
R Á M C OVÁ  S M LO U VA  N A  M A R K E T I N G OV Ý  P R Ů Z K U M  
P O S TO J Ů  P O P U L A C E  A  O D B O R N É  V E Ř E J N O S T I  K  M Z E  
A  KO N Z U M A C I  M É D I Í  

číslo smlouvy DMS: 358-2016-10051 

 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1  

IČ: 00020478, DIČ: není plátcem DPH 

bank. spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. účtu:  

jejímž jménem jedná: Ing. Simona Prečanová, ředitelka Odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje 

ID datové schránky: yphaax8 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

IPSOS s. r. o.  

se sídlem:  

IČ: 26738902, DIČ: CZ26738902 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 90694, dne zápisu 28. 12. 2002 

bank. spojení: Raiffeisenbank a. s., č. účtu:  

jejímž jménem jedná: Mgr. Radek Jalůvka 

ID datové schránky: hr4cui5 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou smlouvu v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), §  1746 odst. 2, § 2358 

a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Rámcová smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou 

stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

1.2.3 ke dni uzavření této Rámcové smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje 

Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat; 

a zavazuje se dodržovat tato svá prohlášení dle odst. 1.2 v platnosti po celou dobu účinnosti 

této Rámcové smlouvy. 

1.3 Objednatel oznámil dne 13. 5. 2016 oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou 

zakázku s názvem „Marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a 

konzumaci médií“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení 

byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Poskytovatele v souladu s ustanovením 

§ 81 odst. 1 ZVZ. 

2. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY 

2.1 Účelem této Rámcové smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky, která tvoří volnou přílohu Rámcové smlouvy jako její Příloha č. 8 (dále jen 

„Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek pro zajištění realizace 

marketingových průzkumů postojů populace (široké veřejnosti) a odborné veřejnosti k MZe 

a konzumaci médií (dál jen „Marketingový průzkum postojů“) v souladu s 7TPřílohu č. 1 7T a 

Přílohou č. 2 této Rámcové smlouvy. 

2.2 Tato Rámcová smlouva dále stanovuje rámec pro zajištění poskytování jednotlivých služeb 

potřebných pro realizaci Marketingového průzkumu postojů (dále jen „Služby“), 

poskytovaných Poskytovatelem v souladu s písemnými výzvami Objednatele (dále jen 

„Výzva“) v souladu s článkem 5 této Rámcové smlouvy, není-li v této Smlouvě výslovně 

uvedeno jinak. 

2.3 Poskytovatel touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato 

garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Rámcové smlouvě. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 

Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací a podmínky plnění vyjádřené 

Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Rámcové smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, 

2.4 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 

zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové 

smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je závazek Poskytovatele pro Objednatele na základě jím 

potvrzené Výzvy v souladu s čl. 5 Rámcové smlouvy realizovat následující Služby v souladu s 

7TPřílohou č. 17T a Přílohou č. 2 této Rámcové smlouvy spočívající v Marketingovém průzkumu 

postojů, jedná se zejména o následující Služby: 

3.1.1 vyspecifikování cílových skupin z hlediska nastavení vhodného strukturování 

a vážení vzorku; 

3.1.2 zajištění a provedení sběru dat u cílové skupiny široká veřejnost v oblastech 

a tématech spojených s gescí resortu; 

3.1.3 zajištění a provedení sběru dat u cílové skupiny odborná veřejnost v oblastech 

a tématech spojených s gescí resortu; 

3.1.4 vyhodnocení dat získaných jejich sběrem u cílové skupiny široká a odborná 

veřejnost; 

3.1.5 zajištění kontroly dat získaných jejich sběrem; 

3.1.6 zajištění vyhodnocení dat, provedení jejich analýzy; 

3.1.7 zajištění vypracování výstupů na základě Výzev; 

3.1.8 zajištění prezentace získaných výsledků Objednateli; 

3.1.9 jiné Služby v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této Rámcové smlouvy; 

a to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných v jednotlivých Výzvách a v souladu se závaznými 

parametry takových Služeb uvedených v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Rámcové smlouvy. 

3.2 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli prostřednictvím osob, které uvedl ve 

své nabídce za účelem prokázání kvalifikace v zadávacím řízení této Veřejné zakázky. 

Předmětné osoby jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Rámcové smlouvy. Jakákoliv dodatečná 

změna těchto osob musí být předem písemně schválena ze strany Objednatele s tím, že 

osoby, které by měly osoby v této Rámcové smlouvě výslovně uvedené nahradit, musí 

splňovat kvalifikaci požadovanou ze strany Objednatele pro tu kterou konkrétní roli v rámci 

zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas neodmítne bez 

existence relevantního důvodu, který bezodkladně sděli Poskytovateli. Při změně realizačního 

týmu však není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Poskytovatel je povinen alokovat na 

plnění dle této Rámcové smlouvy kapacity realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 této 

Rámcové smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena 

realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 této Rámcové smlouvy. Poskytovatel je povinen 

písemně informovat Objednatele o dočasné nedostupnosti pracovní kapacity člena 
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realizačního týmu objektivního charakteru (např. dovolená) v předtihu nejméně tři (3) 

pracovní dny. Jakákoliv nedostupnost pracovní kapacity člena realizačního týmu zjištěná 

Objednatelem se bude považovat za porušení závazku Poskytovatele, nebude-li se jednat 

o dočasnou nedostupnost oznámenou postupem dle předchozí věty nebo o nedustopnost 

člena realizačního týmu prokazatelně způsobenou objektivní a nepředvídatelnou skutečností 

(např. nemoc). 

