Smlouva o poskytování informací
dle Obchodního zákoníku

1. {Ilinek

Účastníci smlouvy
1.1

Anopress IT, a.s.
Se sídlem:

Nad Botičem 593/8, 102 00 Praha 10
26694484
CZ26694484
Bankovni spojení:
Citibank, a.s., číslo účtu 8900079232/2600
Jednající:
PhDr. Janem Kozlem, předsedou představenstva
Obchodní společnost zapsaná v OR II Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7642
dále jen "zpracovatel", na straně jedné.
IČ:
DIČ:

1.2

Česká republíka - Nejvy!!í kontrolní úřad
Se sídlem:
Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7
IČ:
49370227
Jednající:
Mgr. Markéta Kandráčová, ředitelka kanceláře prezidenta
dále jen .,objednatel", na straně druhé.

2. éláni!k
Předmět
Předmětem

smlouvy

této smlouvy je :

2.1

Závazek řádného poskytování služeb zpracovatelem. Rozsah a parametry služeb jsou
uvedeny v příloze č.1 této smlouvy.

2.2

Závazek řádně hradit sjednanou cenu za poskytované služby objednatelem.
3.

článek

Doba
3.1

Doba

plnění

plnění

a platnost této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou.
4.

článek

Cena
ceně.

Smluvní cena je

přesně

4.1

Objednatel a zpracovatel se dohodli na smluvní
specifikována v Příloze č.l této smlouvy.

4.2

Cena je splatná na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu zpracovatele.
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 28 zák. Č. 235/2004 Sb., o DPH ve
znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a
obchodního zákoníku. Sjednaná splatnost činí 15 kalendářních dní od data doručení
objednateli.

4.3

Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž
by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle
této smlouvy nebo dle platných právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 15
dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

4.4

V případě nedodrženi dohodnutého termínu plnění podle bodu 4.2 této smlouvy se
objednatel zavazuje zaplatit zpracovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den
prodlení.

4.5

Cena za denní monitoring je splatná bezhotovostním

4.6

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny v případě prodlení zpracovatele
s poskytováním služeb.

4.7

V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového
provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných
v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se posouvá
v případě vzniku rozpočtového provizoria na 15. den po uvolnění rozpočtových
prostředků pro rozpočtovou kapitolu objednatele, nejpozději však do 30. dubna
příslušného kalendářního roku. Objednatel je v případě rozpočtového provizoria
oprávněn podle svých rozpočtových možností stanovit v jednotlivých kalendářních
měsících, že část ceny za příslušné roční období se stává splatnou v daném
kalendářním měsíci, kdy trvá rozpočtové provizorium, a tuto část uhradit.

4.8

Faktura je splacena okamžikem odepsání fakturované
prospěch účtu zhotovitele.

4.9

Faktura bude obsahovat

číslo

způsobem měsíčně zpětně.

částky

smlouvy a údaje dle právních

oprávněn během

z účtu objednatele ve

předpisů.

4.10

Zpracovatel není
bez DPH.

trvání této smlouvy upravit dohodnutou výši ceny

4.11

V případě opakovaného nedodržení dohodnutého tennínu úhrady faktur zpracovatele
podle bodu 4.2 a bodu 4.7 této smlouvy má zpracovatel právo, po předchozí písemné
výzvě k uhrazení dlužné částky, přerušit poskytování služeb, a to až do okamžiku
připsání celé dlužné částky na účet zpracovatele, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
5.l1ánek

Práva a povinnosti smJuvních stran
5.1

Obě

smluvní strany se zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy
týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitosti smluvních stran a předm ětu
smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti
poskytovat informace podle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístu pu
k infonnacím ve znění pozdějších předpisů není touto smlouvou dotčena.

5.2

Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, b)
informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace
podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace O objednateli, které by mohly
z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této
smlouvy.

5.3

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení

těchto

informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací
v platnosti po dobu 5 let po ukončeni platnosti této smlouvy.

zůstává

5.4 Zpracovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter
infonnace, poskytnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití.

důvěrné

5.5 Zpracovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv objednatelem nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.
5.6

Povinnost zachovávat
infonnace:

mlčenlivost ,

o níž se

hovoří

v tomto

článku ,

se nevztahuje na

5.6.1

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
ustanovení tohoto článku ze strany zpracovatele,

5.6.2

které jsou smluvní straně známy a byly jí
těchto infonnací od druhé smluvní strany,

5.6.3

které budou následně smluvní straně sděl eny bez závazku
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

volně

k dispozici

ještě před přijetím

mlčenli vosti třetí

5.6.4 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
5.7 Za prokázané porušení ustanovení v tomto
požadovat náhradu takto vzniklé škody.

