V sou hu/u s 6' 169 zákona Č. 5/ J / 1991 Sb.. Obchm/ní uíkoník.
uza ,'ře/v níte uvet/eného dne. měsíce a roku smluvní .~tranv

NEJVYšSí KONTROLNt ÚŘAD
se sídlem: Jankovcova 63 , 170 04 Praha 7
IČO : 49370227
bankovni spojeni: ČNB Praha I, Ul. 30027 - 001 /0710
zastoupený: Karlem Bartoňkem, ředite l em publikačního odboru

(dále j en " odbtratel ')

•
NEWTON lNFORMATlON TECHNOLOGY, S.R.O.,
se sídlem v Praze I, Politick\"-ch vězňů 10, 11000

IČO: 64580971
DIČ : 001 - 64 58 09 71

-

bankovní spojení : Komerční banka, a , s " Praha 2, Č. u.: 365673023710100
zastoupená Ing, Petrem Herianem, ředitelem spo lečnosti

(dále jen "dodavatel ")

smlouvu o poskytování a využívání

1.

informací

PŘEDMtT SMWUVY

Ptedmětem smlou"y je závazek dodavatele poskytovat odběrateli p l nění způsobem. ve l h ůtách a za podmínek
touto smlouvou stanoven~'ch a závazek odběratel e zaplatit dodavateli za jeho činnost odměnu a poskytnout
neZb}1nou součinnost .

2. SPECIFIKACE PLNtNt
I , P l něním pod le této smlouvy se rozumí zejména \I)'Ivá.fení souboru píscmn)'ch a elektronicl0'ch ilúonnací
S obsahem a ve struktute zadané odběratelem (MONITOR). a to na základč monitorodni médií u,"eden~'ch
\" bodě I pří l ohy. a jeho posk)1o\"áni. spolu s dalšími souviscjicimi službami. odbčratc l i ,

2, Plněním podle této smlou\)' se též rozumí
I ) 7.álohování elektronické podoby v)'Slcdk-u monitoru.
2) ucho\'ayani originálních podkladu.
3) technické zajištěni pfccL1\'aní ,~'sledku MONITORU,

3, Pfesna specifikace ostatních náležitosti plněn í dod:l\'atclc. I,cjména zpusobu
dat tvořících MONITOR. je určena \' příloze smlou"y.

poSk~lo, 'ání.

ronmitu a struktury

3. LHŮTY A DOBY PLNtNÍ

Dodavatel se zavazuje poskj1nout aktuální podobu monitoru v písemné a elektronické podobé. ve struktutc.
tcnnínech a čase. které jsou specifiko\'ány v přílozc této s mlou ,,~·.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

I. Dodavatel prohlašuje. že má právo posk}10\'at infonnace a slutby. ktcré jsou
smlouvy.

2. Dodavatel je

zodJXlvědný

ptcdmětcm plnění

za to. že rozsah a podmínky pl ně ní jsou v souladu s touto smlou\'Ou a její

podle této

přilohou .

3. Dodavatel neodJXlvídá 7..a zpoždění nebo za nedodání inťormací a služeb. které jsou součástí plnění. pokud sám
nezpiisobil příčinu prodlení nebo poru~ní závazku (tzn. zejména zásahy vyšší moci. například porucha
ptcnosových tras. v)'»adek el. proudu apod.).
4. Dodavatel se zavazuje držet tuto smlouvu ve všech ohledech jako
zájmu odběratele vymezený výbě rovými témat)" podlc přiloh)'.

důvěrnou

a

nesděloval

ttelí

Slraně pfedmět

5. PRÁVA A POVINNOSTIODBtRATELE

I. Odběratel má pravo využívat
smlouvou ajejí pňlohou .

plnění

poskytované mu dodavatelem v rozsahu a za podmínek stanovených toulO

2. Odbtratel se zavazuje nCJXlstoupit ani jinak neptedat poskytnuté informace ani jejich
zejména jc dále nešítit bez písemného souhlasu dodavatele.
3. Odběratel si je vědom, že ínfonnace obsažené v MONITORU mohou b51
a zavazuje se je použít pouze k účelu smlouvou stanovcn)'m.

části

pted.mětem

tfet ím osobám.

autorského práva

se zavazuje bez prodlení pMstoupít na zdůvod něnou \')'ZVU dodavatele k závazků m t)'kajícím se
infonnací. pokud jsou 1)10 povinnosti pfedmčtem smluvních zá "azků doda\'atele jako zpracovatele
informaci primárních poskytovatelů uvedcnj'ch v bodě I. pfiJohy.

4.