3.3 Při poskytování Služeb musí být využíváni odborníci realizačního týmu (dále jen „Odborníci“) 

uvedení v Přílote č. 4 této Rámcové smlouvy, je-li to s ohledem na povahu konkrétní služby 

možné a vhodné, které Poskytovatel uvedl v Příloze č. 4. Není-li Poskytovatel z objektivních 

důvodů (mimo sféru vlivu Poskytovatele) oprávněn nebo schopen při poskytování Služeb 

využívat Odborníky, je oprávněn po předchozím písemném schválením Objednatelem 

využívat pro takové účely jiné Odborníky s obdobným přínosem pro marketingový průzkum 

postojů. Objednatel má právo požádat o výměnu Odborníků, přičemž je povinen takovou 

žádost řádně písemně odůvodnit a bezdůvodně ji nezneužít. Při změně realizačního týmu 

Odborníků uvedeného v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy však není nutné uzavírat dodatek 

k této Rámcové smlouvě. 

3.4 Poskytovatel je plně odpovědný za to, že jeho zaměstnanci a ostatní pracovníci budou 

dodržovat veškeré obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti. 

3.5 Objednatel se touto Rámcovou smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou 

a přiměřenou součinnost při poskytování Služeb Poskytovatelem v rozsahu, který bude 

stanoven v této Rámcové smlouvě. 

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas poskytnuté 

Služby, a to vždy po ukončení příslušného plnění dle Výzvy na základě Poskytovatelem 

vyhotoveného a Objednateli řádně předaného akceptačního protokolu bez výhrad a 

připomínek za podmínek touto Rámcovou smlouvou dále stanovených v případě Služeb dle 

odst. 3.1 této Rámcové smlouvy. 

3.7 Poskytovatel se zavazuje plnění dle této Rámcové smlouvy poskytovat sám, nebo s využitím 

subdodavatelů uvedených v 7TPříloze č. 67T této Rámcové smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna 

osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem 

písemně oznámena Objednateli, ledaže by plnění původně svěřené subdodavateli realizoval 

Poskytovatel sám. Objednatel má právo požádat o výměnu Subdodavatele, přičemž je 

povinen takovou žádost řádně písemně odůvodnit a bezdůvodně ji nezneužít. Smluvní strany 

výslovně uvádějí, že při poskytování Služeb prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto 

odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby poskytoval sám. 

3.8 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě, písemně 

pověřené Objednatelem, veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná 

pro účely řádného poskytování Služeb. Smluvní strany se dohodly, že cena takovéhoto plnění 

je zahrnuta v ceně Služeb podle této Rámcové smlouvy a v této souvislosti nevznikne 

Poskytovateli nárok na dodatečné finanční plnění ze strany Objednatele. 

3.9 Poskytovatel se zavazuje, že k plnění v rámci poskytovaných Služeb, jakož  

i k výstupům z poskytování Služeb poskytne či zajistí Objednateli všechna oprávnění dle čl. 9 

této Rámcové smlouvy. 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Služby dle odst. 3.1 této Rámcové smlouvy budou poskytnuty jen v případě, že k tomu 

Objednatel Poskytovatele vyzve Výzvou a Poskytovatel tuto Výzvu přijme Potvrzením Výzvy 

v souladu s čl. 5 této Rámcové smlouvy. 

4.2 Objednatel je oprávněn požadovat poskytování Služeb po celou dobu trvání účinnosti této 

Rámcové smlouvy. 

4.3 Služby dle odst. 3.1 této Rámcové smlouvy budou zahajovány a poskytovány vždy v termínu 

sjednaném v příslušné Výzvě. Služby poptané Objednatelem mohou být poskytovány nejdéle 

po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy. 

4.4 Místem plnění dle této Rámcové smlouvy je Česká republika, a to dle povahy plnění buď sídlo 

Objednatele a Poskytovatele, či jiné místo, které je mezi stranami sjednané v příslušné Výzvě 

pro danou Službu. 

5. VÝZVA, POTVRZENÍ VÝZVY A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

5.1 Služby dle odst. 3.1 této Rámcové smlouvy budou realizovány v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) 

ZVZ na základě písemných Výzev Objednatele (dále jen ,,Výzva“) a písemného potvrzení 

Výzvy Poskytovatelem (dále jen ,,Potvrzení Výzvy“) uzavíraných podle tohoto článku 5 

Smlouvy. 

5.2 Výzva musí být doručena Poskytovateli (nikoliv e-mailem) a musí obsahovat minimálně: 

5.2.1 konkrétní označení Služeb, které jsou poptávány; 

5.2.2 identifikační údaje Objednatele; 

5.2.3 termín (období) poskytování Služeb nebo termín zahájení poskytování Služeb 

a požadovaného ukončení Služeb. 

5.3 Objednatel bude vystavovat Výzvy zpravidla na jednotlivá kalendářní čtvrtletí, čímž však není 

dotčeno právo Objednatele vystavovat Výzvy kdykoliv a dle svých potřeb. Vzor Výzvy je 

uveden v 7TPříloze č. 57T této Rámcové smlouvy. 

5.4 V reakci na přijatou Výzvu Objednatele je Poskytovatel povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních 

dnů ode dne doručení Výzvy doručit Objednateli Potvrzení Výzvy, jež je přijetím Výzvy. Výzva 

nabývá účinnosti dnem doručení Potrvzení výzvy Objednateli. 

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 92 odst. 5 ZVZ nesmějí strany při zadávání 

zakázek na základě Rámcové smlouvy za žádných podmínek provádět podstatné změny v 

podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě. 

5.6 Ustanovení Rámcové smlouvy mají v případě rozporu přednost před ustanoveními Výzvy, 

ledaže by se jednalo o nepodstatnou změnu v podmínkách této Výzvy ve smyslu § 92 odst. 5 

ZVZ. 

5.7 Poskytovatel bere na vědomí, že realizace Služeb dle ustanovení odst. 3.1 Rámcové smlouvy 

na základě Výzev je právem Objednatele a jejich četnost závisí na potřebách Objednatele. Pro 

Objednatele z této Rámcové smlouvy nevyplývá závazek k vystavení, jakéhokoliv minimálního 

množství Výzev. Uzavřením této Rámcové smlouvy Poskytovateli nevzniká právo na 

poskytování jakéhokoliv plnění ani nárok na úhradu jakýchkoliv Služeb. 

