
newton media
012732

w г

SMLOUVA O POSKYTOVANÍ
Л* Г Г Г W

A využívaní informaci
Č.049619

Dnešního 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 1683/127, PSČ 140 00 
IČO: 28168356, DIČ: CZ28168356
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2601942/0800 
zastoupená: Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 
(dále jen „dodavatel")

- na straně jedné -

a

ČEPRO, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. В 2341
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
IČO:60193531, DIČ: CZ 60193531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 11 902931/0100 
fakturační e-mailová adresa: cepro_DF@ceproas.cz 
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a 

Ing. Františkem Todtem, členem představenstva 
(dále jen „odběratel")

na straně druhé -

tuto

smlouvu o poskytování a využívání informací.

NEWTON Media, a.s. T: 00420 225 540 201
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 obchodni(3newtonmedia.cz
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány,
dohodly se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 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 MONITORING ZPRÁV s obsahem specifikovaným v bodu 1.1 přílohy В této smlouvy, ze 
zdrojů uvedených v bodu 1.2 přílohy В této smlouvy, a dodávat ho odběrateli prostřednictvím 
výstupů specifikovaných v bodu 1.3 přílohy В této smlouvy způsobem a v čase uvedeným v bodě 1.4 
přílohy В této smlouvy.

1.1.2 umožnit odběrateli přístup do databáze ARCHIV MEDIASEARCH za podmínek specifikovaných
v bodu 1.1 přílohy C této smlouvy, s možností vyhledávat ve zdrojích uvedených v bodu 1.2 přílohy 
C této smlouvy, v rozsahu dle bodu 1.3 přílohy C této smlouvy.

1.1.3. vytvářet MONITORING SOCIÁLNÍCH SÍTÍ s obsahem specifikovaným v bodu 1.1 přílohy D této 
smlouvy, ze zdrojů uvedených v bodu 1.2 přílohy D této smlouvy, a dodávat ho odběrateli 
prostřednictvím výstupů specifikovaných v bodu 1.3 přílohy D této smlouvy způsobem a v čase 
uvedeným v bodě 1.3 přílohy D této smlouvy.

114. vytvářet ANALÝZU SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ ve struktuře, rozsahu a kvalitě specifikované v bodu 1.1 
přílohy E této smlouvy, ze zdrojů uvedených v bodu 1.2 přílohy E této smlouvy, a dodávat ho 
odběrateli prostřednictvím výstupů specifikovaných v bodu 1.3 přílohy E této smlouvy způsobem a 
v čase uvedeným v bodě 1.4 přílohy E této smlouvy.

1.1.5. Vytvářet TVR ALERTS upozorňující odběratele na výskyt sledovaných slov uvedených v bodu 1.1
přílohy F ve vysílání monitorovaných pořadů rozhlasu a televize uvedených v bodu 1.2 přílohy F této 
smlouvy, způsobem a v čase uvedeným v bodě 1.4 přílohy F 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 či jinak poskytnout nebo jakkoli zpřístupnit získaná data 
a výstupy, představující plnění dodavatele dle článku 1 této smlouvy, jakýmkoliv třetím osobám, za které se 
považují nejen fyzické a právnické osoby, ale i jejich společníci nebo členové, či organizační složky státu, 
apod.

1.4. Odběratel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho 
závazků vzniklých na základě této smlouvy.

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

2.1.1. v bodu 1.5 přílohy В této smlouvy pro MONITORING ZPRÁV,
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2.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré daňové doklady a podklady týkající se splatnosti a fakturace budou 
zasílány výlučně v elektronické podobě na e-mailovou adresu odběratele, 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) dnq od jeho obdržení dodavateli s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě dochází к 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 doručit odběrateli 
řádný daňový doklad.

