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1091188

Česká televize 
IČO: 00027383

a

KANTAR CZ s.r.o. 
IČO: 45801851

SMLOUVA O PROVEDENÍ VÝZKUMU 

č. 1091188

Předmět smlouvy: provedení trackingového výzkumu spočívajícího v poskytování služeb
a provedení díla, respektive jednotlivých dílčích děl (výzkumů)

Cena, případně hodnota: 4.000.000,- Kč bez DPH

Datum uzavření: “2.1 'I
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Smlouva o provedení výzkumu
..Trackingový výzkum ČT 2019 - 2022 pro měření veřejné hodnoty“ 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ ) 

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká televize
IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízena na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního 
rejstříku
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. ú. 1540252/0800 
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
(dále jen „objednatel“ nebo „ČT“)

a

Poskytovatel:

Název firmy, právní forma: KANTAR CZ s.r.o.
IČ: 45801851, DIČ: CZ45801851 
Sídlo: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 10764 
zastoupen: Ing. Petrou Průšovou, jednatelkou 
bank. spojení: 2052990105/2600

(dále jen „poskytovatel")

Objednatel a poskytovatel společně dále jako „smluvní strany".
Tato smlouva dále jen „Smlouva".

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 19.7.2018 pod názvem 
„Trackingový výzkum ČT 2019 - 2022 pro měření veřejné hodnoty“. Smlouva se uzavírá na základě a v 
souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 15.6.2018 a s nabídkou poskytovatele ze dne 18.7.2018.

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení trackingového výzkumu spočívajícího v poskytování služeb a 
provedení díla, respektive jednotlivých dílčích děl (výzkumů), specifikovaných v zadávací dokumentaci, 
příloze č. 1 a nabídce poskytovatele (dále jen „Plnění“ nebo „Dílo“).

2. Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro objednatele Dílo) pod názvem Trackingový výzkum ČT 2019 -  2022 
pro měření veřejné hodnoty zhotovené za podmínek uvedených dále a v souladu s Přílohou č. 1 smlouvy:

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět pravidelný trackingový výzkum v níže uvedených termínech. 
Součástí výzkumu je hodnocení ČT, sledování dlouhodobých trendů v oblastech vnímání důvěryhodnosti, 
objektivity ČT, a to jak mezi jednotlivými demografickými a postojovými cílovými skupinami obyvatel ČR, tak 
mezi příznivci jednotlivých politických uskupení. Dále mimo jiné vnímání zpravodajství hlavních TV stanic, 
očekávání od TV, diváckých preferencí a postavení pořadů a osobností ČT v rámci mediálního prostoru.
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Nezbytnou součástí výzkumu je i tzv. volební model pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
Českérepubllky.

Dílo (předmět plnění) se skládá z následujících 8 vln výzkumu -  dílčích děl:

1. vlna -  květen - červen 2019
2. vlna -  listopad -  prosinec 2019
3. vlna -  květen - červen 2020
4. vlna -  listopad - prosinec 2020
5. vlna -  květen - červen 2021
6. vlna -  listopad - prosinec 2021
7. vlna -  květen - červen 2022
8. vlna -  listopad - prosinec 2022

3. Poskytovatel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a své nebezpečí, za podmínek 
uvedených v této Smlouvě ve sjednaném rozsahu, jakosti a čase.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou a předané objednateli 
dohodnutou cenu. K ceně Díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

Článek II.
Dodací podmínky

Poskytovatel je povinen řádně plnit předmět smlouvy v termínech uvedených v čl. I výše Poskytovatel vždy 
provede nejprve sběr dat pomocí nástroje definovaného v příloze č. 1 smlouvy., a to vždy pro každou vlnu 
výzkumu. Poté data vyhodnotí a vždy do 30. 6 resp. 20. 12. daného roku předá výsledky příslušné vlny 
výzkumu objednateli.

