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SMLOQÉJAIGIPOSKYTDVÁNÍ
A VYUZIVANI INFORMACl

 

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 Pankráci1683/127, PSČ 140 00
IČ: 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

Česká republika — Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3/936, PSČ 170 34
IČ: 00007004, DIČ: 0200007054
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3605881/0710

fakturační adresa a údaje:

Ministerstvo vnitra

Odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3/936—pošt.schr.21/OBP

170 34 Praha 7

fakturační e—mailová adresa: alena.cu|ikova©mvcr.cz

zastoupená: Mgr. Radek Šubrt
(dále jen „odběratel")

- na straně druhé —

tuto

smlouvu o poskytování a využívání informací.
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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 & za podmínek

stanovených touto smlouvou, tj.:

1.1.1. Poskytovat platformu NewtonOne, která obsahuje níže uvedené varianty služeb:

12 NewtonOne

Platforma a mobilní aplikace:

- Přístup do desktopové platformy NewtonOne

- Monitoring médií s datovou analytikou

' Zasílání monitoringu v podobě newsmailu

- Vyhledávání v databázi

- Přístup do mobilní aplikace NewtonOne (dostupná pro 108 & Android) určenou pro čtení výsledků

monitoringu a zasílání notifikací

- Extra: manuální tagging sentimentu a důležitých zpráv, export zpráv

- Online podpora

Zpřístupněné moduly:

X1 Archiv: od roku 1991, 5000 čl./měs.

E Monitoring

Zdroje:

121 Tisk z těchto zemí: ČR

& TV a rozhlas z těchto zemí: ČR

& Online weby z těchto zemí: ČR

Na základě emailové dohody mezi odběratele & dodavatelem, je možné po prověření možností (ze strany

dodavatele), přidávat webové zdroje do monitoringu i mimo zemi ČR.

Překlady:

12 Automatický překlad Google Translate

[] Manuální překlad z těchto jazyků:
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Wšíúbý “d'ái: " '

Platforma NewtonOne bude dostupná na níže uvedené URL adrese pro uživatele přistupující ze
zařízení připojeného k internetu a do mobilní aplikace, jejíchž přihlašovací účty budou chráněné

uživatelskými jmény & hesiy zaslané Uživatelům odběratele:

URL adresa:

https://newtononenewtonmediaeu

Odběrate! je odpovědný za uživatele, za ochranu přístupových údajů, jejich pravidelnou změnu,

uchovávání v tajnosti & za jejich případné zneužítí třetími osobami.

Frekvence zasílání (dle požadavku odběratele):

IZ! 1x denně (přehled zpráv) X1 několikrát denně (novinky) D týdně II] měsíčně

Čas zasílání:
dle požadavku odběratele

Čas, frekvenci a formát newsmailu zasílání lze kdykoliv změnit kontaktováním Vašeho obchodního

zástupce, týmu Customer Care (heponewtonmediasz) nebo prostřednictvím chatu přímo ve webové

aplikaci NewtonOne.

1.1.2. Poskytovat Monitoring sociálních médií, který obsahuje níže uvedené varianty služeb:

 

& NewtonOne Social

Zpřístupněné moduly:

& Newsmail

- Přístup do desktopové platformy NewtonOne

- Zasílání monitoringu v podobě newsmaílu

- Vyhledávání v databázi

- Extra: strojový taggíng sentimentu & důležitých zpráv, export zpráv

- Online podpora  
Rozsah:

& Počet témat: do 10

X Počet zmínek: do 80.000/měs.

& Sociální média z těchto zemí: čn
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1.2.

1.4.

1.5.

 

Výstupy dat:

Monitoring sociálních médií bude dostupný na níže uvedené URL adrese pro uživatele přistupující ze

zařízení připojeného k internetu, jejichž přihlašovací účty budou chráněné uživatelskými jmény & hesly

zaslané uživatelům:

URL adresa:

https://newtonone.newtonmediaeu

Odběratel je odpovědný za ochranu přístupových údajů, jejich pravidelnou změnu, uchovávání

v tajnosti a za jejich případné zneužití třetími osobami.

Frekvence zasílání:

IX! 1x denně (přehled zpráv) IZ několikrát denně (novinky)

Čas zasílání: dle požadavku odběratele

Čas & frekvenci zasílání lze kdykoliv změnit kontaktováním Vašeho obchodního zástupce nebo týmu

zákaznické podpory (heIQQnewtonmedia.cz).

