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V souladu sc zákonem č. 513 /1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

UNIVERZITA PARDUBICE,
se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČO: 00216275 
DIČ: 248-00216275
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Pardubice, č. ú. : ........................ 
zastoupená: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem

(dále jen odběratel)

a

NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s. r. o.
se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 10, 110 00 
IČO: 64 58 09 71 
DIČ: 001 -64 58 09 71
Spisová značka : C. 40857 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha 2 , č. ú.: ............................ 
zastoupená Ing. Petrem Herianem, ředitelem společnosti.

(dále jen dodavatel)

tuto

Smlouvu o poskytování a využívání informací

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat odběrateli plnění způsobem, ve lhůtách a za 
podmínek smlouvou stanovených a závazek odběratele zaplatit dodavateli za jeho činnost odměnu, 
uhradit vzniklé náklady a poskytnout nezbytnou součinnost.

2. Specifikace plnění

1. Plněním dodavatele dle této smlouvy se rozumí vytváření souboru elektronických informací 
s obsahem a ve struktuře zadané odběratelem (MONITOR), a to na základě monitorování celoplošného 
a regionálního periodického tisku, zpravodajských a publicistických pořadů televizního a rozhlasového 
vysílání, internetových zpravodajských serverů a zpravodajských agentur, a jeho poskytování, spolu 
s dalšími souvisejícími službami, odběrateli.

2. Plněním dle této smlouvy se též rozumí:
1) zálohování elektronické podoby výsledků MONITORU,
2) technické zajištění předávání výsledků MONITORU.

3. Přesná specifikace plnění dodavatele, zejména co se týká rozsahu a obsahu, formy, způsobu 
poskytování, formátu a struktury dat tvořících MONITOR, je určena v příloze smlouvy.

3. Lhůty a doby plnění

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout v čase uvedeném v příloze smlouvy aktuální podobu monitoru 
v elektronické podobě ve struktuře specifikované v příloze této smlouvy.



2. Odběratel může v případě poruchy při přenosu dat požádat dodavatele o opakované doručení dat. 
Pokud dodavatel neobdrží písemnou výzvu k opakování dodávky dat do dvou dnů od původního 
termínu dodávky specifikovaném v příloze této smlouvy, považují se data za řádně doručená.

4. P ráva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že má právo poskytovat informace a služby, které jsou předmětem plnění dle 
této smlouvy.

2. Dodavatel je zodpovědný za to, že rozsah a podmínky plnění jsou v souladu s touto smlouvou 
a jejími přílohami.

3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo za nedodání informací 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.).

4. Dodavatel neodpovídá za kvalitativní stránku informací tvořících obsah MONITORU, zejména za 
jejich pravdivost a úplnost.

5. Dodavatel se zavazuje nesdělovat třetí straně předmět zájmu odběratele vymezený výběrovými 
tématy dle přílohy.

5. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel má právo využívat plnění poskytovaná mu dodavatelem pouze pro svou vnitřní potřebu.

2. Odběratel se zavazuje nepostoupit ani jinak nepředat poskytnuté informace ani jejich části v jakékoli 
podobě třetím osobám, zejména je dále nešířit bez písemného souhlasu dodavatele. Šířením se rozumí i 
veřejné zpřístupnění článků nebo zpráv v síti internet.

3. Odběratel si je vědom, že obsah a struktura MONITORU jsou chráněny právy podle autorského 
zákona. Užití obsahu MONITORU nebo jeho částí nad rámec vnitřní potřeby odběratele je 
neoprávněným zásahem do práv chráněných autorským zákonem, za který odběratel odpovídá bez 
ohledu na zavinění a této odpovědnosti se nemůže zprostit.

4. Odběratel se zavazuje bez prodlení přistoupit k povinnostem týkajícím se nešíření informací, 
vyplývajících ze smluvních závazků dodavatele jako zpracovatele informací a primárních 
poskytovatelů, zejména vydavatelství periodického tisku, tiskových agentur, provozovatelů televizního 
a rozhlasového vysílání, provozovatelů internetových zpravodajských serverů.

6. O dměna dodavatele a úhrada nákladů

1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli odměna.

2. Konkrétní výše odměny je určena v příloze smlouvy.

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. Daňový doklad vystaví 
dodavatel k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění poskytováno. Poslední den 
v měsíci bude dle platných právních předpisů o dani z přidané hodnoty považován za den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4. Úrok z prodlení v případě nezaplacení odměny činí 0,05 % denně z nezaplacené částky.



