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Dnesního dne uzavřely:

NEWTON MediaK as

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka lZĹıĹıťj
se sídlem Praha 1+, Na Pankráci l683/127, PSČ '1l UO

ıčz28168355,Dıcżczz8i58355
nnnknvniSnninni_
Zastoupena1|ng Petrem Herianem, předsedou představenstva
(dále jen „dodavatel“)

- na Straně jedne -

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl Pr, vložka l593

se sídlem Husova 156/2'l, Praha 'l Stare Mesto, l'lOUU
ıczoóo977s8,sczoeoo7758
bankovní Snnieni:_
fakturační e-mailova adresa: fakturaceíäsccrcz

zastoupena: Bc. Jakubem Kulhankem, ředitelem
(dále jen „Odbëratel”)

- na straně druhe -

tuto

smlouvu o poskytování a využívání informací
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ž>`e `żrr'ľ'irjrjlćı'vfjlfl Sri irriýitrjı šrniıìnivvuu '/EìVćiZLII-(i isrrisf'y/Iırvćri Lidi v f

sienoverıvtli touto šmiouvou, lJ i

I i | Posl-:vlovat rrialr'flørn'rífl lie'flr'trnil'ixiú, která rurtisai'iuicz rrì/ž , 'viaene variautv služeb
J A

I] l“`vflf1iril”ltlr'riì~

Platforma a mobilní aplikace

É Přístup do desktopové platformy Nevr/toı'iĹìrie

Kr Monitoring medii s datovou aiiaiytikou

I Zasílani monitoringu v podobě nevvsmaılu

I Vyhledávání v databazi

E Přístup do mobilní aplikate Newtontìne (dostupná pro IUS a Android) určenou pro Čtení výsledku
monitoringu a Zasílání notifikac'ıl

I Extra: manualní tagging sentimentu a důležit'ych Zprav, export Zpráv
I Online podpora

Zpřístuprıënë moduly:

x Archiv:

[Zl Monitoring:

ů Analytický dashboard

D TVR AIertS:

Zdroje:

EI risk z rènhrø zemrz [ČR
IZ! TV a rozhlas Z těchto Zemi: ČR

E Online Weby Z těchto Zemi: ČR, Vybrané Zahraniční Země

III Agenturní Zpravodajství:

Překlady:

IZI Automaticky překlad Google Translate

EI Manuální překlad Z techto jazyků:

v teto smlouve oií›s^Z›i->ny=íi'r 2 š xvrr ysifżrrr byl, touto smlouvou vazarıy, dolıniitlly se
konık, Ve meni pozriëjšírsl'i predpísıfi (dale Ierı

*'rsvıl'rtršr` ve liiuíat'ir a /zł giıorriıintl.

Tx
)



ilrfliříiżv evrlítetćzż.

EI /aotčıre Článků

Ú ÉŤzuui'iinne annlatr;

lJi`ír,{,xíeríí net.

Cl Připoıeni přes Alll

ˇvˇvsˇturıv [letí

Platl'orma l\levvtontlne tıurjle tiostuoııà na ní7e uvedene URL adrese pro uživatele [Jiisl'upujíti 7 Zeiiżenr

přıpojeného k internetu a (lu mobilní aplikace, jeJıtliŽ oříhlašovatí u'ety outlou thrànène uživatelslšymi jıneııy ˇø

hesly Yaslané uživatelům odběratele.

URL adresa:
httpSI/ /newtorˇíonenewtonmeoišeu

Odbèratel Je odpovědný Za użıvatele, Za ot'hıanu přístupových údajův jejich pravidelnou Změnu, uchovávání

v tajnosti a Za jejich případné Zneužití třetími Osobamí.

Frekvence Zasílání:

[21× denne (přehled Zpráv) El několikrát denne (novinky) El týdně lÍl měsíčně

Čas zasílání:
09:00

Čas, frekvenci a formát newsmailu Zasílání lze kdykoliv Změnit kontaktováním Vašeho obchodního Zástupce,

týmu Customer Care ( i i „ . ) nebo prostřednictvím chatu přímo ve Webové aplikaci

NewtOnOne.
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Odběratel se touto smlouvou zavazuje zaplatilv dona aleli za je'rıo plnění odměnu dle zvoleného rozsahu siužržlı
(dale len „odrněna“) dle clanku 2 této Smlouvy`

Odběratel není oprávněn bez predclˇıozího pisezmriiêí'vr: Soutvlasu dríˇždavatele rozn'ınožovat rOzŠi'rovčıt, oionaiírxıćt,
DŮJCO\/čll, \./ystavo`~/al, sdělovat verejnosti cí íirv ˇylinout nebo íakkoli zrsíí'íStUpnilj získaná date: a výstupy,
lJrˇedstavLılící Plnění dodavatele dle clanku ˇl ILf-Iir; ifrili;k u' ralıvrnľivliv treiirrı nsoban í za které 5;; po /čtzššll 'hżí'ziV
íyziclxě a pravnıclflě osoby, ale i ieıich Sprínecnici neinr riefiovê, cí oıoarvzacni slnìlfy Sialu apod

l'ìodavatel a ocltieralrťl Se “ iii od uflľ'aı'ıriviżni o í '-1 telo in lom/3“ rlníındlv ze donavçtel iídelulíč orlljiiłrale“
povolení k píezlani dat těmto l=ıoncovyriı tizn/ččırżlˇırii

Jmeno subjektu lrriěnrìv íziibíel'lii

Sídlo / Adresa Sidlo

Rozsah licence` Rozsah licenci-V

0dběrate| Se Zavazuie, Že těmto koncovým uzivatelurn uloží povinnost, aby dale nenal<laclalı S daty a vystupy ve
Smyslu bodu L: 3 píílohy A teto smlouvy Na Jakekolıv porušení teto povinnosti koncovým uživatelem bude rìalilízeno
Jako na porušení povınnosl'i odběratelern, ktery za toto porušení bude odpovídat a bude povinen ulıradıt smluvní
pokutu dle bodu 4.3 přílohy A této Smlouvy \/ prípade Zanıku opravnění Odbëratele k naliladaní s daty a výstupy
mediální analýzy, Zanika i Oprávnění koncových uživatelů nakládat s daty a výstupy ve Smyslu bodu 43 přílohy /›\
této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazuíí poskytnout sı vzájemně nezbytnou součinnost pro řádně plnění jejich Zavazkü vzniklých
na Zakladě této Smlouvy.

Odměna
2 i Za plnění dle této Smlouvy přísluší dodavateli nasledujici odměna;

Produkt/Služba i Cena bez DPH/'měsíc `

NeWtOnOne l El Monitoring medií i KČ l

l [Zl Archiv KČ

l íZl Analytický Dasbhoard Kč

l Mezisoučet l 5 300 Kč

Odraz tiskových Zpráv SCCR ` t>Íl Samostatný výstup l 2 900 KČ

CELKEM V V k l 8200,- KČ

Smluvní Strany se dohodly, Že veskere danově doklady a podklady týkající se Splatností a fakturace budou ZaSíIany
výlučně:

Ž] v elektronické podobě na e-mailovou adresu odběratele a to jednorázovým píedplatným na cele období

(1.10.2022 až 30.9 2023) v souhrnné Častce: 98400 Kč bez DPH
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Í Vi 'v'żfˇene ud/ e Jel\lebude~li oano/
odberatel čpravˇnez' vratit ho ve lhul'e peti (5) dn'u od Jeho obdržení riodavalev* s uveden? ii'nníeliririz naležıtnsëi

[měny is doba splatnostinebo nespravnyčh udal-[1 \/ takovem případě dočhazi l< přerušení doby splalnos.`

