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a využívání informací

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

IČ: 28168356, DIČ: CZ28168356
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2601942/0800

jednající: Ing. Martin Vobr, předseda představenstva

(dále jen ,,dodavatel")

- na straně jedné -

a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
se sídlem Praha6, ČSL. ARMÁDY 23, PSČ 160 52

IČ: 00063703
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 27-2000866399/0800

jednající: Mgr. Veronika Vymětalová, radní MČ Praha 6 pro oblast kultury

(dále jen ,,odběratel")

- na straně druhé -

tuto

smlouvu o poskytování a využívání informací.
,,MONITOR ,,
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NEWTON Media, a.s.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených
a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění

smlouvy:

·. 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 MONITOR s obsahem specifikovaným v bodu 1.1 přílohy A této

smlouvy a ve struktuře určené dle bodu 1.2 přílohy A této smlouvy,
přičemž příslušné mediální tituly, z nichž je MONITOR vytvářen, jsou
specifikovány v bodu 1.3 přílohy A této smlouvy,

1.1.2. dodávat MONITOR odběrateli ve lhůtách stanovených v bodu 1.4
přílohy á této smlouvy a způsobem určeným dle bodu 1.2 přílohy A
této smlouvy,

1.2. Odběratel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za jeho plnění
odměnu dle ČI. 2 této smlouvy.

1.3. 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 v bodu

1.5 přílohy A této smlouvy, a to dle poskytovaných služeb a frekvence
poskytování výstupů dle této smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré daňové doklady a podklady týkající se
splatnosti a fakturace budou zasílány písemnou formou na adresu odběratele
specifikovanou v záhlaví této smlouvy, 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 doručit odběrateli řádný daňový doklad.

2.4. V případě 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 (l) měsíc předem.
Nevyjádň'-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. V opačném případě má dodavatel právo vypovědět
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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
, 0,1 % za každýi započatý den prodlení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami,
přičemž je uzavřena na dobu neurčitou.

3.2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této
smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i
písemná.

3.3. V případě rozporu mezi hlavním tělem této smlouvy a jejími přílohami mají
přednost ustanovení hlavního těla smlouvy, není-li dále výslovně stanoveno
jinak.

3.4. Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí
osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí se
zařazením textu této smlouvy do veřejně přístupné elektronické databáze
smluv Městské části Praha 6, a aby veškeré informace v této smlouvě
obsažené, s výjimkou osobních údajů dle zákona, byly poskytnuty třetím
osobám pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy
nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

3.5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy:
3.5.1. Příloha A - MONITOR;
3.5.2. Příloha B - Kontaktní osoby;
3.5.3. Příloha C - Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování a využívání

informací.
3.6. Přílohy jsou označené vzestupně písmeny A - Z a dále arabskou číslicí za

znakem ,,l", kde písmeno značí jednotlivou přílohu a číslice údaj, zdali se
jedná o přílohu uzavřenou současně s touto smlouvou (např. All), nebo o
její pozdější novelizaci (např. A/3), kde- číslo za lomítkem označuje, o
kolikátou verzi přílohy jde.

3.7. Přílohy smlouvy jsou s výjimkou přílohy B vytvářeny na základě písemné
dohody obou smluvních stran, jinak jsou neplatné, přičemž platí, že každá
novelizace přílohy automaticky a v plném rozsahu ruší přílohu předchozí a
sama ji nahrazuje.

.3.8. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana
obdrží po jednom (l).
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem
jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

Dodavatel Odběratel

V &ĺÁju dne ,?_.2 QoAQ V dne ;02- 2012

předseda představenstva
Mgr. Veronika Vymětalová

radní MČ Praha 6 pro oblast kultury

má,"'
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Příloha All

1.1 Obsah MONITORu

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

Téma:

Klíčová slova:

Městská část Praha 6

dle aktuálního písemného zadání klienta

1.2 Struktura výstupů MONITORu

Dodavatel zajistí
a) přehled vŠech zpráv a Článků k zadaným tématům nalezeným ve zdrojích uvedených
v bodu 1.3 této přílohy
b) plná znění vybraných zpráv a Článků ze souboru specifikovaného v bodu a)

Data ve výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora (je-li jméno autora
dostupné) budou vystavena denně (v pracovní dny) na stránkách IMM (Internetového media
monitoringu) chráněných adresou, uživatelským jménem a heslem:

Adresa:
Jméno:
Heslo:

http://imm.newtonmedia.cz/praha6/
praha6
pra6ha

V administraci rozhraní IMM (Služby - zasílání e-mailem) je možné vlastní nastavení a
správa klientské distribuce monitoringu prostřednictvím emailových adres.
Odběratel je odpovědný za ochranu důvěrnosti výše uvedených přístupových údajů a za
jejich případné zneuŽití třetími osobami.