5.8 Objednatel je oprávněn zrušit nebo změnit Výzvu do doby jejího Potvrzení Poskytovatelem dle 

odst. 5.4. 
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6. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ  

6.1 Výsledky poskytnutého plnění dle této Rámcové smlouvy budou akceptovány Objednatelem 

na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda 

Poskytovatelem poskytnuté plnění odpovídá podmínkám této Rámcové smlouvy a Výzvy, na 

základě níž byla Služba poskytnuta, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích 

výsledků plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací dle této Rámcové smlouvy a dle 

Výzev, za využití akceptačních kritérií zde stanovených nebo později pro tento účel smluvními 

stranami dohodnutých. 

6.2 Akceptace dokumentů: 

6.2.1 Dokumenty, které mají být podle této Rámcové smlouvy nebo jednotlivých Výzev 

vypracované Poskytovatelem a předané Objednateli (dále jen ,,dokumenty“) budou 

Objednatelem schválené a akceptované v souladu s akceptační procedurou 

definovanou v tomto odst. 6.2 Rámcové smlouvy. 

6.2.2 Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů 

s Objednatelem. Poskytovatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas tak, 

aby mohly být dodrženy navazující termíny. 

6.2.3 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentům do 

deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady 

nebo připomínky k  dokumentům, zavazuje se Poskytovatel provést veškeré 

potřebné úpravy dokumentů dle výhrad a připomínek Objednatele, a to ve lhůtě 

stanovené Objednatelem, a takto upravené dokumenty předat Objednateli 

k opětovné akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo 

Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn 

postupovat podle tohoto odst. 6.2.3 i opakovaně. Uvedený postup je však pro 

jednotlivý dokument možné opakovat maximálně třikrát. 

6.2.4 V případě, že Objednatel nemá k dokumentům připomínky ani výhrady, zavazuje se 

ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení dokumentů k akceptaci tento 

dokument akceptovat a vystavit o tom písemný předávací protokol, ve kterém 

uvede, že je akceptováno bez výhrad a připomínek v souladu s odst. 6.4 tohoto 

článku. 

6.2.5 Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením případných výhrad nebo 

připomínek k dokumentům a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na 

dohodnuté termíny pro akceptaci dokumentu. 

6.3 Po ukončení akceptace je Objednatel povinen vystavit akceptační protokol, v němž bude 

specifikován rozsah poskytnutých Služeb, zda byly Služby poskytnuty řádně a včas, eventuálně 

budou vzneseny připomínky, pokud Služby řádně a včas poskytnuty nebyly. 

6.4 Služby se považují za poskytnuté v souladu s odst. 4.3 této Rámcové smlouvy, pouze pokud je 

akceptováno bez výhrad a připomínek. Akceptace bez výhrad a připomínek je podmínkou 

vystavení faktury Poskytovatelem dle čl. 8 této Rámcové smlouvy. 

7. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat plnění podle této Rámcové smlouvy řádně a včas, 

zejména je povinen: 

7.1.1 poskytovat Služby v takové kvalitě, aby byla naplňována kvalitativní kritéria 

poskytování Služeb uvedená v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy; 
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7.1.2 poskytovat Služby s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným 

v této Rámcové smlouvě; 

7.1.3 upozorňovat Objednatele včas na všechny okolnosti, které by činily poskytnutí 

Služeb na základě Objednatelem předložené Výzvyz hlediska naplnění účelu Veřejné 

zakázky neúčelné s ohledem na tržní podmínky a upozorňovat Objednatele 

v odůvodněných případech na jinou případnou nevhodnost pokynů Objednatele; 

7.1.4 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání 

v plnění předmětu Rámcové smlouvy a Výzev a výkonu dalších činností souvisejících 

s plněním předmětu Rámcové smlouvy a Výzev; 

7.1.5 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých 

možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží; 

7.1.6 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na 

pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně 

známé; 

7.1.7 chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob dle čl. 9 této 

Rámcové smlouvy. 

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele součinnost 

definovanou v této Rámcové smlouvě, zejména tím, že odpovědné zástupce Poskytovatele 

bude včas informovat o všech organizačních změnách, poznatcích z vlastní činnosti, 

podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění předmětu 

Rámcové smlouvy a Výzev. 

7.3 Poskytovatel se zavazuje, že za každé kalendářní čtvrtletí, nejpozději do 30 dnů po skončení 

příslušného kalendářního čtvrtletí, předloží Objednateli k akceptaci přehled veškerých služeb 

poskytnutých v příslušném kalendářním čtrvtletí, spolu s detailním přehledem termínů, lokalit 

či časů, ve kterých byly Služby poskytnuty. 

7.4 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu poskytování 

Služeb pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 

vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun 

českých) za rok. Na požádání je Poskytovatel povinen Objednateli takovou smlouvu či jiný 

doklad o jejím uzavření bezodkladně předložit. 

7.5 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost jeho prohlášení uvedených v odst. 1.2 

Rámcové smlouvy a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na 

plnění Veřejné zakázky. 

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Katalogové ceny za poskytování Služeb dle této Rámcové smlouvy jsou uvedeny v 7TPříloze č. 27T 

této Rámcové smlouvy, přičemž tyto ceny za poskytování všech Služeb dle odst. 3.1 této 

Rámcové smlouvy jsou uvedeny jako celkové a zároveň maximální katalogové ceny za realizaci 

Služeb dle příslušné Výzvy. Celková cena ve Výzvě bude zaplacena v souladu s platebními 

podmínkami stanovenými v tomto článku 8 Rámcové smlouvy. 