Začíná tieżel po Ltd-.Item oeraveneho daňového dokladu odběrateli Vralí'li nflíitievš .iično ff/ :lˇçil'lad bez en'iizziuvou

starıiiiveřzyčh LiuvudÁ nebo bez uvedení riiˇıyb| Jirhž se dovolava, nebo po s'iaiıı'żi/.áve w; L li- žirsilaiiosifl se

[ena povinnosti dodavatele doručí! odbeıateli řariuv na Li »i _-f' 'l-V snepřerusˇulš Tin není do

`\_/ přípaiìle ívvëíżni í`i~ »tomu dodavatele í`ıeZbyl'rı`i,'/rli pro plne-ni teto smlomny re n'iyefl a ž :ipiìivinai Z/vysıì čoflıerii
vˇfli' s" ıxćw/čıuı'znlnení ooi_>erate|ı, a to v/hradne v rozsahu vieni ceny pošlu-žilo;) ) JZa písislšyiovanč

oznámit Zvyšeni Leny odberatelı nejmenè leden lˇl) mesic předem l\Ie\/yJadr!'íi fo ,čvćfli'ćv i ř LE;ÍJLJ'\ˇ`_§v'l'i',

zvyšenirn a io pıšen'mynı oznamenini doručenym dodafı eli ve llzůle člrnnzui l'! l oąšť V [sloiučrvoı pisršnivıeľin

oZnamení o Zvyšeni Cenyl riıa se Z'i to, Že s takovym Zvyšeníni souhlasí l\lesoi„rl“fiššÍ ii 5*“'ll'fl2rel'el se Zí'ˇyšenínı Ceny,

ma dodavatel pravo vypovedet smlouvu v rozsahu plnění, ktere je dotčeno Zvysenın'i` Leh to i. účinnosti ke dni

Ĺıčinnosti Zvvsení odměny \/ prípade, że dodavatel rievypovi Cast smlouvy podle ríˇ-ıřeoıshrızı vety, oıarı dale Leny pred

navrhovaným Zvyšenim

Výše uroku Z prodlení odběratele je smluvními Stranami dohodnuta ve vyŠi U,U5 vn Z dluž'ne častliy Za každy i

Započaty den prodlení

Kontaktní osoby
Kontaktní osobou odběratele:

Jmeno, příjmení: lng Vladimír Novak

Telefon:-

Kontaktní Osobou dodavatele:

Jmeno, příjmení: Linda Dlouhá

ìeıeron:_
Zaverecna ustanovení
Tato Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami1 přičemž je uzavřena na dobu:

tŤl neurčitou

lE určitou, a to od l'iUZOZZ do 30.92023.

Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem Jerıho Zveřejnění dle Zak, č. 340/20'l5 S'o , o registru smluv Smluvní

Strany souhlasí s tímL Že tato Smlouva bude Zveřejnëna ve svem plném Znění. Zveřejnění Zajístí odběratel.

Odbëratel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovëdet i bez uvedení důvodu Vypovedni lhůta le v takovem případě

iednoměsíčni a počína běžet prvniho (li) dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé

smluvní straně
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Ĺ1.10.

Ĺ1.114

1

Iato Smlouva obSe-jhu e uplne u1euná1'11o1"1red111e1.1.1sn"'1.lou1/y a vŠeLh na le/ıtoslern 1:1e1ie sı1111.111/ní Strar 11,' 1'11e š.
Lhtely ve Smlouvě ujednat, a kte1e1ì1o' 'eżi1.111 Zš, dulezıte 1110 Závaznosí' telo 1.51'11101.11/\/ /adnv 1'1rL11e1 51.1:5 1.11
o teto Smlouve ani projev učınenýpn1-1Za1/řer11letošmlouvynesnıibytvyll dán 1/ rozporu 51/ý511'1vr1vr1'1'
ustanoveními teto Smlouvy a r'1eZelIaC1'e Za'1r1ý ZavaZe kž'idne Ze Stran

S1111L11/ı'1í511'a1'1y51nep'í'e11,at1ynad"e'e
L1L11/ozo1/ány Z dosavadní L1 bu douLÍ p'
tyke111'11'1'1se predmetu plnenl tL1L1SL11-..111

'1/ prípade rozporu mezi 1.1'Lisal1eı'11 'že .1 .'1'.`. ' a obsaherrı1e1ˇ1Ll'1 1'11111'11'1 1'1'1a1ˇ1 1.1re1'ç'1r1051.1.1'z11a111111/L'1'11 žvć..1'151.1'11i . -
1'1L1 1í 11 dale vyslovne 5.1.2111F.1,1/1'5L1L1 1102.'

