
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Čisto objednávky; 01GR-001433

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Čěrcanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

NEWTON Media a.s.
Na Pankráci 1683/127, Praha 4 14Q 00 
IČO: 28168356 
DIČ: GZ28168356

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Čěrcanská 2023/12, 140 00, Praha 4

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství; silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podm ínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený ha faktuře, termín splatnosti je  stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu Jze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, árii dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinností v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv4'), Objednatelem. 
Objednávka je  účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné 
výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty 
nemá vliv na již řádné poskytnuté plnění včetně práv a povinností z  něj vyplývajících.
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Objednávám e u Vás: Denní monitoring médií po dobu 1 roku. Bližší specifikace služeb je 
uvedena v Příloze č. I této Objednávky.

Lhůta pro dodání či term ín dodání: Každý pracovní den v období od 1.10.2021. -  30.9.2022. 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 199 992 / 241 990 Kč.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele @rsd.cz.
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je  bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb
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Příloha č.l -  Specifikace služeb

Manuální monitoring médií ze zdrojů:

-Zpravodajství

-Tisk

-Blogy

-TV a rádia

Monitoring je dodáván prostřednictvím elektronické pošty každý pracovní den po dobu 
1.10.2021 do 30.9.2022 dle Objednatelem určených klíčových slov. Tato klíčová sloya mohou 
být měněna dle potřeby Objednatele. Dále je; každý pracovní den dodáván také tzv. „krizový 
monitoring".

Součástí nabídky je také přístup do aplikace NEWTON media.
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@r.ewionmeďia.cz>
Odesláno: čtvrtek 23. září 2021 14:20
Komu:
Předmět: RE: Akceptace objednávky č. 01GR-001433
Přílohy: 01 GR 001433.pdf

Od:

Dobrý den,

potvrzu ji akceptaci přiložené ob jednávky č. 01G RG G 1433 (souhlasím e s podm ínkam i a cenou), V  případě, že  bych 
m ohl je š tě  s něčím  pom oci bez váhání se na mě obraťte.

Přeji hezký den a jsem  s pozdravem

Kaý A ccount M anager

t g  ww w .new tonm edia .cz
0  NEW TON Media, a. s. Na Pankráci 1583/127 140 00 Praha 4

From: @rsd.cz>
Sent:Thursday, September 23, 2021 2:14 PM 
To: @newtonmedia.cz>
Subject: Akceptace objednávky č. 01GR-001433

Vážený pane

v příloze zasílám objednávku č, - 01GR-001433.

V případě, že souhlasíte s podmínkami a cenou, prosím o písemné potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu v 
objednávce.

Tato akceptace nahrazuje originál podpisu.

samostatně oddělení komunikace 
Ředitelství silnic a dálnic GR

i

http://www.newtonmedia.cz


Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA


