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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 

?kx. odb. 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
zastoupen: Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje 
IČ: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 27-1650676349/0800 

dále jen „objednatel" ' 

2. NEWTON Media, a.s. 
se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 
zastoupena: Ing. Martinem Vobrem, předsedou představenstva 
IČ: 28168356 
DIČ: CZ28168356 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 2601942/0800 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským áoudem v Praze, oddíl B, vložka 
12446 

dále jen „poskytovatel" 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník"), dohodly, že se jejich 
závazkový vztah řídí tímto zákonem a vzniká dle § 269 odst. 2 tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy a rovněž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě 
změny účtu poskytovatele je poskytovatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému 
účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 
oprávněny. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této 
smlouvy. 
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ní. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli plnění 
způsobem, ve lhůtách a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek objednatele 
toto plnění převzít, zaplatit poskytovateli za jeho činnost dohodnutou cenu a poskytnout 
součinnost stanovenou touto smlouvou. 

2. Plněním dle této smlouvy se rozumí: r -=• 

a) poskytnutí práva k užití (dále také „licence") aplikačního programového vybavení 
Internet Media Monitoring (dále jen „APV") poskytovatelem objednateli, 

b) dodání instalačních médií APV společně s elektronickou verzí uživatelské 
dokumentace APV, a to ve lhůtě do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

c) vytváření souborů elektronických informací s obsahem a ve struktuře dle této 
smlouvy (dále také „MONITOR") poskytovatelem, a to na základě monitorování 
celoplošného a regionálního periodického tisku, zpravodajských pořadů televizního 
a rozhlasového vysílání, agenturního a internetového zpravodajství, jejichž seznam 
je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, poskytování takto vytvořených souborů spolu 
s dalšími souvisejícími službami objednateli, 

d) zpřístupnění elektronického mediálního archívu, 

e) zálohování elektronické podoby výsledků MONITORU poskytovatelem, 

f) uchovávání originálních podkladů MONITORU poskytovatelem, 

g) technické zajištění předávání výsledků MONITORU poskytovatelem. 

3. Výběrovým tématem pro tvorbu MONITORU je téma „Moravskoslezský kraj". 
Základními klíčovými slovy pro výběr dat budou například: 
- Moravskoslezský kraj 

ředitel(-ka) krajského úřadu 
- hejtman 

náměstek atd. 

Smluvní strany se dohodly, že rozsah klíčových slov je možné dle aktuálních potřeb 
objednatele kdykoli upravit, a to neformálním sdělením, objednatele (např. telefonicky, 
e-mailem). 

4. Obsahem MONITORU je: 

a) přehled všech zpráv a článků k výběrovému tématu dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy, 

b) plná znění všech zpráv a článků dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy, včetně 
uvedení zdroje, autora a data vysílání pořadů nebo vydání článku. 

5. Výsledky MONITORU bude poskytovatel objednateli: 

a) denně zasílat v elektronické podobě ve formátu umožňujícím jejich zpracování 
prostřednictvím APV na e-mailovou adresu: editor@kr-moravskoslezsky.cz, a to 
do 9:00 hod. 

aa) aktuálně vydané (tj. vydané ke dni zaslání elektronické podoby výsledků 
MONITORU): 
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• celoplošné tituly (včetně jejich regionálních mutací) dle či. I přílohy 
č. 1 této smlouvy, 

• české regionální tituly dle či. Ha přílohy č. 1 této smlouvy, 

• moravské regionální tituly dle či. lib přílohy č. 1 této smlouvy 

• agenturní zpravodajství dle či. VI přílohy č. 1 této smlouvy 

ab) s maximálním pětidenním zpožděním v aktualizaci s ohledem na termín jejich 
vydání či vysílání: 

