
Městský úřad Sedlčany
nám. T. G. Masaryka č. p. 32
264 80 Sedlčany
e-mail: mu@Jnesto-sedlcany.cz
www.mesto-sedlcany.cz

IČ: 00243272
Fax: 318692704

Tel.: 318822 742, 318822 582, 318822 682

V Sedlčanech dne 22. 12.2015
k našemu č. j.: T/24570/2015

Vážený pan
T. B.
155 00 Praha 5

Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Položený dotaz Č. 1:
1) Uzavřel váš subjekt v minulosti spolupráci se společností NEWTON Media, a. s. (IČ
28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
Odpověď k dotazu Č. 1:
Z rešerše dostupných archiválií lze konstatovat, že Město Sedlčany v minulosti neuzavřelo
žádnou Smlouvu s výše uvedeným subjektem ani si nesjednalo službu nebo dodávku
objednávkou.

Položený dotaz Č. 2:
2) Uzavřel váš subjekt v minulosti spolupráci se společností Anopress IT, a. s. (IČ 266
94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
Odpověď k dotazu Č. 2:
Rešerší dostupných údajů byla dohledána pouze úhrada faktury Č. 08/00/1321, která odkazuje
na smluvní ujednání s označením KN 050944, v částce plnění 14.280,00 [Kč] s DPH,
vystavená pro Městskou knihovnu Sedlčany; Č. dokladu 1397 (účtováno jako služby). Jiné
doklady k Vašemu dotazu ve spisovně MěÚ Sedlčany dohledány nebyly.

Položený dotaz Č. 3:
3) Uzavřel váš subjekt v minulosti spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a. s.
(IČ 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

mailto:mu@Jnesto-sedlcany.cz
http://www.mesto-sedlcany.cz


Odpověď k dotazu č. 3:
K tomuto případu byla dohledána Obchodní smlouva ze dne 16.6.2014 spolu s Přílohou č. 1
a Přílohou č. 2. a daňový doklad č. 1400210.

Dohledané písemnosti zasíláme (celkem 6 listů příloh).

S pozdravem

Ing. Vojtěch Hlaváček
tajemník MěÚ Sedlčany

VYVĚŠENO: 1/..:.«~/A!E
- --~_.

- 7 -01- 2016
SEJMUTO: ...............••...•.•• ;



Níže uvedeného dne, měsfce a roku uzavřeli

a

Město Sedlčany
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany, 26401, Česká republika
IČ: 00243272 DIČ: CZ00243272
Zastoupená: Ing. Miroslav Holzel
(dále jen Objednavatel)

Bisnode Česká Republika, a.s.
Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 - Stodůlky
IČ:63078201, DIČ: CZ63078201
Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddll S, vložka 3038
Zastoupen Ing. Davidem Farským, mlstopředsedou představenstva a Ing. Petrem
Molnárem, členem představenstva
Obchodnl konzultant: Ing. Martin Sliviak
(dále jen Bisnode)

Obchodní smlouvu
v souladu s ustanovenlm § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
zněnl (dále jen .smlouva" a .OZ").

I. Předmětem této Smlouvy je vzájemné plněni obou účastnlků této Smlouvy, resp. závazek
obou smluvnlch stran poskytnout si navzájem plněni specifikované v Příloze Č. 1 k této
Smlouvě, a to za sjednanou cenu.

II. Sjednanou cenou se rozuml konečná cena ve výši 43 700 Kč bez DPH (slovy:
čtyřicettřltislcsedmsst korun českých), ~e~~ bude oběma stranami vzájemně započtena. Na
fakturách bude zřetelně uvedeno "RECIPROCITA - NEPLAtTE".

III. Veškeré ceny jsou uvedeny na základě platných cenlků Sisnode a bez daně z přidané
hodnoty. K výsledné ceně bude připočtena zákonná výše DPH.

IV. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti
s ni, se řldl českým právem.

V. Smluvnl strany prohlašuji, že v plném rozsahu odkazuji na sjednaný text Smlouvy a ani jedna
z nich nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodnl zvyklosti. Smluvnl strany dále
při sjednáváni této Smlouvy vylučuji použiti § 1740 odst. 2 věta druhá, § 1740 odst. 3 OZ věta
první, § 1744 a § 1751 odst. 2 OZ, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde
k úplné shodě projevů vůle smluvnfch stran.

VI. Smluvnl strany se dohodly a výslovně prohlašuji, že ani jedna z nich nenl oprávněna
k jednostrannému postoupení Smlouvy jako celku. .