2.4. V případě prokazatelného zvýšení cen vstupů dodavatele nezbytných pro plnění této smlouvy je dodavatel 
oprávněn zvýšit odměnu za poskytované plnění odběrateli, a to výhradně v rozsahu zvýšení ceny 
příslušného vstupu. Dodavatel se zavazuje oznámit zvýšení ceny odběrateli nejméně jeden (1) měsíc 
předem. Nevyjádří-li odběratel souhlas s takovým zvýšením, a to písemným oznámením doručeným 
dodavateli ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemného oznámení o zvýšení ceny, má se za to, že 
s takovým zvýšením nesouhlasí. Nesouhlasí-li odběratel se zvýšením ceny, má dodavatel právo vypovědět 
smlouvu v rozsahu plnění, které je dotčeno zvýšením cen, a to s účinností ke dni účinnosti zvýšení odměny. 
V případě, že dodavatel nevypoví část smlouvy podle předchozí věty, platí dále ceny před navrhovaným 
zvýšením.

2.5. Výše úroku z prodlení odběratele je smluvními stranami dohodnuta ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní 

předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno 
více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.
11. 2021 a může být prodloužena na základě uplatnění práva zadavatele na prodloužení smlouvy 
zaslaného dodavateli písemně na adresu sídla dodavatele nejpozději 1 kalendářní měsíc před uplynutím 
doby trvání smlouvy, vždy o 12 měsíců, maximálně však do výše finančního limitu plnění v částce 1 990 
000,- Kč bez DPH (dále též jen limit), tzn., že platnost a účinnost smlouvy skončí dnem uplynutí doby jejího 
trvání, nedojde-li к vyčerpání limitu, v opačném případě smlouva automaticky skončí i před uplynutím doby, 
na kterou byla uzavřena/sjednána, ke dni, kdy bude vyčerpán stanovený limit. Smluvní strany vedeny dobrou 
vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku její 
platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto 
plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání 
se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv 
pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.

3.2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 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 nepřejí, 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 odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.

NEWTON Media, a.s.
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3.4. V případě rozporu mezi obsahem této smlouvy a obsahem jejích příloh mají přednost ustanovení samotné 
smlouvy, není-li dále výslovně stanoveno jinak.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že část obsahu této smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky pro 
poskytování a využívání informací uvedené v Příloze A této smlouvy. Odběratel prohlašuje, že se s obsahem 
Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování a využívání informací náležitě seznámil a jejími vázán.

3.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy:

3.6.1. Příloha A - OBCHODNÍ PODMÍNKY 332/19/OCN

3.6.2. Příloha В - Monitoring zpráv

3.6.3. Příloha C - Databáze archiv MediaSearch

3.6.4. Příloha D - Monitoring sociálních sítí

3.6.5. Příloha E - Mediální analýza

3.6.6. Příloha F - TVR Alerts

3.6.7. Příloha G - Kontaktní osoby

3.7. Přílohy jsou označené vzestupně písmeny A - Z a dále arabskou číslicí za znakem „/“, kde písmeno značí 
jednotlivou přílohu a číslice údaj, zdali se jedná o přílohu uzavřenou současně s touto smlouvou (např. A/1), 
nebo o její pozdější novelizaci (např. A/3), kde číslo za lomítkem označuje, o kolikátou verzi přílohy jde.

3.8. Obsah této smlouvy, jakož i jejích příloh, lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních 
stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

3.9. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravených touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními příslušnými právními předpisy českého 
právního řádu.

3.10. Tato smlouvaje uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží po 
dvou (2).

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem jakož i právními důsledky 
souhlasí a na důkaz toho к ní připojují svoje podpisy:

Dodavatel

V Praze dne ^

Ing. Petr Herian 
předseda představenstva

Na Pankráci 1683/1 ?7, 140 00 Praha 4 
DIČ: CZ28168356, IČ: 28168356 _

Zapsáno u městského soudu v Praze, oddíl G. v ozka 12446 
Tel: +42C 225 540 Ш, Fax: +420 225 540 101

newton media
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PŘÍLOHA A/1 obchodní podmínky
332/19/OCN

1. Dodavatel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných к řádnému provedení předmětu plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí 
odběratel . V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany odběratele uveřejněna ve lhůtě a ve 
formátu dle zákona o registru smluv, je dodavatel oprávněn vyzvat písemně odběratele ke zjednání 
nápravy. Dodavatel se podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V 
případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je odběratele 
oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

3. Dodavatel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl 
podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Rovněž se zavazuje chovat 
se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy.