Odběratel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za jeho plnění odměnu dle zvoleného rozsahu

služeb (dále jen „odměna“) dle článku 2 této smlouvy.

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 ijejich společníci nebo členové, čí organizační

složky státu, apod.

Za porušení ustanovení odstavce 1.2 jakož i ustanovení bodu 4.3 přílohy A se nepovažuje předávání

získaných dat a výstupů představujících plnění dodavatele dle článku 1 této smlouvy, pokud je předmětem

předání výstup zpracovaný odběratelem a obsahující z pohledu článku 1 této smlouvy pouze titulky,

anotace, kratší části textů, grafické analytické výstupy či příspěvky ze sociálních médií a jejichž příjemcem

je zaměstnanec členského orgánu Odborné pracovní skupiny Bezpečnostní rady státu pro hybridní hrozby.

Odběratel se zavazuje, že koncovým uživatelům uvedeným v odstavci 1.3 uloží povinnost, aby dále

nenakládaji s daty a výstupy ve smyslu bodu 4.3 přílohy A této smlouvy. Za uložení povinnosti se považuje

] informování ve výstupu, že je tento výstup pouze pro služební potřebu. Na jakékoliv porušení této

povinnosti koncovým uživatelem bude nahlíženo jako na porušení povinnosti odběratelem, který za toto

porušení bude odpovídat a bude povinen uhradit smluvní pokutu dle bodu 4.3 přílohy A této smlouvy. V

případě zániku oprávnění odběratele k nakládání s daty a výstupy mediální analýzy, zaniká í oprávnění

koncových uživatelů nakládat s daty a výstupy ve smyslu bodu 4.3 přílohy A této smlouvy.

Odběratej se touto smlouvou zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho

závazků vzniklých na základě této smlouvy.
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2. Odměna

  
 

 

 

 

2.1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli následující odměna:

Produkt/služba Cena bez

DPH/měsíc

NewtonOne Monitoring médií

6 600 KC

IE Archiv do 5.00 čI./měs.

NewtonOne - Social Ši 10 projektů a 80 tis. zmínek 6 900 Kč

CELKEM 13 500 Kč   
Smluvní strany se dohodly, že veškeré daňové doklady a podklady týkající se splatnosti & fakturace budou

zasílány výlučně:

v elektronické podobě na e—mailovou adresu odběratele &

na fyzickou adresu odběratele specifikovanou v záhlaví této smlouvy, nedošIo-Ii ke změně této adresy

způsobem, který je touto smlouvou předvídán.

2.2. Nebude—Ii 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 doručit odběrateli

řádný daňový doklad.

2.3. V případě zvýšení cen vstupů dodavatele nezbytných pro plnění této smlouvy je dodavatel oprávněn zvýšit

odměnu za poskytované plnění odběrateli, & to výhradně v rozsahu zvýšení ceny příslušného 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 lhůtě

čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemného oznámení o zvýšení ceny, má se za to, že s takovým

zvýšením souhlasí. Nesouhlasí-Ii 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.

2.4. Výše úroku z prodlení odběratele je smluvními stranami dohodnuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.
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3. iVIičenlivost & sankce

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

 

Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu smlouvy dozví, jsou důvěrné

povahy.

Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mičenlivost a důvěrné informace používat

pouze k plnění předmětu smlouvy. Povinnost zachovávat mlčeniivost znamená zejména povinnost zdržet se

jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byiy sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly

využity v rozporu sjejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřebytřetí osoby, případně by bylo umožněno

třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrnýcl'i informací.

Dodavatel je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro

plnění předmětu této Smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti ze strany svých

zaměstnanců. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.

Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Dodavatel má povinnost zachovat

mlčenlivost i po skončení tohoto smluvního vztahu.

V případě neposkytnutí služeb uvedených v článcích 1.1.1 a 1.1.2. této Smlouvy po dobu dvou (2) dnů je

Odběratei oprávněn požadovat na Dodavateli a Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % z

ceny za poskytování služeb za daný kalendářní měsíc dle článku 2 (Odměna) této Smlouvy, a to za každý

den prodlení. Nárok na tuto smluvní pokutu nevzniká v případě, že je neposkytnutí služeb uvedených v

článcích 1.1.1 a 1.1.2. této Smlouvy způsobeno okolnostmi vyšší moci.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je dodavatel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši jedné měsíční odměny náležící dodavateli za plnění smlouvy, a to za každý jednotlivý

případ porušení povinnosti.