7. Cenová doložka

1. Dodavatel je oprávněn upravit dohodnutou výši odměny o míru inflace za předchozí kalendářní rok.

2. Míra roční inflace bude stanovena na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za 
předcházející rok. Zvýšení bude účinné od prvního dne měsíce následujícího po tomto zveřejnění.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy. Smlouvu může 
kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Dodavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud odběratel užije MONITOR nad rámec sjednaný 
touto smlouvou. Odběratel může od této smlouvy odstoupit, pokud mu dodavatel opakovaně nedodá 
MONITOR i přes předchozí písemné upozornění. Odstoupením končí účinnost smlouvy ke dni 
doručení odstoupení druhé smluvní straně.

3. Změny nebo dodatky této smlouvy mohou být upraveny pouze písemnou formou.

3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní otázky mezi stranami výslovně neupravené 
obchodním zákoníkem.

4. Nedílnou součást této smlouvy tvoři její přílohy. Přílohy smlouvy jsou vytvářeny na základě písemné 
dohody obou smluvních stran.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si přečetly všechna ustanovení této smlouvy, rozumějí jim 
a souhlasí s nimi.

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží dodavatel a jeden odběratel.

V Pardubicích dne 1. února 2004 V Praze dne 1. února 2004

dodavatel

NEW TON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1 
DIČ: 001-64580971 IČ: 64580971 (
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze C 40 
Tel. ......... ................ Fax: ........... . . .. ........



Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytování a využívání informací ze dne: 1. února 2004

uzavřené mezi:

UNIVERZITA PARDUBICE,
se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČO: 00216275 
DIČ: 248-00216275
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Pardubice, č. ú . : ........................ 
zastoupená: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem

(dále jen odběratel)

a

NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s. r. o.

se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 10, 110 00 
IČ: 64 58 09 71 
DIČ: 001-64580971
Spis . zn.: C. 40857 vedená u rejstříkového soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, a s. pobočka Praha 2 , č ú.: ............................
zastoupenou Ing. Petrem Herianem , ředitelem společnosti

(dále jen dodavatel)

Na základě ustanovení bodu 3 článku 2 a článku 3 smlouvy se výše uvedené strany dohodly na 
následujícím:

1. seznamu monitorovaných médií:

Periodika:

• Celoplošné tituly:
Blesk (Blesk magazín); Haló noviny; Hospodářské noviny (Víkend HN, Kariéra start); Lidové noviny (Pátek 
Lidových novin); Mladá fronta DNES (Magazín Mladé fronty DNES); Právo (Dům a bydlení; Magazín 
Práva); Sport (Sport magazín)

• České regionální tituly:
Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Českobudějovické listy; Českokrumlovské listy; 
Českolipský deník; Děčínský deník; Deník Chomutovska; Deník Jablonecka; Deník Litoměřická; Deník 
Lučan; Deník Mostecka; Deník Pojizeří; Deník Směr; Domažlický deník; Hradecké noviny; Chebský deník; 
Karlovarské noviny; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošské noviny; Kutnohorský 
deník; Liberecký den; Listy Jindřichohradecká; Listy Písecká; Listy Prachaticka; Listy Strakonicka; 
Mělnický deník; Noviny Chrudimská; Noviny Jičínska; Noviny Náchodská; Noviny Rychnovská; Noviny 
Svitavska; Nymburský deník; Orlické noviny; Pardubické noviny; Plzeňský deník; Příbramský deník; 
Rakovnický deník; Rokycanský deník; Sokolovský deník; Táborské listy; Tachovský deník; Ústecký deník; 
Večerník Praha; Listy hlavního města Prahy; Metro

• Moravské regionální tituly:
Moravskoslezský deník; Moravskoslezský deník - Bruntálský Region; Moravskoslezský deník - Frýdecko- 
Místecko; Moravskoslezský deník - Havířovsko; Moravskoslezský deník - Karvinsko; Moravskoslezský 
deník - Novojičínsko; Moravskoslezský deník - Opavský a Hlučínský Region; Moravskoslezský deník - 
Region Krnovské noviny; Naše Valašsko; Olomoucký den; Olomoucký den - Hranický týden; Olomoucký 
den - Moravský sever; Olomoucký den - Nové Přerovsko; Olomoucký den - Prostějovský týden; Rovnost;



Rovnost - deník pro Bmo-město a Brno-venkov; Rovnost - Nový život; Rovnost - Slovácko; Rovnost - 
Týden u nás; Rovnost - Vyškovské noviny; Rovnost - Znojemské noviny; Slovácké noviny; Vysočina - listy 
Pelhřimovska; Vysočina - noviny Havlíčkobrodska; Vysočina - noviny Jihlavska; Vysočina - noviny 
Třebičska; Vysočina - noviny Žďárska; Zlínské noviny; Hranický týden; Moravský sever; Nové Přerovsko; 
Nový život - zpravodajský týdeník; Prostějovský týden; Slovácké noviny - regionální týdeník; Slovácko - 
regionálni týdeník; Týden u nás, okresní noviny; Týdeník Bruntálský Region; Týdeník Frýdecko-Místecko; 
Týdeník Havířovsko; Týdeník Karvinsko; Týdeník Krnovské noviny; Týdeník okresu Nový Jičín; Týdeník 
Opavský a HluČínský Region; Týdeník Ostrava; Vysočina - regionální týdeník; Vyškovské noviny; 
Znojemské noviny