8.2 Katalogové ceny za poskytování Služeb dle této Rámcové smlouvy obsahují zisk a veškeré 

náklady spojené s realizací Služeb vyplývajících ze zadávací dokumentace a Rámcové smlouvy 

včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady vyplývajících ze 
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zadávacích a obchodních podmínek, součinnost, apod.), dále budou katalogové ceny 

zahrnovat veškeré náklady na práce a činnosti, o kterých Poskytovatel podle svých odborných 

znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Služeb nezbytné. 

8.3 Změna katalogových cen za Služby je možná pouze v případě, že v průběhu realizace Služeb 

dojde k legislativním změnám sazeb DPH, a to pouze o částku rovnající se nebo vzešlou z nové 

legislativní (zákonné) úpravy sazby DPH. 

8.4 Cena za poskytování Služeb dle této Rámcové smlouvy bude hrazena Objednatelem 

Poskytovateli na základě faktury (daňového dokladu), jejíž přílohou bude podepsaný 

akceptační protokol příslušné Služby bez výhrad a připomínek v souladu odst. 6.4 této 

Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu až po ukončení příslušného plnění 

dle Výzvy, jak je uvedeno v odst. 3.6 této Rámcové smlouvy. 

8.5 Splatnost jednotlivých plateb je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. 

Poskytovatel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po 

vystavení daňového dokladu. 

8.6 Všechny faktury dle tohoto čl. 8 musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu 

požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran 

a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku 

včetně spisové značky, označení této Rámcové smlouvy a Výzvy, označení poskytnutého 

plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu 

a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

8.7 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně 

uvedené údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 

splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

8.8 Platby se provádí bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Platba se 

považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele. 

8.9 Objednatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy. 

9. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

9.1 V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Rámcové smlouvy nebo Výzev jsou 

movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo 

k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě písemného protokolu 

podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných 

věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice 

Objednatele, přičemž o takovémto předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný 

oprávněnými osobami obou smluvních stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje 

Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu 

této Rámcové smlouvy. 

9.2 Vzhledem k tomu, že součástí výstupů jednotlivých Služeb či jiného plnění Poskytovatele dle 

této Rámcové smlouvy či jednotlivých Výzev je i plnění, které může naplňovat znaky 

autorského díla (dále jen „autorské dílo“ nebo ,,dílo“) ve smyslu 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 (dále jen „ 27Tautorský zákon27T“), je k takovým 
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autorským dílům poskytována Objednateli licence za podmínek sjednaných v tomto článku 9 

Rámcové smlouvy. 

9.3 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto 

prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla. 

9.4 Poskytovatel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

9.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně 

podle čl. 8. této Rámcové smlouvy. 

9.6 Poskytovatel poskytuje licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje 

neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 

9.7 Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

9.8 Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo 

označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a 

to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

9.9 Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn licenci nevyužít. 

9.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 

občanského zákoníku. 

9.11 Poskytovatel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této Rámcové 

smlouvy nebo jakékoliv Výzvy vytvořil databáze, zřídil je pro Objednatele jako pro 

pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a Objednateli tak svědčí všechna práva na 

vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo 

kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. 

Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí Poskytovatele.. 

9.12 V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze Poskytovatel, 

Poskytovatel touto Rámcovou smlouvou převádí veškerá práva k databázi na Objednatele a 

Objednatel tato práva přijímá. 

9.13 Stejně tak v případě, že Poskytovateli vznikla na základě této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv 

Výzvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, 

Poskytovatel touto Rámcovou smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 

autorského zákona na Objednatele a Objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze 

přijímá. 

9.14 Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně 

zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně podle čl. 8 této Rámcové 

smlouvy. 

9.15 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Rámcové 

smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se 

smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že Objednatel je oprávněn vykonávat 

majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a 

že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla 

spoluautorů. Cena Služeb dle čl. 8 této Rámcové smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto 
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ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové 

nároky na odměnu. 

9.16 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že 

jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele. 

9.17 Práva získaná v rámci plnění této Rámcové smlouvy přechází i na případného právního 

nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) 

nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Rámcové smlouvy Poskytovatelem 

Objednateli. 

9.18 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Rámcové smlouvy nebo 

jednotlivých Výzev bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v 

případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 

poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním 

Poskytovatele podle této Rámcové smlouvy či jednotlivých Výzev či omezení užívání věci, 

která je součásti výstupu Služby, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a 

minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle 

Výzvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 

Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Rámcové smlouvy. Pro vyloučení pochybností se 

smluvní strany dohodly, že: 

10.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou 

smluvní stranou jednání obchodního charakteru a také schvalovat a podepisovat 

Výzvy, vystavovat Výzvy dle čl. 5 této Rámcové smlouvy, vyjma oprávnění měnit či 

rušit tuto Rámcovou smlouvu nebo uzavírat k ní dodatky dle odst. 18.1 této 

Rámcové smlouvy; 

10.1.2 osoby oprávněné v záležitostech technických a realizačních jsou oprávněny vést s 

druhou stranou jednání technického a realizačního charakteru, jednat v rámci 

akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění, zejména podepisovat 

příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Rámcové smlouvy; osoby 

oprávněné v záležitostech technických a realizačních však nejsou oprávněny tuto 

Rámcovou smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 18.1 této 

Rámcové smlouvy a ani schvalovat či podepisovat Výzvy. 

10.2 Oprávněné osoby jsou dále oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony 

v rámci akceptačních procedur dle této Rámcové smlouvy a dále připravovat dodatky 

k Rámcové smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany 

(statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

10.3 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 

Rámcové smlouvy nebo jejího předmětu. 

10.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a jejich role 

stanoví tato Rámcová smlouva. 

10.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 

druhou smluvní stranu předem písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí 

být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 
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11. OCHRANA INFORMACÍ 

11.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové smlouvy: 

11.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou 

považovány za důvěrné (dále jen „ 27Tdůvěrné informace 27T“); 

11.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 

druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany; 

11.1.3 smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné 

informace, které při plnění této Rámcové smlouvy získala od druhé smluvní strany. 

