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Smlouva o dílo 
 

„Vyhodnocení postojů k inkluzivnímu vzdělávání“ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

 Jednající:    
 IČO: 00022985 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:   

 ISDS: vidaawt 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

 

2. Nielsen Admosphere, a.s. 

 Se sídlem: Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3 

 Zastoupený:  

   

 IČO: 26241226 

 DIČ: CZ26241226 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:  

 ISDS: er7e5ng 

 

 Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7364. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“): 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení formou 

průzkumu trhu realizovaného za účelem plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Vyhodnocení postojů k inkluzivnímu vzdělávání“.  

2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici Zadavatele a Zhotovitel v pozici 

Dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.  

 

II. Předmět Smlouvy 

Předmětem plnění dle této Smlouvy je vyhodnocení postojů k inkluzivnímu vzdělávání jako výsledku 
intervencí a podporovaných aktivit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen 
„OP VVV“), a to v souladu s Programovým dokumentem a jeho cílovou skupinou Veřejnost. Výsledky 
hodnocení budou zároveň představovat východiska pro hodnocení budoucích intervencí Operačního 
programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). 

V souvislosti s podporou inkluzivního (společného) vzdělávání z prostředků evropských fondů, 
konkrétně z OP VVV, je pro jeho hodnocení potřebné znát i postoje veřejnosti.   

Předmět plnění Smlouvy bude realizován formou dotazníkového šetření a vyhodnocením jeho 
výsledků v podobě jednoduchých popisných statistik. 

Parametry dotazníkového šetření  

• Kvótní výběr z dospělé populace ČR 

• Kvóty: věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, geografická lokalita (kraje), velikost obce 
bydliště 

• Velikost vzorku je nejméně 1000 úplně nebo téměř úplně vyplněných dotazníků + nad výběr 500 
osob žijící s dětmi ve věku do 18 let. Tzn. celkem 1500 úplně nebo téměř úplně (tj. s odpovědí 
na alespoň 90 % otázek) vyplněných dotazníků. 

• Sběr dat metodou CAWI 
• Dotazník je Přílohou č. 1 Smlouvy 

Znění dotazníkových otázek je možné v průběhu realizace veřejné zakázky změnit po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Důvodem změny je jejich optimalizace za účelem srozumitelnosti 
a výtěžnosti dat. 

Výstupy dotazníkového šetření   

• Datové soubory ve formátu SPSS s dvěma designovými vahami (pro reprezentativitu vzorku 1000 

a 1500 respondentů) a ve formátu .csv nebo .xlsx 

• Powerpointová prezentace s výsledky šetření v podobě popisných statistik 

• Technická zpráva obsahující mimo jiné způsob výběru a zdroj podkladů pro výběr, response     
rate a popis tvorby vah. 

Zhotovitel bude výsledky Objednateli prezentovat na osobním setkání, případně online setkání. 

Indikativní harmonogram 

• duben - květen 2022 – zahájení a ukončení dotazníkového šetření  
• květen - červen 2022 – zpracování dat a zaslání návrhové verze výstupů  
• červen - červenec 2022 – finalizace a akceptace výstupů  

Termíny uvedené v harmonogramu jsou indikativní a mohou být vzhledem k datu uzavření Smlouvy 
a reálným potřebám Objednatele ze strany Objednatele upraveny.  
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III. Místo a doba plnění 

1. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s předpokládanou účinností od dubna 2022 

a s předpokládaným ukončením k 31. 7. 2022. Místem plnění je Česká republika. 

2. Objednatel si v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhradil změnu závazku ze Smlouvy 
spočívající v prodloužení její účinnosti do 31. 12. 2022, jestliže dojde k posunutí reálného termínu 
uzavření Smlouvy za předpokladu, že nedojde k překročení celkové částky dle čl. IV odst. 1 
Smlouvy. 

3. Zahájení plnění dle této Smlouvy nastává bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Ukončení plnění z této Smlouvy nastává po akceptaci zprávy o vyhodnocení výsledků 
dotazníkového šetření Objednatelem. 

4. Všechny požadované výstupy budou Objednateli předloženy v odpovídajících termínech tak, aby 
mohly být řádně připomínkovány. 