článku

má druhá smluvní strana právo

5.8 V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá
smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ
porušenÍ.
5.9 Objednatel není oprávněn poskytovat zpracovaný soubor informací ani jeho část třetím
osobám ~ tedy mimo organizaci objednatele. Vyjma následujícího: objednatel může
předáv at zpracovaný soubor infonnací nebo jeho část třetím osobám v zájmu svých
potřeb a bez úplaty.
5.10 Poruší-li objednatel ustanovení bodu 5.9, zavazuje se uhradit zpracovateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to v tennínu do 30 kalendářních
dnů od zjištění prokázaného porušení.
5.11

Zpracovat je dle ustanovení § 2 pís. e) zákona Č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

5.1 2 Objednatel dodá seznam

klíčových

slov v členění do jednotlivých témat.

5.13 V ceně je zahrnuto proškolení nejméně dvou zaměstnanců objednatele pro řádné čerpáni
služeb. Proškolení bude provedeno odborným pracovníkem zpracovatele v místě a
tennínu zvoleném objednatelem.
5.14 K SW ISA 2008 je poskytnuta objednateli nevýhradní licence na dobu trvání smlouvy
k jeho užívání a vždy do konce kalendářního roku, tj. v případě ukončení smlouvy
v průběhu roku je licence poskytnuta do konce kalendářního roku.Zpracovatel bude
poskytovat v rámci licence i nové verze software.
5. 15 První téma monitoringu bude chodit ve fonnátu rft v pracovních dnech do 8:00 hodin.
Druhé téma bude zpřístupněno na webových stránkách zpracovatele, s možností
vyhledávání od roku 1996.

5.16

Zpracovatel bude čtvrtletně zasílat aktuální seznam monitorovaných zdrojů. Prvotní
rozsah monitorovaných zdrojů je uveden v nabídce zpracovatele ze 3. srpna 2009.
Jednostranné vypuštění média ze seznamuje možné pouze z objektivních příčin , např.
jeho zánik.

6.

článek

Platnost, odstoupení,
6.1

výpověď

smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy j její Přílohy č. 1 oprávněnými
zástupci obou smluvních stran a bude účinná od I. ll. 2009. Smlouva pozbývá
platnosti:
a) zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce;
b) odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy;
c)

6.3.

výpovědí

jedné ze smluvních stran.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v
zákoně a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení §
345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem
pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost
dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.
6.3.1

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje neplnění
závazků spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po
splatnosti daňového dokladu (faktury).

6.3.2

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zpracovatele se považuje neplnění
závazků spočívající zejména v nedodržení termínů dodání denního monitoringu
delším než 3 pracovní dny, nefunkčnosti SW pro vytvářeni mediálních analýz,
v případě změny cen v rozporu s těmito podmínkami nebo realizace předmětu
smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy a nebo jiných závazných dokumentů
či právních předpisů.

6.4.

Právní úkon odstoupení od smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí
v něm být uveden konkrétní a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od
smlouvy zanikají všechna práva s výjimkou sankčních nároků a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek
plynoucích ze smlouvy za již poskytnuté služby.

6.5

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu, a to tak, že písemnou
výpověď doručí druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne
kalendáfuího měsíce následujícího potom, ve kterém byla doručena. Výpovědní lhůta
činí 2 kalendářní měsíce.

6.6

Součástí smlouvy (dle parametrů služeb) mohou být uživatelská oprávnění a soubory
hesel, jež umožňují objednateli přístup do objednávaných služeb. Tato hesla jsou dle
typu objednávaných služeb uvedena v příloze číslo 1 této smlouvy.

6.7

V případě odstoupení od smlouvy nebo její výpovědi objednatelem, má zpracovatel
právo na úhradu odměny již poskytnutých služeb.

6.8

V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od
smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od smlouvy j ako

celku anebo pouze ohledně jím určeného dílu pl nění (a to
takového, které se má uskutečnit teprve v budoucnu).

převzatého

anebo

7. llánek
Závěrečná

ustanovení

7.1

V případě, že poskytovatel dat (vydavatel) nedodá včas data zpracovateli, nebo je
nedodání dat způsobené živelnou pohromou, výpadkem proudu či j inou příčinou,
kterou zpracovatel nemohl ovlivnit. nenese zpracovatel za nedodání těchto dat
objednateli žádnou odpovědnost.

7.2

Pro případ prodlení zpracovatele s poskytnutím služby denní monitoring delším než I
hodinu bude stanovena smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za druhou a každou další
započatou hodinu prodlení sjednotlivým denním monitoringem, tj. za každý soubor
podle jednotlivých dotazů.