VII. Pro vyloučenI všech pochybnosti se smluvnl strany dohodly na vyloučení použití § 1978 odst.
2 OZ, který stanoví, že marné uplynuti dodatečné lhůty má za následek automatické
odstoupeni od smlouvy. Smluvnl strany se dále dohodly na vyloučeni použiti § 566 OZ a §
1752 odst. 2 OZ.

VIII. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze plsemnou dohodou smluvnlch stran ve formě
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami na jedné listině:

IX. Tato Smlouva se uzavlrá na dobu určitou od 16. 6. 2014 do 15.6. 2015.
X. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvnlch stran.

XI. Tato Smlouva je vyhotovená ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž Objednatel obdrží
jeden stejnopis a Sisnode obdržl dva stejnopisy.

XII. Nedflnou součást! této smlouvy jsou následujlel přílohy:
• Příloha Č. 1 - Plněni poskytované ze strany Objednatele a Sisnode
• Přlloha č-.2 - Podmlnky použiti produkty
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Praha, dne 16. 6. 2014

za Bisnode Ing. Petr Molnár

B~••
BI���� od. č••.••..•publl ������.��

Si""c"oon 2717/-1 1', �� 20 27~ 000 000 lÓo 6)018201
I~~00 p"h. ~ U, inr~bb.oÓ<A" Dle, CZ6l07Sl01
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Přiloha Č. 1- Plnění
1. Specifikace plněni Objednatele ve rSPěCh Bis~qde: . _

Datum Specifikace plněni . bez cDe~~ II _ .. __ ~cDe~~ __p~~n_~~~ ._
'<t -

o Il Kontaktnl osoba za Bisnode:
,- >~ Ruben Vančo, tel. +420737282 975,

.~ Reklama v časopisu 43 700 Kč 52 877 Kč marketing@bisnode.cz

Faktura bude vystavena do 14-ti dnů
po dodáni služby a bude zřetelně
označena poznámkou:
RECIPROCITA - NEPLAtTE .

•....:€_' E_L_'_K_O_V_Á_C_E_NA_. --'--_4,3 700 Kč J 52877 Kč

2 S Tk I ě r S· d ě h Ob' d ele:;pecl I aceJ?!.lJ n isno e ve pro..§Il c Je nat

Datum Specifikace plněni [ Cena J

r------ 1---. bez.Qf!:l
'<t
e-
o
<'I
C\l Analytická studie odvětvf -c~. Municipality 2014 43700
~
tÓ•..

- -
CELKOVÁ CENA 43700 Kč

52877

-~::t~::rk:sob-:- za ;bj~;:~~~:·- -- -I
Ing. Miroslav Hčtzel, tel. +420 736 264 I
655, email: holzel@mesto- I
sedlčany.cz I
Faktura bude vystavena do 14-ti dnů ;
po dodáni produktu a bude zřetelně
označena poznámkou:
RECIPROCITA - NEPLAnE

Cena
s DPH
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PříIohi\ Č. 2
Podrníriky použití produl tu

1 Blsnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5, JČ 63078201 (dále jen .Bisnode"). poskytuje timto uživateli
nevýhradnf, nepřenosné právo využlvat zakoupené Odvětvové srovnávacl analýzy (dále jen "Produkty") v souladu s těmito
Podmlnkami. Uživatel sml používat veškerá data obsažená v Produktech výhradně pro vnítřn! potfebu své organizace. Pouze na
vlastnlch webových stránkách sml uživatel zveřejnit svůj vlastní profii. Použiti Produktů či jejich části k catšímu prodeji neni možné bez
uzavřeni zvláštní smlouvy. Všechna práva. která nejsou uživateli vysloveně udělena v těchto podmínkách, mu nepřísluši.

2 Produkty obsahuji údaje o právnických osobách a o Iyzických osobách podníkajlclch. Produkty obsahuji pouze osobní údaje, které
byly shromážděny a zpracovány v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnlch údajů, v platném znénf (dále Jen
.zOOS"). Bisnode prohlašuje, že údaje zlskal z velejných seznamů nebo v souvislosti se svoji činnosti jakožto správce osobních údajů
v soutadu se ZOOS. V přfpadě, že uživatel využije Produkty pro dírekt marketingové účely, zavazuje se vždy postupovat v souladu se
ZOOS a zákonem Č. 480/2004 Sb., o některých službách informačnl společností, v platném zněnl, a to zejména v souladu s § 7
upravujlcim šlřenl obchodnlch sdělenI.