Odbě ra tel

neší ře ní

6. DOMtNA OODAVATELE

I. Za

plnění

podle léto smlou\)' pňsluší dodavateli

odměna .

2. V)'še odměny se fídi ustanovením bodu 4. přílohy,
3. Odměna jc spolu s DPH splatná na úče t dodavatele na zákl adě daňového dokladu \)'sla\'cného doda"atelcm.
jehož splatnost je I ~ kalendátních dnu odc dne doručení. TakO\~10 da ňo\")' doklad \~'sta\"Í doda\"atel vždy
bczprostfed.ně po skončeni kalendátniho měs í ce. ve klerém bylo plnční posk~1o\'áno .
~ . Úrok z prodlcní v prípadě nel..aplacení odmeny činí 0.05% denně z nezaplacené částky .

7. CENOVÁ DOLOŽKA
I. Dod,l\'alel je opravnén s Úči nnost í od I. 1. ka7.dcho k:llcnd.ífniho roku béhclll tr" jni lélO smlou\) ' upra\'it
dohodnutou \"~'~i ceny o miru inflace za ptcdchozí kalcmi.:ífní rok.

2. Míra roční inflacc budc stanO\'cna na I.ákladč údaju Z\'ctcjnč n~'ch tcsk~ 1l1 stati stick~m út<ldclll.

3. Za učclcm aktualizace ceny podle rotní mí ry inflace oznamí dodavatel odbčrate li novou cenu pla tnou pro dan~'
rok píse mně ncjpozději do 15. 2. daného kalendářního rok u. Takto stanovená "j.~ ceny bude no\·ě sjednanou
cenou platnou s účinností od I . I . daného kalendářního roku.

8. ZÁ.VtREČNÁ USTANOVENi

I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s učinnDStí ode dne podpisu smlouvy. Smlouvu může kterákoli" ze
smlu"ních stran písemně vypovědět. V}"-pDvědní lh ů ta je dvo umčsíční a počíná běžet prv ního dne následujícího
kalendářního mčsíce od data doru{:eIÚ výpovědi druhé smluvní stra nč.

2. Změ ny nebo dodatky této smlouvy mohou b}"1 upraveny pouze písemnou formou .
3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, fídí se prá\'ní poměry mezi stranami výslovnč neupravené
obchodním zákoníkem. na jehož použiti pro závazkový vztah se obč smluvní strany dohodly v souladu
s ustanovením § 262 odst. I obeh. zákoníku.

-'. Nedíl nou součást této smlouvy (voň její pň l oha. popňpadě její písemné dodatky.
vytvátcny na 7..ákladě písemné dohody obou sIlŮuvIÚe h stran.
5. Obě smluvní stran)' prohlMují. že si
6. Smlouva

přečetly

všechna ustano\·e ní této smlouvy.

rozumějí

Pň lohy

jim a souhlasí s nimi .

se \yhoto\'Uje ve dvou originálech. z ruchžjeden obdrtí doda\"atel a jeden odbčratel .

7. Smlouva nab}'Vá plaUlOS(i okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne I. 8. 2000

v Praze dne

smlouvy jsou

I. 8. 2000

dodavatel

Příloha

ke

smlouvě

o poskytování a využívání informací ze dne 1. 8. 2000
uzavřené

mezí

NEJVvššiM KONTROLNiM Ú ŘADEM
se sídlem:
1(:0'
bankovní spojení '
zastoupeným:

Jankovcova 63 , 170 04 Praha 7
49370227
ČNB Prnha I, Č . Ú. 30027-001 /0710
Karlem Bartoňkem , ředitelem publikačního odboru

(dále jen ., odběratel"')

a
NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, S. R. O.,

se sídlem v Praze I, Politick)'ch vězňů 10, 11000
IČO: 64 58 09 71
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2 ,
zastoupenou Ing. Petrem Herianem, ředitelem spo l ečnosti

Č.

tl. : 3656730237/0100

(dále jen "dodavate/'")

K provedení shora uvedené smlouvy se v)'še uvedené strany dohodly takto:

1. Seznam monitorovaných periodik v elektronické podobě
• Celoplošné tituly:
Blesk; Haló noviny; Hospodářské noviny; Lidové noviny: Mladá fronta DNES ; Právo: Slovo; Sport; Zemské
noviny
•

Regionální tituly:

Benešovský deník; Berounsk}" deník; Boleslavs~' deník; Brněnsky a jihomoravsk)' den; Českobudějovické
Jisty: Českokrumlovské listy: Českolipský deník: Děčínsk)' deník: Deník Chomutovska: Deník Jablonecka;
Deník L i toměřicka; Deník Lučan: Deník Mostecka: Deník Směr: Domažlick)' denik; Hanácký a
středomoravský den. Hradecké nuviny; Hradecké novíny; Chebský dt:ník: Karlovarské noviny: Kladt:nsk)'
deník; Kladno-příloha; Klatovsk)' deník: Kolínsk)' deník: Krkonošské noviny: Kutnohorský deník; Libereck)'
den: Libereck)' kraj: Listy Jindřichohradecka : Listy Pelhřimovska: Listy Písecka: Listy Prachaticka: Listy
Strakonicka: Mělnick)' deník: Metro: Moravskoslezsk)' den; Naše Opavsko: Nedělní noviny: Nové
přerovsko: Noviny Chrudimska: Noviny Jičínska: Noviny Náchodska: Noviny Vysočiny: Olomouck)' den:
Orlické noviny: Ostravsk)' den; Pardubické noviny: Peníze a my Jč: Plzeň - peníze a my: Plzeňský deník:
Polabské listy: Příbramský deník: Rakovnick~' deník: Region - Bruntálsk~" : Region - Fr")'decko - Místecko:
Region - Havířovsko : Region - Karvinsko: Region - Krnovské noviny: Region - Opavsk~' a Hluéínsk~" :
Region - Šumpersk~' a Zábřežsk~' : Region - T~'deník okresu No~' Jičín: Region - Valašské noviny: RegionT~'deník Ostrava: Rokycansk~' deník: Rovnost : Sever sport: Severní Čechy: Severočeské noviny: Sokolovsk~'
deník : Stfedni Čechy: Svoboda: Táborské listy: Tachovsk~' deník: Ústeck~' deník: Ústeck~' kraj : Večerník
Praha: Zlínské noviny

•

Ostatní tiruly:

100 + I: Architekt; AutoEXPERT: AutoProfi; Autostyl: AutoTIP: Bankovnictví: Banky a finance: Blesk
magazín ; Computer; Connocl!; CM Profit; Daně a právo v praxi: Daňov)' zpravodaj: Ekonom: Energie;
Euro; Hobby magazín; Holel Revue; Chatař a chalupář ; Chip; Integrace: Květy; Logist ika : Magazín Mladé
fronty DNES; Magazín Práva; Marketing a média; Materiály pro stavbu: Mlad~' svčt : Moderní obec ;
Moderní řízení ; Mzdy a personalistika v pra.xi: Nedělní Blesk; Network Computing; Obchodní věstník:
Obchodník: Palek Lidov}'ch novin; Prakticka žena; Pu ls: Rádce pro rodinné finance: Refl ex: Respekt: Ring:
Stavba: Stavitel; Story: Svět Hospodářství; Svět motoru : Technik; T)'den; T)'deník Televize: Účetn ictví ;
Vlasta: Xantypa: Zemědělec

• Televizní a rozhlasové
ČT I
ČT 2:

Nova :
Prima:
TV3 :

pořady :

Černé ovce; Dobré ráno s ČT (vybrané reportiže) ; Fakta; Klekánice: Na hraně: Přísně veřejné ;
Události; Události plus; V pravé poledne: Večerníky
21; Ekonomický t)'deník; Klub Netop)T: Pro a proti ; Sněží
7 čili sedm dní; Kotel: Na vlastní oči ; Občanské judo; Právě dnes : Právě teď: Snídaně s Novou
(vybrané reportai..e); TeleviZIÚ noviny
Denik; K věci!; Minuty regionu; Nedělní partie
Expres· zpravodajství

Ozvěny dne 7.00, Ekonomické Informace, Ranní poznilmka. Ozvěny dne 8.00, Zprávy 8.30,
Dopolední blok 9.00 - 11.00, Ozvěny dne 12.00, Dva na jednoho, O kom se mluví,
Motoristická revue, Odpolední blok 14.00· 17.00. Radiofórum, Ozvč n ydne 18 .00
Frekvence I: Tiskov)' klub
RSE:
ZpraV)', Udá10sti a názory
BBC:
Svět o sedmé; Dobré ráno s BBC: Svět o jedné: Svět před pátou: Svět o osmé

Radiožurnru:

•

Zpravodajství ČTK:

Všeobecný servis:

Politika (domácí i zahraniční) ; Bohemika; Právo a krimi : Spo l ečnost, životní styl,
zajímavosti, kuriozity; Kultura a uibava; Parlament, státní správa; Sociální problémy:
Zdravotnictví; Životru prostředí; Odbory, prace za mzdu : Počasí : Náboženství, vira,
vyznání, kulty; Školství; Monitor tisku: Věda a technika: Zbraně: Databáze o Evropské
urúi; KatastrofY; Sport