5. Do 10 pracovních dní od doručení připomínek Objednatele k návrhu všech výstupů zpracuje 
Zhotovitel připomínky a upravené verze předloží Objednateli. Toto ustanovení je účinné až do 
řádného předání všech výstupů Objednateli a jejich konečného odsouhlasení.  

6. Zhotovitel předkládá Objednateli návrhy výstupů v požadovaných termínech elektronicky. Proces 
připomínkování je elektronický. 

7. Konečná verze výstupů, tj. verze, ke které nejsou ze strany Objednatele uplatněné další 
připomínky nebo výhrady, bude schválena Objednatelem a převzata zápisem (akceptačním 
protokolem) podepsaným zástupci Objednatele i Zhotovitele.  

 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Celková maximální cena za předmět Smlouvy v rozsahu plnění dle čl. II. této Smlouvy činí 
155 000 Kč bez DPH (slovy: sto padesát pět tisíc korun českých) bez DPH.  

 DPH ve výši 21 % činí 32 550 Kč (slovy: třicet dva tisíc pět set padesát korun českých). 

 Celková cena včetně 21 % výše DPH činí 187 550 Kč (slovy: sto osmdesát sedm tisíc pět set padesát 
korun českých).   

2. Dohodnutá cena za plnění dle bodu II. zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se zhotovením 
či realizací požadovaných výstupů.  

3.  Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zrealizovaný výstup po vzniku nároku na jeho zaplacení. 
Vznik nároku nastává na základě oboustranně podepsaného akceptačního protokolu. Objednatel 

se zavazuje zaplatit sjednanou cenu za poskytnuté výstupy na základě vystaveného daňového 
dokladu – faktury.  

4.  Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 

Občanského zákoníku. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené 

náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen 
doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 
12. prosince běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury 

z původních 30 dní na 60 dní. 

5.  Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby. 
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6.   Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na 
účet Zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu 
Objednatele a směřuje na účet určený Zhotovitelem. 

7.  Faktura bude označena názvem příslušného operačního programu (OP VVV) a registračním číslem 
projektu CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022973. Číslo projektu může být změněno dle pokynů 
Objednatele.  

8.  Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu 

platnosti této Smlouvy. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů uvedených v § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo dojde-li v průběhu realizace ke změně sazeb 
DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši. Za neměnný základ se považuje cena bez 
DPH. 

 

V. Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí tak, aby bylo 

dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat postupy, uvedené v nabídce do 
zadávacího řízení. Jakákoli změna metodiky, postupů, rozsahu a způsobu plnění oproti 
skutečnostem uvedeným v nabídce je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a zavazuje se po 
celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou práce prováděny přímo Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. Zhotovitel je 
povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv 
na provedení díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění předmětu Smlouvy včas (při dodržení stanovených 
termínů) a kvalitně (bez vad jakosti, množství, kompletnosti apod.). 

5. Zhotovitel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a řídit  
se jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem. Zhotovitel se 
zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu Smlouvy, které 
mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

6. Zhotovitel bude dostávat pokyny na jednotlivé úkony služby od kontaktní osoby určené 
Objednatelem. Tato kontaktní osoba je oprávněna zadávat, konkretizovat a upřesňovat 
požadovaná zadání na plnění předmětu Smlouvy.  

7. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné nebo v rozporu  

se zákonem a jinými právními předpisy, je povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit. 
Bude-li Objednatel přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat, má Zhotovitel právo: 

• požádat o písemné potvrzení pokynu, 
• přerušit poskytování služeb za předpokladu, že pokyny jsou v rozporu  

se Smlouvou nebo platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním 
orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. 

9. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících 
s poskytnutím služeb dle platných právních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli či oprávněným orgánům maximální možnou 
součinnost při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění Smlouvy hrazeno, předloží 
na vyžádání doklady vztahující se k předmětu Smlouvy a doloží další významné skutečnosti 
požadované Objednatelem či oprávněným orgánem. Zhotovitel umožní Objednateli 
či oprávněným orgánům výkon práva kontroly do roku 2033, po kterou  

je povinen zajistit i archivaci dokumentů.  