11.2 Za třetí osoby podle odst. 11.1.3 se nepovažují: 

11.2.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

11.2.2 orgány smluvních stran a jejich členové, 

11.2.3 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Poskytovatele, 

11.2.4 ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí Poskytovatelé Objednatele, 

a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo na plnění spojeném 

s plněním dle této Rámcové smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 

tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 

jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Rámcové 

smlouvě. 

11.3 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 

chránit důvěrné informace vyplývající z této Rámcové smlouvy a též z příslušných právních 

předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti 

zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Rámcové 

smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále 

se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami 

podílejícími se na plnění této Rámcové smlouvy. 

11.4 Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro 

plnění dle této Rámcové smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje se Poskytovatel zabezpečit splnění všech ohlašovacích 

povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních 

údajů předaných ke zpracování. 

11.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající 

strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se 

jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této 

Rámcové smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace 

druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům 

s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Rámcovou 

smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než 

za účelem plnění této Rámcové smlouvy. 

11.6 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 

implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 

tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
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technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 

a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 

části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 

o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 

a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 

způsobit škodu. 

11.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této 

Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace 

Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou 

smlouvou. Poskytovatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle 

tohoto článku 11 Rámcové smlouvy se vztahuje pouze na Poskytovatele. 

11.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 

přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní 

stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik 

povinnosti ochrany takto poskytnutých informací. 

11.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

11.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 

přijímající smluvní strany či právních předpisů; 

11.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 

Rámcové smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 

smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací; 

11.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; 

11.9.4 po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 

omezena v takovém nakládání s informacemi; 

11.9.5 mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva 

EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci; 

11.9.6 jsou obsařené v Rámcové smlouvě a jsou zveřejněné dle § 147a ZVZ. 

11.10 Bez ohledu na jiná ustanovení této Rámcové smlouvy je Objednatel oprávněn v souladu  

s § 147a ZVZ uveřejnit: 

11.10.1 Tuto Rámcovou smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků; 

11.10.2 Výši skutečné uhrazené ceny za plnění této Veřejné zakázky; a 

11.10.3 Seznam subdodavatelů dodavatele této Veřejné zakázky 

Poskytovatel se tak zavazuje poskytnou Objednateli potřebnou součinnost a potřebné údaje 

a dokumenty, aby Objednatel mohl splnit svoje povinnosti uveřejnit Rámcovou smlouvu 

včetně všech jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů za 

podmínek stanovených § 147 a ZVZ. Poskytovatel je srozuměn s tím, že Objednatel je 

oprávněn zveřejnit Rámcovou smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků na svých 

webových stránkách a dále že je Objenatel povinen dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ uveřejnit 

na svém profilu Rámcovou smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a 

dodatků, přičemž profilem Objednatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ rozumí elektronický 

nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a 

dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý 
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dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; 

požadavky na náležitosti profilu Objednatel stanoví prováděcí předpis. Dále je Poskytovatel 

srozuměn s tím, že dle § 147 a odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na svém 

profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podle § 147 a odst. 1 písm. c) 

ZVZ seznam subdodavatelů Poskytovatele. 

11.11 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto 

povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 11.2, které daná smluvní strana poskytla 

důvěrné informace druhé smluvní strany. 

11.12 Poskytovatel je povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Rámcové smlouvy 

Objednateli písemně sdělit, které části této Rámcové smlouvy včetně jejich příloh představují 

obchodní tajemství Poskytovatele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních 

předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení. Poskytovatel bere na vědomí, že tento postup 

nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Rámcové smlouvy 

a k seznamu subdodavatelů Poskytovatele. Části Rámcové smlouvy představující obchodní 

tajemství či jiné údaje chráněné dle zvláštních předpisů budou před uveřejněním Rámcové 

smlouvy zajištěny proti přečtení (začerněním apod.). V případě sporu mezi Objednatelem 

a Poskytovatelem ohledně rozsahu takto znepřístupněných částí Rámcové smlouvy je 

Objednatel oprávněn uveřejnit jen nesporné části Rámcové smlouvy a zbývající poté, co 

postupem pro řešení sporů bude tato otázka mezi stranami vyřešena. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné 

pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní 

stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plněné této 

Rámcové smlouvy a/nebo Výzev. 

12.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Rámcové smlouvy a/nebo 

Výzev tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením 

splatnosti jednotlivých peněžních závazků. 

12.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob dle článku 10 této Rámcové smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi 

písemně pověřených pracovníků. 

12.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Rámcové smlouvě, nebo 

která mají být učiněna na základě této Rámcové smlouvy, budou učiněna prostřednictvím  

e-mailu na adresy uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy. Má-li komunikace mít vliv na 

platnost a účinnost Rámcové smlouvy nebo jde o zasílání Výzvy, komunikace musí probíhat 

písemně a musí být doručena druhé straně osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 

formou registrovaného poštovního styku. Poskytovatel je oprávněn komunikovat 

s Objednatelem prostřednictvím datové schránky osoby oprávněné ve smyslu Přílohy č. 7 této 

Rámcové smlouvy. Poskytovatel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 

je Objednatel povinen doručovat právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou 

schránku, prostřednictvím datové schránky. 

12.5 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo  

e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů. 



Rámcová smlouva na marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií 

Strana 14 / 19 

12.6 Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě deset (10) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné 

písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele podílející se na plnění 

této Rámcové smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou 

vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací. 

12.7 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční 

kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

13. NÁHRADA ŠKODY 

13.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 

a této Rámcové smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 

škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

13.2 Poskytovatel poskytující služby dle této Rámcové smlouvy jako odborník dle § 2950 

občanského zákoníku nahradí v plném rozsahu škodu, způsobí-li ji v rámci poskytování Služeb 

neúplnou nebo nesprávnou informací nebo radou danou v zálěžitosti jeho vědění nebo 

dovedností. 