• periodický tisk 

• zpravodajské pořady televizního a rozhlasového vysílání 
a internetového zpravodajství 

dle či. III až V přílohy č. 1 této smlouvy 

Objednatel může v případě poruchy při přenosu výsledků MONITORU požádat poskytovatele 
o jejich opakované zaslání prostřednictvím výzvy zaslané na e-mailovou adresu: 
obchodniía) newtonmedia.cz. Pokud poskytovatel neobdrží výzvu dle předchozí věty do dvou 
pracovních dnů od původního termínu plnění, považují se výsledky MONITORU za řádně 
zaslané. Smluvní strany se dohodly, že v případě požadavku objednatele na změnu e-mailové 
adresy pro zasílání výsledků MONITORU oznámí poskytovateli tuto změnu zaměstnanec 
objednatele zařazený do krajského úřadu ve funkci vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti, a to 
elektronicky na e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v tomto odstavci. 

b) zpřístupňovat na webových stránkách http://imm.newtonmedia.cz/kr-
moravskoslezsky/ a zpřístupňovat mediální archiv na webových stránkách 
http://mediasearch.newtonmedia.cz/. chráněných uživatelským jménem a heslem. 
Poskytovatel je povinen sdělit objednateli nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy uživatelská jména a přístupová hesla určená pro potřebu zaměstnanců 
objednatele. 

IV. 
Účel užití plnění 

1. Objednatel je oprávněn využívat plnění poskytovaná mu poskytovatelem dle této smlouvy 
pro potřeby Moravskoslezského kraje. Objednatel je oprávněn: 

a) provést instalaci APV na libovolném počtu počítačů používaných zaměstnanci 
Moravskoslezského kraje zařazenými do krajského úřadu, odboru hejtmana kraje 

b) výsledky MONITORU - výstupní data z APV vystavovat prostřednictvím vnitřní 
počítačové sítě INTRANET, přístupné ze všech počítačů používaných zaměstnanci 
Moravskoslezského kraje zařazenými do krajského úřadu, a poskytnout členům rady 
kraje a předsedům politických klubů. 

2. Objednatel není oprávněn postoupit či jinak předávat informace získané na základě této 
smlouvy třetím osobám a není oprávněn tyto informace bez písemného souhlasu 
poskytovatele dále šířit. Šířením se rozumí i veřejné vystavování článků nebo zpráv v síti 
INTERNET. . -

3. Objednatel si je vědom, že informace získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy 
mohou být předmětem autorského práva a zavazuje se je použít pouze k účelu 
stanovenému touto smlouvou. 
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v. 
Cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle této smlouvy je stanovena měsíčním 
paušálním poplatkem takto: 
paušální poplatek za poskytnutí licence v ceně monitoringu 
paušální poplatek za monitoring médií 5.600,- Kč/měsíc 
paušální poplatek za nalezené články a zprávy 1.500,- Kč/měsíc 
paušální poplatek za zpřístupnění elektronického mediálního archívu 2.900,- Kč/měsíc 
celková cena bez DPH 10.000,- Kč/měsíc 
DPH 19 % 1.900,- Kč/měsíc 
Cena celkem včetně DPH 11.900,- Kč/měsíc 

Paušální poplatek za nalezené články a zprávy je stanoven pro počet 1.500 článků a zpráv 
za jeden kalendářní měsíc. Jestliže se v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
skutečný odběr nalezených článků či zpráv odchýlí od stanoveného počtu minimálně 
o 20 % za jeden kalendářní měsíc, mohou se smluvní strany dohodnout na změně 
paušálního poplatku za nalezené články a zprávy, a to formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

2. Cena celkem včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je stanovena jako 
nejvýše přípustná za období jednoho kalendářního měsíce a zahrnuje odměnu 
poskytovatele a veškeré práce a náklady poskytovatele nezbytné pro řádnou a úplnou 
realizaci plnění dle této smlouvy. 

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je poskytovatel kceně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Poskytovatel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena bude hrazena vždy za jeden kalendářní měsíc zpětně. 

2. Podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
análežitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí 
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 242/2009), IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „Monitoring médií" 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu 
s či. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor kancelář hejtmana kraje). 
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3. Poskytovatel je povinen v souladu s § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit fakturu (samostatné zdanitelné plnění) 
nejpozději do 15 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění 
poskytováno. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doporučené prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit poskytovateli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí 
důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

vn. 
Sankce 

1. Nebude-li poskytovatel poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč,- za každý zjištěný případ. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

4. Ustanovení o smluvní pokutě se nevztahuje na případ poruchy při přenosu výsledků 
MONITORU nezaviněné poskytovatelem. 

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

vn. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž tři 
obdrží objednatel a jeden poskytovatel. 

3. Změnit nebo doplnit tuto,smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této smlouvy výslovně prohlášeny 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smlouva zaniká také jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
přičemž za podstatné porušení se považuje: 
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a) opakované neposkytování MONITORU ve stanovené době,

b) neuhrazení ceny objednatelem po druhé výzvě poskytovatele kuhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručení první výzvy.

5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli Částečně nebo v celém rozsahu písemně
vypovědět. Výpovědní doba Činí dva měsíce a začíná běžet dnem následujícím po dni
doručení výpovědi poskytovateli.

6. Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem
návrhu dojde druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Seznam periodik

10. Doložka platnosti právního úkonu dle §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 43/2160 ze dne 9.12.2009.

28. 12. 2000
V Ostravě dne VPrazedne...^..^

, ^ -5- ^S\

° p||§|i? ;^\

za objednatele
Ing. Jaroslav Palaš

hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
[Vígr.' Zvyj Pálkovou

námósíKyní hejtmana kraje

Ing. Martin Vobr
předseda představenstva



Příloha č.l 

SEZNAM PERIODIK 

CLI 
Celoplošné tituly včetně jejich regionálních mutací 

Aha!; Blesk (Blesk magazín); E15; Haló noviny (Haló magazín Pro Vás); Hospodářské 
noviny (BoutlQue, Exportér, ICT revue, IN magazín, Kariéra speciál, Proč ne?, Reality, 
Víkend HN, Zdraví - HN); Lidové noviny (Pátek Lidových novin); Mladá fronta DNES 
(Magazín Mladé fronty DNES, Ona DNES); Právo (Dům a bydlení, Magazín Práva, STYL); 
Sport (Sport magazín); SIP 

či.n 
v 

a) České regionální tituly 
Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Bulvár; CV týden; 
Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; 
Domažlický deník; Homér; Hornopočernický zpravodaj; Hradecký deník; Chebský deník; 
Chomutovský deník; Chrudimský deník; Jablonecký deník; Jičínský deník; Jihlavské listy; 
Jindřichohradecký deník; Karlovarský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský 
deník; Krkonošský deník; Kutnohorský deník; Liberecký deník; Listy hlavního města Prahy; 
Listy Prahy 1; Litoměřický deník; MECCA; Mělnický deník; Městem v pohybu; Metro 
(MEN/WOMEN only); Mostecký deník; Náchodský deník; Náš region; Nymburský deník; 
Orlický deník; Pardubický deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník - Plzeň-jih; 
Plzeňský deník - Plzeň-sever; Prachatický deník; Pražský deník; Příbramský deník; 
Rakovnický deník; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slánské listy; Sokolovský deník; 
Strakonický deník; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovská jiskra; 
Tachovský deník; Teplický deník; Turnovský a semilský deník; Týdeník Domažlicko; 
Týdeník Chebsko; Týdeník Karlovarska; Týdeník Klatovska; Týdeník Nymbursko; Týdeník 
Sokolovska; Ústecký deník; Zoom; Žatecký a lounský deník; ŽURNÁL pro Karlovarský kraj 