11. Zhotovitel je povinen provést likvidaci osobních údajů o respondentech, kteří se účastnili šetření 
a jejichž osobní údaje není nezbytné archivovat, a to neprodleně po převzetí a odsouhlasení díla 
Objednatelem. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli podílet se na jakémkoli terénním šetření, které bude 
realizováno v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

 

VI. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace  
a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu Smlouvy, jakož 
i poskytnout veškerou potřebnou součinnost; zejména stvrzuje pravdivost údajů, které Zhotoviteli 
v souvislosti s jeho činností dle této Smlouvy poskytl, a je srozuměn s následky poskytnutí 
nepravdivých a neúplných informací poskytnutých pro plnění dle této Smlouvy. 

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout a zajistit nezbytnou spolupráci. 

3. Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby 
konzultací s pověřenými pracovníky Zhotovitele.  

4. Objednatel se zavazuje zajistit v případě potřeby účast pověřených pracovníků Objednatele na 
dohodnutých setkáních se Zhotovitelem. 

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli pro účely plnění Smlouvy veškerou potřebnou dokumentaci 

k provedení šetření, a to před jeho zahájením.  

 

VII. Důvěrnost informací  

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při poskytování služeb dozví, 
a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně publikované). 

2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro splnění předmětu této 
smlouvy, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo osob zapojených do 

šetření, včetně respondentů, a to na základě doložených pokynů Objednatele (dále jen „údaje“). 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností 
přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak GDPR porušil. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany. Zhotovitel nezapojí 
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do zpracování údajů žádné další osoby mimo svých pověřených zaměstnanců a zajistí, aby se jeho 
pověření zaměstnanci, oprávnění zpracovávat údaje, zavázali k mlčenlivosti.  

4. S ohledem na opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování, o nichž je řeč v předchozím odstavci, se 
Zhotovitel zavazuje přijmout opatření vyjmenovaná v čl. 32. GDPR, přičemž zároveň přihlédne ke 
stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu 
zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob.  

5. Zhotovitel bude Objednateli bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností 
Objednatele, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti 
ohlašovat případy porušení zabezpečení údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 GDPR, povinnosti 
oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 GDPR, 

povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR a povinnosti provádět 
předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR, a že za tímto účelem Zhotovitel zajistí nebo přijme vhodná 
technická a organizační opatření dle předchozího odstavce, o kterých ihned informuje 
Objednatele.  

6. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, která mu byla 

zpřístupněna v souvislosti s prováděním díla, ve prospěch svůj nebo třetí osoby. Zhotovitel je 

povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproštěn.  

7. Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 
povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel umožní kontroly, audity či inspekce prováděné Objednatelem nebo jiným příslušným 
orgánem dle příslušných právních předpisů. 

9. Zhotovitel poskytne bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví Objednatel, součinnost 
potřebnou pro plnění zákonných povinností Objednatele spojených s ochranou osobních údajů, 
jejich zpracováním a s plněním ustanovení čl. VII této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen provést likvidaci údajů v souladu se čl. VII této smlouvy neprodleně po 
převzetí a odsouhlasení díla Objednatelem. 

 

VIII. Licenční ujednání 

1. V případě, že při plnění předmětu Smlouvy vzniknou výstupy Zhotovitele, které by naplňovaly 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlašuje Zhotovitel, že poskytne Objednateli oprávnění k užití díla bez omezení 
způsobu užití, v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.  

2.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o vzniku takových práv 

k duševnímu vlastnictví. Současně se vznikem takových práv vzniká Objednateli právo 

k bezúplatnému užití tohoto předmětu díla (výhradní bezúplatná licence).  

3.  Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn užít dílo jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez 

jakýchkoli omezení a že cena za poskytnutí licence k výkonu práva užít dílo je zahrnuta v ceně díla 
či služeb dle této Smlouvy. 

4.  Zhotovitel dává Objednateli bezúplatně svolení zejména ke zveřejnění díla, i případně změněných 
verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení s jiným dílem, zařazení beze změny nebo po 

zpracování do libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, vytvářet kopie díla, a to vše 

způsobem a v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. 