EkonomickS"' servis: Burzy kapitálové (akciové) ; Burzy komoditni : Burzy peněžní: Firmy: Makroekonomika:
Peněžnictvi. banky, spořitelny , fondy: Těžba a zpracování nerostu a rud: Obchod:
Doprava; Strojírenství, elektrotechnika: Služby, turistika. zá.bavní průmysl: Energetika:
Zemědělství ; V)'Toba potravin, napojů a tabáku: Chemický. farmaceutický, guma:
Stavebnictví. stavební hmoty, nemovitosti: Spoje, telekomunikace: Hutnictví ,
zpracováni kovů ; Textilní, oděvní a kožedč ln ~' průmysl: Dřeva řsk~' a papirensk)"'
průmys l: Bižuterie, sklo a keramika: Počítače. informační technologie: Média. reklama
Souhrn zprav:

•

Domácí: Zahraniční: Ekonomické: Sportovní

Internetové servery

http ://

\\'\\w. idnes .cz. www.mobil .cz. w\\'\\".isdn .cz. \\'\\w.ccskenoviny .cz. pes .cunet .cz.
blisty .intcrnct.cz, svet.namodro.cz

2. Zadání výW:rového tématu:

Věs tn í k

NejV)'šší kontrolní ůřad, NKÚ, v jakémkoli slovním spojení (např. činnost NKÚ, prezident NKU.
NKU a pod.).

3. Formát a struktura dat:
a) Denní

pře hled

všech zpráva

článků

nalezen)'ch k zadanému tématu v mediích uvedcn)·ch v

bodě

I. této

přílohy.

b) Plná

měni

vybran)'ch zpráva

č lánků

ze souboru speci fi kovaného v předehozi m odstavci.

Tyto ůdaje ve v)'še uvedeném fonná.tu a struktuře s uvedením data, zdroje a autora budou připravovány ke
stažení na FTP serveru ftp.ncwton.cz denně do 8.00 hod. V případ ě techniek~·ch problémů se spojením na
stranč dodavatele budou data poslána na di sketě kurýrní službou na adresu odbě ratele , popřípadě po
oboustranné dohodě smJuvních stran jin}m způsobem.
c) Webimport
Údaje ve výše uvedené struktuře, avšak i mimo zadané téma, s uvedením data, zdroje a autora budou
zpřístupněny denně na adrese http ://search.newton.cvmedmonlnku.asp . Data budou k dispozici minimálně
I rok zpětně . Přístup bude proveden uživatelským jménem a heslem .
jméno: veteska
heslo: j h38ns
4. Stanovení vý§e
Na
I.

odměny

zákJadě č lánku

6 smJouvy se odměna dodavatele stanoví takto:

Denní monitoring médií :

Paušál za monitoring tisku
Paušál za monitoring databází tTK
Paušál za monitoring TV a rozhlasov)'ch pořadů
Paušál za monitoring intemetov)'ch serveru
Paušál za monitoring celkem
Sleva 10 %
Paušál za monitoring médií vč . slevy 10 %
Cena za nalezené č lánky a zprávy - paušál do 250
Celková měsíční cena
Sleva 30 % **
Celková cena vč. slevy 30 %
DPH 5%
Celková cena včetně DPH
•

Pokud by ,"-"' ttcch po sobč nis.kdujiclch mk;k.'kh po..Yi nal~Z«lS·~'h
t~o

3.900,- KU mě, .
1 . 700 , -Kč / mčs.

/ měs.
0,- Kč
9. 100,- Kč / měs .
910,- KUměs .
3.500,-

Kč

8 . 1 90.-Kč / měs .
čl.lměs .

č l3nků

*

3.820,- Kč / měs .
12.010,- Kč / měs .
3.603,- KU měs .
8,407,- Kč / mě"
420,40 Kč / měs .
8.827,40 Kč / měs .

ptesaho,... l 360. do<;la'·3td J"

opr';,",,~'1I

na vmnout odb«ald i nýkni

p.o.utilni pl a.tby .

•• Plalidoll.l2. 2001.

2.

Webimport

Tato služba je do 300
3.

P říležitostný

článku měs íčně

monitoring na

zák l adč

každ~·

další

článek

6. -

jcdnorázov\"ch dotazu

Praze dnC(Z'000

(" 1
V

zdarma. za

')

cena dohodou

V

Praze dne 1. 8. 2000

. . h,...
,<<t...........................
. - 'é-----ratel

Kč

dod;l\"(llc1

