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V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

sídlo   Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 

identifikační číslo 70837627 

zápis v obchodním rejstříku 

zastoupena  JUDr. Ivanou Janů, předsedkyní 

(dále v této smlouvě jen „zadavatel")  

 

a 

 

MONITORA MEDIA s.r.o. 

sídlo           Viktora Huga 359/ 6, Praha 5, PSČ 150 00 

identifikační číslo 03980481 

daňové identifikační číslo  CZ03980481 

zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, spisová značka C 240838           

zastoupena Tomášem Bergerem, jednatelem 

(dále v této smlouvě jen „dodavatel") 

 

 

tuto 

 

Smlouvu o poskytování a využívání informací 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat zadavateli plnění 

způsobem, ve lhůtách a za podmínek smlouvou stanovených a závazek 

zadavatele zaplatit dodavateli za jeho činnost odměnu, uhradit vzniklé náklady 

a poskytnout nezbytnou součinnost. 

 

 

II. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

 

Plněním dodavatele dle této smlouvy se rozumí: 

 

1. Vytváření souboru elektronických informací (dále monitor médií), a to 

na základě monitorování zpravodajství ČTK, českého celoplošného a 

regionálního periodického tisku, zpravodajských a publicistických pořadů 

televizního a rozhlasového vysílání, internetových zpravodajských serverů 

a zpravodajských agentur, v němž nesmí chybět: ČT, TV Nova, FTV Prima, 

Český rozhlas, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, 

Metro, aktualne.cz, iDNES.cz, iHNed.cz, novinky.cz .  
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2. Zajištění předávání plného znění monitoru médií v elektronické podobě 

(přístupem do systému dodavatele nebo zasláním monitoru médií ve formátu 

.doc a .html), a to tím způsobem, aby byl v aktuálním znění k dispozici 

nejméně každý pracovní den do 9.30 hod. Zadavatel může v případě poruchy 

při elektronickém přenosu dat požádat dodavatele o opakované doručení dat.  

 

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 

 

1. Dodavatel je odpovědný za to, že rozsah a podmínky plnění jsou v souladu  

s touto smlouvou. 

 

2. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo za nedodání monitoru médií 

a služeb, které jsou součástí plnění pokud sám nezpůsobil příčinu prodlení 

nebo porušení závazku (tzn. zejména zásahy vyšší moci, například porucha 

přenosových tras, výpadek el. proudu, nedodání výchozích podkladů třetími 

osobami apod.). 

 

3. Dodavatel neodpovídá za kvalitativní stránku informací tvořících obsah 

monitoru médií, zejména za jejich pravdivost a úplnost. 

 

4. Dodavatel se zavazuje nesdělovat třetí straně předmět zájmu zadavatele 

vymezený výběrovými tématy dle přílohy. 

 

5. V případě prodlení zadavatele se zaplacením odměny trvajícím déle než  

14 dnů ode dne splatnosti odměny, je dodavatel oprávněn odepřít zadavateli 

poskytování plnění dle této smlouvy specifikované v čl. II., a to až do okamžiku 

úplného zaplacení celé dlužné částky zadavatele dodavateli. 

 

6. V případě prodlení dodavatele s dodáním monitoru médií nebo služeb dle čl. II 

této smlouvy nepřesahujícím 7 dnů je dodavatel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z částky roční odměny bez DPH, a to za každý den 

prodlení. 

 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE 

 

1. Zadavatel má právo využívat plnění poskytovaná mu dodavatelem pouze 

pro svou vnitřní potřebu a respektovat při jeho využívání všechny závazky 

převzaté podle této smlouvy i dané obecně závaznými předpisy, zejména 

autorským zákonem. 
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2. Zadavatel se zavazuje nepostoupit ani jinak nepředat poskytnuté informace 

monitoru médií nebo jejich části v jakékoli podobě třetím osobám, zejména 

není oprávněn je dále šířit bez písemného souhlasu dodavatele. Šířením se 

rozumí i veřejné zpřístupnění článků nebo zpráv v síti internet. 

 

3. Zadavatel si je vědom, že obsah a struktura monitoru médií jsou chráněny 

právy podle autorského zákona. Užití jeho obsahu, jakož i jejich částí nad 

rámec vnitřní potřeby zadavatele a mimo účel, pro který jsou jako souborná 

díla vytvářena, je neoprávněným zásahem do práv chráněných autorským 

zákonem, za který zadavatel odpovídá bez ohledu na zavinění a této 

odpovědnosti se nemůže zprostit. Smluvní strany považují účel, pro který je 

monitor médií vytvářen, jako dostatečně vymezený a definovaný touto 

smlouvou. 

 

 

V. ODMĚNA DODAVATELE A ÚHRADA NÁKLADŮ 

 

1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli odměna ve výši 113 700,- Kč bez 

DPH ročně, DPH 21 %, 137 577,- Kč vč. DPH. Odměna je splatná každý měsíc 

v částce 9 475,- Kč bez DPH, DPH 21 %, 11 464,75,- Kč vč. DPH. 

 

2. Změna nepodstatného kvantitativního rozsahu monitorovaných mediálních 

titulů ve smyslu nárůstu i úbytku nemá na sjednanou výši odměny vliv. 

 

3. Odměna je spolu s DPH splatná na účet dodavatele na základě daňového 

dokladu, vystaveného dodavatelem, jehož splatnost je 14 kalendářních dnů 

ode dne doručení. Takovýto daňový doklad může vystavit dodavatel vždy 

bezprostředně po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění 

poskytováno. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré daňové doklady budou zasílány poštou 

nebo elektronicky. 

 

5. Úrok z prodlení v případě nezaplacení odměny činí 0,05% denně  

z nezaplacené částky. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne bezprostředně 

následujícího po dni podpisu smlouvy. 
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2. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní 

lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Dodavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zadavatel užije monitoru 

médií nad rámec sjednaný touto smlouvou. Zadavatel může od této smlouvy 

odstoupit, pokud mu dodavatel opakovaně nedodá monitor médií i přes 

předchozí písemné upozornění. Odstoupením končí platnost smlouvy ke dni 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. Změny nebo dodatky této smlouvy mohou být upraveny pouze písemnou 

formou, jinak jsou neplatné. 

 

5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní otázky mezi 

stranami výslovně neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si přečetly všechna ustanovení této 

smlouvy, rozumějí jim a souhlasí s nimi. 

 

7. Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž jeden obdrží dodavatel  

a dva zadavatel. 

 

8. Dodavatel je seznámen s tím, že v souladu se zněním zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly u zadavatele, zjistí-li kontrolní orgán u zadavatele nesrovnalosti  

v dokladech souvisejících s touto smlouvou. 

 

 

 

 

V Praze dne: 1. 12. 2017      V Praze dne:    

 

 

zadavatel        dodavatel  