5.  Tato licenční ujednání jsou sjednána na dobu trvání autorských práv Zhotovitele k dílu. 
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IX. Obchodní podmínky 

1.  Veškeré závazky Zhotovitele, které uvedl v nabídce jako součást předpokladů, kritérií, standardů, 
podmínek, náležitostí, kvality či jiné okolnosti plnění veřejné zakázky z jeho strany pro 

Objednatele, se považují za součást této Smlouvy. 

2.  Zhotovitel se zavazuje zejména k plnění následujících závazků: 

a) zákaz postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem jakékoli třetí osobě; 
b) nahradit Objednateli škodu způsobenou podzhotovitelem; 
c) zajistit maximální flexibilitu v rámci plnění předmětu Smlouvy, zejména dle aktualizace 

právních a metodických předpisů a doporučení na národní i evropské úrovni a při řešení 
odůvodněných potřeb Objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla. 

 

X. Publicita 

Předmět díla je plněním pro Operační program Evropské unie. Zhotovitel je proto povinen dodržet 
pravidla povinné publicity OP VVV a respektovat grafickou identitu operačního programu tak, jak je 
uvedena v příslušných manuálech vizuální identity, které jsou k dispozici na webových stránkách 
https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm. 

 

XI. Odpovědnost za škody a náhrada škody 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí výkonem činnosti v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy, a to i tehdy, byla-li by škoda způsobena jím zvolenou třetí 
osobou. 

2.  Zhotovitel by se této odpovědnosti zprostil jen tehdy, pokud by prokázal, že škodě nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno na něm požadovat. 

3.  Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu vyplývající 
z porušení obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.  

4.  Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod.  

5.  Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících 
povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se 

zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující 
povinnost k náhradě škody. 

6.  Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl 
Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou 

péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat 
pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na 
původním zadání. 

7.  Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 

o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo jiná sankce, a to v plné výši dle 

Smlouvy. 

 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm
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XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1.  Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících porušení 
Smlouvy: 

a) v případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění ve výši 0,2 % z ceny plnění, se kterým je 
Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení; 

b) za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě ve výši 50 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti; 

2.  Zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli způsobenou 
škodu, a to v plné výši. 

3.  Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.  

4.  V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat 
nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné. 

5.   Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této Smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních dnů po 
obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné smluvní strany. 
V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je 
oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok 
z prodlení. 

 

XIII. Ukončení smluvního vztahu 

1.  Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to i částečně, v případě podstatného porušení 
smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti 
Zhotovitelem se rozumí zejména prodlení s plněním předmětu Smlouvy delším než 10 

kalendářních dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně Zhotovitele a odchylka od sjednaného 
postupu plnění bez předchozího souhlasu Objednatele. 

2.   Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku Zhotovitele bude 
zahájeno insolvenční řízení, rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

3.   Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit vůči Zhotoviteli, který se v zadávacím řízení nebo 
v souvislosti s ním dopustí jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej 
obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže 
(např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými uchazeči) nebo získání neoprávněné 
výhody, anebo uvedl nepravdivé informace k prokázání svých kvalifikačních předpokladů. 

4.  Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou 
svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní. 

5.  Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. 

6.  Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodu s výpovědní 
lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení 
výpovědi Zhotovitelem. 

 

XIV. Kontaktní osoby 

1.  Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění Smlouvy, předání 
výstupů, odsouhlasení vypracovaných zpráv a v administrativních záležitostech je  
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2.  Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech je  

 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či 
nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této 

Smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi smluvními stranami, 
sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek 

týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude 
spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 

4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel 
uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv 
včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění smlouvy nebo 
metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich 
uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od uzavření smlouvy.  

5. Změny této smlouvy jsou, vyjma změn nepodstatných, možné pouze ve formě písemných 
číslovaných dodatků a po dohodě obou smluvních stran. Za nepodstatné změny jsou považovány 
změny kontaktních osob, fakturačních údajů, případně harmonogram plnění, přičemž je možné 
tyto změny provést na základě emailového oznámení druhé straně, přičemž změna vzejde 
v účinnost po emailové akceptaci (vzetím na vědomí) druhou stranou. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Dotazník 

                                                    

za Objednatele: za Zhotovitele: 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

 

SOCIODEMOGRAFIE 

S01. Jste 

1) Muž 

2) Žena 

S02. Kolik Vám je let? 