V případě porušení závazku uvedeného v odstavci 1.2 odběratelem vyrozumí dodavatel o této skutečnosti

písemně odběrateie s informací o charakteru tohoto porušení & vyzve jej k uhrazení příslušné smluvní

pokuty. Odběratel má možnost se k tomuto oznámení písemně vyjádřit ve lhůtě 14 dnů. Po doručení

vyjádření odběratele dodavateli vstupuje v platnost 30ti denní lhůta pro uhrazení smluvní pokuty. Smluvní

pokuta je v tomto případě ve výši jedné měsíční odměny náležící dodavateli za plnění smlouvy, a to za každé

takové porušení.

Kontaktní osoby

Kontaktni osobou dodavatele:

  

Jméno, příjmení: Jan Červenka Jméno, příjmení: Alena Zachová

Email: Jan.Cervenka©newtonmedia.cz Email: AlenaZachova©newtonmedia.cz

Telefon: 225 540 202 Telefon: 225 540 502

Key Account Manager Head of Social Analytics

V případě nepřítomnosti kontaktních osob je možné kontaktovat oddělení klientské podpory na adrese:

helQQnewtonmediacz nebo v chatu aplikace NewtonOne
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Kontaktní osoby odběratele:

J

T

Kontaktní osoba odběratele pro účely fakturace:

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž je uzavřena na dobu:

D neurčitou

určitou, a to na dobu šesti kalendářních měsíců ode dne následuuoího po dni podpisu smlouvy

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, & 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.

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.

V případě rozporu mezi obsahem této smlouvy & obsahem jejích příloh mají přednost ustanovení samotné

smlouvy, není—li dále výslovně stanoveno jinak.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-Ii některý právní předpis jinak, budou

veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a

místně příslušným soudem České republiky.

Odběratel tímto uděluje dodavateli výslovný souhlas uvádět název a/nebo logo instituce odběratele ve

svém seznamu referenčních klientů na svých internetových prezentacích, sociálních sítích a jiných

propagačních materiálech.

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

je jimi vázán.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Nedílnou součást této smlouvy tvoříjeJejí přílohy:

5.7.1. Příloha A — Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování a využívání informací.

Přílohy jsou označené vzestupně písmeny A — Z a dále arabskou číslicí za znakem „“,/ kde písmeno značí

jednotlivou přílohu a číslice údaj,zda1isejedná o přílohu uzavřenou současně s touto smíouvou (např.

A/1), nebo o její pozdější novelizaci (např. A/S), kde číslo za lomítkem označuje, o kolikátou verzi přílohy

jde.

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.

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.

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

jednom (1).

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na

důkaz toho k ní připojujíJsvoje podpisy:

ZčpSano U 111535-ísksho ;
Te1:+420 225 540 1111 Fa

  

Dodavatel Odběratel

V Praze

..................
NEWTON Media, a. s. Odbor b ČR
Ing. Petr Herian Mgr. Ra
předseda představenstva reditel

NBPNEWTON Media, a5. ©Dankrác11683/127 140 00 Praha 41C:C228168356,1C:28168356
oudu v Praze oddíl B. v ožL:1124-'16

X
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1.2.

1.3.

1.4.

NEWTON Media, a.s.

Na Pankráci1683/127JLOUU Praha lo

Ceská republika

newton media

PŘÍLOHA A/1

NEWTON Media, a.s.,

společnost 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 (dále jen „dodavatel")

Všeobecné ebchodní podmínky

pro poskytování a využívání informací

(dále jen „Podmínky“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem těchto Podmínek je stanovit podrobné

podmínky, za kterých dodavatel poskytuje svým
zákazníkům (dále jen „odběratelé") služby

spočívající vposkytování a využívání informací, jak
jsou vymezeny dále.

Za odběratele se považují osoby, s nimiž dodavatel

uzavřel smlouvu o poskytování a využívání informací

nebo jinou smlouvu, která na tyto Podmínky odkazuje
(dále jen „smlouva"). Za smlouvu se považuje i

Rámcová smlouva o poskytování a využívání

informací uzavřená mezi dodavatelem & odběratelem.

Za odběratele se považují též osoby, které zaslaly
dodavateli objednávku služeb spočívajících v
poskytování a využívání informací, pokud jejich

souhlas spoužitím těchto Podmínek je zachycený
písemně, resp. elektronicky; pojem „smlouva"

vtakovém případě zahrnuje i dodavatelem
akceptovanou objednávku odběratele.

