
Dodatek č. 2 
smlouvě o 

Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, PSČ 702 18 Ostrava 
zastoupen: 

IČO: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1670676349/0800 

(dále jen „objednatel") 

2. NEWTON Media, a.s. 

Év! i£ S M L O l i Z i ' (LOPATKU) -4-

mfe zkr, odb. 

se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 
zastoupena: Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 
IČO: 28168356 
DIČ: CZ28168356 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2601942/0800 

(dále jen „poskytovatel") 

se dohodly na této změně smlouvy o poskytování monitoringu médií ze dne 28. 12. 2009, č. smlouvy 
objednatele 03169/2009/KŘ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2016 (dále jen „smlouva"): 

1. V čl. V smlouvy se odst. 1 mění a zní: 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle této smlouvy je stanovena měsíčním paušálním 
poplatkem takto: 

paušální poplatek za poskytnutí licence 
paušální poplatek za monitoring médií 
paušální poplatek za výstup monitoringu každou sobotu 
paušální poplatek za nalezené články a zprávy 
paušální poplatek za plné znění příloh deníků 

paušální poplatek za zpřístupnění elektronického mediálního 
archivu MediaSearch 
celková cena bez DPH 
DPH 2 1 % 
Cena celkem včetně DPH 

v ceně monitoringu 
7.400,- Kč/měsíc 
1.300,- Kč/měsíc 
1.500,- Kč/měsíc 
1.000,- Kč/měsíc 

2.900,- Kč/měsíc 

14.100,- Kč^měsíc 
2.961,- Kč/měsíc 

,7.061,- 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 poplatkuza nalezené články

a zprávy, a to formou písemného dodatku ktéto smlouvě".

IX.

i Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

_ Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel

a 1poskytovatel.

3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

1. 8. 2017.

••t Smiuvní strany shodně konstatují, že poskytovatel poskytoval objednateli služby MONITORINGU

v rozsahu dle čl. I bod 1tohoto dodatku již od června 2017. Smluvní strany se dohodly, že za takto

rozšířený rozsah poskytovaných služeb v uvedeném období uhradí objednatel poskytovateli navíc

částku 2.600,- Kč bez DPH, tj. 3.146,- Kč vč. DPH. Tato částka bude poskytovateli uhrazena spolu

s cenou za plnění dle smlouvy za měsíc srpen 2017.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č, 17/1428 ze

dne
18. července 2017.

V Ostravě dne V Praze dne

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman Moravskoslezského kraje

za poskytovatele
Ing. Petr Herian

předseda představenstva

led.a, a.s. v:
Na Pankráci 1683/127, K0 0u . -aha 4
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