Článek III.
Splnění předmětu Smlouvy

1. Předmět Smlouvy je splněn dnem řádného dokončení celého Díla a jeho předání osobě oprávněné jednat za 
objednatele ve věcech technických a metodologických, včetně poskytnutí všech souvisejících služeb 
definovaných ve smlouvě; totéž platí pro jednotlivá dílčí díla - výzkumy.

2. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a metodologických je  
, vedoucí oddělení Výzkumu a analýz ČT. Předání Díla (všech dílčích Děl) bude provedeno 

elektronicky, a to pověřeným osobám objednatele na e-mailové adresy:  
.

Článek IV.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel nesmí zahájit vlastní provádění Díla bez souhlasu objednatele se zněním instrumentů 
(dotazník).

2. Při provádění Díla postupuje poskytovatel samostatně při určení způsobu provedení Díla. Zavazuje se však 
respektovat metodologické požadavky objednatele, pokud náklady poskytovatele na provedení tohoto 
požadavku nepřekročí cenu, jejíž limit je dán hodnotou této Smlouvy, a pokud neodporují platným zákonným 
normám, normám ICC/Esomar International Code of Marketing and Social Research Practise a dalším 
smluvním vztahům mezi poskytovatelem a objednatelem.

3. Poskytovatel při uskutečňování výzkumu použije vybavení a prostředky přiměřeně nutné pro uskutečnění 
výzkumu (Díla).

4. Poskytovatel nezodpovídá za míru aplikace výsledků výzkumného projektu ve vědecké nebo aplikační praxi 
objednatele a neodpovídá za interpretace dat a výsledků objednatelem.

109118820180830120919LL232155PR0400
3



cd Česká televize
DMSS: 1091188

5. Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy podle zásad ICC/Esomar International Code of Marketing 
and Sociál Research Practlse.

6. Poskytovatel odpovídá za vady Díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Poskytovatel se zavazuje, že pň plnění předmětu Smlouvy pro objednatele neumožní výkon nelegální práce 

vymezenou v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
8. Poskytovatel poskytuje objednateli výhradní licenci k užití výsledků činnosti objednatele (Díla I jeho 

jednotlivých částí) dle této smlouvy a k částem díla, které požívají ochrany autorského díla podle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejm. analýz, sociologických studií či závěrečné zprávy (dále 
také „autorské dílo“), a to k užití díla samostatně čl jeho zařazením do pořadů objednatele a při užití pořadů, 
k užití autorského díla zcela nebo zčásti, po zpracování čl jiné změně, a to ke všem způsobům užití 
autorských děl i jako děl audiovizuálně užitých a bez omezení územního, jazykového, technologického, 
způsoby, účelu či množstvím užití či jakéhokoli jiného omezení, na dobu trvání majetkových práv autora. 
Licence je poskytována ke dni předání díla čl jeho části objednateli. Poskytovatel uděluje objednateli také 
svolení ke zveřejnění autorského díla, i jeho jednotlivých částí. Objednatel je oprávněn nabytá oprávnění 
tvořící součást poskytnuté licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě a postoupit licenci, včetně 
ostatních oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence. Objednatel není 
povinen udělenou licenci využít.
Odměna za poskytnutí licencí k autorskému dílu dle výše uvedeného je zahrnuta v ceně Díla dle čl. VI
smlouvy.

9. Objednatel má právo poskytovat výsledky výzkumů (Dílo) k využití třetím osobám.
10. Poskytovatel podpisem této smlouvy stvrzuje a prohlašuje, že v období od 1. 1. 2016 do podpisu této 

Smlouvy nespolupracoval s žádnou politickou stranou či hnutím, politickým subjektem nebo uskupením na 
předvolebních průzkumech v ČR nebo jiných průzkumech. Po dobu plnění předmětu Smlouvy se 
poskytovatel zavazuje, že nebude spolupracovat s žádnou politickou stranou či hnutím, politickým subjektem 
nebo uskupením (a to ani na úrovni tazatelů, které využívá pro sběr) na předvolebních průzkumech v ČR 
nebo na jiných průzkumech veřejného mínění v ČR.