Závazkový vztah založený smlouvou se v otázkách

neupravených smlouvou nebo těmito Podmínkami
řídí českým právním řádem, zejména zákonem č.

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ZÁKLADNÍ POJMY

Jsou-Ii ve smlouvě použité některé z následujících
pojmů, mají tento význam:

2.1.1. „„smluvní strany“jsou dodavatel a odběratel,
se kterým dodavatel uzavřel smlouvu,
přičemž „smluvní stranou" se rozumí

kterákoliv ze smluvních stran;

2.1.2. „mediální tituly" jsou zdroje informací
dostupné v rámci celoplošného

a regionálního periodického tisku,
zpravodajských apublicistických pořadů
a programů televizního a rozhlasového

vysílání, internetových zpravodajských

serverů a zpravodajských agentur; konkrétní
vymezení mediálních titulů pro konkrétního
odběratele je uvedeno ve smlouvě;

2.1.3. „produkt dodavatele“ — produktem

dodavatele se rozumí pro účely této smlouvy

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.8.

zejména MONITORING ZPRÁV,
MONITORING SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ,
MONITORING INZERCE A REKLAMY,
ANALYZA MEDIÍ, TVR ALERTS, databáze,
Výstup, nebo Výsledek.

„data“ — daty se pro účely této smlouvy

rozumí textová, grafická, obrazová část

včetně fotografií a jiných vizuálních prvků a
jejich popisky, které tvoří obsah mediálních

titulů a jsou součástí databáze dodavatele.

„informace“ jsou veškerá data obsažená

v kterémkoliv produktu dodavatele.

„MONITORING ZPRÁV“ je soubor
elektronických informací vytvářený
dodavatelem na základě monitorování ve
smlouvě stanovených mediálních titulů a
dodávaný odběrateli vsouladu s požadavky
odběratele na obsah a strukturu definovanými
ve smlouvě;

„MONITORING SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ" je
soubor elektronických informací vytvářený
dodavatelem na základě monitorování ve

smlouvě stanovených sociálních médií a
dodávaný odběrateli vsouladu s požadavky

odběratele na obsah a strukturu definovanými
ve smlouvě;

„MONITORING INZERCE A REKLAMY“ je
soubor elektronických informací vytvářený

dodavatelem na základě monitorování ve
smlouvě specifikovaného druhu inzerce či
reklamy ve smjouvou stanovených

mediálních titulech a dodávaný odběrateli

v souladu s požadavky odběratele na obsah &
strukturu definovanými ve smlouvě;

„ANALÝZA MÉDIÍ“ je soubor elektronických
informací vytvářený dodavatelem na základě

odběratelem ve smlouvě určených parametrů,
vycházející z monitorování ve smlouvě
stanovených mediálních titulů a dodávaný
odběrateli v souladu s požadavky odběratele

na obsah a strukturu definovanými ve
smlouvě;

2.1.10. „TVR ALERTS“ je soubor elektronických

informací vytvářený dodavatelem na
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základě sledování výskytu odběratelem
určených slov ve vysílání vybraných
monitorovaných mediálních titulů
určených smlouvou a dodávaný odběrateli
v souladu s požadavky odběratele
definovanými ve smlouvě.

2.1.11. „databáze“ je databáze elektronických
informací Archiv MediaSearch vytvářená
dodavatelem na základě monitorování
mediálních titulů, kníž dodavatel poskytuje
odběrateli přístup vsouladu spožadavky
odběratele definovanými ve smlouvě;

2.1.12. „Výsledek“ jsou informace získané
odběratelem na základě jeho přístupu do
databáze;

2.1.13. „Výstup“ je dodavatelem odběrateli dodaný
MONITORING ZPRÁV, , a/nebo
MONITORING SOCIÁLNÍCH MÉDII, a/nebo
MONITORING INZERCE A REKLAMY,
a/nebo ANALÝZA MEDIÍ, a/nebo TVR
ALERTS a/nebo jiný soubor elektronických
informací vytvářený dodavatelem nebo třetí
osobou na základě monitorování mediálních
titulů adodávaný odběrateli v souladu
s požadavky odběratele na jeho obsah
a strukturu definovanými ve smlouvě;

2.1.14. „dodáním" Výstupu se rozumí:
(i) zpřístupnění prostřednictvím software
dodavatele specifikovaného ve smlouvě,
který pro tento účel dodavatel poskytl
odběrateli, a/nebo (ii) zpřístupnění
prostřednictvím internetu na adrese
specifikované ve smlouvě a/nebo (iii)
zpřístupněním prostřednictvím online
aplikace NewtonOne dostupné 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.

PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

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

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

Dodavatel není za prodlení s plněním svých závazků
odpovědný, pokud sám prodlení nezpůsobil, zejména
v případech, kdy k prodlení došlo v důsledku prodlení
odběratele nebo v důsledku mimořádné,
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé
nezávisle na vůli dodavatele, která mu zabránila ve
včasném plnění jeho závazků

Dodavatel neodpovídá za prodlení s plněním
smlouvy, pokud je způsobeno prodlením vydavatele,
provozovatele rozhlasového či televizního vysílání,
provozovatele příslušného webového serveru či
jiného zdroje/dodavatele mediálních titulů (dále jen

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

 

„dodavatel mediálního titulu“). Dodavatel
neodpovídá za prodlení splněním smlouvy ani
vpřípadě, je-Ií způsobeno vyšší mocí, za níž se
považuje např. výpadek elektrického proudu,
připojení kelektronícké komunikační sítí apod.
Vtakovém případě poskytne dodavatel plnění, které
nemohl poskytnout z důvodu takového prodlení, bez
zbytečného odkladu poté, kdy taková překážka
odpadne v souladu s těmito Podmínkami.

Dodavatel neodpovídá za obsahovou stránku
Výstupů, Výsledků nebo dat, zejména za jejich
pravdivost & úplnost, neboť toto zcela závisí na
informacích zveřejněných vmediálních titulech
příslušnými vydavateli, stejně jako dodavatel
neodpovídá za obsahovou stránku překladů, zejména
za jejich pravdivost a úplnost, neboť ji zajišťuje
výhradně pomocí externích spolupracovníků, což
tímto bere odběratel na vědomí. Dodavatel
neodpovídá za porušení práv třetích osob, ani za
porušení autorských práv či jiných nehmotných
statků.

Dodavatel se zavazuje považovat všechny informace,
které se při plnění předmětu smlouvy dozví, za
důvěrné a nesdělovat je třetí straně. Porušením
tohoto ustanovení není, pokud dodavatel takové
informace zpřístupní osobám, které pro něho
vykonávají služby právního, daňového, účetního či
jiného auditu, či jiným osobám, které jsou vázány
zákonnou povinností mlčenlivosti.

Je—li předmětem smlouvy dodávání MONITORINGU
ZPRÁV, která zahrnuje agenturní zpravodajství ČTK,
odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel za účelem
plnění svých smluvních závazků vůči České tiskové
kanceláře (dále jen „ČTK“) poskytoval údaje o
odběrateli ČTK vsouíadu spodmínkami ČTK, a to
výhradně v rozsahu specifikace odběratele, rozsahu
zpravodajství ČTK, periodicitě zasílání zpravodajství
ČTK, výše odměny za poskytování MONITORINGU
ZPRÁV, jakož i o termínech úhrady této odměny
dodavateli.

Je-lí předmětem smlouvy dodávání Výstupů
zpravodajství TNbiz.cz převzatých ze společnosti
CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“),
odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel za účelem
plnění svých smluvních závazků vůči společnosti CET
21 poskytoval údaje o odběrateli společností CET 21
vsouladu s podmínkami CET 21, a to ýhradně v
rozsahu specifikace odběratele, rozs Výstupů
TNbiz.cz, periodícítě zasílání Výstupů TNbiz.oz, výše
odměny za poskytování Výstupů TNbiz.cz, jakož i
o termínech úhrady této odměny dodavateli.

Dodavatel je ve výjimečných případech oprávněn
písemným oznámením (vč. prostředků el.
komunikace) doručeným odběrateli omezit nebo
vyloučit právo odběratele užívat konkrétní Výstupy,
Výsledky nebo data či jejich částí, poskytnuté na
základě smlouvy, zejména vyjde—Ií dodatečně najevo,
že dalším užíváním by došlo k porušení práv třetích
osob, čj zájmů zvláštního zřetele hodných. Právo
dodavatele dle tohoto ustanovení lze uplatnit
výhradně k takové části Výstupu, Výsledku či dat, 5
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nimiž nelze s ohledem na práva třetích osob dále 4.7. Odběratel může v případě nedodání Výstupu nebonakládat.
dat vsouladu se smlouvou požádat dodavatele e-
mailem na elektronickou adresu:4. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE obchodni©newtonmedia.cz o opakované dodání„ , _ , , , „ Výstupu nebo dat. Pokud dodavatel neobdrží výzvu k

