli jiným způsobem sdělovat
veřejnosti nebo jakkoli zveřejňovat či zpřĺstupňovat
třetím osobám, za které se povaŽují nejen fozické a
právnické osoby, ale i jejich společnĺci nebo členové
či organizačnĺ sloŽky státu a příspěvkové
organizace. Sdělovánĺm veřejnosti a zveřejněním se
rozumí i zpřístupňovánĺ Výstupů, Výsledků nebo dat
vpočĺtačové sĺti lnternet nebo v jiné obdobné síti
prostředky komunikace na dálku' V případě porušení
této povinnosti je odběratel povinen uhradit
dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
đvanáctinásobku průměrné odměny náleŽĺcí
dodavateli za plnění smlouvy zjištěné za poslednĺch
dvanáct (12) měsíců nebo za dobu trvání smlouvy,
pokud je tato doba kratší neŽ 12 měsíců, a lo za
kaŽdé takové porušenĺ' Smluvní pokuta dle tohoto
odstavce je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od
doručení výzvy dodavatele kjejí úhradě. Dodavatel
je oprávněn v přĺpadě zjištění takového porušení
rovněŽ odstoupit od smlouvy.

4'4. odběratel se zavazuje, że bude chránit obsah
Výstupů a/nebo Výsledků a/nebo dat před
neoprávněným uŽitĺm ze strany třetĺch osob.

4'5. odběratel bere na vědomĺ, Že obsah a struktura
Výstupů, Výsledků nebo dat jakoŽ i databáze a
informace v ní obsaŽené jsou chráněny zákonem č.
12112000 Sb'' o právu autorském, o právech
souvisejících správem autorským a o změně
někteých zákonů (autorský zákon), Ve znění
pozdějšĺch předpisů (dále jen ,,autorský zákon").
Užitĺ obsahu Výstupů, Výsledků, nebo dat jakoŽ i

jejich částí nad sjednaný rámec, případně nad rámec
zákonných licencí dle autorského zákona, je
neoprávněným zásahem do práv chráněných
autorským zákonem, za kteý odběratel odpovídá ve
smyslu právnĺch předpisů.

4.6. odběratel bere na vědomí, že omezení týkajícĺ se
nakládání s Výstupy' Výsledky' nebo daty stanovená
smlouvou, vyplývají ze smluvních závazkťl
dodavatele jako zpracovatele informací vůči
primárním poskýovatelům mediálních titulů.
S ohledem na to bere odběratel na vědomí, Že
porušením těchto omezenĺ může dojĺt k porušení
práv třetích stran, a tím ke vzniku škody značného
rozsahu na straně dodavatele jako smluvnĺho
partnera těchto třetích stran, přičemŽ taková škoda
pak jde k tíŽi odběratele.

4'7. odběratel můŽe v případě nedodání Výstupu nebo
dat v souladu se smlouvou pożádat dodavatele e-
mailem na elektronickou adresu:
obchodni@newtonmedia.cz oopakované dodání
Výstupu nebo dat. Pokud dodavatel neobdżí výzvu
k opakovanému dodání Výstupu nebo dat dat dle

NEWTON Media, a,s,
Na Pankĺáci 1683/127,14000 Pĺaha 4
Česká ĺepublika

předchozĺ věty do dvou (2) dnů od termĺnu dodánĺ
dle smlouvy, povaŽuje se Výstup nebo data za ŕádně
a včas dodané. Dodavatel je povinen provést
opakované dodání nedodaného Výstupu nebo dat
spolu s další pravidelnou dodávkou Výstupu nebo
dat následujĺcí po včas doručené ýzvé
k opakovanému dodání Výstupu nebo dat.

4.8' odběratel bere na vědomĺ, že dodavatel je
uýhradním nositelem a vykonavatelem majetkouých
autorských práv ve vztahu kjakémukoliv software
určenému pro pĺnění smlouvy poskytnutému
odběrateli dodavatelem. odběratel je oprávněn uŽít
takový software jen pro účely plnění smlouvy, v
souladu se smlouvou a po dobu její účinnosti'
Jakékoliv jiné uŽití takovéhoto software je zakázáno,
nenĹli ve smlouvě uvedeno jinak.