1) 18–29 let 

2) 30–39 let 

3) 40–49 let 

4) 50–59 let 

5) 60–69 let 

6) 70 a více let 
 

S03. V jakém kraji bydlíte? 

1) Praha 

2) Středočeský 

3) Jihočeský 

4) Plzeňský 

5) Karlovarský 

6) Ústecký 

7) Liberecký 

8) Královéhradecký 

9) Pardubický 

10) Vysočina 

11) Jihomoravský 

12) Olomoucký 

13) Zlínský 

14) Moravskoslezský 

 

S04. Jaká je velikost obce, v níž bydlíte? 

1) Do 999 obyvatel 

2) 1 000–4 999 obyvatel 

3) 5 000–19 999 obyvatel 

4) 20 000–99 999 obyvatel 

5) 100 000 nebo více obyvatel 
 

S05. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

1) ZŠ 

2) SŠ bez maturity 

3) SŠ s maturitou 

4) VŠ 

S06. Máte děti? 

1) Ano 

2) Ne a ani neplánuji 
3) Ne, ale rád(a) bych je v budoucnu měl(a) 
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S07. Kolik máte dětí, které... 
FILTR: odpovídají pouze ti co v S06 odpověděli 1; 
A. Jsou v předškolním věku a nechodí do mateřské školy 

B. Jsou v předškolním věku a chodí do mateřské školy 

C. Chodí na první stupeň základní školy 

D. Chodí na druhý stupeň základní školy nebo víceleté gymnázium 

E. Chodí na střední školu nebo odborné učiliště 

F. Jsou starší 14 let a nevzdělávají se 

1) 0 

2) 1 

3) 2 

4) 3 a více 

 
S08. Žijí s Vámi v domácnosti nějaké děti, které lze popsat následovně? 

FILTR: odpovídají pouze ti co v S06 odpověděli 1 

A. děti s lehkým mentálním postižením 

B. děti s tělesným postižením 

C. romské děti 
D. děti s jiným mateřským jazykem než českým 

1) Ano 

2) Ne 

S09. Znáte osobně někoho, kdo má děti, které lze popsat následovně? 

A. děti s lehkým mentálním postižením 

B. děti s tělesným postižením 

C. děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
D. romské děti 
E. děti s odlišným mateřským jazykem 

1. Ano 

2. Ne 

 
S10. Jaký je Váš pracovní status? 

1) zaměstnanec/zaměstnankyně 

2) OSVČ/živnostník/podnikatel 
3) nezaměstnaný 

4) nepracující důchodce 

5) student/žák/učeň 

6) jiné (rodičovská/mateřská dovolená, v domácnosti, pracující důchodce aj.) 
 

S11. Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem? 

1) S velkými obtížemi 
2) S obtížemi 
3) S menšími obtížemi  
4) Docela snadno 

5) Snadno 

6) Velmi snadno 

7) Nevím 
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S12. Pracujete nebo pracoval(a) jste ve školství?  
FILTR: odpovídají pouze ti co v S10 odpověděli 1; 2; 3; 4; 6 

1) Pracuji ve školství 
2) Pracoval(a) jsem ve školství v minulosti 
3) Ne 

Část 1–výběr cílové skupiny: 
A01. Jaký je váš postoj k začlenění následujících typů dětí do běžných tříd základních škol? 

A. s lehkým mentálním postižením 

B. s tělesným postižením 

C. ze sociálně znevýhodněného prostředí 
D. romských dětí 
E. děti s odlišným mateřským jazykem 

1) Jsem určitě proti (měly by být v oddělených třídách) 
2) Jsem pro za určitých podmínek 

3) Jsem určitě pro (je to právo dítěte) 
DEFINICE SKUPINY: 

Skupina 1= všechny odpovědi v baterii otázek A01 mají hodnotu 3 

Skupina 2= ostatní 

Část 2–postoje 

OT01. Nyní vám řekneme argumenty lidí, kteří odmítají inkluzi dětí se speciálními potřebami do 
základního školství. Souhlasíte s těmito výroky? 