4.1. Odberatel se zavaZUJe plmtsve zavazky řadně avcas opakovanému dodání Výstupu nebo dat dleV souladu se smlouvou. předchozí věty do dvou (2) dnů od termínu dodání dle4.2. Odběratel má právo využívat Výstupy a data s[nlouvy, povežuje se Výstup nebo da_ta za řádně, a* poskytované mu dodavatelem a/nebo Výsledky vcas dodame. Dodavatel Je povmen provestpouze pro sebe a svou vnitřní potřebu & respektovat opakovanéwdodápí nedodaneho Výetupu nebo datpři jejich využívání všechny závazky převzaté podle 5901“ s an' Pravidelnou VdOdfiVLÉOUnyÍUpU nebedatsmlouvy 1 dané obecně závaznými předpisy. QŽŠŽFÍ'UCŠISTÉĚJŽŽĚSŽECGHG vyzve k opakovanemu4.3. Odběratel se zavazuje bez předchozího písemného „ „ , _ . , ,souhlasu dodavatele nepostoupit anijinak nepředávat 4-8- Odbefate' bere na vedomi, ze dedavatel Je vyhradrjlmVýstupy, Výsledky a data nebo jejich části v jakékoli “C,S'fe'em GŠVKOUÍYGTGIÉFT maJeTKOVYChVautýfskychpodobě, zejména není oprávněn je dále rozmnožovat, pifay Ye vzta LIJ k Ja emu O '; software urcendeglu pr?rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či gndem ] sm Ogšěv FIJO'S YtnUtleij vo, erkatejjakýmkoli jiným způsobem sdělovat veřejnosti nebo 0 avatelem. '"eíatel le, oprlavnen UZ'Í ta OVYjakkoli zveřejňovat čí zpřístupňovattřetím osobám, za sofltware Jen mg che_Y_P pem SWOUVŘQQ' ŽOH'aŘU fe,které se považují nejen fyzické a právnické osoby, ale sm OUYOU a po 0 U J_eJ' 0011100311051 ? _0 “' Jme UZ'Ě'i jejich společníci nebo členové či organizační složky takovehoáo software Je zakazano, nem—h ve smlouvestátu a příspěvkové organizace. Sdělováním uvedenopnak.veřejnosti a zveřejněním se rozumí i zpřístupňování „ , , „Výstupů, Výsledků nebo dat v počítačové síti Internet 5- ZMĚNY ROZSAHU MEDIÁLNICH TITULU„?bo vune obdobne sm prestfeidkly ko/mlgmkace ne 5.1. Vzhledem ktomu, že rozsah mediálních titulů, které
dalku. Toto omezem & souwseuc; Ujednam o smluvm jsou předmětem produktů dodavatele je dynamický &pokutě se nevztahuje na výjimku sjednanou V čí“ 1'3 v průběhu trvání smlouvy se může měnit není změna
této smlouvy. V případě porušení této povinností je rozsahu mediálních titulů k níž dojee z příčinodběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu nezávislých na smluvníčzh stranách (např 2ve výši dle ustanovení odstavce 3.7 smlouvy a to za rozhodnutí poskytovatele mediálního titůlu)každé takové porušení. Dodavatel je oprávněn považována za změnu smlouvy *v případě zjištění takového porušení rovněž odstoupit

'od smlouvy.
5.2. V případě, že dojde k takové změně rozsahu„ . v , „ mediálních titulů dle odst. 5.1, která nemá zásadní4'4' Ogiberagtel se zavaZUJe, 263 bude chranit Obžah dopad na vypovídací hodnotu produktu dodavateleVystugu „ afnebí). , Vysledku fa/qebo dat pred (dále jen „nepodstatné kvantitativnízměny“), nemáneopravnenym uzmm ze stranytretlch OSOb' takováto změna vliv na dohodnutou cenu plnění4.5. Odběratel bere na vědomí, že obsah a struktura dodavatele ani na ostatní plnění dle smlouvy- ZaVýstupů, Výsledků nebo dat jakož i databáze a nepodstatnou kvantitativnízměnu se považuje změnainformace v ní obsažené jsou chráněny zákonem č. (nárůst nebo zmenšení) rozsahu mediálních ÍÍÍUIÚ121/2000 Sb., o právu autorském, o právech menší 09b0 rovné 10 % původně sjednanéhosouvisejících s právem autorským a o změně rozsahu.