Udberat'el1i1'1'1toudeluJe dodavatL-u'1\,151L11/n1,/501111183` uvadel rıa/.Lva/nıebo 1L1L1L111L11nLi'aiL le vL '1/eL1S1ćZ1'1á1111
reřerenLníLh klientu na SvýLh ir11.e1r1ˇL-'1o1/ýLl'1 peeı'ıtn'LíLl'ı,501.1alııíL'n Síl'if11a11r1t propauaLˇLiíLl1 r1'1aì'1šr;é1rż'111
Smluvní Sl.rč1ny5edolı,odly Že Last obsahu této Smlouvy tvoří Všeobetne obLh/ìıdnı podniınlfy pro poskvlovšri' 7.
využívání ırıtormaLi uvedene 1/ Přiloze L1 teto Smiouvy 0dbe1ale| prolılasu1e,ze5 Sobsahern VŠeoheLny1L1
obLhodrıíLh podmínek pro poskytovarní a využívání IntoırnaLi náležitě Seznámil a je jimi vázán
Nedílnou SouČaSt leto Smlouvy tvoří 1e11 přílohy

Ĺ17.1 Příloha A f VŠeobeLne ObLhodni podmínky pro poskytování a využivání informaLí.
Ĺ172 Přiloha B -~ Samostatnou přílohou je Seznam zdrojů, který vsak podléhá obLt'ıodnimu tajemství a duševnimu

vlastnictví Nevvton Media Tato přiloha Z důvodů Ochrany knovv>hovv neSmÍ být nikde uveřejněna
Přílohy jsou označené vzestupne písmeny A ˇ yZ a dále arabskou ČísliLl Za Znakem„/",kde1'1ismenoznaćı
jednotlıvou přílohu a ČísliLe úda1,Zda|15e1edna o přílohu uzavřenou Současně s touto Smlouvou (např A/11,1"1e000
její pozdější novelizati (např. A/B), kde Číslo za lomitkem označuje, o kolikátou verzí přilohy jde
Obsah teto Smlouvy, jakož 11e1`iLh příloh, lze ménıt nebo doplňovat pouze písemnou dohodou SmluvníLh Stran ve
forme Číslovaných dodatků teto Smlouvy, podepsanýLh oprávněný/m1 zastupLi Obou SmluvniLh stran.
Práva a povinnosti SmluvníLh Stran výslovne neupravených touto Smlouvou se řídí Zákonem Č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve zneni pozdë1ŠiLh předpisů a ostatními příslušnými právními předpisy Českého právního řádu
1ato Smlouva je uzavřena ve dvou (11/yh0tovenıLh Stejné pravní Síly,2 niLhŽ každá strana obdrží po [ednom 11).

Smluvní Strany prohlašují, že Sí tuto smlouvu přečetly, Že S jejím obsahem jakož i právními důsledky Souhlasí a na důkaz
toho k ni připojuji Svoje podpisy:

Dodavatel 0dbèratel

V dneV Praze dne 30.09.2022

NEWTON Media, a. S
lng. Petr Herian

Středočeská centrála Lcesžołmjı
BL. Jakub Kulhánek f'/předseda představensQ/ÉWTŮN Mcwfi/ :LSI 1/7) ředitel