13.3 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 

chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl 

Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Služby 

s odbornou péčí 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. 

13.4 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jejich vůli bránící 

řádnému plnění této Rámcové smlouvy a Výzev (§ 2913 občanského zákoníku). Smluvní strany 

se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání předmětných překážek. 

13.5 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je orgánem státní správy vázaným rozpočtovými 

pravidly a že Objednatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku prodlení s úhradou plateb 

dle této Rámcové smlouvy, nebude-li schválena částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů, 

která je potřebná k úhradě za plnění dle této Rámcové smlouvy. 

13.6 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 

propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

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

o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu. 

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

14.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na Služby dle jednotlivých Výzev v délce trvání 

12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolární akceptace dokumentů 

Objednatelem bez připomínek a výhrad dle čl. 6 této Rámcové smlouvy. 

14.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum 

uvedené na razítku pošty nebo na obálce a podacím lístku. Poskytovatel se zavazuje 

odstranit vady a nedodělky vytýkané Objednatelem v jeho reklamaci do 30 kalendářních 

dnů od uplatnění této reklamace. 
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14.3 Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit 

Poskytovatel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady. 

14.4 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady, vyjma odst. 14.1 až 14.3 tohoto článku 

se řídí obecnou právní úpravou. 

15. SANKCE 

15.1 V případě porušení smluvních povinností stanovených mu touto Rámcovou smlouvou se 

Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

15.1.1 1.000,- Kč za první až sedmý (včetně) den prodlení a 5.000,- Kč za osmý a každý další 

den prodlení, a to za každý i započatý den prodlení s doručením písemného 

Potvrzení Výzvy dle ustanovení odst. 5.4 této Rámcové smlouvy; 

15.1.2 1.000,- Kč za první až sedmý (včetně) den prodlení a 5.000,- Kč za osmý a každý další 

den prodlení, a to  za každý i započatý den prodlení s doručením řádně zpracované 

zprávy o poskytnutých Službách dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy; 

15.1.3 1% z Ceny Služby dle Výzvy za každý i započatý den prodlení se zahájením 

poskytování Služeb nebo jakékoliv dílčí Služby v rozporu s termínem stanoveným ve 

Výzvě; 

15.1.4 1% z Ceny Služby dle Výzvy za každý i započatý den prodlení s dokončením 

poskytování Služeb nebo jakékoliv dílčí Služby v rozporu s termínem stanoveným 

Výzvou; 

15.1.5 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti předložit platný doklad 

prokazující splnění povinnosti mít sjednané příslušné pojištění dle ustanovení odst. 

7.4 této Rámcové smlouvy. 

15.1.6 1.000,- Kč za první až sedmý (včetně) den prodlení a 5.000,- Kč za osmý a každý další 

den prodlení, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků 

vytýkaných Objednatelem v jeho reklamaci dle stanovené lhůty ve smyslu 

ustanovení odst. 14.2 této Rámcové smlouvy. 

15.1.7 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti týkající se ochrany 

informací nebo mlčenlivosti dle čl. 11 této Rámcové smlouvy.  

15.1.8  5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti informovat Objednatele o 

změně údajů dle ustanovení odst. 12.5 této Rámcové smlouvy, a to bude-li toto 

prodlení delší než 7 pracovních dnů. 

15.2 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, 

pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Poskytovatelem vznikne, ani právo 

Objednatele na odstoupení od této Rámcové smlouvy, příp. jakékoliv Výzvy, ani povinnost 

Poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by Objednatel výslovně 

prohlásil, že na splnění povinnosti netrvá. 

15.3 Poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 30 dnů ode dne, kdy bude k jejímu 

zaplacení Objednatelem vyzván. 

15.4 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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16. PLATNOST A ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY 

16.1 Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2018 a končí buď úplným splněním předmětu 

této Rámcové smlouvy, resp. ukončením všech činností Objednatele v rozsahu stanoveném 

v Příloze č. 1 této Rámcové smlouvy, nebo vyčerpáním celkových finančních prostředků ve 

výši 6 000 000,- Kč bez DPH (slovy: šest milionů korun českých), podle toho, která skutečnost 

nastane dříve. Uplynutí doby trvání Rámcové smlouvy dle tohoto odstavce nemá vliv na trvání 

uzavřených Výzev dle čl. 5, ledaže by došlo k ukončení Rámcové smlouvy vyčerpáním 

celkových finančních prostředků ve výši 6 000 000,- Kč bez DPH; v tom případě jsou ukončeny 

i Výzvy. 

16.2 Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy, stejně jako Výzev, nejsou dotčena ustanovení 

týkající nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků 

z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ustanovení o řešení sporů, licenční 

ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 

účinnosti této Rámcové smlouvy, resp. Výzev. 

16.3 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo od jakékoliv 

Výzvy pouze z důvodů stanovených touto Rámcovou smlouvou. Objednatel je oprávněn 

odstoupit od Rámcové smlouvy nebo od jakékoliv Výzvy z důvodu v tomto článku uvedených 

bez jakýchkoliv sankcí. 

16.4 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Rámcové smlouvy či jakékoliv 

Výzvy v případě:  

16.4.1 prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle této Rámcové smlouvy nebo Služby či 

dílčí Služby po dobu delší než deset (10) pracovních dnů oproti termínu plnění 

stanovenému podle této Rámcové smlouvy nebo podle příslušné Výzvy, pokud 

Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 

nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; 

16.4.2 Poskytovatel opakovaně v průběhu jednoho kalendářního měsíce poskytne vadné 

plnění stejné Služby nebo nějakou Službu neposkytne vůbec, byl-li povinen takovou 

Službu poskytnout; 

16.4.3 dojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Rámcové 

smlouvy ze strany Poskytovatele. 