nektevr'yveh ZŠKOÚU., (agtoreky zakon), ,ve, znám 5.3. Dojde-li nikoliv nepodstatnou kvantitativnízměnou kep?.zřjeJS'Ch predP'SU „(daleí Je“ raumrs'w 233ml? sníženírozsahu mediálních titulů, má odběratel nárok.Ušm ??SÉĚhU VYSÍUW ,Vysledku,wnebovdat JalÍOZ ' na přiměřenou slevu z ceny plnění. V případě nikolivJe,“Ch CQS“ ned qecjnany ramec, pripadne pad ramec nepodstatné kvantitativní změny provedou dodavatelzakoneycb 'hcenc1 dle autorskeho zakene, , Je & odběratel úpravu ceny uzavřením dodatku keneoprav'nenyfn zasahem ,do prav chraneqych smlouvě, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomuautorskym, 25150“er 2.3 Hktery odberatel odpowda ve jedna smluvní strana písemně vyzve druhou smluvnísmyslu pravnich predpisu.
stranu. Marným uplynutím této lhůty vzniká oběma4.6. Odběratel bere na vědomí, že omezení týkající se smluvním stranám právo VYDOVěděÍ SWOUVU 59nakládání s Výstupy, Výsledky, nebo daty stanovená zkrácenou výpovědní dobou vtrvání třiceti (30) dnů.smlouvou, vyplývají ze smluvních závazků Toto právojeho neuplatněním ve lhůtětřiceti (30) dnůdodavatele jako zpracovatele informací vůči zanikne.primárním poskytovatelům mediálních titulů. _ , ,S ohledem na to bere odběratel na vědomí, že 6. ODMENA A PLATEBNI PODMINKY

porusemm techto omezeni muze dont k poruseni prav 6.1. Není-lí ve smlouvě uvedeno jinak, je odměna uvedena
třetích stran, a tím ke vzniku škody značného rozsahu
na straně dodavatele jako smluvního partnera těchto
třetích stran, přičemž taková škoda pak jde k tíži
odběratele.

vždy bez příslušné daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“). Odměna je splatná ve výši specifikované ve
smlouvě spolu s příslušnou sazbou DPH na účet
dodavatele na základě daňového dokladu
vystaveného dodavatelem. Daňový doklad musí
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splňovat náležitosti dané ustanovením © 29 zákona č.
235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Splatnost odměny je čtrnáct (30) dnů ode dne
doručení daňového dokladu odběrateli.

Nebude-ii 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 obdržení dodavateli s
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných
Údajů. V takovém případě dochází k přerušení doby
splatnosti odměny. Nova doba splatností začíná běžet
po doručení opraveného daňového dokladu
odběrateli. Vrátí—Ii odběratel daňový doklad bez
smlouvou stanovených důvodů, nebo bez uvedení
chyb, jichž se dovolává, nebo po stanovené lhůtě,
doba splatnosti se nepřerušuje. Tim není dotčena
povinnost dodavatele doručit odběrateli řádný daňový
doklad.

Je—ii smlouva uzavřena na dobu delší než 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 ročního
indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentní
změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct (12)
posledních měsíců proti průměru dvanácti (12)
předchozích měsíců. Mira roční inflace bude
stanovena na základě údajů zveřejněných Českým
statistickým úřadem. Zvýšení bude účinné od prvního
(1.) dne kalendářního měsíce následujícího po
doručení oznámení o zvýšení odměny odběrateli.

V případě prodlení odběratele se zaplacením odměny
trvajícím déle než čtrnáct (14) dnů ode dne uplynutí
doby splatnosti odměny, je dodavatel oprávněn
odepřít odběrateli poskytování plnění die smlouvy, a
to až do okamžiku úplného zaplaceni celé dlužné
částky odběratelem dodavateli.

DÚVĚRNÉOBCHODNÍ TAJEMSTW A
INFORMACE

Obchodní tajemství tvoři konkurenčně významné,
určiteiné, oceniteiné a vpřísiušných obchodnich
kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které
souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Za důvěrné informace se považují všechny informace,
která jedna ze stran jako důvěrné označí.