4. Dodavatel odpovídá odběrateli za splnění veškerých povinností plynoucích ze smlouvy a veškeré důsledky 
vzniklé porušením některé povinnosti dodavatele jdou к tíži dodavatele a dodavatele se nemůže zprostit 
odpovědnosti vůči odběrateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.

5. Dodavatel není oprávněn převádět práva a závazky ze smlouvy na třetí osoby bez předchozího souhlasu 
odběratele .

6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které 
by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem 
pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex11) a 
zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této 
smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. 
ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na shora uvedených 
webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí 
úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné 
oznamovací povinnosti.

7. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a 
splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a 
uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.

8. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel neposkytuje zálohy.

9. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za předmět plnění objednaný odběratelem na základě a v 
souladu se smlouvou je daňový doklad - faktura, kterou vystaví dodavatel. Odběratel bude platit za 
kompletní, bezvadný předmět plnění specifikovaný ve smlouvě (v souladu s podmínkami dle zadávací 
dokumentace) a to po dodání zboží zadavateli do konkrétního místa plnění, které bude stvrzeno podpisem 
dodacího listu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

10. Odběratel bude hradit platbu za předmět plnění dodavatele bezhotovostním převodem na účet dodavatele 
uvedený v záhlaví smlouvy. Dodavatel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním 
ústavu v České republice. V případě, že bude mít dodavatel zájem změnit číslo účtu během relevantní 
doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným dodatkem ke smlouvě.
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11. Faktura - daňový doklad vystavený dodavatelem dle smlouvy bude mít splatnost 30 dní ode dne 
prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) odběrateli na fakturační adresu odběratele. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo objednávky, ke které 
se bude vztahovat, a další náležitosti dle této smlouvy, včetně požadovaných příloh. Součástí faktury musí 
být též dodací list potvrzující skutečnost převzetí zboží odběratelem a další přílohy vyplývající ze smlouvy.

12. V případě, bude-li faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná či 
nekompletní nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České 
republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje 
neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury 
způsobem, kdy se odběratel stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty dodavatelem, 
je odběratel oprávněn vrátit fakturu (daňový doklad) dodavateli zpět bez zaplacení. Dodavatel je povinen 
vystavit novou opravenou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti a doručit ji odběrateli. V tomto 
případě od učinění výzvy odběratele к předložení bezvadné faktury dle první věty tohoto bodu do doby 
doručení bezvadné faktury odběrateli dodavatelem na fakturační adresu odběratele nemá dodavatel nárok 
na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a odběratel není v prodlení se 
zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení 
bezvadné faktury odběrateli na fakturační adresu odběratele.

13. Závazek úhrady faktury odběratelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu 
odběratele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře dodavatelem 
vystavené.

14. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad odběrateli:

■ V listinné podobě doručením odběrateli na odběratelem písemně stanovenou fakturační adresu: 
ČEPRO, a.s., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Stětí

■ V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o 
elektronické fakturaci

15. Odběratel je oprávněn změnit fakturační adresu, tj. adresu stanovenou odběratelem pro doručování 
faktur/y v listinné podobě i adresu určenou odběratelem pro doručování faktur/y v elektronické verzi, a v 
případě takové změny bude odběratel dodavatele písemně informovat o změně v dostatečném předstihu na 
adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě.

16. V případech, kdy odběratel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty dodavatelem 
z příslušného plnění, nebo pokud se jím odběratel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné 
úpravy, je odběratel oprávněn uhradit na účet dodavatele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku 
za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty 
ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato 
vyšší, je odběratel v takovém případě oprávněn místo dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění 
uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“), (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event, dalších) 
přímo na příslušný účet správce daně dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými 
pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet 
správce daně dodavatele tak bude splněn závazek odběratele vůči dodavateli zaplatit cenu plnění v částce 
uhrazené na účet správce daně dodavatele.

17. O postupu odběratele dle bodu výše bude odběratel písemně bez zbytečného odkladu informovat 
dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

18. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením 
smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany odběratele a nezakládá ani nárok 
dodavatele na náhradu škody.