5' ZMĚNY RozsAHU MED|ÁLNíCH TITULIJ

5.'l. Vzhledem ktomu, Že rozsah mediálních titulů, které
jsou předmětem produktů dodavatele, je dynamický
a v průběhu trvánĺ smlouvy se můŽe měnit, není
změna rozsahu mediálních titulů, k nĺŽ dojde z příčin
nezávislých na smluvních stranách (např. z
rozhodnutí poskytovatele mediálního titulu)'
povaŽována za zménu smlouvy.

5.2. V případě' že dojde k takové změně rozsahu
mediálnĺch titulů dle odst. 5'1, která nemá zásadní
dopad na vypovídací hodnotu produktu dodavatele
(dále jen,,nepodstatné kvantltativní změny"),
nemá takováto změna vliv na dohodnutou cenu
plnění dodavatele ani na ostatní plnění dle smlouvy.
Za nepodstatnou kvantitativní změnu se považuje
změna (nárůst nebo zmenšenĺ) rozsahu mediálnĺch
titulů menší nebo rovné 'l0 % původně sjednaného
rozsahu.

5.3. Dojde_li nikoliv nepodstatnou kvantitativní změnou ke
snĺženĺ rozsahu mediálnĺch titulů, má odběratel
nárok na přiměřenou slevu z ceny plněnĺ. V případě
nikoliv nepodstatné kvantitativní změny provedou
dodavatel a odběratel úpravu ceny uzavřením
dodatku ke smlouvě, a to do třiceti (30) dnů ode dne,
kdy k tomu jedna smluvnĺ strana písemně vyzve
druhou smluvnĺ stranu. Marným uplynutím této lhůty
vzniká oběma smluvnĺm stranám právo vypovědět
smlouvu se zkrácenou uýpovědní dobou v trvání
třiceti (30) dnů. Toto právo jeho neuplatněním ve
lhůtě třiceti (30) dnů zanikne.

6. oDMĚNA A PLATEBNí poonĺíľxv

6.1. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak' je odměna
uvedena vŽdy bez příslušné daně z přidané hodnoty
(dále jen ''DPH-)' odměna je splatná ve v'ýši
specĺfikované ve smlouvě spolu s přĺslušnou sazbou
DPH na účet dodavatele na základě daňového
dokladu vystaveného dodavatelem. Daňotĺ'ý doklad
musí splňovat náleŽitosti dané ustanovením $ 29
zákona ć' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Splatnost odměny je čtrnáct (1a) dnů ode dne
doručení daňového dokladu odběrateli.
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Nebudełi daňový doklad obsahovat zákonem
stanovené náleŽitosti nebo v něm nebudou správně
uvedené údaje, je odběratel oprávněn vrátit ho ve
lhůtě pěti (5) dnů od jeho obdżení dodavateli s
uvedením chybějícĺch náleŽitostĺ nebo nesprávných
údajů' V takovém případě dochází k přerušení doby
splatnosti odměny. Nová doba splatnosti zaćiná
běŽet po doručení opraveného daňového dokladu
odběrateli' VrátĹli odběratel daňový doklad bez
smlouvou stanovených důvodů, nebo bez uvedení
chyb' jichŽ se dovolává, nebo po stanovené lhůtě,
doba splatnosti se nepřerušuje. Tím nenĺ dotčena
povinnost dodavatele doručit odběrateli řádný
daňový doklad.

Je-li smlouva uzavřena na dobu delšĺ neż jeden (1)
rok nebo na dobu neurčitou, je dodavatel oprávněn
upravit dohodnutou výši odměny procentuálním
navýšením o míru inflace za předchozí rok, tedy o
inflaci vyjádřenou přírůstkem průměrného ročnĺho
indexu spotřebitelských cen, kteý vyjadřuje
procentnĺ změnu průměrné cenové hladiny za
dvanáct (12) posledních měsĺců proti průměru
dvanácti (12) předchozích měsíců. Míra roční inflace
bude stanovena na základě údajů zveřejněných
Českým statistickým úřadem. Zvýšäní uuoď ĺeińne
od prvnĺho (1.) dne kalendářního měsíce
následujícĺho po doručení oznámení o zvýšenĺ
odměny odběrateli.