Každá smluvní strana se zavazuje zachovat v tajnosti
obchodní tajemství a důvěrné informace druhé
smluvní strany, Smluvní strany se zejména zavazují,
že neužijí ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí
osoby ani nezpřístupní třetí osobě obchodní tajemstvi
ani důvěrné informace, které při plnění smlouvy
získaly od druhé smluvní strany, nestanovi—ii smlouva
výslovně jinak.

Obě smluvní strany se zavazují chránit důvěrné
informace, které jim byly poskytnuty druhou stranou
nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy,

7.5.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

 

nejméně ve stejném rozsahu a nejméně stejnými
prostředky, jakými chrání viastní obchodni tajemstvi,
zejména se zavazují uchovávat je v tajnosti a učinit
veškerá smluvní a technická opatření zabraňující
Jejich zneužití či prozrazení, která ize po nich rozumně
požadovat.

Povinnost utajovat obchodní tajemství a důvěrné
informace dle tohoto článku a Podmínek zavazuje
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 ustanovení, a to v souladu s
příslušnými právními předpisy, ledaže by tyto
informace ztratily charakter obchodního tajemství či
důvěrných informací

ŘEŠENÍSPORÚ

Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální Úsilí k
odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě
smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení
zejména prostřednictvím jednani pověřených
zástupců.

KONTAKTNÍOSOBY

Smluvní strany jmenují kontaktni osobu, popř.
Jednoho či více zástupců kontaktní osoby (dále jen
„kontaktní osoby). Kontaktní osoby budou
zastupovat smluvní strany v obchodních a
technických záležitostech souvisejících s plněním die
smlouvy. Kontaktní osoby budou zejména přijímat
plnění a poskytovat informace o průběhu poskytování
plnění die smlouvy. Jednotlivé objednávky ve smyslu
odst. 1.3 těchto Podmínek má na starosti kontaktní
osoba, která je uvedena v příslušné objednávce.

Kontaktní osoby budou oprávněny činit rozhodnutí
závazná pro smluvní strany ve vztahu k plnění
povinností vyplývajících ze smlouvy, nejsou-ii však
statutárnimi orgány, nejsou oprávněny provádět
změny ani rušení smlouvy, nebude-ii jim udělena
speciální plná moc.

Jména kontaktních osob jsou uvedena v příloze
smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit
kontaktní osoby. Tato změna je účinná ode dne
doručení oznámení o změně druhé smluvní straně.

TRVÁNÍSMLUVNHK)V2TAHU

Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě.
Není—ii ve smlouvě uvedeno jinak, je smlouva
uzavřená na dobu neurčitou.

Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může
kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět.
Výpovědní lhůta je v takovém případě dvouměsíční a
počíná běžet prvního (1.) dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smiuvni
straně.
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.Je—li v objednávce ve smyslu odst. 1.3 těchto
Podmínek uvedeno, že se uzavírá do odvolání anebo
není—li tam uveden žádný údaj ve smyslu tohoto
ustanovení, jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu
neurčitou, kterou může kterákoliv ze smluvních stran
vypovědět, a to výpovědí zaslanou druhé smluvní
straně písemně, e—mailem nebo faxem. Článek 10.2.
se pak použije přiměřeně.

Dodavatel může od smlouvy odstoupit, pokud
odběratel užije Výstup, Výsledek, nebo data v rozporu
se smlouvou. Dodavatel je rovněž oprávněn od
smlouvy odstoupit v případě, že je odběratel
v prodlení se zaplacením odměny po dobu delší než
14 kalendářních dní.

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 písemné upozornění, přičemž
písemná forma je v tomto případě zachována
iv případě zaslání upozornění e—mailem.

10.6.

10.7.

 

Odstoupením zaniká smlouva ke dni doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupením od smlouvy ani její výpovědí nejsou
dotčena plnění, provedená před účinností odstoupení
či výpovědí, ani práva z takových plnění vyplývající
dle smlouvy. Ustanovení odst. 3.7, 3.8 a 8 těchto
Podmínek není odstoupením ani výpovědí dotčeno.

Zánikem smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou
dotčena ustanovení o řešení sporů ani ostatní
ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat í po zániku smlouvy.

ZMĚNY SMLOUVY

. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou
smluvních stran ve formě dodatků, nestanoví—Ii
smlouva v konkrétním případě jinak.

. Ustanovení © 1740 odst. 3 občanského zákoníku se
vylučuje.
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