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Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění mezi 

Smluvní strany: 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Sídlo: Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
IČ: 45251002 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 19223001/0710 

(dále jen „objednatel'") 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Sídlo: Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1 
ÍČ. 00216208 
DIČ: CZ00216208 
zastoupená: PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., děkanem Fakulty sociálních věd UK v 
Praze 
Bankovní spojení: KB Praha 1, číslo účtu.: 85033011/0100 
(dále jen „zpracovatel") 

Č l á n e k 1 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je výzkum mediální gramotnosti populace ČR. 

Základním východiskem studie je definice mediální gramotnosti, jak j i formuluje Směrnice č. 
2010/13/EU o Audiovizuálních mediálních službách, která říká: „Mediální gramotnost se týká 
dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání 
médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu 
obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační 
technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým 
obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat 
a pečlivě sledovat její pokrok. " 

http://www.rrtv.cz


Výzkum bude rozdělen do dvou etap, zvlášť pro osoby starší 15 let a pro osoby mladší 15 let: 

1. etapa - mediální gramotnost osob starších 15 let 
První etapa zahrnuje průzkum mediální gramotnosti obyvatel ČR, formou dotazníkového 

šetření na reprezentativním výběrovém souboru 1 000 osob starších 15 let (kvótní výběr 
s ohledem na pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště). Obsah dotazníku bude 
průběžně konzultován s objednatelem. Před začátkem šetření bude konečná verze dotazníku 
předložena objednateli ke schválení. 
Cílem této etapy je zmapovat úrovně mediální gramotnosti populace v ČR z hlediska vzorců a 
zvyklostí v užívání médií, intuitivního i vědomého organizování vztahu k médiím a kritického a 
reflektivního myšlení o médiích. Dotazník bude rozdělen do tří celků zaměřených na: 1) vzorce 
užívání a tvorby médií (12 - 15 otázek), 2) vnímání rolí médií ve společnosti (12 - 15 otázek), 3) 
znalost pravidel mediální produkce (12 - 15 otázek). 
Výstupy z první etapy budou objednateli odevzdány do 30. dubna 2016. 

2. etapa - mediální gramotnost osob mladších 15 let 
Cílem této etapy je zjistit, jak různé věkové kategorie dětí a mládeže do 15 let věku rozumějí 
médiím, jaká média a jakým způsobem používají a vytvářejí, jak vnímají rizika a příležitosti, 
které jsou s nimi spojené, a jaká je role druhých v jejich mediálním životě a gramotnosti. 
Výzkum bude zaměřen na osoby mladší 15 let a bude probíhat metodou ohniskových skupin, 
které budou strukturovány podle věku respondentů do tří skupin (předškoláci, mladší školní věk, 
starší školní věk). Pro každou věkovou kategorii budou realizovány tři ohniskové skupiny, 
celkem tedy devět ohniskových skupin. Předpokládaný počet účastníků na jedné ohniskové 
skupině je osm osob. Kritéria pro výběr škol, které budou požádány o spolupráci, stejně jako 
témata a struktura scénáře pro ohniskové skupiny budou průběžně konzultovány s objednatelem. 
Ohniskové skupiny budou moderovány výzkumníky podle scénáře předem schváleného 
objednatelem. 
Scénář ohniskových skupin bude rozvíjet následující tři oblasti: 1) vzorce užívání a tvorby médií. 
2) Reflexe dobrovolného a regulovaného užívání a tvorby médií a u školních dětí i vnímání role 
médií ve společnosti, 3) Vnímání, výklad a tvorba vybraných mediálních obsahů a u školních 
dětí i znalost mediálního průmyslu. 
S ohledem na zabezpečení ochrany osobních údajů bude se získanými daty nakládáno tak, aby 
byla zajištěna anonymita jeho účastníků. 

Výstupy z druhé etapy budou objednateli odevzdány do 30. srpna 2016. 

Výstupy pro objednatele 
Každá etapa výzkumu (1. dotazníkové šetření, 2. ohniskové skupiny) bude zpracována do 
následujících výstupů: 
a) Podrobná výzkumná zpráva, obsahující teoretické zarámování výzkumu, popis metody a 
realizace výzkumu, hlavní a podrobné závěry. 
b) Souhrn hlavních zjištění (ve formátu MS PowerPoint). 
c) CD nosič s datovým souborem z dotazníkového šetření a s přepisy realizovaných 

ohniskových skupin. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za dílo cenu sjednanou v článku 3 
této smlouvy. 



Č l á n e k 2 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zpracovatel se zavazuje provést dílo na svou odpovědnost a na své náklady. Dílo bude 
zpracovatel provádět v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy. 
Zpracovatel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zpracovateli při provádění díla potřebnou součinnost, 
zejména poskytnout zpracovateli včas veškeré informace nezbytné pro výkon sjednaných 
činností. 