Na Pankráci '115831 '1 77, [L)L"1 ":aha L1.
DlC. CZŽRHSSÉSÖ', lC' 65556

7111.1010111 1' ' ``1 . L1'11F11/.1/kd121-10
€12 +42LŽ` 22 55-40111,F.5×.1112C 225 540101
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Lżpoleřnoš“ zapščnš 1/ obchodním rejstříku 11'edenerrı i`“/lěsts|=ì\,f`n'r soudem v Praze, oddíl li< 1/102 č Išıfı/vrlz, ie čidlem Práh; 'z rlšı If'ćm." razr

16831127, est" Mo or), ıcˇ 2811583515, olcˇ 1ì77żžırár>ˇšsrv to
Vše olążrzy

pro poš

(dále jen „lfoonıinky'l

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1.3.

Účelem těchto Podmínek je Stanovit podrobné podmínky,
za kterých dodavatel poskytuje svým Zákazníkům (dále
jen „odběrate|é”) Služby spočívající vposkytování a
využívání informací, jak jsou vymezeny dále.

Za Odběratele se považují osoby, snimiž dodavatel 21-11-
uzavřel smlouvu oposkytování 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 a Odběratelem. 215

Za odběratele se považují též Osoby, které Zaslaly
dodavateli objednávku Služeb spočívajících v poskytování 21 6
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 217
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").

ZÄKLADNí POJMY

Jsou-li ve smlouvě použité některé Z následujících
pojmů, mají tento význam:

2.1.1. „„Sm|uvní 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 2~1~9~
periodického tisku, zpravodajských
a publicistických pořadů a programů televizního
a rozhlasového vysílání, internetových
Zpravodajských serverů a zpravodajských
agentur; konkrétní vymezení mediálních titulů
pro konkrétního Odběratele je uvedeno ve
smlouvě;

‹ vfl.

„produkt dodavatele“ - produktem dodavatele
se rozumí pro účely této smlouvy Zejména
MoNıToRıNo ZPRÁV, MoNıToRıNG SocıALNícH
MÉDIÍ, MONITORING INZERCE A REKLAMY,
ANALÝZA MÉDIÍ, 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 ZPRÄ “ je Soubor oıektfoniokýoh
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;

„MoNıTORıNG socıÄLNícH MÉDıí“ je Soubor
elektronických informací vytvářený dodavatelem
na základě monitorování ve smlouvě
stanovených sociálních médií a dodávaný
odběrateli v souladu 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
smlouvou stanovených mediálních titulech a
dodávaný odběrateli vsouladu spožadavky
odběratele na obsah a Strukturu definovanými
ve smlouvě;

„ANALÝZA MÉDIÍ" je soubor elektronických
informací vytvářeny dodavatelem na Základě
odběratelem ve Smlouvě určených parametrů,
vycházející z monitorování ve smlouvě
stanovených mediálních titulů a dodávaný
Odběratelí v souladu s požadavky odběratele na
obsah a strukturu definovanými ve smlouvě;

7/11



3.2.

3.3.

3.4.

2.1.10. „TVR ALERTS" je Soubor elektronických
informací vytvářený dodavatelem na Základě
Sledování výskytu odběratelem určených Slov
ve vysílání vybraných monitorovaných
mediálních titulů určených Smlouvou a
dodávaný odběrateli vsouladu 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 V souladu
S požadavky 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
socIÁLNicH MÉDIÍ, a/nehø MONITORING
INZERCE A REKLAMY, a/nehø ANALÝZA MÉDIÍ,
a/nebo TVR ALERTS a/nebo jiný soubor
elektronických informaci 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 rozumi:
(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)
Zpřístupněnim prostřednictvím online
aplikace NewtonDne 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 podminky
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, nepředvidatelné
a nepřekonatelně 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

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

příslušného Webového Serveru či jiného
Zdroje/poskytovatele mediálních titulů (dále jen
„poskytovatel mediálního titulu"). Dodavatel
neodpovídá Za prodlení s plněním smlouvy ani v případě,
je-li způsobeno vyšší mocí, Za niž se považuje např.
výpadek elektrického proudu, připojení keiektronické
komunikační síti apod. Vtakovém případě poskytne
dodavatel plnění, které nemohl poskytnout zdůvodu
takového prodlení, bez Zbytečněho odkladu poté, kdy
taková překážka odpadne vsouladu stěmito
Podmínkami.