11. Poskytovatel se zavazuje zástupci objednatele kdykoliv během činnosti Smlouvy umožnit navštívit CATI 
studio poskytovatele a provést tam náslechy prováděných rozhovorů v reálném čase či ze záznamu, 
ohlášení návštěvy ze strany objednatele by mělo proběhnout nejméně 2 hodiny před touto návštěvou.

12. Poskytovatel nesmí poskytnout výsledky výzkumů nebo jejich část žádné třetí osobě a ani je užít pro vlastní 
potřebu bez předchozího písemného svolení objednatele. V případě, že poskytovatel bude chtít jakýmkoli 
způsobem předávat či interpretovat výsledky výzkumů třetí straně (např. jinému médiu), bezpodmínečně si 
musí vyžádat související písemné svolení objednatele. Poskytovatel není bez souhlasu ČT oprávněn 
prezentovat jakékoliv data související s Dílem ve spojitosti sČT resp. pod názvem „ Trackingový výzkum 
ČT 2019 - 2022 pro měření veřejné hodnoty“ ani jinak.

13. Poskytovatel se zavazuje při provádění Díla dle Smlouvy řídit platnými právními předpisy, zejména zák. č. 
483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, jakož i Kodexem České televize, který stanoví zásady 
naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Kodex ČT je přístupný na webových stránkách ČT.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a v souladu se Smlouvou provedené (i dílčí) Dílo a zaplatit celou 
smluvní cenu dílčího Díla včetně daně z přidané hodnoty za podmínek ve Smlouvě uvedených.

2. Nebezpečí škody na (dílčím) Díle a nahodilé ztráty (dílčího) Díla přechází na objednatele dnem převzetí 
(dílčího) Díla. Vlastnické právo k (dílčímu) Dílu přechází na objednatele dnem předání dílčího díla 
objednateli.

3. Objednateli nepřísluší práva z vad Díla, jestliže je neoznámí poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co 
je zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl. Oznámení vad Díla musí být provedeno 
písemně a musí obsahovat popis zjištěných vad.

109118820180830120919LL232155PR0400
4



CD Česká televize
DMSS: 1091188

4. Objednatel se zavazuje reagovat na požadavky poskytovatele o potvrzení instrumentů výzkumu, 
metodologie, atd. v termínech ve Smlouvě uvedených a snažit se předejít zbytečným časovým zdržením.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli všechny informace nutné pro splnění svých požadavků a 
pro zdárné provedení Díla.

6. Objednatel žádným způsobem neodpovídá za škody, které poskytovatel při provádění Díla způsobí třetím 
osobám.

7. Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva a povinen splnit své povinnosti a závazky vyplývající z ostatních 
ustanovení Smlouvy.

Článek VI.
Cena za Dílo, fakturační a platební podmínky

1. Celková cena za provedení kompletního Díla, tj. za trackingový výzkum ČT 2019 - 2022, činí 4.000.000,- Kč 
(slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH.
Cena části Díla - Trackingový výzkum - bude hrazena ve splátkách, vždy po předání hotové části díla 
(výsledků příslušné vlny Trackingového výzkumu) objednateli, vždy po ukončení příslušné části díla podle vln 
výzkumu uvedených včl. I.2. této smlouvy; poskytovatel vystaví fakturu do 15 dnů po předání výsledků 
příslušné části (vlny) výzkumu objednateli.
Jedna splátka, tj. cena za jednu vlnu Trackingového výzkumu činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) bez DPH.

Inflační doložka: Poskytovatel může požádat o změnu ceny služeb (díla), a to o částku odpovídající 
vykazované míře ročního růstu indexu spotřebitelských cen v ČR vyhlášeného Českým statistickým úřadem 
za předcházející kalendářní rok. Toto ustanovení lze prvně použít od 1. 1. 2020. Objednatel vyhoví žádosti 
poskytovatele, pokud bude požadavek poskytovatele v souladu s vývojem cen stejných služeb na trhu.