A. Děti s problémy se více naučí v praktické škole 

B. Pro dítě se speciálními potřebami bude situace stresující (nebude stíhat učivo, nezapadne do 
kolektivu…) 

C. Děti se speciálními potřebami naruší kolektiv běžných dětí 
D. Celá třída se při vyučování bude muset přizpůsobit nejslabšímu jedinci 
E. Projekt inkluze není dlouhodobě naplánován, jde spíše o experiment 
F. Na účinné provedení inkluze chybí peníze 

G. Nikdo neví, zda se investice do inkluze dětí vyplatí 
H. Inkluze není dobře personálně zajištěná (chybí asistenti…) 
I. Pro pedagogy je těžké zvládat i „normální třídu“, natož třídu s dítětem se speciálními potřebami 
J. Inkluze povede k odlivu učitelů ze školství 
K. Inkluze má pomoct romským dětem na úkor vzdělání českých dětí 
L. Inkluze povede k odlivu talentovaných dětí na výběrové či soukromé školy 

M. Inkluzi prosazují neziskovky, které chtějí vydělat 
1) Určitě souhlasím 

2) Spíše souhlasím 

3) Spíše nesouhlasím 

4) Vůbec nesouhlasím 

5) Nevím 

OT02. Souhlasil(a) byste s inkluzí více dětí se speciálními potřebami do základního školství, pokud 
by platilo:  

FILTR: odpovídá jen skupina 2 
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A. Je na to dostatek peněz ve školství 
B. Ve třídě se zařazeným dítětem bude méně dětí (do 20) 
C. Každé dítě se speciálními potřebami bude mít svého asistenta 

D. Učitelé dostanou vyšší platy 

E. Začleněno bude jen cca 1–2 děti na průměrnou ZŠ 

F. Musí s tím souhlasit rodič dítěte s handicapem 

G. Musí s tím souhlasit experti (psycholog posuzující dítě) 
H. Přispěje to k lepšímu zaměstnání začleněných dětí–stát uspoří v budoucnu 

I. Nedojde k odlivu dětí z „lepších rodin“ na výběrové školy 

1) Určitě bych souhlasil(a) 
2) Spíše bych souhlasil(a) 
3) Spíše bych nesouhlasil(a) 
4) Určitě bych nesouhlasil(a) 
5) Nevím 

OT03. Přihlásil(a) byste své dítě/děti do třídy, kam by chodili i následující žáci? Odpovězte prosím i 
v případě, že žádné děti nemáte. (Průměrná česká třída má přibližně 20–23 žáků, tzn. 1–2 děti 
představují méně než 10 % dětí ve třídě.) 

A. 1–2 děti s lehkým mentálním postižením 

B. 1–2 děti s tělesným postižením 

C. 1–2 děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
D. 1–2 romské děti 
E. 1–2 děti s odlišným mateřským jazykem 

1) Rozhodně ano 

2) Spíše ano 

3) Spíše ne 

4) Rozhodně ne 

5) Nevím 

OT04. Přihlásil(a) byste své dítě/děti do třídy, kam by chodili i následující žáci? Odpovězte prosím i 
v případě, že žádné děti nemáte. (Průměrná česká třída má přibližně 20–23 žáků, tzn. 3–4 děti 
představují méně než 18 % dětí ve třídě.) 

A. 3–4 děti s lehkým mentálním postižením 

B. 3–4 děti s tělesným postižením 

C. 3–4 děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
D. 3–4 romské děti 
E. 3–4 děti s odlišným mateřským jazykem 

1) Rozhodně ano 

2) Spíše ano 

3) Spíše ne 

4) Rozhodně ne 

5) Nevím 
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OT05. Přihlásil(a) byste své dítě/děti do třídy, kam by chodili i následující žáci? Odpovězte prosím i 
v případě, že žádné děti nemáte. (Průměrná česká třída má přibližně 20–23 žáků, tzn. 5–6 dětí 
představují přibližně 25 % dětí ve třídě.) 

