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Ev. č. smlouvy: 19/137-0 
Smlouva o dílo 

 
Smluvní strany 

 
 
Česká republika – Úřad vlády České republiky 
 
se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  
 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO: 00006599 
DIČ: CZ00006599 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 4320001/0710 
kterou zastupuje: JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., ředitel Odboru komunikace o evropských  
záležitostech, e-mail: XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, na základě   
                                         interního předpisu 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú. 
 
se sídlem:  Španělská 10 
120 00 Praha 2 
IČO: 04512863 
DIČ: CZ04512863 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu272056796/0300 
kterou zastupuje: PhDr. Martin Buchtík, Ph.D., ředitel, e-mail: XXXXXXXXX,  
tel. +420 XXXXXXXXX, na základě jmenovací smlouvy 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla –šetření postojů občanů 

České republiky k evropské integraci a Evropské unii – a závazek objednatele dílo převzít 
za podmínek dále stanovených a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu dle článku III. 
této smlouvy. 

 
2. Provedením díla se rozumí realizace a následné předání výsledků šetření názorů občanů 

České republiky k evropské integracia Evropské unii, které bude splňovat následující 
požadavky: 

a. Bude provedeno na reprezentativním vzorku populace České republiky starší 18 let 
o velikosti min. 1.000 respondentů, 
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b. Bude provedeno metodou standardizovaných osobních rozhovorů proškolenými 
tazateli, 

c. Bude mít podobu písemné zprávy doplněné grafy a reprezentativními daty, jejich 
interpretací a doporučeními pro potřeby komunikace o evropských záležitostech, 

d. Bude vyhodnocovat relevantní socio-demografické (zejm. generační, věkové, 
vzdělanostní, regionální) a geografické (zejm. charakteristiky jednotlivých regionů 
ČR), přičemž bude vyhodnocovat trendy a souvislosti, 

e. Bude mít min. rozsah 30 stran (včetně všech tabulek,grafů, poznámkového aparátu, 
při velikosti písma max. 12 b) 

f. Bude zadavateli odprezentována na samostatné prezentaci v délce trvání min. 90 
minut, přičemž místo a čas prezentace budou určeny vzájemnou dohodou 
smluvních stran. 
 

 
Článek II. 

Doba plnění a způsob předání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30. listopadu 2019. 
 

2. Výsledné dílo bude objednateli předáno na hmotném nosiči ve strojově čitelném formátu 
(např. formát .docx).  
 

3. Objednatel je oprávněn k předanému dílu uplatnit připomínky ve lhůtě 5 pracovních dnů 
ode dne předání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky akceptovat, bez zbytečného 
odkladu zapracovat a upravené dílo zhotoviteli předat. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen předat dílo upravené dle připomínek objednatele 
nejpozději do 5 dnů od uplatnění připomínek. 
 

4. Po zapracování připomínek bude převzetí díla potvrzeno oboustranně podepsaným 
předávacím protokolem podle čl. IV. odst. 1. 
 

5. Na objednatele přechází nebezpečí škody na věci ve smyslu občanského zákoníku 
okamžikem převzetí díla podle odst. 3. 

 
Článek III. 

Cena a platební podmínky 
 

1. Celková cena za provedení díla včetně odměny za licenci dle čl. VII. této smlouvy je 
sjednána na 152.260 Kč bez DPH, tj. 184.235 Kč s DPH ve výši 31.975 Kč a je 
nepřekročitelná. 
 

2. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným 
plněním předmětu této smlouvy, tj. i činností a souvisejících výkonů, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, že 
jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy. 

 
3. Platba bude provedena na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude oboustranně 

podepsaný předávací protokol dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Tato faktura bude splatná 
min. 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení objednateli. Faktura zhotovitele musí 
obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních 
předpisů a evidenční číslo této smlouvy. 

4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se 
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tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

5. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele do 21 dnů ode dne 
obdržení úplné a správné faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Změnu účtu, na který je objednatel povinen hradit platbu, je zhotovitel oprávněn provést 
jednostranným písemným oznámením objednateli. 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsanýoprávněnými zástupci 

objednatele a zhotovitele.Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. 
 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění předmětu 
této smlouvy a řádně a v termínech splatnosti dle této smlouvy uhradit sjednanou cenu.  

 
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob 

provedení a soulad provádění díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a zhotovitel je 
povinen objednateli na požádání poskytnout rozpracované části díla dle této smlouvy ke 
kontrole. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, a 
že bude postupovat dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, 

které mohou mít vliv na provedení díla. 
 
6. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo bude zhotoveno v nejvyšší dostupné kvalitě tak, 

aby vyhovovalo potřebám objednatele a právním předpisům. 
 

Článek V. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené touto smlouvou.Zhotovitel dále 

odpovídá za vady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby. Zhotovitel za 
tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 6 měsíců, 
která začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 
 

2. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 
podmínkám této smlouvy, vyzve zhotovitele k odstranění vad. Zhotovitel bezplatně odstraní 
reklamovanou vadu nejdéle do 5 kalendářních dnů od obdržení výzvy k jejímu odstranění. 
O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 
 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů od stanoveného termínu, 
je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady 
s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. 
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5. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na 
uplatnění smluvní pokuty. 
 

6. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady: 
a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných 

vad či nedodělků, 

b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, 
že ztěžují či dokonce brání v užívání díla. 

 

Článek VI. 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu: 

a) smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý byť započatý den prodlení; 

b) smluvní pokutu v případě včasného nezapracování uplatněných připomínek dle čl. II 
odst. 3 nebo včasného neodstranění reklamované vady ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každý byť započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od 
podání zásilky k poštovní přepravě. 

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše 
náhrady škody nezapočítává. 

4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli, může zhotovitel po objednateli 
požadovat úrok z prodlení z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení ve výši 
podle zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle 
občanského zákoníku.  

 

Článek VII. 
Licenční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským 
zákonem popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a 
majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení 
povinností dle předchozí věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k 
jím pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 3 tohoto článku o dílo anebo jeho 
části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen 
„Předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této 
smlouvy objednateli pro území celého světa včetně České republiky nevýhradní 
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neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu 
trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu 
ochrany. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného 
nevýhradního práva k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez 
časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je 
oprávněn Předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným 
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona 
získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení 
licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas zhotovitele (ani autora) 
a objednatel není povinen postoupení licence nebo její části na třetí osobu zhotoviteli (ani 
autorovi) oznamovat. Toto právo objednatele k Předmětům ochrany podle autorského 
zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady Předmětů 
ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. Objednatel není povinen výše 
uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo upravovat a/nebo 
překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva objednatele zadat 
provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se 
stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce 
je součástí ceny díla dle čl. III této smlouvy.  

3. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je 
dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle 
této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla dle čl. III této smlouvy. Objednatel se tím 
stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv 
majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících 
z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského 
zákona, přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel jako dále 
postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám 
jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím 
osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále 
oprávněn nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na 
podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním 
autorům nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 
autorského zákona. Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, 
zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je 
na veřejnost pod vlastním jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení 
těchto úprav a modifikací třetím osobám. 

 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.  

2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

a) dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením od smlouvy 

i. stanoví-li tak zákon, zejména občanský zákoník nebo zákon č. 134/2016 Sb.,   
o zadávání veřejných zakázek, 

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení musí být učiněn vždy v písemné formě.  
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel hrubým způsobem nebo 
opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy, zejména 

a) je-li zhotovitelv prodlení s předáním díla o více jak 30 dní; 

b) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že 
rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je téměř jisté, že 
zhotovitel nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

c) v případě uvedeném v čl. V odst. 6 písm. b) této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu změny přesvědčení ve smyslu 
ustanovení § 2382 občanského zákoníku. 

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy a cena za dílo již byla objednatelem 
uhrazena, zavazuje se zhotovitel vrátit objednateli cenu za dílo do 30 dní ode dne doručení 
projevu vůle o odstoupení v plné výši.Pro případ pochybností o doručení projevu vůle 
o odstoupení se sjednává, že se takový projev vůle považuje za doručený druhé straně 
třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě. 

 

Článek IX. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 
písm. a) zákonač. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále pro účely tohoto 
článku jenom jako „zákon“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní 
smlouvy,jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají 
povinnémuzveřejnění postupem a za podmínek podle uvedeného zákona. 

2. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této 
smlouvy včetněvšech příloh a případných dodatků bude zveřejněno v registru smluv, 
postupem a za podmínek podle zákona. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registrsmluv 
je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 
vnitra,který slouží k uveřejňování smluv podle zákona a umožňuje bezplatný dálkový 
přístup. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v 
této smlouvěnepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze 
poskytnout nebo zveřejnit připostupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, tedy zejména obchodnítajemství (ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách,v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 412/2005 Sb.,o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v 
platném znění) a podpisem této smlouvy vyjadřují svůjvýslovný souhlas k jejich zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejněníprostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření tétosmlouvy. 

 

Článek X. 
Závěrečná ujednání 

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

dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. X. této smlouvy. 
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2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

3. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh, byly jakékoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy. 

4. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom 
bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány 
společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy. 

5. V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu pozbyde platnosti či 
účinnosti, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy, které 
zůstanou platné a účinné i nadále. Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí 
předmětné ustanovení novým ustanovením ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě 
tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního. 

6. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557občanského zákoníku (výklad contra 
proferentem). 

7. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků 
a příloh. 

9. Veškeré právní vztahy, které vzniknou z této smlouvy, se řídí právním řádem České 
republiky. 

10. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 obdrží 
objednatel. 

11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Praze, dne02.10.2019   V Praze, dne02.10.2019 
 
Za Českou republiku – Úřad vlády   Za STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú. 
České republiky       
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 

JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D. 
ředitel Odboru komunikace o evropských 
záležitostech 

PhDr. Martin Buchtík, Ph.D. 
ředitel 

 