2. K ceně bude pňpočtena DPH v zákonné výši. Cena za předmět této smlouvy je sjednána v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Platba proběhne vždy za dokončené a předané dílčí dílo -  příslušná vlna výzkumu na základě daňového 
dokladu (faktury), vystavené poskytovatelem do 15 dnů po dodání příslušné části díla. Splatnost daňového 
dokladu (faktury) je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li daňový 
doklad (faktura) obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit 
poskytovateli k opravě s tím, že lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení opravené/doplněné faktury 
objednateli.

4. Faktury -  daňové doklady budou poskytovateli zasílány objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře 

(daňovém dokladu) a považují se za uhrazené dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Platba bude probíhat v české měně (v českých korunách).
7. Sjednává se, že bude-li poskytovatel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat 

faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy 
na e-mailovou adresu objednatele dle místa plnění na adresu: faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění 
Česká televize Praha, Praha 4, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4,140 70. Za den doručení faktury 
(daňového dokladu) objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň 
považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije 
i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a 
také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

8. V případech, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je 
objednatel bez dalšího oprávněn odvést za poskytovatele DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému 
správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho
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smluvní závazek zaplatit poskytovateli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude objednatel 
informovat poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

Článek VII.
Sankční podmínky

1. Při prodlení s platbou ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 
0,03 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení se splněním kterékoli části předmětu Smlouvy (dílčího díla) proti termínům včl. II. této 
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a poskytovatel v takovém případě povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé takové porušení smlouvy a každý i 
započatý den tohoto prodlení.

3. Za porušení povinnosti stanovené v článku IV. odst. 10 a/nebo za porušení povinnosti stanovené v článku IV. 
odst. 12 této smlouvy poskytovatelem je objednatel oprávněn požadovat a poskytovatel v takovém případě 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých) za každé 
takové porušení povinnosti.

4. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení článku IV. odst. 11 Smlouvy 
poskytovatelem smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy o její zaplacení příslušná smluvní strana požádá. 
Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel má právo smluvní pokuty započítat proti splatným 
pohledávkám poskytovatele.

6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva obou smluvních stran na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty.

Článek Vlil.
Ostatní smluvní podmínky

1. Veškeré výstupy a data vzešlé z plnění předmětu smlouvy a poskytnuté objednatelem zůstávají v jeho 
vlastnictví.

2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby a provést dílo dle této smlouvy v souladu s Přílohou č. 1 smlouvy, 
případně v souladu s pokyny objednatele.
Licence udělená podle čl. IV.8. této smlouvy platí i pro veškerá technická řešení, koncepce, know-how, 
postupy či metody zpracování dat, analytické nástroje, software, pracovní dokumentace, diagramy, 
schémata a koncepty, pokud jsou vyvinuty poskytovatelem při plnění předmětu této Smlouvy a nemají 
charakter autorského díla podle autorského zákona, ale jsou chráněny jinými právními předpisy na ochranu 
duševního či průmyslového vlastnictví a jsou předávány spolu s dílem nebo jeho částí objednateli. Odměna 
za poskytnutí oprávnění (licence) dle tohoto ustanovení je také součástí ceny díla dle této smlouvy.

3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným vykonavatelem majetkových autorských práv výrobce SW 
použitého při plnění této smlouvy a že výrobce SW je oprávněným vykonavatelem veškerých příslušných 
práv k SW. Pro vyloučení všech pochybností poskytovatel prohlašuje, že užíváním SW (licence) obvyklým 
způsobem objednatel neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv 
souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči objednateli vzneseny 
oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se poskytovatel tyto nároky uspokojit a uhradit objednateli veškeré 
skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

4. Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se 
ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušných soudem Obvodní soud pro 
Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že 
pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

5. Poskytovatel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě.
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6. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle OZ jako ke zdánlivému 
právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této 
smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah 
a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a 
smysl této smlouvy zůstal zachován.