Dodavatel neodpovídá Za Obsahovou stránku Výstupů,
Výsledků nebo dat, Zejména Za jejich pravdivost a
úplnost, nebot' toto Zcela Závisí na informacích
zveřejněných v mediálních titulech příslušnými
vydavateli, stejně jako dodavatel neodpovídá za
obsahovou stránku překladů, Zejména za jejich
pravdivost a úplnost, nebot' ji Zajišťuje výhradně pomocí
externích spolupracovníků, což timto bere odběratel na
vědomí. Dodavatel neodpovídá Za porušení práv třetích
osob, ani Za porušení autorských práv či jiných
nehmotných statků.

Dodavatel se Zavazuje nesdělovat třetí straně rozsah
plnění poskytovaného odběrateli na Základě Smlouvy.
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-Ii 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“) pøskytøvaı údaje 0 ødhêraIeII čTK
vsouladu s podmínkami 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-Ii předmětem smlouvy dodávání Výstupů
Zpravodajství TNbic převzatých ze společnosti CET 21
spol. s r.o., lČ: 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 společnosti CET 21 vsouladu
s podmínkami CET 21, a to výhradně v rozsahu
Specifikace odběratele, rozsahu Výstupů TNbiZ.cZı
periodicitě Zasílání Výstupů TNbiz.cZ, 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 části, poskytnuté na Základě smlouvy, Zejména
vyjde-li dodatečně najevo, že dalším užíváním by došlo k
porušení práv třetích Osob, či zájmů zvláštního Zřetele
hodných. Právo dodavatele dle tohoto ustanovení lze
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

uplatnit Výhradně k takové části Výstupu, Výsledku Či dat,
S nimiž nelze sOhIedem na práva třetích osob dále
nakládat.

PRÁVA A PovıNNOsTı ODBÉRATELE

Odběratel se Zavazuje plnit své závazky řádně a včas v
souladu Se smlouvou4

Odběratel má právo využívat Výstupy a data poskytované
mu dodavatelem a/nebO Výsledky pouze pro sebe a svou
vnitřní potřebu a respektovat při jejich využívání všechny
Závazky převzaté podle smlouvy i dané Obecně
Závaznými předpisy.

Odběratel se zavazuje bez předchozího písemného
souhlasu dodavatele nepostoupit ani jinak nepředávat
Výstupy, Výsledky a data nebo jejich Části vjakékoli
podobě, Zejména neni oprávněn je dále rozmnožovat,
rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jakýmkoli
jiným Způsobem sdělovat veřejnosti nebo jakkoli
zveřejňovat či Zpřístupňovat třetím osobám, Za které se
považuji nejen fyzické a právnické osoby, ale i jejich
společníci nebo členové či organizační Složky Státu a
příspěvkové organizace. Sdělováním veřejnosti a
Zveřejněním se rozumí i zpřístupňování Výstupů,
Výsledků nebo dat v počítačové síti internet nebo vjině
Obdobné Síti prostředky komunikace na dálku. V případě
porušení této povinnosti je Odběratel povinen uhradit
dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající Odměně
náležící dodavateli Za plnění smlouvy zjištěné Za jeden
(i) kalendářní měsíc. Smluvní pokuta dle tohoto Odstavce
je Splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů Od doručení výzvy
dodavatele kjejí úhradě. Dodavatel je oprávněn
v případě zjištění takového porušení rovněž odstoupit Od
smlouvy.

Odběratel se zavazuje, že bude chránit Obsah Výstupů
a/nebo Výsledků a/nebo dat před neoprávněným užitím
Ze Strany třetích osob.