19. Odběratel je oprávněn pozastavit úhradu faktur/y dodavateli, pokud bude na dodavatele podán návrh na 
insolvenční řízení. Odběratel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního 
rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty z důvodu probíhajícího 
insolvenčního řízení není prodlením odběratele a bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí odběratel 
fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s
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vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dodavatele, bude 
odběratel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

20. Pro případ, že dodavatel poskytuje nebo bude moci v průběhu trvání smlouvy poskytnout náhradní plnění 
dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, platí:

■ Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dodavatel (dále též Prodávající) je či se v průběhu 
trvání smlouvy a v průběhu plnění dílčích smluv uzavřených na jejím základě stane organizací 
zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a u dotčeného 
zaměstnavatele tyto osoby pracují na vymezených nebo zřízených chráněných pracovních místech 
a na základě této skutečnosti je či bude Prodávající oprávněn poskytovat výrobky a služby v rámci 
tzv. náhradního plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením dle zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zaměstnanosti") či dle 
obecně závazného předpisu tento zákon nahrazující, zavazuje se Prodávající poskytnout 
Kupujícímu, tj. odběrateli v daném kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané 
zakázky ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti do výše odpovídající 28násobku 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního 
roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v 
předchozím kalendářním roce („Limit"). Prodávající za tímto účelem vede vlastní evidenci všech 
svých zákazníků, odběratelů a kontroluje, zda nedochází v překročení Limitu.

■ Prodávající ve smyslu výše uvedeném prohlašuje a zavazuje se, že Kupujícímu poskytne náhradní 
plnění vždy ve výši 100 % částky ceny za jednotlivá plnění dle dílčích smluv vypočtené způsobem 
uvedeným ve smlouvě a uhrazené Kupujícím Prodávajícímu v souladu s podmínkami smlouvy a 
dílčí smlouvy, a to maximálně ve výši svého Limitu.

■ Prodávající se zavazuje, že v souladu s ustanoveními výše Kupujícímu poskytne náhradní plnění 
vždy v maximální možné míře a v případě nedodržení sjednaného objemu náhradního plnění na 
konkrétní kalendářní rok se Prodávající zavazuje к povinnosti uhradit Kupujícímu prokazatelné 
škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením povinností Prodávajícího dle této smlouvy ze 
strany Prodávajícího (tj. zejména jedná se o úhradu povinného odvod do státního rozpočtu a 
příslušenství, úhradu pokuty pro případ správních deliktů Kupujícího coby odběratele v důsledku 
mylných či zavádějících informací Prodávajícího apod.).

■ Smluvní strany se dohodly, že plnění, která budou realizována v rámci tzv. náhradního plnění dle § 
81 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti, budou jako taková plnění v dokladech týkajících se 
jednotlivých plnění označeny, a to zejména ve fakturách - daňových dokladech zpravidla slovy: 
„Tato dodávka je náhradním plněním podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti.". V případě, že plnění Prodávajícího z důvodu překročení Limitu nebo z jiných 
objektivních důvodů, nastane-li ten případ (včetně změny legislativy apod.), budou plnění 
Prodávajícího, která nemohou být náhradním plněním ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 Zákona o 
zaměstnanosti, v dokladech týkajících se jednotlivých plnění označena, a to zejména ve fakturách 
- daňových dokladech slovy: " Tato dodávka NENÍ náhradním plněním podle ustanovení § 81 
odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti."

■ Smluvní strany se zároveň dohodly, že součástí faktury (např. jako příloha faktury či v textu faktury 
apod., je-li to přípustné) vystavené dodavatelem bude oznámení, kde dodavatel uvede své 
identifikační údaje, cenu dodaných výrobků (předmětu plnění) bez daně z přidané hodnoty, datum 
odebrání výrobků Objednatelem a číslo dokladu, tj. této Objednávky, na základě kterého byl odběr 
výrobků Objednatelem) uskutečněn.

■ Dodavatel se dále zavazuje dílčí zakázku vložit do evidence ve smyslu § 84 Zákona o 
zaměstnanosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uhrazení Objednatelem.