3. Výkonem činnosti, která je součástí díla, může zpracovatel pověřit jinou odborně způsobilou 
osobu. Za výkon činností touto pověřenou osobou odpovídá zpracovatel stejně, jako by 
činnost prováděl sám. 

4. Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení její platnosti. 
Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, 
organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností objednatele, jakož i o 
všech skutečnostech týkajících se zákonem vymezené působnosti objednatele, které nejsou 
obecně známy a mají být podle vůle objednatele utajeny. 

v 

Č l á n e k 3 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo je sjednána jako cena pevná a konečná. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zpracovateli cenu za dílo dle této smlouvy: 

• 1. etapa studie - dotazníkové šetření (osoby starší 15 let) 305 000 Kč bez DPH 

• 2. etapa studie - ohniskové skupiny (osoby mladší 15 let) 166 000 Kč bez DPH 

• Celková cena za vypracování studie 471 000 Kč bez DPH 

K těmto částkám bude při fakturaci připočtena DPH podle aktuálně účinných právních předpisů. 

3. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zpracovatele nutné k provedení díla, včetně, 
nikoliv však výlučně, nákladů na potřebný hardware a software. 

4. Zpracovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den předání objednatelem 
odsouhlasených etap studie, přičemž každá etapa bude fakturována zvlášť. Splatnost faktury 
se sjednává v délce 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5. V případě, že faktura zpracovatele nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je 
objednatel oprávněn j i do data splatnosti vrátit zpracovateli. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo. Zpracovatel je povinen odstranit vady 
vystavením nové faktury, přičemž doba splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 
nové faktury objednateli. 

Č l á n e k 4 
Termín plnění 

1. Zpracovatel se zavazuje předat objednateli výstupy specifikované v článku 1 této smlouvy: 

- v případě 1. etapy studie nejpozději do 30. dubna 2016 



- v případě 2. etapy studie nejpozději do 30. srpna 2016 

a to v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo datových schránek a zároveň 
v jednom vyhotovení v tištěné podobě. 

2. Objednatel na žádost zpracovatele potvrdí převzetí díla. 

3. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje jakoukoliv vadu. 

1. Dílo má vady, jestliže provedené dílo neodpovídá podmínkám uvedeným v této smlouvě 
nebo v obecně závazných právních předpisech. 

2. Zpracovatel odpovídá za vady, které má hotové dílo v době jeho předání objednateli 
stanovené v článku 4 odst. 3 této smlouvy. 

3. Objednatel má nároky z vad uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku 

4. Bude-li objednatelem uplatněn nárok na odstranění vady, je zpracovatel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději v den následující po dni obdržení oznámení vady a vadu 
bezplatně zcela odstranit bez zbytečného odkladu. Nesplní-li zpracovatel svou povinnost 
uvedenou v předchozí větě, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit odborně 
způsobilou třetí osobou. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění vady odborně 
způsobilou třetí osobou je zpracovatel povinen objednateli v plné výši nahradit. 

1. V případě prodlení zpracovatele s předáním díla dle termínů stanovených ve článku 4 této 
smlouvy má objednatel vůči zpracovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% 
z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhrady škody. 

2. Smluvní strany nejsou povinny platit sjednané smluvní pokuty, jestliže k porušení jejich 
závazků dojde v důsledku okolností majících původ ve vyšší moci. Smluvní strany budou za 
případy vyšší moci považovat takové okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli povinné 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zpracovatel podstatně poruší své 
povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy 
odstoupit též v případě nepodstatného porušení povinností zpracovatele uvedených v této 
smlouvě, pokud zpracovatel nezajistí nápravu takového porušení ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě poskytnuté mu k tomu účelu písemně objednatelem. Odstoupení od smlouvy musí být 
písemné a musí být doručeno zpracovateli. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni 
doručení odstoupení zpracovateli. 

Č l á n e k 5 
Odpovědnost za vady 

Č l á n e k 6 
Ostatní ujednání 



Č l á n e k 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran zn í vyplývající, se řídí 
českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení, zejména pak příslušnými ustanoveními § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany sjednaly, že 
veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit 
vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České 
republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla objednatele. 

2. Zpracovatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zpracovatel není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zpracovatel není 
oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za objednatele vůči pohledávkám 
objednatele za zpracovatelem, ledaže jde o pohledávky zpracovatele vůči objednateli, které 
byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu. 

3. Neplatnost kteréhokoliv ujednání nemá vliv na platnost ostatních částí smlouvy nebo 
na platnost smlouvy jako celku. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž 
souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev 
svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle. 
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Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta sociálních věd 

Smetanovo-nábřeží 6 
110 01 Praha 1 
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