7. Smluvní strany se dohodly, že § 577 OZ se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo 
jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn 
dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

8. Dle § 1765 OZ na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní 
strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. 
Poskytovatel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy 
na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení 
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

3. Platnost a účinnost této smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným 
odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany mají právo od Smlouvy odstoupit v případě, že jedna smluvní 
strana nedodrží ustanovení a podmínky Smlouvy a neprovede nápravu do třiceti pracovních dnů po 
písemném vyrozumění od druhé smluvní strany, která upozorní na nedodržování ustanovení této smlouvy. 
Porušením smlouvy je zejména porušení podmínek poskytovatelem při sběru dat (zejména zákaz použít 
poddodavatele na tuto část plnění) a porušení podmínky uvedené včl. IV.10 a/nebo IV.12 smlouvy; 
v případě porušení těchto ustanovení poskytovatelem a odstoupení od smlouvy objednatelem se smlouva 
ruší od počátku a smluvní strany si vrátí poskytnuté plnění. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být 
učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Pro účely této Smlouvy se dnem rozumí kalendářní den.
5. Veškeré písemnosti vyplývající ze Smlouvy budou poskytovatelem či objednatelem zasílány na příslušné 

adresy uvedené ve Smlouvě.
6. Na žádost poskytovatele nebo objednatele budou v případě potřeby svolány porady za účasti zástupců 

obou smluvních stran, jejichž závěry budou pro obě smluvní strany závazné.
7. Kontaktními osobami pro tento výzkumný projekt jsou:  na straně objednatele 

a  na straně poskytovatele. Tito pracovníci mohou delegovat pro jednotlivá jednání své 
zástupce.

8. Objednatel souhlasí s tím, aby byl uváděn jako referenční společnost/instituce, která odebrala výzkumné 
služby od poskytovatele.

9. Změny Smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí platným právním řádem ČR, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

11. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před 
ustanoveními zákona.
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12. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení 
uveřejněny na profilu zadavatele.

13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech splatností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 (tři) 
stejnopisy a poskytovatel 2 (dva) stejnopisy smlouvy.

14. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), 
zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinností plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění 
povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, 
pod nímž poskytovatel hradí televizní poplatek čl uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady 
televizního poplatku.

15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění;

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s 
tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy.

Objednatel: Poskytovatel:
Česká televize KANTAR CZ s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák 
Funkce: generální ředitel 
Místo: Praha

Jmér
Funkce: jednatel

Místo: Praha 
Datum:

8
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Příloha č. 1 Smlouvy -  Specifikace plnění

Obecná specifikace
Semestrální trackingový výzkum realizovaný od roku 2012 sleduje dlouhodobé trendy v oblastech 
vnímání důvěryhodnosti, objektivity ČT, a to jak mezi jednotlivými demografickými a postojovými 
cílovými skupinami obyvatel ČR, tak mezi příznivci jednotlivých politických uskupení. Dále je součástí 
trackingového výzkumu mimo jiné vnímání zpravodajství hlavních TV stanic, očekávání od TV, 
diváckých preferencí a postavení pořadů a osobností ČT v rámci mediálního prostoru. Nezbytnou a 
nedílnou součástí výzkumu je i tzv. volební model pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.

Technická specifikace
VZOREK: N=1 000, obecná TV populace (sledují TV alespoň 2x týdně) ve věku 18+. Reprezentativní 
výběr podle pohlaví, věkových kategorií, vzdělání a místa bydliště (kraj). Křížová kvóta věk (4 věkové 
skupiny) x pohlaví 
DÉLKA DOTAZNÍKU: 20 minut
METODA SBĚRU DAT: CATI (telefonické dotazování) -  50 % vzorku, F2F (osobní dotazování) -  50
% vzorku
TERMÍN SBĚRU DAT: semestrálně, cca 3 týdny, vždy na přelomu května a června a listopadu a
prosince
VÝSTUPY Z VÝZKUMU: Data ve formátu SPSS. Detailní tabulky (excel) a zpráva
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