V případě prodlení odběratele se zaplacením
odměny trvajícĺm déle neŽ čtrnáct (14) dnů ode dne
uplynutĺ doby splatnosti odměny, je dodavatel
oprávněn odepřít odběrateli poskytování plněnĺ dle
smlouvy, a lo aŽ do okamŽiku úplného zaplacenĺ
celé dluŽné částky odběratelem dodavateli'

oBcHoDNí TAJEMSTVí A oÜvĚnľÉ
INFORMACE

obchodní tajemstvĺ tvoří konkurenčně významné,
určitelné, ocenitelné a v přís|ušných obchodních
kruzĺch běžně nedostupné skutečnosti, které
souvisejĺ se závodem a jejichž vlastnĺk zajišťuje ve
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení'

za důvěrné informace se považujĺ všechny
ĺnformace, která jedna ze stran jako důvěrné označí.

KaŽdá smĺuvnĺ strana se zavazuje zachovat v
tajnosti obchodnĺ tajemství a důvěrné informace
druhé smluvní strany. Smluvní strany se zejména
zavazují, že neužijĺ ve svtij prospěch ani ve
prospěch třetí osoby ani nezpřístupní třetí osobě
obchodní tajemství ani důvěrné informace, které při
plnění smlouvy získaly od druhé smluvnĺ strany,
nestanovĹli smlouva výslovně jinak'

obě smluvnĺ strany se zavazĄi chránit důvěrné
informace, které jim byly poskýnuty druhou slranou
nebo je jinak získaly v souvislosti s plněnĺm smlouvy,
nejméně ve stejném rozsahu a nejméně stejnými
prostředky, jakými chránĺ vlastní obchodní tajemstvĺ,
zejména se zavazuji uchovávat je v tajnosti a učinit
veškerá smluvnĺ a technická opatřenĺ zabraňující

jejich zneuŽilí ći prozrazení, která lze po nich
rozumně poŽadovat.

7 '5. Povinnost utajovat obchodní tajemství a důvěrné
informace dle tohoto článku a Podmĺnek zavazĄe
smluvní strany po dobu účinnosti smlouvy a po dobu
dvou (2) let po zániku Účinnosti smlouvy' Smluvní
strany dále zavazují chránit obchodní tajemství,
jakoŽ i důvěrné informace i po uplynutí doby
uvedené v první větě tohoto ustanovenĺ, a to v
souladu s přĺslušnými právními předpisy, ledaže by
t1Áo informace ztratily charakter obchodního
tajemstvĺ či důvěrných informací

I ŘeŠeľí sPoRÜ
Smĺuvní strany se zavazĄí vyvinout maximální úsilík
odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě
smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení
zejména prostřednictvím jednání pověřených
zástupců.

8.'l

9. KoNTAKTNĺosoBY
9.í. Smluvnĺ strany jmenují kontaktnĺ osobu' popř.

jednoho či vĺce zástupců kontaktnĺ osoby (dále jen
,,kontaktní osobý'). Kontaktní osoby budou
zastupovat smluvní strany v obchodních a
technických záleŽitostech souvisejících s plněnĺm dle
smlouvy. Kontaktnĺ osoby budou zejména přĺjímat
plnění a poskytovat informace o průběhu
poskytování plněnĺ dle smlouvy. Jednotlivé
objednávky ve smyslu odst. 1.3 těchto Podmĺnek má
na starosti kontaktní osoba, která je uvedena
v přĺslušné objednávce.

9'2' Kontaktnĺ osoby budou oprávněny činit rozhodnutĺ
závazná pro smluvní strany ve vztahu k plnění
povinností vypl11vajících ze smlouvy, nejsou-li však
statutárnĺmi orgány, nejsou oprávněny provádět
změny ani rušení smlouvy, nebude-li jim udělena
speciální plná moc.

9.3. Jména kontaktních osob jsou uvedena v přĺloze
smlouvy.

9'4. Smluvnĺ strany jsou oprávněny jednostranně změnit
kontaktní osoby. Tato změna je účinná ode dne
doručení oznámenĺ o změně druhé smluvní straně.

10' TRVÁNĺSMLUVNíHoVZTAHU
'l0.1' Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě.

NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, je smlouva
uzavřená na dobu neurčitou.

'l0.2. Smlouvu může kterákoliv ze smluvnĺch stran
pĺsemně vypovědět. Výpovědnĺ lhůta je dvouměsĺční
a poěíná běžet prvního (1.) dne kalendářnĺho měsíce
následujĺcího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.