• Ostatní tituly:
100+1 zahraniční zajímavost; ABC; AD magazín; Architekt; ATM. Armádní technický magazín; Auto Car; 
Auto Exclusive; Auto TIP; AutoBusiness; AutoEXPERT; AUTOforum; Auto-moto speciál; AutoProfi; 
AutoRating; Bankovnictví; Bodycare; Brno Business; Computer; Computer design; Connect!; Convergence; 
Česká energetika; Česká hlava - Svět vědy; České stavebnictví; ČMN - České motocyklové noviny; Daně a 
právo v praxi; Děti a MY; Digi; Domov; Doprava a silnice; Dopravní noviny; e-biz; Ekolist; Ekonom; 
Energie pro život; Energy; Euro (E8); Font; Fotografie magazín; Golf; Hair a beauty; Horeka; Hotel Revue; 
Chatař & chalupář; Chip; Ikarie; Informatorium 3-8; Instinkt; In-Store Marketing; Interiér stavby; IT CAD; 
IT SYSTEM; Kadeřnická a kosmetická praxe; Konkursní noviny; Konstrukce; Květy; Lidé a země; Linda; 
Literární noviny; Living; Lobby; Logistika; Maminka; Marketing & Média; Marketing magazíne; Materiály 
pro stavbu; MF plus; Mladý svět; Mobility; Moderní byt; Moderní obec; Moderní řízení; Moderní 
vyučování; Můj dům; Mzdy & personalistika v praxi; Náhradní rodinná péče; Nedělní Blesk; Network 
Computing; Noviny pro grafický průmysl; Obchod Kontakt Marketing; Odpady; Osobní finance; Otázky & 
odpovědi z praxe; PanelStory; Parlamentní listy; Playboy; Pneu revue; Počítač pro každého; Popcorn; 
Postgraduální medicína;; Praktická žena; Právní rádce; Profit; Prosperita; Překvapení; Psychologie dnes; 
Puls; Realit (Finance a nemovitosti); Reality TRH; Reflex; Rescue Report; Respekt; Retail Biz; Ring; 
Sdělovací technika; Sociální péče; Softwarové noviny; Stavba; Stavitel; Story; Strategie; Supermoto; Svět 
koupelen; Svět kuchyní; Svět motorů; Svět tisku; Systémy logistiky; Šťastný JIM; T+T Technika a trh; 
Technický týdeník; Technik; The Blue Rose; Trucker; Tv Plus; TV Revue; Týden; Týdeník Televize; 
Účetnictví v praxi; UNES; Van & PICKUP; Vlasta; VTM; Výběr; ZBOŽÍ & PRODEJ; Zdravotnické 
noviny; Zemědělec; Zeměměřič (Geoinformace)

• Cizojazyčné tituly
Prager Zeitung; Prague Business Journal; The Prague Post; The Prague Tribune 

Televizní a rozhlasové pořady:

• Č T 1
Dobré ráno (Zprávy 6:00, Zdraví, Sport - beseda, Spotřebitelský servis, Věda, Zprávy 6:30, Trh, obchod, 
finance 6:36, Čeština, Za volantem, Náš host, Regiony -  české, moravské, Zprávy 7:00, Škola, Nové knihy, 
Zprávy 7:30, Trh, obchod, finance 7:36, Události týdne, Evropská unie, Zprávy 8:00), Týden v regionech 
(jižní Morava, Čechy); Špona; STOP; Večerníky (Čechy); Večerník plus (jižní Morava); Report (ostravský 
večerník); Na rozcestí; Jihomoravský večerník; Večerník plus (Čechy); Události; Události v kultuře; Branky, 
body, vteřiny; Evropské události; Klekánice; Fakta; U nás v Evropě; Události, komentáře; Bez obalu; Směr 
Evropa

• ČT 2
Evropa dnes; Černá, bílá; Černé ovce; Média; Týden ve světě; Události v ekonomice; Svět motorů; Krásný 
ztráty; Volte senátora; Události ve světě; Síto; Na hraně; Vertikála