3 Uživatel bere na vědomi, že obsah Produktů je vlaslnictvlm Bisnode. Uživatel nesml koplrovat, přenášet či zpřístupnit v jakékoliv
formě Produkty nebo jejich části mimo svou organizaci. Uživatel je povinen zabránit jakěmukoliv zneužiti Produktů nebo jejich času
svými zaměstnanci nebo tfell osobou.

4 Uživatel bere na vědomi, že software použitý II Produktech Je vlastnlctvím Bisnode a obsahuje autorská práva, jež jsou předrněte
zákonné ochrany. Uživatel nesml dekompilovat, zveřejňovat ani prodávat [akýrnkoliv způsobem a v jakékoliv formě software, data ~
datové struktury, které Jsou součásti Produktů.

5 Bisnode se zavazuje dodat uživateli objednaný počet pravidelných aktualizaci Produktů. Bisnode se usilovně snažl o dodrženi
termínů jednotliVých aktualizaci Produktů. Ve výjimečných pfipadech si však vyhrazuje právo na rozumné zpoždění v zájmu kvality,
funkčnosti a úplnosti dat a software obsažených v aktualizaclch Produktů.

6 Bisnode se trvale snažl o co nejvyššl kvalitu a úplnost dat obsažených v Produktech. Bisnode však nenese odpovédnost za
správnost dat obsažených v Produktech ani za vhodnost využiti Produktů nebo Jejich části k zamýšleným účelům. Uživatel v této
souvislosti prohlašuje, že byl před objednánlm Produktů seznámen s jejich obsahem.

7 Bisnode nese odpovědnost za rozdlly ve funkčnosti Produktů vzhledem k dodané dokumentaci k Produktům. Záruka na vady
Produktů je platná do dodáni aktualizované verze Produktu. Nemá-li uživatel zakoupeny aktualizované verze Produktu, plati záruka
dle tohoto bodu v délce dvanáct měslců vždy od poslednl zakoupené verze. Bisnode nenese odpovědnost za jakoukoliv nesrovnalost.
chybu, přerušeni nebo zpožděni ve zpřístupněni Produktů či jejich aktualizaci způsobené nepřecpoktáoatelnýrrn okolnostmi mimo
působení Bisnode včetně (ale nejen) živelných pohrom, válečných akci, embarg, apod.

8 Bisnode nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv důsledkem použiti informaci obsažených v Produktech.

9 Uživatel nesml: pořizovat rozmnoženiny Produktů a dále je šfřit; půjčovat, pronajlmat, převádět získaná oprávněni či jiným
nepovoleným způsobem nakládat s Produkty; či obejit systém ochrany Produktů pomoci hesel pro instalaci.

10 Uživatel souhlasl s tlm, že v případě, že přes opakované plsemné upozorněni Blsnode neuhradl pohledávku Bisnode vyplývajici I

této objt:dllávky, může jej Rh;node zveřejnil v seznamu neplallclch firem, :I to po celou dobu až do provedeni úplné úhrady vzniklÓ" .
pohledávky.

11 Oostoupenf od závazné objednávky na Produkty nenl možně po instalaci nebo aktivaci přístupového hesla (Internet) uživatelem,
nebo po uplynut/lhůty sedmi kalsndářnlch dnů od data dodáni Produktu nebo přistupu k Produktu.

12 Uživatel bere tlmto na vědomi, že uvedeni e-mailoVých adres v zakoupených Produktech neznamená automatický souhlas jejich
vlastníků se zasflánim nevyžádaných nabldek. Uživatel se zavazuje postupovat při využlvánl těchto adres v souladu s platnou
legislativou.

13 Podpisem závazné objednávky a uvedenlm emallové adresy na objednávce uživatel souhlasl s lim, že mu Bisnode na tuto adresu
může maximálně jedenkrát měslčně zaslat krátkou zprávu s informacemi o novinkách v nabfdce Bisnode nebo jeho vlastnlků. Bisnode
nevyužije takto poskytnutou adresu k jiným účelům ani ji nepfedá žádnému třetímu subjektu. Uživatel má právo kdykoliv tento SVlJj
souhlas plsemně odvolat a jeho adresa bude neprodleně z databáze Bisnode pro zasilánl novinek vymazána.

dne

razitko a podpis odběratele
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ŇOVÝDOKLAD

Doklad číslo: ,i1$J~í'O~,1O
Variabilní sym'DOr.- ~1'40021 O

Bisnode Česká Republika, a.s.

