Vážená paní Bultmanová
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7

V Praze 1. února 2009
Věc: Úprava cen našich služeb na základě inflace

Vážená paní,
na základě zveřejněné roční míry inflace za rok 2008, která činí 6,3%, si dovolujeme od 1. února 2009 o tuto
sazbu zvýšit ceny našich služeb. Jedná se o navýšení, které i nadále zachovává reálnou cenu našich služeb na
loňské úrovni. Dovolte mi , abych využila této příleži tos ti a informovala Vás o novinkách ve vývoji našich
produktů a služeb.
Jedním z důležitých fakto rů, který bezesporu ovlivňuje zvyšování kvali ty našich služeb, je neustále se rOZŠiřující
portfolio zpracovávaných médií. V loňském roce jsme pružně reagovali na vznik nových periodik, do databáze
jsme zařadili více jak 70 nových zdrojů včetně internetů.
Rok 2008 byl pro nás plný významných událostí. V květnu proběhl v Praze pod záštitou exprezidenta Václava
Havla 42. kongres asociace monitorovacích agentur FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d' Extraits de
Presse). Organizátorkou květnového setkání byla společnost NEWTON Media. Akce se zúčastnilo 150 zástupců
monitorovacích agentur z více jak 40 zemí světa. Tématem kongresu bylo partnerství a důvěra mezi vlastníky
autorsky chráněných dat (vydavatelé, vysílatelé, TVR, internetové servery... ) a monitorovacími společ nostmi.
Dalším mezníkem byl červenec 2008. Společnosti NEWTON Media, a.s. a Mediasearch , a.s. zakládají dceřinou
společnost Admosphere, s.r.o., která se zaměřuje výhrad ně na poskytování kompletního monitoringu inzerce
v ČR (tisk, televize, rozhlas, internet, outdoor, instore, kina, OOH TV).
V listopadu vzniká spo l ečnost NEWTON Technologies, a.s., která se specializuje na systémy rozpoznávání hlasu.
Společnost využívá a dále rozvíjí hlasové technologie na základě exkluzivní Licenčn í smlouvy uzavře né s
Technickou univerzitou v Liberci.
Během

roku jsme pokračovali ve zkvalitňová ní stávajících produktů a služeb. V červnu jsme představili NlMS
(Media Monitoring Software) v novém designu , v červenci měli klienti možnost seznámit se s novými fu nkcemi
v IMM (Internet Media Monitoring). Kromě toho jsme nabídli produkty nové. Pružně jsme zareagovali na aktuální
globální a finanční krizi a v říjnu jsme spustili Monitoring hospodářské krize. Uživateli aktuálně každý den
poskytuje klíčové informace k jejímu přek len utí. Ke konci kalendářního roku jsme předsta v il i Europe Daily,
výběr nejdůležitějších č lánků na t éma Evropská unie.

NEWTON Media. 1$" Na P;tr. ~ _.,. 16831121. \4()OOP,aho' I +-420m 5-40201 (1 ...100). t .. +-420 us S40 Wl (I.,)
RegistI'IC~ ~ OR <.Ip" y IMs!Sl;e!lo .......00 v Pr.ze. oddI1 B. violka 124(6
It 181 68 356. Df( CZ 181 68 356

obcI00d0';.he~

(l

(~....-..i)

Pokud budete mít zájem podrobněji se seznámit jak s novými tak i stávajícími produkty, kontaktujte, prosím,
mne nebo kolegy z obchodního oddělení
(obchodni@newtonmedia.cz, teL: 225 540201).
Doufám, že náš krok přijmete s pochopením a naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i v letošním roce.

S upřímným pozdravem

Ing. Radka Kosová
vedoucí klientské podpory
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V Praze dne 1. února 2009

V souladu se Smlouvou o poskytování a využivání informaci ze dne 8 / 1/ 2000, uzavřenou mezi NEWTON
Media, a.s. a Nejvyšši kontrolní úřad , ustanovení článku 7 - Cenová doložka, dochází k úpravě ceny za
dodávání monit oringu médií z d ůvodu nárůstu inflace. Současně fakturovaná cena za dodávané služby j e 28903
Kč měsíčně a s účinností od 1.února 2009 se mění na novou cenu 30724 Kč měsíčně dle následujíci kalkulace:

Současná měs íční

Nárůst

cena celkem :

28903

Kč

bez DPH

inflace za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 - 6,3 %.

Nová cena, rozsah a sped fikace dodávky dle
Cena celkem

mě síčně :

Tuto novou cenu Vám dle
za měsíc únor 2009.

30724

čt.

Kč

předmětu plněni

výše uvedené smlouvy:

bez DPH

7 · Cenová doložka výše uvedené smlouvy poprvé

vyúčtujeme

Ing. Radka Kosová
vedoucí klientské podpory
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fakturou vystavenu