Odběratel bere na vědomí, že obsah a struktura Výstupů,
Výsledků nebo dat jakož i databáze a informace vní
obsažené jsou chráněny Zákonem č. 121/2000 Sb., O
právu autorském, O právech souvisejících správem
autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon”). Užití obsahu Výstupů, Výsledků, nebo dat jakož i
jejich částí nad Sjednaný rámec, případně nad rámec
Zákonných licencí dle autorského zákona, je
neoprávněným Zásahem do práv chráněných autorským
Zákonem, za který Odběratel Odpovídá ve smyslu
právních předpisů.

Odběratel bere na vědomí, že Omezení týkající Se
nakládání S Výstupy, Výsledky, nebo daty stanovená
Smlouvou, vyplývají Ze Smluvních Závazků dodavatele
jako zpracovatele informací vůči primárním
poskytovatelům mediálních titulů. S Ohledem na to bere
Odběratel na vědomí, že porušením těchto omezení může
dojít k porušení práv třetích Stran, a tím ke vzniku škody
Značného rozsahu na Straně dodavatele jako smluvního

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

partnera těchto třetích stran, přičemž taková Škoda pak
jde k tíži odběratele.

Odběratel může v případě nedodání Výstupu nebo dat
v Souladu se Smlouvou požádat dodavatele e-mailem na
elektronickou adresu: ObchodníĹönewtonmediacz
O opakované dodání Výstupu nebo dat. Pokud dodavatel
neobdrží výzvu k opakovanému dodání Výstupu nebo dat
dat dle předchozí věty do dvou (Z) dnů Od termínu
dodání dle smlouvy, považuje se Výstup nebo data Za
řádně a včas dodané. Dodavatel je povinen provést
opakované dodání nedodaného Výstupu nebo dat spolu
s další pravidelnou dodávkou Výstupu nebo dat
následující po včas doručené výzvě kopakovanému
dodání Výstupu nebo dat.

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je výhradním
nositelem a vykonavatelem majetkových autorských práv
ve vztahu kjakémukoliv software určenému pro plnění
smlouvy poskytnutému odběrateli dodavatelem.
Odběratel je oprávněn užít takový software jen pro účely
plnění smlouvy, v souladu se Smlouvou a po dobu její
účinnosti. Jakékoliv jiné užití takovéhoto software je
Zakázáno, neni-li ve smlouvě uvedenojinak.

ZMĚNY ROZSAHU MEDIÁLNicH TITULŮ

Vzhledem k tomu, že rozsah mediálních titulů, které jsou
předmětem produktů dodavatele, je dynamický a
v průběhu trvání smlouvy Se může měnit, není Změna
rozsahu mediálních titulů, k níž dojde Z příčin nezávislých
na smluvních Stranách (např. z rozhodnutí poskytovatele
mediálního titulu), považována za Změnu smlouvy.

V případě, že dojde k takové Změně rozsahu mediálních
titulů dle Odst. 5.1, která nemá Zásadní dopad na
vypovídací hodnotu produktu dodavatele (dále jen
„nepodstatné kvantitativní změny'), nemá takováto
změna vliv na dohodnutou cenu plnění dodavatele ani na
ostatní plnění dle Smlouvy. Za nepodstatnou kvantitativní
Změnu se považuje změna (nárůst nebo Zmenšení)
rozsahu mediálních titulů menší nebo rovně 5 %
původně Sjednaného rozsahu.

Dojde-li nikoliv nepodstatnou kvantitativní změnou ke
snížení rozsahu mediálních titulů, má Odběratel nárok na
přiměřenou slevu Zceny plnění. Vpřípadě nikoliv
nepodstatné kvantitativní změny provedou dodavatel
a odběratel úpravu ceny uzavřením dodatku ke smlouvě,
a to do třiceti (30) dnů Ode dne, kdy ktomu jedna
smluvní Strana písemně vyzve druhou Smluvní stranu.
Marným uplynutím této lhůty vzniká Oběma Smluvním
stranám právo vypovědět smlouvu se zkrácenou
výpovědní dobou vtrvání třiceti (30) dnů. Toto právo
jeho neuplatněním ve lhůtě třiceti (30) dnů Zanikne.

ODMÉNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je odměna uvedena
vždy bez příslušné daně Zpřidané hodnoty (dále jen
„DPH"). Odměna je splatná ve výši specifikované ve
Smlouvě spolu s příslušnou sazbou DPH na účet
dodavatele na Základě daňového dokladu vystaveněho
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7,3.

7.4.

dodavatelem Daňový doklad musí splňovat náležitosti
dané ustanovením § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
2 přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

Splatnost Odměny je čtrnáct (14) dnů ode dne doručení
daňového dokladu odběrateli.

Nebude-li 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
náležitosti 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.

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 průměrně cenové
hladiny Za dvanáct (12) posledních měsíců proti průměru
dvanácti (12) předchozích měsíců. Míra 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 dle smlouvy, a tO až do
Okamžiku úplného Zaplacení celé dlužné částky
odběratelem dodavateli.

OBcHODNiTAJEMsTvíADÚVÉRNÉINFORMACE
Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné,
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích
běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se
Závodem a jejichž vlastník zajištuje 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 tajemství ani důvěrné
informace, které při plnění smlouvy Získaly od druhé
Smluvní strany, nestanoví-li 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,
nejméně ve Stejněrn rozsahu a nejméně Stejnýmí

7.5.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

prostředky, jakými chrání vlastní Obchodní tajemství,
Zejména se Zavazují uchovávat je v tajnosti a učinit
veškerá smluvní a technická opatření zabraňujíci 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 prvni 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 Zavazují vyvinout maximální úsilí k
Odstranění vzájemných sporů vzniklých na Základě
smlouvy nebo v souvislosti S ní a k jejich vyřešení
Zejména prostřednictvím jednání pověřených Zástupců.

KONTAKTNÍOSOBY
Smluvní Strany jmenují kontaktní 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 dle smlouvy. Kontaktní osoby
budou Zejména přijímat plnění a poskytovat informace O
průběhu poskytování plnění dle Smlouvy. Jednotlivé
Objednávky ve smyslu Odst. 1.3 těchto POdmínek má na
starosti kontaktní Osoba, která je uvedena vpříslušné
Objednávce.

Kontaktní osoby budou oprávněny činit rozhodnutí
Závazná pro smluvní Strany ve vztahu k plnění povinností
vyplývajících ze Smlouvy, nejsou-li však statutárními
Orgány, nejsou Oprávněny provádět Změny ani rušení
Smlouvy, nebude-li 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.

TRVÄNÍSMLUVNHiOvZTAHu

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. Výpovědni lhůta
je v takovém případě jednoměsíční a počíná běžet
prvního (1.) dne kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Je-Ii 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
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10.4.

10.5.

kterékoliv Ze smluvních Stran vypovědét, a to výpovědi
Zaslanou druhé Smluvní Straně písemně, e-mailem nebo
faxem. [Ilánek 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 Opakované nedodá Výstup nebo data, nebo mu
opakovaně neumožni přístup do databáze, a to i přes
předchozí písemné upozornění, přičemž písemná forma
je v tomto případě Zachována ivpřipadě Zaslání
upozornění e-mailem. Odstoupením Zaniká Smlouva ke
dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

,. M yˇ, ji

ii"i{\-Í'lihu"

:`.+x_n;v;v,2n^ ij ;`

10.64

10.7.

11.

11.1.

11.2.

Odstoupením od smlouvy ani její výpovědí nejsou
dotčena plnění, provedená před účinnosti odstoupení či
výpovědi, ani práva Z takových plnění vyplývající dle
smlouvy. Ustanovení odst. 3.7, 3.8 a 8 těchto Podminek
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 i po
Zániku smlouvy.

ZMĚNY SMLouvY

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou
Smluvních stran ve formě dodatkü, nestanoví-li smlouva
v konkrétním případě jinak.

Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského Zákoníku se
vylučuje.
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