16.5 Objednatel je v případě naplnění důvodů pro odstoupení od této Rámcové smlouvy 

uvedených v odst. 16.4 nebo 16.8 této Rámcové smlouvy oprávněn odstoupit rovněž od všech 

Výzev či jakékoliv Výzvy uzavřené do té doby mezi smluvními stranami, a to i bez toho, aby 

současně odstoupil od této Rámcové smlouvy. 

16.6 V případě, že se důvod odstoupení dle odst. 16.4 nebo 16.8 týká pouze některé Výzvy 

uzavřené mezi smluvními stranami postupem dle čl. 5 této Rámcové smlouvy, je Objednatel 

oprávněn odstoupit jak od příslušné Výzvy, jíž se důvod odstoupení týká, tak od této Rámcové 

smlouvy. 

16.7 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy v případě prodlení Objednatele 

se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Rámcové smlouvy po dobu delší než šedesát 

(60) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 

nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení takovéto výzvy. 
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16.8 Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této Rámcové smlouvy, pokud: 

16.8.1 na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo,  

16.8.2 Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolventního řízení nebo  

16.8.3 insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů); nebo 

16.8.4 Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

16.9 Účinky odstoupení od Rámcové smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. 

16.10 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě 

písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou třech (3) měsíců, jejíž běh 

začíná 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

Poskytovateli. 

16.11 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě jakoukoliv Výzvu v průběhu 

jejího plnění písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s účinností ode dne doručení 

písemné výpovědi Poskytovateli. V případě výpovědi Výzvy má Objednatel právo rozhodnout, 

zda si rozpracované plnění ponechá. V případě, že si Objednatel rozpracované plnění 

ponechá, náleží Poskytovateli cena, na kterou má nárok podle příslušné Výzvy, ponížená o to, 

co Poskytovatel ušetřil neprovedením plnění dle Výzvy v plném rozsahu. V případě, že 

Objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované plnění, má Poskytovatel nárok na 

náhradu účelně vynaložených nákladů na provedené plnění dle Výzvy až do doby doručení 

výpovědi Výzvy. 

16.12 Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí pozastavit 

plnění této Rámcové smlouvy a nezasílat Výzvy, nebude-li schválena částka ze státního 

rozpočtu na následující rok, či z jiných zdrojů, která je potřebná k úhradě za plnění dle této 

Rámcové smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn z důvodu dle předchozí věty tuto 

Rámcovou smlouvu a/nebo jednotlivé Výzvy bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě 

vypovědět. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o neschválení takové částky ze 

státního rozpočtu, či z jiných zdrojů, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) 

dnů. 

17. ŘEŠENÍ SPORŮ 

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

17.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, včetně 

sporů o její výklad či platnost, a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních 

stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy uzavřených v souladu 
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s příslušnými ustanoveními ZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem 

smluvních stran. Tuto Rámcovou smlouvu, jakož i jednotlivé Výzvy a práva a povinosti z nich 

vyplývající, však nelze měnit podstatným způsobem ve smyslu § 82 odst. 7 ZVZ. 

18.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

18.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Rámcové smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Rámcové smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy, 

nevyplývá-li z donucovacích ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují 

takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit v souladu se ZVZ platným 

a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 

nevynutitelného ustanovení. 

18.4 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

18.5 Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy není dotčena účinnost Výzev uzavřených v době 

trvání této Rámcové smlouvy. Tímto není dotčena možnost Objednatele od těchto Výzev 

odstoupit nebo je vypovědět v souladu s čl. 16 této Rámcové smlouvy. 

18.6 Započtení na pohledávky vůči Objednateli vzniklé z této Rámcové smlouvy a jednotlivých 

Výzev se nepřipouští. 

18.7 Práva Objednatele vyplývající z této Rámcové smlouvy, Výzev či jejich porušení se promlčují ve 

lhůtě patnácti let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

18.8 Poskytovatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti 

s plněním této Rámcové smlouvy a jednotlivých Výzev. 

18.9 Nedílnou součást Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy: 

18.10 Tato Rámcová smlouva je uzavřena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 

2 stejnopisech. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel Poskytovatel 

7TPříloha č. 1 7T: Koncept marketingového průzkumu postojů 

7TPříloha č. 2 7T: Katalog cen 

7TPříloha č. 3 7T: Realizační tým Poskytovatele 

Příloha č. 4: Odborníci realizačního týmu Poskytovatele 

Příloha č. 5: Vzor Písemné výzvy 

Příloha č. 6: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 7: Oprávněné osoby 

Příloha č. 8: Zadávací dokumentace (volná příloha – bude vložena před 

pospisem Rámcové smlouvy) 
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V Praze dne 6. 9. 2016 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2016 

............................................................... 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Ing. Simona Prečanová 

ředitelka Odboru strategie a trvale udržitelného 

rozvoje 

.................................................................. 

IPSOS s. r. o. 

Mgr. Radek Jalůvka 

jednatel 
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Příloha č. 1 

Koncept marketingového průzkumu postojů 

 

A: Opora pro strukturování a vážení vzorku 

stručný popis: 

výzkum má za cíl kvantifikovat specifické cílové skupiny pro správné strukturování 

a vážení vzorků dalších rozsáhlejších šetření 

kvantifikace se bude týkat vybraných životně-stylových a mediálních charakteristik 

(např. konzumně versus nekonzumně orientovaný člověk, preference aktivního versus 

usedlého životního stylu, preference nových versus klasických médií apod.) 

výše uvedené charakteristiky budou zjišťovány v návazných projektech a tato opora 

bude vedle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) sloužit pro správné 

strukturování vzorku u dalších dílčích šetření podle zjištěných a kvantifikovaných 

ukazatelů 

cílová skupina: populace ČR 15 – 79 let 

počet respondentů: 
1 000 osob 

doba terénního sběru dat do 4 týdnů 

délka dotazování: 8 min. na rozhovor (bez otevřených otázek) 

výběr respondentů: 

bude uskutečněn na základě detailní stratifikace podle: okresu a velikosti bydliště, 

