Rada pro rozhlasové a televizní vysílám

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova tm/6,120 00 Praha 2
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: • 420 274 810 885
www.rrtv.cz

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")
a

Univerzita Karlova v Praze
Sídlo:
Ovocný trh 5,116 36 Praha 1
IČ:
00216208
DIČ:
CZ00216208
jednající:
PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., děkanem Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze na základě plné moci ze dne 5. března 2014 pod č.j. 705/2014IV.
Bankovní spojení:

Česká národní banka, č. ú.: 94-61023011/0710

(dále jen „zhotovitel")
Článek 1
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je dílo spočívající ve vypracování kvantitativně-kvalitativní obsahové
analýzy vybraných pořadů České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními volbami
2016 (dále též jen „dílo").

2.

Výsledkem díla zpracovaného zhotovitelem podle této smlouvy bude posouzení, zda ve sledovaných
rozhlasových a televizních programech v předvolebním vysílání nedošlo k porušení ustanovení § 31
odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání resp. zda
předvolební vysílání jako celek, i v rámci jednotlivých pořadů, dodržovalo zásady objektivního a
vyváženého informování.

3.

Analýza zpracovaná zhotovitelem podle této smlouvy
a. poskytne informace o tom, jaký prostor byl ve vysílání poskytnut jednotlivým kandidujícím
subjektům, resp. jejich zástupcům, a s jakými konotacemi
b. poskytne informace o tom, jak bylo pracováno s informacemi a se zdroji, zda byla důsledně
oddělována fakta a komentáře a jaká byla míra konfrontačnosti svědčící o možné ztrátě neutrality
či dokonce podjatosti
c. umožní komplexní vyhodnocení, zda program, resp. provozovatel vysílání, v rámci
předvolebního vysílání poskytl objektivní, vyvážený a nestranný obraz všech kandidujících

subjektů, resp. jejich představitelů.

4.

Předmětem díla zpracovaného zhotovitelem podle této smlouvy budou rozhlasové a televizní
publicistické, zpravodajské a diskusní pořady, a to jak speciálně připravené v souvislosti s konáním
voleb, tak standardně vysílané, v období čtyř týdnů předcházejících volbám (včetně prvního dne
konání voleb), přičemž do monitoringu budou zařazeny rovněž publicistické a diskusní pořady
s předvolební dramaturgií, přistoupí-li některý z provozovatelů k jejich zařazení do vysílání i
v období dřívějším než čtyř týdnů před volbami.

5.

V případě České televize se bude jednat o monitoring a následnou analýzu programů ČT 1 a ČT 24.

6.

V případě Českého rozhlasu se bude jednat o monitoring a následnou analýzu programů
Radiožurnál, Českého rozhlasu Plus a dále regionálních stanic: ČRo Brno, ČRo České Budějovice,
ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Region - Vysočina, ČRo Region - Praha a
střední Čechy, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Regina DAB Praha, ČRo Sever
a ČRo Sever - Liberec.

7.

Zhotovitel na základě monitoringu záznamu poskytnutého objednatelem vybere relevantní příspěvky
(rešerše) a po odsouhlasení objemu objednatelem provede zhotovitel kvantitativně-kvalitativní
obsahovou analýzu relevantních příspěvků.

8.

Okruh pořadů vysílaných před krajskými a senátními volbami 2016, které budou zhotovitelem
analyticky vyhodnocovány, nelze k datu podpisu této smlouvy stanovit. Přesný výčet pořadů, které
budou podrobeny kvantitativně-kvalitativní obsahové analýze, bude stanoven dodatkem této smlouvy
o dílo, který bude zhotoviteli předložen nejpozději 3. října 2016.

Článek 2
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

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

2.

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

3.

Záznamy pořadů, které jsou předmětem díla, zajistí pro zhotovitele objednatel sám na své náklady.

4.

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

5.

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

6.

Zhotovitel 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. Zhotovitel 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.

TV-

Článek 3
Cena a platební podmínky
1.

Cena za dílo je sjednána jako cena pevná a konečná.

2.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy:
a. rešeršovaný obsah krajských a senátních voleb 2016
b. analyzovaný obsah krajských a senátních voleb 2016

300 Kč bez DPH/ 1 h
1 500 Kč bez DPH/ 1 h

2.

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

3.

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

4.

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury nejdříve:
a. v den předání přehledu relevantních příspěvků (rešerší), které jsou odsouhlaseny objednatelem a
to na Částku odpovídající skutečnému počtu hodin rešeršovaného obsahu volebního vysílání a
ceně stanovené v odstavci 2.
b. v den předání hotového díla po jeho odsouhlasení objednatelem a to na částku odpovídající
skutečnému počtu hodin analyzovaného obsahu volebního vysílání a ceně stanovené v odstavci 2.

5.

Počet hodin rešeršovaného obsahu volebního vysílání nepřekročí 300 hodin.

6.

Počet hodin analyzovaného obsahu volebního vysílání nepřekročí 200 hodin.

7.

Splatnost faktury se sjednává v délce 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

8.

V případě, že faktura zhotovitele nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel
oprávněn j i do data splatnosti vrátit zhotoviteli. V takovém případě není objednatel v prodlení s
úhradou ceny za dílo. Zhotovitel je povinen odstranit vady vystavením nové faktury, přičemž doba
splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
Článek 4
Termín plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat
a. přehled relevantních rešerší obsahu krajských a senátních voleb k odsouhlasení do 1. prosince
2016
b. návrh hotového díla vč. popisu použité metodiky k připomínkám do 3. dubna 2017
c. hotové dílo po zapracování všech připomínek objednatele nejpozději do 28. dubna 2017

a to v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě nebo prostřednictvím datových
schránek
2.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli záznamy pořadů, které jsou předmětem díla do 14. října
2016

3.

Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli
a. svůj souhlas s přehledem rešerší nejpozději do 10ti pracovních dnů od jejich obdržení.
b. své připomínky a případné návrhy na doplnění díla nejpozději do 10ti pracovních dnů od
obdržení návrhu hotového díla

a to v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě nebo prostřednictvím datových
schránek
4.

Kontaktní osobou za zhotovitele je

JMÉNO, e-mail

5.

Kontaktní osobou za objednatele je

Mgr. Vilma Hušková, huskova.v@rrtv.cz

6.

Objednatel na žádost zhotovitele potvrdí převzetí díla.

7.

Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje jakoukoliv vadu.
Článek 5
Odpovědnost za vady

1.

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

2.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má hotové dílo v době jeho předání objednateli stanovené
v článku 4 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 zhotovitel povinen zahájit odstraňování
vady nejpozději v den následující po dni obdržení oznámení vady a vadu bezplatně zcela odstranit
bez zbytečného odkladu. Nesplní-li zhotovitel 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 zhotovitel povinen objednateli
v plné výši nahradit.

Článek 6
Ostatní ujednání
1.

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle termínů stanovených ve článku 4 této smlouvy má
objednatel vůči zhotoviteli 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 zhotovitel podstatně poruší své povinnosti
vyplývající pro něj z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit též
v případě nepodstatného porušení povinností objednatele uvedených v této smlouvě, pokud
objednatel 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
zhotoviteli. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení odstoupení zhotoviteli.
Článek 7
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z n 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.

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není

oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své
pohledávky za objednatele vůči pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ledaže jde o pohledávky
zhotovitele 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.

V

dne

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
(zhotovitel)

