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SMLOUVA O POSKYTOVANI 
v, , , , 

A VYUZIVANI INFORMACI 

č. Smlouvy ČP OZ ICTs: 2015/180 OZ ICT 

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:  , č. účtu: 
zastoupená: Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 
(dále jen „dodavatel") 

- na straně jedné -

a 

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl A, vložka 7565 
se sídlem Olšanská 1951/4, Žižkov, 130 00 Praha 
IČ: 47114983, DIČ: CZ 47114983 
bankovní spojení: ., č. účtu
zastoupená: Janem PŘEROVSKÝM, ředitelem ČP OZ ICTs 
(dále jen „odběratel") 

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

- na straně druhé -

tuto 

smlouvu o poskytování a využívání informací. 

T: 00420 225 540 201 

obchodni@newtonmedia.cz 

www.newtonmedia.cz 
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3.8 Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží po 

dvou. 

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 

N 

NEWY01\l 1Vledla, a.:i. Ci) 
Na Pa11,(•·ác1 1683/ ln, 1 t!Q 00 Praha 4 

[)IC: CZ2'l1C,3356, IC: 28168356 
Zap=i,.'110 ti '1',é\r J ,=-h'l mud1., v Pr�::e. arlriil 8, v'oi:b 17.44ó 

-:ei: -142(· '.ť'5 5'10 111, Fax: .c'120 225 540 101 

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

T: 00420 225 540 201 
obchodni@newtonmedia.cz 
www.newtonmedla.cz 

Odběratel 

1 G -CIJ, 2ub 
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Tato slova se budou v monitoringu objevovat kdykoli se objeví ve sledovaných médiích, a to i bez spojení 

s jinými upřesňujícími atributy. 

Základní klíčová slova 
� � 

., 

Upřesňující parametry I -: 

Vyloučit spojení, nesouvisející s oblastí IT, ICT. 

Monitorované zdroje 

Denní monitoring tisku, denní monitoring TV a rozhlasu, denní monitoring internetu viz.: 

http://www.newtonmedia.cz/monitorovana-media 

Periodika sledovaná v rámci doplňkových služeb: 

• 112 IZS - časopis
• eGovernment - časopis
• UOHS - monitoring části webu http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy.html a

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuafity-z-hospodarske-souteze.html

1.3 Výstupy Monitoringu zpráv 

Dodavatel zajistí plná znění vybraných zpráv k zadaným tématům uvedených v bodě 1.1 této přílohy, nalezených 

ve zdrojích uvedených v bodě 1.2 této přílohy. Zprávy ve výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora 
Ue-li jméno autora dostupné) budou umístěny do těchto výstupů: 

Internet Media Monitoring 

Online aplikace bude dostupná na níže uvedené URL adrese. Její přihlašovací účty budou chráněné 

uživatelským jménem a heslem, které bude dodáno klientovi elektronickou poštou na jím specifikované 

adresy příjemců monitoringu. 

URL adresa: 

Elektronické adresy příjemců monitoringu klienta: 

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

T: 00420 225 540 201 
obchodni@newtonmedia.cz 
www.newtonmedia.cz 
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1.4 Způsob a čas předání výstupů Monitoringu zpráv 

Výstupy Monitoringu zpráv ve struktuře dle této smlouvy budou zasílány odběrateli prostřednictvím aplikace IMM 
denně každý pracovní den do 09:00 hodin na emailové adresy vybraných zaměstnanců odběratele. Plnění služby, 
tj. dodávka monitoringu zpráv, bude zahájena do 3 (tří) pracovních dnů následujících po dni doručení podepsané 

smlouvy odběratelem dodavateli. 

1.5 Povolení předání dat koncovým uživatelům 

Na základě ustanovení bodu 1.3 této smlouvy dodavatel uděluje tímto odběrateli povolení k předání dat 

níže uvedeného rozsahu těmto koncovým uživatelům: 

Jméno subjektu: 
Sídlo I Adresa: 
Rozsah povolení: 

Ministerstvo vnitra ČR 
Nad štolou 3, Praha 7 
v rozsahu přílohy 2 

Elektronické adresy koncových uživatelů: 
Budou zaslány samostatnou elektronickou poštou 
kontaktní osobou odběratele kontaktní osobě 
dodavatele (viz. kontaktní osoby - příloha 3). 

Odběratel se zavazuje, že koncovým uživatelům uloží povinnost, aby dále nenakládali s daty a výstupy ve smyslu 
bodu 4.3 přílohy 1 této smlouvy. 

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 1 
této smlouvy. 

V případě zániku oprávnění odběratele k nakládáni s výstupy a daty MONITORINGU ZPRÁV, zaniká i oprávnění 
koncových uživatelů nakládat s těmito výstupy a daty ve smyslu bodu 4.3 přílohy 1 této smlouvy. 

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

T: 00420 225 540 201 

obchodni@newtonmedia.cz 

www.newtonmedia.cz 
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1.6 Odměna 

2 Cenová kalkulace (měsíční, bez DPH): 
Denní monitoring tisku 4.100.-
Denní monitoring TV/ rozhlasu 4.100.-
Denní monitoring internetu 2.050.-
Standardní cena balíčku denního monitorinqu 10.250.-
Sleva 15% ze standardní ceny balíčku denního monitoringu (zaokrouhleno) 1.550.-
Cena balíčku po slevě (zaokrouhleno) 8.700.-

Cena za nalezené výstupy (balíček 750 ks./měs. za cenu balíčku 500 ks./měs.) 5.000.-
Cena ručního zpracování titulu „eGovernment" vč. předplatného 300.-
Cena ručního zpracování webu UOHS 800.-

Výsledná cena 14.800.-
K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb. 

Dodavatel 

-..   .......
NEWTON Media, a. s. 
Ing. Petr Herian 
předseda představenstva 

f,JtWl ':, ., ! Mcr.llá, a.�. (D 
Na Pankráci · , .. , , ') l, 140 00 Praha 4 

DIC: CZ28 ·,:r: .• ,\ C. 28168356 
·�ps2no u n�Psts��;,,-. �r :J, ::: 1 .•;,_:, -cJc·r B. v �,�a 12446 

-;-f·i. 1-42() :125 5,,,111., FM. +420 225 540 101 

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

T: 00420 225 540 201 
obchodni@newtonmedia.cz 
www.newtonmedia.cz 

Odběratel 
1 8 -09- 231) 
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PRILOHA 3 

Kontaktní osoby 

1. Kontaktní osoba dodavatele:

 

Dodavatel 

.... = . . . . . . . . . ..........  
NEWTON Media, a. s. 

předseda předsf<avenstva 

Nt'VlťréJN M�dlc.1, Cli.:,,. (j) 
Na Pc111háci 1 G.'B. 127, 140 00 p,aha 4 

01(: (7281 Cl356, K: 28168356 
Zaps2no - T, ,, J,"'."h: ... :cnidt. v �,.12e, :�rkrl [, v .1ika 24�6 

�Ecl. !-420 275 540 11 '. Fa,: +470 225540101 

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

T: 00420 225 540 201 
obchodni@newtonmedia.cz 
www.newtonmedia.cz 

2. Kontaktní osoba odběratele:

 

Odběratel 

V pt4cE dne
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