■ Prodávající se zavazuje a je povinen kdykoli na vyžádání Kupujícího Kupujícímu prokázat, že 
Prodávající je osobou oprávněnou poskytovat tzv. náhradní plnění dle Zákona o zaměstnanosti. 
Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o všech změnách a skutečnostech, jež by mohly 
vést к porušení právních povinností smluvních stran, a to zejména v oblasti legislativní úpravy 
otázek zaměstnanosti.

■

21. Smlouva zaniká splněním, písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné 
ze smluvních stran v souladu s ustanoveními smlouvy a v souladu s platnou legislativou.
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22. Odběratel má právo písemně odstoupit od smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:

■ dodavatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění;

■ nedodržení podmínek stanovených smlouvou;

■ dodavateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této smlouvy;

■ zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;

■ pravomocné odsouzení dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;

■ zahájení trestního stíhání proti dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, v platném znění.

23. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:

■ prodlení odběratele s platbou o více než 15 dnů;

■ odběratel vstoupí do likvidace;

■ nedodržení podmínek stanovených smlouvou;

■ pravomocné odsouzení odběratele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

24. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců musí být písemné a musí být doručeno osobním 
doručením nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy na 
adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za 
den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách 
jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.

25. Smlouva a veškeré právní vztahy zní vzniklé se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a ostatními obecně závaznými předpisy českého právního řádu.

26. Ustanovení smlouvy jsou oddělitelná vtom smyslu, že případná neplatnost některého ustanovení smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné 
ustanovení ustanovením platným, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného ustanovení. Do 
té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

27. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

28. Jakékoli změny a doplnění smlouvy budou prováděny pouze se souhlasem obou smluvních stran 
číslovanými písemnými dodatky, nestanoví-li smlouva v jednotlivých případech jinak. Tuto smlouvu lze 
měnit či doplňovat na základě dohody smluvních stran formou písemně číslovaných dodatků, podepsaných 
zástupci obou smluvních stran, a to výhradně v listinné podobě, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní 
strany konstatují, že v dotčeném případě není písemná forma zachována při jednání učiněném 
elektronickými nebo technickými prostředky, není-li stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za 
písemnou formu se považuje pouze forma listinná.

29. Na vztah smluvních stran založený smlouvou se neuplatní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Tzn., že smluvní strany výslovně sjednají, že 
změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně 
založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou 
oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení 
jednání o smlouvě a o změnu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se 
rovněž neuplatní § 2093 a § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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30. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit smlouvu či její část či 
převést jakákoli svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy na třetí osoby.

31. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy a/nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru.

32. Smlouvu nelze převádět rubopisem.
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V Г г

PŘÍLOHA B/1 - MONITORING ZPRAV

1.1 Obsah Monitoringu zpráv
Obsah Monitoringu zpráv je specifikován níže uvedenými tématy a klíčovými slovy, a jejich slovními popisy, jsou-li 
pro vyhledávání relevantního obsahu potřebné:

Vysoká priorita:
Čepro
EuroOil

Střední priorita:
Václav Pech, 
kvalita paliv, 
alternativní paliva, 
sklad Loukov,
MEŘO,
FAME,
methylester řepkového oleje, 
biopaliva

Nízká priorita:
petrochemický průmysl,
ČAPPO,
Mero,
Shell,
PKN Orlen,
Benzina,
OMV,
MOL,
Pap Oil,
Slovnaft,
Agip,
Lukoil,
Total,
Česká rafinérská,
Unipetrol,
Paramo,
Svaz chemického průmyslu,
pohonné hmoty,
benzin,
nafta,
čerpací stanice,
Správa státních hmotných rezerv, 
diesel,
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vodík,
DPH,
daňové podvody,
daňové úniky,
PHM,
benzinový,
naftový,
vodíkový,
elektromobilita,
CNG,
LPG,
LNG,
CCS,
palivové karty, 
fleetové karty, 
tankovací karty, 
Axigon.