b) Moravské regionální tituly 

Blanenský deník; Brněnský deník; Brno Business; Bruntálský a Krnovský deník; Břeclavský 
deník; Dobrý den s kurýrem; Frýdeckomístecký a třinecký deník; Havířovský deník; 
Havlíčkobrodský deník; Hodonínský deník; Horizont; Hranický deník; Hranický týden; 
Jihlavský deník; Karvinský deník; Kroměřížský deník; Moravské hospodářství; 
Moravskoslezský deník; Moravskoslezský deník - Region Krnovské noviny; Moravský sever; 
NEW express; Nové Přerovsko; Novojičínský deník; Nový život - zpravodajský týdeník; 
Olomoucký deník; Opavský a Hlučínský deník; Pelhřimovský deník; Prostějovský deník; 
Prostějovský týden; Prostějovský večerník; Přerovský deník; Slovácké noviny - regionální 
týdeník; Slovácko - regionální týdeník; Slovácký deník; Sumperský a jesenický deník; 
Třebíčský deník; Týden u nás, Okresní noviny; Týdeník Bruntálský Region; Týdeník 
Frýdecko-Místecko; Týdeník Havířovsko; Týdeník Karvinsko; Týdeník Krnovské noviny; 
Týdeník okresu Nový Jičín; Týdeník Opavský a Hlučínský Region; Valašský deník; Vysočina 
- regionální týdeník; Vyškovské noviny; Vyškovský deník; Zlínský deník; Znojemské noviny; 
Znojemsko; Znojemský deník; Zïárský deník 
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CL III 
Ostatní tituly 

Ekonomické a politické 
Ekonom (Dotace); Euro; Finanční magazín; Finanční management; FP-finanční poradce; In-
Store Marketing; Marketing & Media; Marketing magazíne; Mezinárodní politika; 
MODERNÍ OBCHOD; Moderní řízení; Obec & finance (Veřejná správa online); Otázky & 
odpovědi z praxe; Parlament, vláda, samospráva; Parlamentní listy; Parlamentní zpravodaj; 
Podnikatel; Práce a mzda; Právní rádce; Profit; Prosperita (Madam business); Revue Sondy; 
Sign; Strategie; TREND marketing; Účetnictví v praxi; UNES; Výběr 

Průmysl a podnikání 
ASB; Bar Life; Czech Industry; Domo; Doprava a silnice; Dopravák; Dopravní noviny; 
Ekolist; ERA 21; EuroFirma; Fasády; Food Service; Hlásí se policie; Horeka; Hotel & Spa 
Management; HR Forum; HR Management; Interiér; Komora.cz; Konstrukce; Lastauto 
omnibus; Logistika; Nové bydlení; Noviny pro grafický průmysl; Obchodní týdeník; Odpady; 
PRO-ENERGY; Silnice a železnice; Stavba; Stavitel; Svět tisku; Systémy logistiky; T+T 
Technika a trh; Technický týdeník; Technologies & prosperity; 

Veřejná sféra a ostatní 
Moderní obec; Zdravotnické noviny (Lékařské listy); Zdravotnické noviny - ZDN; 

ČI. IV 
Televizní a rozhlasové pořady 

Č T I 
Zprávy 6:00; Zprávy 6:30; Zprávy 7:00; Zprávy 7:30; Zprávy 8:00; Zprávy 12:00; Otázky 
Václava Moravce; Týden v regionech - Praha; Týden v regionech - JM; Týden v regionech -
OS; Auto Moto Revue; Auto Moto Styl; Stop; Události v regionech - Praha; Události v 
regionech - Brno; Události v regionech - Ostrava; Černé ovce; Bílé ovce; Události; Branky, 
body, vteřiny; Reportéři ČT; 168 hodin; POKR; Zprávy 23:00 

ČT2 
Dobré ráno - Ostrava (Zprávy - Ostrava 06:00, Zprávy - Ostrava 06:3, Zprávy - Ostrava 
07:00, Zprávy - Ostrava 07:30, Zprávy - Ostrava 08:00); Dobré ráno - Brno (Zprávy - Brno 
06:00, Zprávy - Brno 06:30, Zprávy - Brno 07:00, Zprávy - Brno 07:30, Zprávy - Brno 
08:00); Události, komentáře 

ČT24 
Zprávy 6:00; Zprávy 6:30; Zprávy 7:00; Zprávy 7:30; Zprávy 8:00; Zprávy 08:30; Otázky 
Václava Moravce; Zprávy 12:00; Otázky Václava Moravce H.; Evropské události; Média a 
svět; Interview ČT24; Události v regionech; Události; Branky, body, vteřiny; Ekonomika 
20:04; Regiony; Investorský magazín; Zprávy 22:00; Události, komentáře 