• TV GIMI 
Minuty regionu

• TV NOVA
Snídaně s Novou (Zprávy 6:00, Zajímavosti 6:20, Zprávy 6:30, Zajímavosti 6:50, Zprávy 7:00, Zajímavosti 
7:20, Zprávy 7:30, Zajímavosti 7:50, Zprávy 8:00, Zajímavosti 8:20); Sedmička (7 čili sedm dní); Volejte 
Novu; Právě teď z regionů (kraj Vysočina, Jižní Čechy, Praha,); Televizní noviny; Sportovní noviny; Kotel; 
Na vlastní oči; Občanské judo; Střepiny



• TV Praha
Pražské minuty; Pražský deník

• Prima TV
Autosalon; K věci; Minuty regionu - Vysočina; Minuty regionu - Praha Nedělní partie; Zpravodajský deník

• Český rozhlas 1
Dnes v České republice; Ranní Radiožumál (Ozvěny dne 7:00, Zprávy 7:00, Ekonomické informace, Ranní 
poznámka Ivana Hoffmana, Vaše téma 7:45, Otázka dne, Svět kolem nás 8:35); Dopolední Radiožumál 
(Vaše téma 9:15, Ekonomický magazín, Otázka týdne, O všem s vámi, Pod kůži, ¡Žurnál, Zdraví 10:40, 
Host týdne, Trendy 11:35, Studio Evropa, Radiobedekr); Ozvěny dne 12:00; Zprávy 12:00; Týden v Česku; 
Týden ve světě; O kom se mluví; Motožurnál; Zápisník domácích zpravodajů; Odpolední Radiožumál (Vaše 
téma 16:15, Událost týdne, Host Jany Klusákové, Duel Radiožurnálu, Vaše téma 17:15, Jak se jim žije, 
Z burzy); Češi v Unii; Ozvěny dne 18:00; Radiofórum

• Český rozhlas 6
Zprávy 7:00; Zprávy 10:00; Média v postmodemím světě; Zprávy 15:00; Studio STOP; Zprávy 18:00; 
Názory a argumenty

• Frekvence 1
Zprávy 7:00; Zprávy 12:00; Rozhlasové noviny; Press klub

• BBC
Dobré ráno s BBC (Zprávy 6:00, Zprávy 8:00); Svět o jedné (Zprávy 13:00); Svět o páté (Zprávy 17:00); 
Interview BBC

• Impuls
Zprávy 8:00; Téma dne 8:00; Zprávy 13:00; Autoimpulsy; Téma dne 13:00; Zprávy 18:00; Téma dne 18:00 

Internetové servery:

auto.cz; autorevue.cz; blesk.cz; blisty.cz; ceska-media.cz; ceskenoviny.cz; doupe.cz; e-aukce.com; e- 
komerce.cz; Finance.cz; financninoviny.cz; fmcentrum.cz; grafika.cz; iDNES.cz; integrace.cz; ipoint.cz; 
isdn.cz; IT News; konstrukce.cz; lidovky.cz; louc.cz; lupa.cz; marigold.cz; mesec.cz; mobil.cz; mobilmag.cz; 
mobilmania.cz; mobiltest.cz; notebooky.cz; novinky.cz; otrokovicky-kuryr.cz; palmare.cz; penize.cz; 
pes.eunet.cz; prazskenoviny.cz; protext.cz; radiotv.cz; reflex.cz; sportovninoviny.cz; svethospodarstvi.cz; 
System NEWS; T+T News; technet.cz; volby.newtonit.cz; zive.cz; zpravodaj.cz

2. zadání výběrových témat:

Univerzita Pardubice plus související témata.

3. formátu a struktuře dat:

a) přehled všech zpráv a článků k zadanému tématu nalezených v celoplošných a regionálních zdrojích 
uvedených v bodu 1 této přílohy,

b) plná znění vybraných zpráv a článků ze souboru specifikovaného v předchozím odstavci.

4. lhůtě, době a místě plnění:

Data ve výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora budou zasílána denně (v pracovní dny) do 
9.00 hodin v elektronické podobě na adresy dle aktuálního seznamu odběratele.



/

Na základě ustanovení článku 6 smlouvy se odměna dodavatele stanovuje takto:

1. Denní monitoring médií:

Paušál za monitoring 4.000,- Kč / měs.

Cena celkem bez DPH 4.000,- Kč / měs.

K celkové měsíční ceně bude připočtena 22 % DPH dle platných právních předpisů.

2. Příležitostný monitoring na základě jednorázových dotazů
cena dohodou

V Pardubicích dne 1. února 2004 V Praze dne 1. února 2004

c litických vězňů 10, 110 00 Praha 1
C 001-64580971 IČ: 64580971 (1)

~"šno u rejstříkového soudu v Praze C 40857 
. ....... .. . . .. . . . .......Fax: ......... ................