A. 5–6 dětí s lehkým mentálním postižením 

B. 5–6 dětí děti s tělesným postižením 

C. 5–6 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
D. 5–6 romských děti 
E. 5–6 dětí s odlišným mateřským jazykem 

1) Rozhodně ano 

2) Spíše ano 

3) Spíše ne 

4) Rozhodně ne 

5) Nevím 

OT06. Zajímalo by nás, zda znáte odpověď na následující otázky týkající se inkluze v ČR. (vždy pouze 
jedna správná odpověď) 

A. Inkluze je... 

1) Přizpůsobení tempa, obsahu výuky a hodnocení dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami na úkor ostatních dětí ve třídě 

2) Vzdělávání dětí s různými hendikepy v normálních školách 

3) Zajištění potřebných podpůrných opatření pro všechny děti, které je potřebují, v rámci běžné 
školní docházky 

4) Zrušení speciálních škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
5) Nevím 

B. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nepatří: 
1) Nadaní žáci 
2) Žáci s lehkým mentálním postižením 

3) Žáci s poruchami chování 
4) Všichni výše uvedení žáci tam patří 
5) Nevím 

C. Jak si stojí Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU z hlediska podílu žáků ve 
speciálních školách (školy pro děti s hendikepem)? 

1) Česká republika patří k zemím s nejnižším podílem dětí vzdělávaných ve speciálních ZŠ  
2) Česká republika patří k zemím s podprůměrným podílem dětí vzdělávaných ve speciálních ZŠ  
3) Česká republika má průměrný podíl dětí vzdělávaných ve speciálních ZŠ 

4) Česká republika má nadprůměrný podíl dětí vzdělávaných ve speciálních ZŠ 

5) Nevím 

OT07. Jak moc se zajímáte o české školství a vzdělávání? 

1) Velmi se zajímám 

2) Spíše se zajímám 

3) Spíše se nezajímám 

4) Vůbec se nezajímám 

OT08. Jak moc se zajímáte o inkluzi ve vzdělávání? 

1) Velmi se zajímám 

2) Spíše se zajímám 

3) Spíše se nezajímám 

4) Vůbec se nezajímám 
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OT09. Řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s lidmi 
nikdy dost opatrný? 

Možnosti odpovědí na horizontální škále 1-5  

„člověk nemůže být nikdy dost opatrný“ (0) - „většině lidí se dá důvěřovat“ (10) 
 

OT10. Řekněte prosím, jak moc důvěřujete vládě? 

1) rozhodně důvěřuji 
2) spíše důvěřuji 
3) spíše nedůvěřuji 
4) rozhodně nedůvěřuji 

OT11. Jak často děláte následující aktivity? 

A. Sledování televizních zpráv 

B. Čtení zpráv v denním tisku  
C. Čtení zpráv na internetu (kromě sociálních sítí) 
D. Získávání informací na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter) 
E. Poslouchání zpráv v rozhlase 

1) každý den 

2) 3–6x týdně  
3) 1–2x týdně 

4) méně často 

5) nikdy 

OT012. Se kterým z následujících výroků souhlasíte nejvíce?  
1) Demokracie je lepší než všechny ostatní formy vlády. 
2) Jsou okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura, lepší než demokracie. 
3) Pro lidi, jako jsem já, jsou všechny režimy srovnatelné. 
4) Nevím 

OT13. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky souvisejícími s aktuálním konfliktem na 

Ukrajině? 

A. Obávám se zhoršení mezilidských vztahů v Česku.  
B. Obávám se příchodu ukrajinských migrantů do Česka.  
C. Myslím si, že v dlouhodobém horizontu bude příchod ukrajinských migrantů přínosem pro celou 

společnost. 
D. Pro ukrajinské děti by měly být zřízeny speciální ukrajinské třídy a měly by být vzdělávány 

výhradně v nich. 

E. Ukrajinské děti by měly být začleněny do běžných tříd a vzdělávány společně s ostatními dětmi. 
F. Začlenění ukrajinských dětí do běžných tříd povede ke zhoršení školních výsledků ostatních dětí. 
G. Začlenění ukrajinských dětí do běžných tříd naruší kolektiv ostatních dětí. 

1) Určitě souhlasím 

2) Spíše souhlasím 

3) Spíše nesouhlasím 

4) Vůbec nesouhlasím 

5) Nevím 

OT14. Následující výroky zjišťují vaše pocity a myšlenky v různých situacích. Označte prosím u 
každého výroku, jak dobře vás vystihuje. Pokuste se prosím odpovídat co nejupřímněji. 
  