TV NOVA 
Snídaně s Novou (Zprávy 6:00, Zajímavosti 6:20, Zprávy 6:30, Zajímavosti 6:50, Zprávy 
7:00, Zajímavosti 7:20, Zprávy 7:30, Zajímavosti 7:50, Zprávy 8:00, Zajímavosti 8:20); 
Volejte Novu; Odpolední Televizní noviny; Občanské judo; Televizní noviny; Sportovní 
noviny; Na vlastní oči; Střepiny 
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Prima TV 
Autosalon; Nedělní partie; Minuty regionu - Morava a Slezsko; Zprávy TV Prima; Sport TV 
Prima 

RTA (Regionální Televizní Agentura) 
Minuty regionu (Moravskoslezský kraj); Host dne - Téma dne; Zprávy z regionů 

Z l 
Zprávy v 7 

• Celostátní rozhlasové stanice 
v 

Český rozhlas 1 - Radiožurnál 
Ozvěny dne 7:00; Zprávy 7:00; Ranní interview 07:50; Ranní interview 08:50; Zblízka; Host 
radiožurnálu; Zprávy 12:00; Ozvěny dne 12:00; Dvacet minut Radiožurnálu; Ozvěny dne 
18:00; Radiofórum; Stalo se dnes 

Český rozhlas 6 
Zprávy 18:00; Názory a argumenty; Média v postmoderním světě; Člověk a obec; Zaostřeno 
na finance; Studio STOP 

ČRo - Rádio Česko 
Rozhovor na aktuální téma 08:08; Rozhovor na aktuální téma 09:08; Rozhovor na aktuální 
téma 10:08; Rozhovor na aktuální téma 13:08; Rozhovor na aktuální téma 14:08; Rozhovor 
na aktuální téma 15:08; Studio Česko 

Frekvence 1 
Zprávy 7:00; Zprávy 10:00; Zprávy 12:00; Rozhlasové noviny; Press klub 

Impuls 
Zprávy 8:00; Téma dne 8:05; Zprávy 13:00; Téma dne 13:05; Zprávy 18:00; Téma dne 18:05 

• Regionální rozhlasové stanice 

ČRo - Ostrava 
Události regionu 17:00 

ČI. V 
Internetové servery 

abclinuxu.cz; akcie.cz; aktualne.cz; blesk.cz; bleskove.centrum.cz; blisty.cz; blog.aktualne.cz; 
businessinfo.cz; businessworld.cz; ceska-media.cz; ceskenoviny.cz; iDNES.cz; 
computerworld.cz; connect.cz; ct24.cz; cz-industry.cz; ČRo - ostrava.cz; denik.obce.cz; 
ekonom.cz; ekonomika.iDNES.cz; eportal.cz; eprofil.cz; EU.iHNed.cz; euportal.cz; 
eurabia.cz; euractiv.cz; euro.cz; euserver.cz; expresdenik.cz; finance.cz; financninoviny.cz; 
fincentrum.cz; finexpert.cz ,̂  finmag.cz; FinWeb.cz; iHNed.cz; investujeme.cz; iHNed.cz; 
konstrukce.cz; kultura.iHNed.cz; kurzy.cz; lekarnici.cz; lidovky.cz; marketingovenoviny.cz; 
mediainfo.cz; neviditelnypes.cz; neziskovky.cz; notebooky.cz; nova.cz; novinky.cz; 
penize.cz; podnikatel.cz; politikon.cz; radiotv.cz; reflex.cz; sportovninoviny.cz; tyden.cz; 
volby.iHNed.cz; vzdelani.cz; webreporter.cz; zakony.iDNES.cz, zive.cz; zpravy.iDNES.cz 
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C1.VI 
Agenturní zpravodajství 

Zpravodajství ČTK 
všeobecný servis, ekonomický servis, souhrn zpráv (domácí; zahraniční; ekonomické; 
sportovní), zpravodajství v anglickém jazyce (Business News; Daily News) 

Zpravodajství Mediafax 
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