1.2 Zdroje Monitoringu zpráv
Monitoring zpráv bude realizován z níže uvedených zemí a zdrojů:

Česká republika
• Tištěné tituly
• Televizní a rozhlasové stanice
• Internetové servery

1.3 Výstupy Monitoringu zpráv
Dodavatel zajistí plná znění vybraných zpráv к zadaným tématům uvedených v bodě 11 této přílohy, nalezených 
ve zdrojích uvedených v bodě 1.2 této přílohy. Zprávy ve výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora 
(je-li jméno autora dostupné) budou umístěny do těchto výstupů:

NewtonOne
Online aplikace bude dostupná na níže uvedené URL adrese pro uživatele přistupující ze zařízení 
připojeného к internetu, jejichž přihlašovací účty budou chráněné těmito uživatelskými jmény a hesly:
URL adresa: https://newtonone.newtonmedia.eu

Odběratel je odpovědný za ochranu přístupových údajů, jejich pravidelnou změnu, uchovávání 
v tajnosti a za jejich případné zneužití třetími osobami.
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1.4 Způsob a čas předání výstupů Monitoringu zpráv
Výstupy Monitoringu zpráv ve struktuře dle této smlouvy budou zasílány odběrateli / zpřístupněny odběrateli denně 
pouze v pracovní dny do 8 hod. hodin do aplikace NewtonOne nebo na emailové adresy vybraných zaměstnanců 
odběratele.

newton media

1.5 Odměna
interní obchodní případ
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PŘÍLOHA C/1 - DATABÁZE ARCHIV
MEDIASEARCH

newton media

1.1 Přístup do databáze Archiv MediaSearch

NewtonOne
Online aplikace bude dostupná na níže uvedené URL adrese pro uživatele přistupující ze zařízení připojeného к 
internetu, jejichž přihlašovací účty budou chráněné uživatelskými jmény a hesly:
URL adresa: https://newtonone.newtonmedia.eu

Odběratel je odpovědný za ochranu přístupových údajů, jejich pravidelnou změnu, uchovávání v tajnosti a 
za jejich případné zneužití třetími osobami.

1.2 Zdroje dostupné v databázi Archiv MediaSearch
V databázi Archiv MediaSearch budou níže uvedené zdroje z těchto zemí:

Česká republika
• Tištěné tituly
• Televizní a rozhlasové stanice
• internetové servery

1.3 Rozsah a plnění databáze Archiv MediaSearch
Data v databázi Archiv MediaSearch budou dostupná od roku 1994.
Aktualizace dat bude probíhat každý pracovní den do 8:00 hodin.

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 
Česká republika

T: 00420 225 540 201 
obchodní p newtonmedia.cz 
www.newtonmedia.cz
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PŘÍLOHA D/1 - MONITORING SOCIÁLNÍCH SÍTI

1.1 Obsah Monitoringu sociálních sítí
Obsah Monitoringu sociálních sítí je specifikován níže uvedenými tématy a klíčovými slovy, a jejich slovními 
popisy, jsou-li pro vyhledávání relevantního obsahu potřebné:

Obsah monitoringu sociálních médií by měl zobrazovat texty obsahující jedno či více následujících klíčových slov 
(a zobrazovat je podle jejich relevance):

• Čepro,
• EuroOil

1.2 Zdroje Monitoringu sociálních sítí
Monitoring zpráv bude realizován z níže uvedených zemí a zdrojů:

Česká republika
• Facebook
• Twitter
• Google+
• YouTube
• Blogy
• Diskuzní fóra
• Diskuze pod články

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 
Česká republika

T: 00420 225 540 201 
obchodní pnewtonmedia.cz 
www.newtonmedia.cz

© NEWTON Media, a.s.