7.3

Pro

případ,

že denní monitoring nebude obsahovat

článek

v denících s celostátní

působností nebo ČTK, který by měl podle zadaných klíčových slov zahrnovat, vznikne

objednateli nárok na smluvní pokutu ve fonně slevy z měsíční platby za denní
monitoring, přičemž sleva bude činit I % z paušální měsíční ceny denního monitoringu
za každý takto do denního monitoringu nedodaný článek. Nárok na slevu z měsíční
ceny denního monitoringu musí objednatel uplatnit do 3 měsíců ode dne doručení
denního monitoringu.
7.4

Pro případ omezení rozsahu monitorovaných médií bez objektivní příčiny, např.
z důvodu neuzavření přísl ušné smlouvy, vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu
ve výši 1 OOO,-Kč za každé neoprávněně vypuštěné médium.

7.5

Pro případ nefunkčnosti archivace nebo vyhledávání mezi články zahrnutých do
monitoringu delší než 3 pracovní dny bude stanovena smluvní pokuta ve výši 500,-Kč
za čtvrtý a každý další započatý pracovní den nefunkčnosti uvedené služby.

7.6

V případě objednatelem nezaviněné nefunkčnosti softwaru poskytnutého pro
zpracování analýz je stanovena smluvní pokuta ve výši 5% z ceny za poskytnutí SW
za každý den nefunkčnos ti SW.

7.7

Právo na sankce podle předchozích ustanovení objednateli nevznikne, pokud
nesplnění povinnosti zpracovatele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti
objednatelem a dále v případě neodvratitelné události podle § 374 obchodního
zákoníku.

7.8

Objednatel je oprávněn podle svého uváženi započíst nárok na smluvní pokuty v celé
jeho výši oproti zpracovatelem fakturované ceně nebo nárok na smluvní pokutu
fakturovat samostatně.

7.9

Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením
s plněním závazků druhé smluvní strany.

7. 10

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu
škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

7.11

Zpracovatel odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení
Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné
výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

způsobené

7.12

Zpracovatel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není zatížen právy třetích
osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné
nároky ve prospěch třetích stran.

7.13

Zpracovatel prohlašuje, že monitoring médii a služby s ním spojené, poskytuje na
základě platných smluv s vydavateli, nakladateli, rozhlasovými a televizními
stanicemi a autory. Zpracovatel dále prohlašuje, že při poskytování svých služeb
dodržuje právní předpisy související s autorskoprávní ochranou.

7.14

anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a
číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy. Jiná ujednání
jsou neplatná.

7.15

Vztahy mezi smluvními stranami smlouvou výslovně neupravené se budou řídit
výzvou objednatele ze dne 21.7.2009, nabídkou zpracovatele ze dne 3.8.2009 a
česk)mi, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem v
platném znění, a v uvedeném pořadí.

7.16

Při rozhodování případných sporu, vzniklých ze závazkových
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

7.17

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zpracovatel a
dvě objednatel.

7.18

Zpracovatel a objednatel podepisují tuto smlouvu na dukaz toho, že s jejím obsahem
souhlasí.

Smlouvu lze

měnit

vztahů

založených

V Praze dn., ... srpna 2009

I

{.f
Kandráčová,

PhDr. Janem Kozlem,

Mgr. Markéta

Předsedou představenstva

ředitelka kanceláře

Anopress IT, a.s.
Nad Botičem 593/8. 10200 Praha 1(
tel.: 272 942 972.12X: 272942973
IC:26694484 DIC:CZ26694484

prezidenta

:......:-5I.:á republika

·'\\':i\y!Si kontrolnf úřad
Jankovcova 2
170 94 I'nIha 7
(37)

Příloha Č.

1

ke smlouvě o poskytování služeb

a) druh služby:

Anopress • Monitoring OFF-L1NE

b) obsah služby:

Typ

přeno su

dat:

Způsob doručení
Přístup

rtf, JSA formát, xml
dat: email, http, FTP

do onli ne archivu: možnost stáhnouVzobrazit 1 000

článků měsíčněl

každý

další článek á 6,·Kč bez DPH
Monitoring podle dvou sad k1íčových slov

c) cena:
- cena za měsíc 17 124,-

Kč vč.

DPH. V této

ceně

je zahrnuta i licence k užívání SW ISA

2008
e) kontaktní osoba
za zpracovatele: Mgr. Lucie koutníková, tel.: 272 942 972, email:
lucie.koutnikova@anopress.cz
za objednatele: ....... ... ...... . ........

o ••

0.0. 0' tel.: ...... . .......... "0' e-mail.: .

o •••••• • •••••••••••••

V Praze dne l .·.. . srpna 2009

Zpracovatel

Objednatel

I
I

I.'

"

i

PhDr. Janem Kozlem,
Předsedou představenstva

Anopress IT, a.s.
Nad Boličem 5931', 10200 Praha H
tel.: 272 942 972, fax: 272 M2 !73

IC;2 •• g"B' D,C;CZ2 •• g44B'

t'

Mgr. Markéta Kandráčová,
prezidenta

ředitelka kanceláře

Česká republika
Nejvyšší kontrolni úřad
Jankovcova 2
J70 QoI Praha 7

(37)