Siemensova 2717/4
Praha 5 - Stodůlky
155 00 Praha 5

):
IČ 00243272

Sedlčany
GE Money Bank a.s.
19-700322684/0600

Město Sedlčany

náměstí T.G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Datum uskutečněni
zdanitelného plněni: 08.10.2014

Datum vystavenf: 08.10.2014
Datum splatnosti: 22.10.2014

----------~-----------------------------------------------------------------------
Fakturujeme Vám za zveřejněni reklamy v časopisu Radnice. "RECIPROCITA - NEPLAŤTE"

Zdanitelná plněni [Měrná jednotka] Množstvi Cena za jednotku Cena bez daně %daně

Reklama v časopisu 1,000 43 700,00 43 700,00 21,0

Cena bez daně Daň Cena včetně daně
43 700,00 9 177,00 52 877,00

-43 700,00 9 177,00 52 877,00

52 877,00 Kč.

Sazba (%]
21,00 .

Celková částka v Kč

Celková fakturovaná částka

t: ci rárnke: Zřízeno na základě Zákona o obclch č:
OJ ':'0/2000 Sb. a zapsáno ve statistickém lexikonu obci ČR
pod sp. zn. 541281,

Razltko a podpis:



faktura-daňov1 doklad

kpt. Jaroše 482 I

~F_i_r_ma__ j_e_z_a_p_6a_n_á_v__O_R_U__Mě_5_t_6k_é_h_O_S_O_U_dU__
1L

========2==6=4==8=o===s==e=d=1=č=a=n=Y=====================1I v Praze, oddíl B. vložka 7642 _

14/06/08 I
I

DOdavatellČ 26694484 DIČ CZ26694484

Anopress IT, a.s.

Nad Botičem 593/8
102 00 Praha 10
aIC: CITI CZ PX Citibank a.s.
čis10 účtu:8900079232 NSK:2600
IBAN:CZ79 2600 0000 0089 0007 9232

Číslo dokladu
ČS:slo smlouvy
Objednávka

08/00/1321
KN050944

Odběratel IČ 00243272 DIČ 00000000

M~stská knihovna Sedlčany

Pří j emce IČ OO243272 Dlr~~I~",;' lo~r"~,T.~ú~iW>r;;~IiCls~-;;;..dopoi;;;;:h
~lěstská knihovna S,edl<::any 8edl6any <D

kpt. Jaroše 482
264 80 Sedlčany

Do~lo 1 1 -06- 2008
!(\,. ~O/ PtS16/o8 -UkI,znak

Datum splatnosti

převodem
31/05/08
31/05/08

Forma úhrady
Datum vystavení dokladu
Datum uskut.zdaň.plněni
Konstantni s)~bol

Zpracoval

0308 i

předmět dodávky Pf1Toha:•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.••..••.•.•.•. ~oče - MJ DPH/MJCena/l·1J Ce 1 .s DPH!t·l,l

Anopress-Monitoring ON-LINE
Obdob! 5-8/2008

Rekapitulace
Zákl.sazba 19%

Základ DPH
12000.00

1.00 12000.00 2280.00 14280.00

DPH Zaok.DPH
2280.00 -0.00

Celkem s DPH
14280.00

Přílohy TTX

Celkem k úhrad~ Kč 14280.00
Č.Ú. org. kap. odd. par. pal. Ke
/Li tJCJ() ,lY- _~'L(/MD /

D ~1/t?{!. ř, ••••

. doi /--L-Placeno one ., Kč po plS , .

Č.Ú. org. kap. odd. par. po\. K·~
r/'2/cf?7 / y- f~~v

~1D jJ;):2;; j;";JjL 'j)}ji-' j:.;/ FY' ...-: /
D '7 "' •.................... , . . . . .. .

I r _., ',_ /7'·r.A!ý~//- Z'É4 --;'1 ic "'L __
P:r..;\:l.v G.18 . . . . . . . . .. \\" /, PO",PL, . . .. . .

Anopress IT, a.s.
Nad Botičem!~931 : 102 00 Prélhí3, 1(

Razít~b' .2~cQA2 ~ , Y.. 27?k342 073 !
f.. ·,clOn. ( , "t;;" ,~

. '(7~' ~~avv.J v·

Telefon Telerax