10.3. Je-li v objednávce ve smyslu odst. 1.3 těchto
Podmínek uvedeno, Že se uzavirá do odvolání
anebo nenĹli tam uveden žádný údaj ve smyslu
tohoto ustanovení, jedná se o smlouvu uzavřenou na
dobu neurčitou, kterou můŽe kterákoliv ze smluvních

NEWTON Media, a.s.
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stran vypovědět, a to výpovědí zaslanou druhé
smluvnĺ straně pĺsemně, e-mailem nebo faxem.
Článek 10.2. se pak použije pňměřeně.

Dodavatel můŽe od smlouvy odstoupit, pokud
odběľatel uŽije Výstup, Výsledek, nebo data v
rozporu se smlouvou.

odběratel může od smlouvy odstoupit, pokud mu
dodavatel opakovaně nedodá Výstup nebo data,
nebo mu opakovaně neumoŽní přístup do databáze,
a to i přes předchozí pĺsemné upozornění, přičemŽ
pĺsemná forma je v tomto případě zachována
i v přĺpadě zaslání upozorněnĺ e-mailem.
odstoupením zaniká smlouva ke dni doručenĺ
oznámení o odstoupení druhé smluvnĺ straně.

odstoupením od smlouvy ani její výpovědí nejsou
dotčena plnění, provedená před účinností
odstoupení či výpovědi, ani práva z takových plněnĺ

vyplývající dle smlouvy' Ustanoveníodst. 3'7, 3.8 a 8
těchto Podmínek nenĺ odstoupením ani rnýpovědĺ
dotčeno.

Zánikem smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou
dotčena ustanovení o řešenĺ sporů ani ostatní
ustanovení smlouvy, z jĄichŽ povahy vyplývá, Že
mají trvat i po zániku smlouvy.

zMĚNY SMLoUVY

Smlouvu je moŽné měnit pouze písemnou dohodou
smluvnĺch stran ve formě dodatků, nestanoví-li
sm|ouva v konkrétnĺm případě jinak.

Ustanovenĺ s 1740 odst' 3 občanského zákoníku se
vylučuje.

10.7.

11.

11.1.

11.2.
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pŘĺloHA Bt1 - MoNlToRlN G ZPRAV

1.1 obsah Monitoringu zpráv

obsah Monitoringu zpráv bude specifikován tématy a klíČovými slovy, a jejich slovními popisy,

vyhledávání relevantního obsahu potřebné'

Zadání výběrových témat (obsah MoNlToRu je dán klíčovými slovy, uvedenými v tomto bodu přílohy):

iizdní řády
OREDO
D35
silničáři
Správa a údrŽba silnic Pardubického kraje

sÚspx l sÚs px
hasiči
Hasičský záchranný sbor
HSZ
ledovka/náledí/ vichřice / kalamita / povodně / sesuv půdy / výbuch

PCR
Policie
SDH
Zdľavotnická záchranná sluŽba
zzs
Krajské volby
Květná
Slatina
Krajská knihovna Pardubice
Pardubice
Pardubicko
regionální muzeum
Smetanova Litomyšl
Východoěeská galerie/ VcG
Východočeské muzeum/ VčM
Dominik Barták
Pardubice, pardubický
Pardubický kraj
BohumilBeľnášek
Hana Štěpánová
hejtman
hejtman Pardubického kraje

Jan Foldyna
Krajský úřad Pardubického kraje

Ladislav Valtr
Martin Netolický
MichalKortyš
pard ubické kľajské zastupitelstvo

jsou-li pro

NEWTON Media, a's.
Na Pankráci 1683l127,14000 Pĺaha 4
Česká ĺepublika

T: 00420 225 540 201
obchodni 0 newtonmedia.cz
www.newtonmed ia.cz
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pardubický
Pardubický kraj
pard ubický krajský zastupitel
PavelŠotola
Rada pardubického kraje.:.
Rene Zrvny
Roman Línek
Václav Kroutil
zastupitelé pardubického kraje
zastupitelstvo
chrudimská nemocnice
Litomyšlská nemocnice
Nemocnice Pardubického kraje
orlickoústecká nemocnice
Pardubická nemocnice
Svitavská nemocnice
zdravotnické zaŕizeni

1.2 Zdroje Monitoringu zpráv
Monitoring zpráv bude realizován z níŽe uvedených zemÍ a zdrojů:

Česká republika
o Tištěné tituly
. Televizní a rozhlasové stanice
. lnternetové servery

Kompletní a vŽdy aktuální seznam monitorovaných zdrojů je k dispozici na vyŽádání

NEWT0N Media, a,s.