A. Celkem pravidelně se zasním a představuji si věci, které by se mi mohly přihodit. 
B. K lidem, kteří jsou méně šťastní než já, často pociťuji něhu a starostlivost. 
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C. Někdy je pro mě těžké vidět věci z pohledu někoho jiného. 
D. Někdy nelituji ostatní lidi, když mají problémy. 
E. Pocity románových postav skutečně prožívám. 
F. V náročných situacích se cítím znepokojený a nesvůj. 
G. Když sleduji film nebo divadelní hru, zůstávám objektivní a nenechávám se tím příliš unést. 
H. Při sporu se snažím zvážit stanovisko každého ze zúčastněných předtím, než se rozhodnu. 
I. Když vidím někoho, koho ostatní využívají, cítím tak nějak potřebu ho chránit. 
J. Když jsem uprostřed emočně vypjaté situace, tak se někdy cítím bezmocný. 
K. Někdy se svým přátelům pokouším lépe porozumět tím, že si představuji, jak věci mohou vypadat 

z jejich úhlu pohledu. 
L. Děje se mi spíše vzácně, že by mě nějaká kniha či film úplně pohltil. 
M. Když vidím, že se někdo zranil, mám tendenci zůstat klidný. 
N. Neštěstí jiných lidí mě obvykle ve větší míře neznepokojuje. 
O. Když jsem si jistý, že mám pravdu, neztrácím příliš času posloucháním argumentů ostatních lidí. 
P. Po zhlédnutí divadelní hry nebo filmu se cítím, jako kdybych byl jednou z postav. 

Q. Děsí mě být v emočně vypjaté situaci. 
R. Někdy necítím ani moc lítosti, když vidím, jak se k někomu ostatní chovají nespravedlivě. 
S. Obvykle se s náročnými situacemi účinně vypořádám. 
T. Události, které vidím, mě často docela dojmou. 
U. Věřím, že každá mince má dvě strany, a zkouším zvažovat obě. 
V. Sám sebe bych popsal jako celkem dobrosrdečného člověka. 
W. Při sledování dobrého filmu se velmi snadno ztotožním s hlavní postavou. 
X. Během náročných situací mám tendenci ztrácet nad sebou kontrolu. 
Y. Když jsem na někoho rozzlobený, obvykle si představuji, jaké by to pro mě bylo „být v jeho kůži“. 
Z. Když si čtu nějaký zajímavý příběh nebo román, představuji si, jak bych se cítil, kdyby se takové 

věci staly mně. 
AA. Když během náročné situace uvidím někoho, kdo naléhavě potřebuje pomoc, zhroutím se. 
BB. Předtím, než někoho zkritizuji, zkouším si představit, jak by mi bylo na jeho místě. 
 

Možnosti odpovědí na horizontální škále 1–5  

Vůbec mě nevystihuje (1) – vystihuje mě velmi dobře (5) 
 

OT15. Považujete za společensky prospěšné, aby se v českých školách vytvořily takové podmínky, 
které by umožnily dětem s různými handicapy (zdravotní postižení, poruchy chování, poruchy učení, 
sociální znevýhodnění atd.) společné vzdělávání v běžných školách a tím se snížil podíl žáků 
vzdělávaných v současné době ve speciálních školách (školy pro děti s různými handicapy)? 

1) Určitě ano 

2) Spíše ano 

3) Spíše ne 

4) Určitě ne  

OT16. Považujete za společensky prospěšné, aby se v běžných základních školách vytvořily takové 
vzdělávací podmínky (individuální přístup, individuální vzdělávací plány, hodnocení atd.), které by 
umožnily všem dětem s různým stupněm nadání učit se „svým tempem' (v souladu se svými 
předpoklady a možnostmi) a získat tak co nejkvalitnější vzdělání a díky této nabídce postupně snížit 
podíl žáků, kteří z těchto škol odcházejí do výběrových škol a víceletých gymnázií?  

1) Určitě ano 

2) Spíše ano 

3) Spíše ne 

4) Určitě ne 

 


