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DODATEK č.1 ke Smlouvě 

o poskytování a využívání informací ze dne 

27.2.2019 uzavřené mezi: 

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 

IČ: 28168356, DIČ: CZ28168356 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 

zastoupená: Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 

(dále jen „dodavatel") 

- na straně jedné -

a 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

se sídlem U trojského zámku 120/3, 170 00, Praha-Troja 

IČ: 00064459, DIČ: CZ 00064459 

fakturační e-mailová adresa: 

zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

(dále jen „odběratel") 

- na straně druhé -

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

© NEWTON Media, a.s. 
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I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 ke stávající Smlouvě o poskytování a využívání 

informací ze dne 27.2.2019 mění bod 1.1 článku 1 této smlouvy, který celý nově zní následovně: 

„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 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. 

1.1.2. Vytvářet TVR ALERTS upozorňující odběratele na výskyt sledovaných slov uvedených v bodu 1.1 přílohy D 

ve vysílání monitorovaných pořadů rozhlasu a televize uvedených v bodu 1.2 přílohy D této smlouvy, 

způsobem a v čase uvedeným v bodě 1.4 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 E této smlouvy způsobem a v čase uvedeným v bodě 1.3 přílohy E této 

smlouvy. 

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za jeho plnění odměnu dle zvoleného rozsahu služeb (dále jen „odměna") 

dle článku 2 této smlouvy." 

2. Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 ke stávající Smlouvě o poskytování a využívání 

informací ze dne 27.2.2019 mění bod 2.1. článku 2 této smlouvy, který celý nově zní následovně: 

„2.1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli odměna specifikovaná v bodu 1.5 přílohy B této smlouvy pro 

MONITORING ZPRÁV, v bodu 1.5 přílohy C této smlouvy pro TVR ALERTS a v bodu 1.4 přílohy D této smlouvy pro 

MONITORING SOCIÁLNCÍH SÍTÍ." 

3. Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 ke stávající Smlouvě o poskytování a využívání 

informací ze dne 27.2.2019 upravuje bod 3.9. článku 3 této smlouvy, který celý nově zní následovně: 

,,3.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy: 

3.9.1. Příloha A- Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování a využívání informací. 

3.9.2. Příloha B - Monitoring zpráv 

3.9.3. Příloha C - TVR Alerts 

3.9.4. Příloha D - Kontaktní osoby 

3.9.5. Příloha E - Monitoring sociálních sítí" 

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

© NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

2 



newton media 

li. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 

4. Dle obsahu tohoto dodatku se vypořádávají vzájemná plnění smluvních stran, jež byla realizována v období od 

1.1.2020. 

Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

Dodavatel 

V Praze dne ZB· Z- 2 02 O 

NEWTON Media, a.s. 

Ing. Petr Herian 

předseda představenstva 

Nl:!W'rON McU!o, �-!I. ér:, 
NaPa�kráci 1683/127, 14000P1aha4 

DIC: CZ28168356, IČ: 28168356 
z� )'>�no 

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

Odběratel 

V Praze dne 
2 4 -07.- 2020 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
Mgr. Miroslav Bobek 

ředitel 

© NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 
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PŘÍLOHA E/1 MONITORING SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

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: 

Zoo Praha 
Miroslav Bobek 

1.2 Zdroje Monitoringu sociálních sítí 

Monitoring zpráv bude realizován z níže uvedených zemí a zdrojů: 

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

1.3 Výstupy Monitoringu sociálních sítí 

Dodavatel zajistí plná znění vybraných příspěvků k zadaným tématům uvedených v bodě 1.1 této přílohy, 
nalezených ve zdrojích uvedených v bodě 1.2 této přílohy. Příspěvky ve výše uvedené struktuř_e budou umístěny 
do těchto výstupů: 

Platforma NEWTON One 
Online aplikace bude dostupná na níže uvedené URL adrese z jakého počítače připojeného k internetu, a 
její 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 připadné zneužití třetími osobami. 

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

© NEWTON Media, a.s. 
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1.4 Odměna 

1. Plnění ze strany dodavatele- NEWTON Media a.s.: 

INTERNÍ OBCHODNÍ PŘÍPAD (OP): 
SLUŽBA CENA bez DPH / měsíc 

Paušální poplatek za monitoring sociálních sítí 4 500 Kč 

Z toho měsíční úhrada 4 500 Kč 
K celkové ceně bude připočteno DPH dle platných sazeb. 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny uvedené v tomto článku bude hrazena v měsíčních platbách na 
základě řádně vystavených faktur, a to od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020. 

Dodavatel Odběratel 

v ?tllt.kE dne28. 2. 2020 

' . , .. . . . - -
Ing. Petr Herian 
předseda představenstva 

z 

NIW'rON Metfiř.!, a.:!i. (L) 
Na Pankráci 1683/177, 140 00 P,·aha 4 

Dič: CZ28168356, IČ: 28168356 
. . . . . � -

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

Zoologická zahrada h 
Mgr. Miroslav Bobek 
ředitel 
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