14/18

http://www.newtonmedia.cz


newton media

1.3 Výstupy Monitoringu sociálních sítí
Dodavatel zajistí plná znění vybraných příspěvků к zadaným tématům uvedených v bodě 1.1 této přílohy, 
nalezených ve zdrojích uvedených v bodě 1.2 této přílohy. Příspěvky ve výše uvedené struktuře budou umístěny 
do těchto výstupů:

a) NEWTONONE
Online aplikace bude dostupná na níže uvedené URL adrese z jakého počítače připojeného к internetu 

URL adresa: https://newtonone.newtonmedia.eu

Odběratel je odpovědný za ochranu přístupových údajů, jejich pravidelnou změnu, uchovávání 
v tajnosti a za jejich případné zneužití třetími osobami.

b) E-mail report
Report Monitoringu sociálních sítí ve struktuře dle této smlouvy bude zasílán denně do 06:00 hodin na 
emailové adresy vybraných zaměstnanců odběratele.

v * ___ r w r

PŘÍLOHA E/1 - MEDIÁLNÍ analýza

1.1 Struktura, rozsah a kvalita Mediální analýzy
Analýzy budou zaměřeny na zhodnocení vývoje debat a klíčových momentů diskuzí, počty nalezených zmínek, 
v případě čerpacích stanic EuroOil porovnání s konkurencí (MOL, OMV, Shell, Benzina, Robin Oil, Tank Ono), 
zhodnocení tonality, zdroje diskuzí a nejčastější diskuzní fóra; v případě Čepra rozdělení zmínek na politické 
a ostatní, jejich tonalita a tematické okruhy

1.2 Zdroje Mediální analýzy
Mediální analýza bude realizována z níže uvedených zemí a zdrojů:

Česká republika
• Facebook
• Twitter
• Google+
• YouTube
• Blogy
• Diskuzní fóra
• Diskuze pod články

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 
Česká republika

T: 00420 225 540 201
obchodnipnewtonmedia.cz
www.newtonmedia.cz
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1.3 Výstupy Mediální analýzy
Dodavatel bude předávat výsledky Mediální analýzy к zadaným tématům uvedených v bodě 1.1 této přílohy, 
nalezených ve zdrojích uvedených v bodě 1.2 této přílohy formou dokumentu ve formátu PPT/PDF.

1.4 Způsob a čas předání výstupů Mediální analýzy
Výstupy Mediální analýzy ve struktuře dle této smlouvy budou zasílány měsíčně na emailové adresy vybraných 
zaměstnanců.

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 
Česká republika
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PŘÍLOHA F/1 - TVR ALERTS

1.1 Sledovaná slova
Sledované slova, na jejichž výskyt ve vybraných monitorovaných mediálních zdrojích Vás TVR ALERTS upozorní:

Sledované slovo 1: ČEPRO 
Sledované slovo 2: EuroOil

1.2 Monitorované mediální zdroje
TVR ALERTS bude sledovat tyto monitorované mediální zdroje:

Česká republika
• Televizní a rozhlasové stanice

1.3 Výstupy TVR ALERTS
Dodavatel upozorní na výskyt sledovaných slov ve vysílání vybraných monitorovaných mediálních titulů a zpřístupní 
vybranou část informace monitorovaného mediálního titulu v rozsahu cca 60 sekund před výskytem sledovaného slova a 120 
sekund po výskytu sledovaného slova. Upozornění ve výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora Qe-li 
jméno autora dostupné) budou umístěny do těchto výstupů:

a) NewtonOne
Online aplikace bude dostupná na níže uvedené URL adrese pro uživatele přistupující ze zařízení 
připojeného к internetu.
URL adresa: https://newtonone.newtonmedia.eu

Odběratel je odpovědný za ochranu přístupových údajů, jejich pravidelnou změnu, uchovávání 
v tajnosti a za jejich případné zneužití třetími osobami.

1.4 Způsob a čas předání výstupů TVR ALERTS
Výstupy TVR ALERTS s upozorněním na výskyt sledovaného slova budou zasílány odběrateli na vybrané e
mailové adresy / zpřístupněny odběrateli prostřednictvím aplikace NewtonOne.

NEWTON Media, a.s. T: 00420 225 540 201
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 obchodní(anewtonmedia.cz
Česká republika www.newtonmedia.cz
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PŘÍLOHA G/1

Kontaktní osoby

1. Kontaktní
Jméno: 
Adresa: Na Pankráci 1683/127,

140 00 Praha 4
E-mail:

Telefon: +420 607 055 611

2. Kontaktní osoba odběratele:
Jméno: 
Adresa: Dělnická 213/12, Praha 7
E-mail: 
Telefon: 

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4 
Česká republika
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