
Dodatek čo 1 

ke smlouvě o poskytování a využívání informací ze dne 1. 8. 2000 

uzavřené mezi 

NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM 

se sídlem: 
IČO: 
bankovní spojení: 
zastoupeným: 

(dále jen "odběratel") 

a 

Jankovcova ti3 , 17004 Pr;lha 7 
49370227 
ČNB Praha I , č. ú. 30027-001 /0710 
Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace 

NEWTON INFORMA T10N TECHNOLOGY, SO ro 00 

se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupené: 

(dále jen "dodavatel") 

Politickych vězňů 10, 110 00 Praha I 
64580971 
001-64580971 
Komerční banka, a. S.o Praha 2, č. ú. 3656730237/0100 
Ing. Petrem Herianem, ředitelem společnosti 

I. Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření služeb v podobě pravidelných dodávek mediálních 
analýz. 

11. Specifikace plnění 

1. Periodicita a termín odevzdání analýzy 

Mediální analýzy bude dodavatel poskytovat odběrateli týdně (období: pondělí - neděle), a to 
vždy v pondělí do 17.00 hodin. Měsíční analýza s doporučením pro zlepšenílzvýšení 
medializace NKÚ bude odběrateli poskytována dodavatelem vždy za uplynulý měsíc a to 
první úterý v měsíci následujícím, do 17.00 hodin. Připadne-Ii tento den na státní 
svátek/den pracovního volna, bude mediální analýza zaslána první pracovní den následující 
po státním svátku/dni pracovního volna. 
Začátek analyzovaného období byl stanoven na 1. ll. 2006. 

2. Forma doručení 

Mediální analýza bude zaslána e-mailemnaadresu:radka.burketova(QJ.nku.cz. 



3. Formát: Word 

4. Struktura měsíční analýzy 
I. Klíčové výsledky 
2. Přehled medializace NKÚ 

2.1. Poměr hodnotově zabarvených příspěvků o NKÚ podle počtu a 
mediálního dopadu 

2.2. vývoj medializace NKÚ podle hodnocení 
2.3. Medializace NKÚ podle rozsahu příspěvku 
2.4. NKÚ ve skupinách médií pudle počtu příspěvků a mediálního dopadu 
2.5. Média infonnující o NKÚ podle hodnocení a rozsahu 

A) Medializace představitelů NKÚ 
B) Témata 
C) Kauzy 
D) Přehled negativních příspěvků 

Vždy po ukončení měsíce hude následující týdenní analýza rozšířena o měsíční Souhrn 
medializace NKŮ a doporučení pro další směřování aktivit NKÚ ve vztahu k médiím. Tento 
souhrn bude odběrateli zaslán následující den, tj. v úterý do 17.00 hod. 

3. Cena 

Cena týdenních mediálních analýz vč. Měsíčního souhrnu činí 35 000,- Kč měsíčně. K této 
ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. 

V Praze dne 13. prosince 2006 V Praze dne 13. prosince 2006 

Ing. Petr Herian 