Na Pankĺáci 1683/127,14000 Pĺaha 4
Česká ĺepublika

T: 00420 225 540 201
obchodni p newtonmedia.cz
www.newtonmed ia.cz

O NEWTON Media, a.s. 11114
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1.3 Výstupy Monitoringu zpráv
Dodavatel zajistí plná znění vybraných zpráv k zadaným tématům uvedených v bodě 1.1 této přĺlohy, nalezených
ve zdrojích uvedených v bodě 1.2 teto přílohy. Zprávy ve výše uvedené struktuře s uvedenÍm data' zdroje a autora
(je-lijméno autora dostupné) budou umístěny do těchto výstupů:

a) lnternet Media Monitoring
online aplikace bude dostupná na níŽe uvedené URL adrese pro uŽivatele přistupující z povolených lP
adres, a její přihlašovacĺ úČty budou chráněné těmito uŽivatelskými jmény a hesly:

URL adresa
Jméno:

NEWT0N Media, a.s.
Na Pankráci 1683l127,14000 Praha 4
Česká republika

Pro vybrané uŽivatelské ÚČty budou dostupné E-výstřiŽky zpráv z tisku'
V administraci aplikace je moŽné vlastnĺ nastavení a správa klientské distribuce monitoringu
prostřednictvím emailových adres.

odběratel je odpovědný za ochranu výše uvedených přĺstupových údajů a za jeiich případné
zneużiti třetím l osobam i.

1.4 Způsob a čas předánĺ výstupů Monitoringu zpráv
Výstupy Monitoringu zpráv ve struktuře dle této smlouvy budou zasílány odběrateli prostřednictvím aplikace lMM
denně v pracovní dny do 06:30 hodin na emailové adresy vybraných zaměstnanců odběratele.

T: 00420 225 540 20'l
obchodni (ä newtonmedia.cz
www.newtonmed ia. cz

@ NEWTON Media, a.s. 12114
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1.5 odměna
lrurenľĺĺ ogcnooNí pŘĺpno (oP): CZ28o1 41 99

PRODUKT / SLUZBA CENA bez DPH / měsíc

pauŠální poplatek za TlSl( CR 4 100 KČ

4 100 Kčpaušální poplatek za TVR/ CR

2 050 Kčpaušální poplatek za NET/ ČR

paušální poplatek za zvýhodněný balĺČek článků 1000 ks /TlSK' TVR'
NET

9 000 Kč

zdarmaIMM PROFI

tematické Členění do 10 témat (od 1 1 . Tématu 400 Kč / téma) zdarma

balíček 50 ks e-výstřiŽků zdarma

cENA cELKEM zA UVEDENoU SLUŽBU 19 250 Kc

CENA GELKEM zA UVEDENoU SLUŽBU včetně slevy 30% 13 475 Kć

K celkové ceně bude připočteno DPH dle platných sazeb

odběratel

V Pardubicích dne -y 'ź_ /rJ/'é

Dodavatel

VPraze ane,ł/ 

NEWTON Media, a. s.
lng. Petr Herian
p řed sed a před stave n stv a

Pardu
PhDr.

kraj
Haniková

vedoucí ředitele Úřadu

!

!

NEWT0N Media, a.s.

Na Pankráci 1683/ 121,1Ą00ĺl Praha 4
česká ĺepublika

T: 00420 2255lł0 201
obchodni (ä newtonmedia.cz
www.newtonmed ia. cz

O NEWTON Media, a,s

13114
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PRILOHA CI1

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoba dodavatele:
Jméno: Petra Litschová
Adresa:Na Pankráci 16831127 ' Praha 4
E-mail : petra.litschova@newtonmedia.cz
Telefon:

Dodavatel

Y Praze d"łź Ą eł:

lng. Petr Herian
p ředsed a před stave n stva

2. Kontaktní osoba odběratele:
Jméno: Dominik Barták, tiskový mluvčí
Adresa:Komenského nám. 125, Pardubice l

E-mail : dom inik.bartak@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 62

odběratel

V Pardubicícn anłt /ż x'(

Pardubický )(raj
PhDr. Janą/Haniková
vedoucĺ kdnceláře ředitete úřadu
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NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683l127,14000 Praha 4
Ceská republika

T:00420 Ż255402o1
obchodni @ newtonmedia.cz
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