1.3 Monitorované mediální tituly pro výstupy MONITORu

česká republika:

Celostátní deníky
České regionální tituly

Moravské regionální tituly
Oborové tituly
Cizojazyčné tituly

y,? 5/7
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NEWTON lVédia, a.s.

Celostátní televizní stanice
Celostátní rozhlasové stanice
Regionální rozhlasové stanice
Internetové servery

výstupy MON1TORu jsou poskytDvány z archivu monitorovaných zdrojů společnosti NEWTON
Media, a.s., který je dostupný na ..-.

1.4 Lhůty pro výstupy

výstupy MONITORu ve struktuře dle této smlouvy budou zasílány denně do 08:30 hodin.

1.5 Odměna

Paušál za monitoring tisku, TVR a internetu 5 900,- KČ l měsíc

Počet článků v paušálu 1000 ks

Cena za nalezené články nad rámec paušálu 6 KČ l kus

Cena celkem bez DPH 5 900,- KČ l měsíc + Články nad rámec paušálu

K celkové ceně bude připočteno DPH dle platných právních sazeb.

Dodavatel Odběratel

V &~ dne .7..2.QoAQ V d,, ·Z.8 "!2" 2012

NEWT Media, a.s.
I . Martin Vobr

předseda představenstva
Mgr. Veronika Vymětalová

radní MČ Praha 6 pro oblast kultury

~?Š,"'
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Příloha BII
Kontaktní osoby

1. KONTAKTNÍ OSOBA DODAVATELE:

jméno:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Fax:

2. KONTAKTNÍ OSOBA ODBĚRATELE:

jméno:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
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Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytováni a využívánÍ informací ,,MONITOR"
číslo S 31/2012/KSZ ze dne 28. 2. 2012 (dále jen ,,smlouva")

NEWTON Media, a.s.
sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, 140 00, Praha 4
vedena ve veřejném rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12446
IČ: 28168356, DIČ: CZ28168356
bankovní spojenI:2601942/0800
zastoupena: Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva

(dále jen ,,dodavatel")

a

Městská část Praha 6
sídlo: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
lČ: 00063706
DIČ: CZ00063703
zastoupena: Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou městské části Praha 6
(dále jen ,,odběratel")

(dodavatel a odběratel společně jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 (dále jen ,,dodatek") se
doplňuje k 1. 8. 2021 článek 3. smlouvy o odstavec 3.9., který zní:

,,3.9. Kontaktní osoby uvedené vpřl/oze BII je možné měnit jednostranným
prohlášením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavření dodatku."

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doplňuje k 1. 8. 2021 věta první
bodu 1.2 přílohy č. NI o písmeno C), a to takto:

,,C) pravidelné měs/čn/ analýzy komunikace sociálních médii".

3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění k 1. 8. 2021 bod 1.5
přílohy NI Odměna, který nově zní:

Paušál za monitoring tisku, TVR a internetu a sociálních sítí 5 900,- Kč/měsíc
Pravidelné analýzy komunikace 9 800,- Kč/měsíc

1



Cena celkem bez DPH: 15 700,- Kč/měsíc

K celkové ceně bude připočteno DPH dle platných právních sazeb.

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma smluvními stranami ve smlouvě se tímto
dodatkem nemění.

2. Tento dodatek má čtyři vyhotoveni s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží
jedno vyhotoveni a odběratel obdrží tři vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento dodatek nabývá
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejněni v registru smluv. Dále platí, že nebude-li
dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen.
Tento dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od jeho uzavření. Uveřejní ho odběratel.

4. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, potvrzujÍcÍ plněni podmínek pro platnost právního jednání městské
části Praha 6: ,,Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské
části Praha 6, a to usnesením č. 2713/21, ze dne 27.07.2021 a rovněž byly splněny
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání."

5. Dodavatel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré
informace, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné
ani obchodní tajemství a souhlasí se zařazením tohoto dodatku do veřejně volně
přístupné databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

V Praze dne V Praze dne

NEWTON Media, a.s.
Ing. Petr Herian

předseda představenstva

. . . . . . . . . . . . . . . . .Městská část Praha 6
Mgr. ondřej Kolář, starosta

městské části Praha 6
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