(statistický) náhodný výběr jednotlivců s poměrem realizovaných rozhovorů 

a kontaktovaných osob nad 50 % 

opora pro vážení 

vzorku: 
ČSÚ 

technika sběru dat: 
rozhovory podle strukturovaného dotazníku: 

 CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

výstup: 

tabulky kvantifikovaných ukazatelů v projekci na celou populaci v třídění dle údajů ČSÚ 

data ve formátu statistického software SPSS s popisy, ASCII (textový soubor) 

kontrolní reporty 

audionahrávky u CATI 

kontrola: 

bude probíhat na základě reportu počtů kontaktovaných jednotek z výběrového 

souboru s výsledkem kontaktu (úspěšný kontakt versus výpadek podle druhu výpadku) 

ověření lokality dotazování bude ověřeno pomocí registrace polohy (GPS) notebooku 

v okamžiku dotazování, report shody bude tříděný podle ID tazatele 

u metody CATI bude doložena audionahrávka rozhovoru s ID, která bude propojitelná 

s datovým souborem 
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B: Postoje široké veřejnosti k tématům spojeným s resortem 

stručný popis: 

cílem výzkumu je identifikace a popsání postujů široké veřejnosti k otázkám 

a tématům spojeným s resortem Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), na 

základě níže uvedeného obsahového vymezení okruhů: 

 konzumace potravin a nápojů, stravování; 

 obchodní strategie prodejců potravin; 

 soběstačnost, domácí produkce, značky kvality; 

 faktory ovlivňující spokojenost s prací MZe; 

 vnímání role MZe v populaci, přínosy a rezervy; 

 lesní hospodářství, funkce lesa, tvorba krajiny; 

 produkty lesního hospodářství, dřevo; 

 vodohospodářství, vodovody a kanalizace; 

 půda, prvovýroba, zemědělství; 

 odpady, plýtvání potravinami, vodou, půdou; 

 využívání a zábor půdy pro obnovitelné zdroje energie; 

 ryby, rybářství; 

 financování oborů v rámci resortu. 

v rámci této části budou vydefinovány základní cílové skupiny (dále jen „CS“) pro 

vymezení okruhu osob, na které bude v budoucnu zacílena komunikace MZe (např.: 

návštěvníci lesa, osoby netřídící odpad, osoby s vyšší mírou plýtvání potravinami, 

osoby s vysokou spotřebou vody, osoby konzumující ryby, osoby s nadváhou, kupující 

orientovaní na kvalitu potravin, atp.) 

cílová skupina: populace ČR 15 – 79 let 

počet respondentů: 
2 500 osob 

doba terénního sběru dat do 13 týdnů 

délka dotazování: 75 min. 

výběr respondentů: 
bude uskutečněn na základě stratifikace dle okresu a velikosti bydliště a na základě 

kvótního výběru 

opora pro kvótní 

výběr a jeho vážení: 
ČSÚ a A: Opora pro strukturování a vážení vzorku 

technika sběru dat: 
bude probíhat na základě osobních rozhovorů podle strukturovaného dotazníku, který 

bude obsahovat 10 otevřených textových otázek a bude využita metoda CAPI 

výstup: 

Uzákladním výstupem bude analytická zpráva U, která bude obsahovat: 

 úvod, 

 metodiku výzkumu včetně dotazovacích nástrojů, 

 informace o opoře pro převážení vzorku, 

 vyhodnocení reprezentativnosti vážených a nevážených vzorku, 

 tabulkové přehledy do 2. stupně třídění, 
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 textovou a analytickou část, 

 doporučení, 

 závěr 

dále budou přílohou analytické zprávy data ve formátu SPSS s popisy, ASCII a kontrolní 

reporty 

analytická zpráva bude předložena 1x v tištěné podobě spolu s přílohami na CD-ROM 

a 1x na nosiči CD-ROM, a to ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 

dále budou získané výstupy, poznatky a doporučení prezentovány Objednateli formou 

Uprezentace U v budově zadavatele; prezentace bude zpracována v programu Powerpoint 

a po jejím skončení bude Objednateli předána 1x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM 

kontrola: 

počet respondentů na jednoho tazatele je omezen, a to tak, že na jednoho tazatele 

může připadnout max. 25 respondentů 

dále bude možná jednoznačná identifikace tazatele v datovém souboru 

zpětné ověření rozhovoru bude uskutečněno na základě kontrolní karty nebo kontrolní 

SMS zprávy dotazem na 100% vzorku, přičemž report úspěšnosti zpětného kontrolního 

dotazu bude tříděný podle ID tazatele 

u metodoy CAPI bude ověřena ověření lokalita dotazování pomocí registrace polohy 

(GPS) notebooku v okamžiku dotazování, přičemž report shody bude tříděný dle ID 

tazatele 
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C: Konzumace médií v populaci 

stručný popis: 

výzkum má za cíl zmapovat konzumaci nosičů reklamy (sledovanost jednotlivých 

televizních programů, poslechovost rozhlasových stanic, čtenost tiskových titulů, 

návštěvnost internetových stránek, kontakt s venkovní reklamou a návštěvnost kina) 

základem výzkumu bude: 

1) denní monitoring kontaktů (zásahů) s médii na úrovni max. 15 min. 

nebo kratšího časového úseku; výstupem budou statické proměnné 

(demografie, proměnné pro strukturování a vážení a identifikace CS pro 

budoucí komunikaci) zjištěné při úvodním a závěrečném rozhovoru 

2) každodenní přehled expozice (zásahu) médií v rozsahu: 

 datum; 

 název média (pro elektronická média, tisk a kino); 

 čas začátku a konce expozice (pouze pro elektronická média). 

3) každodenní přehled expozice (zásahu) venkovní reklamou v rozsahu: 

 datum; 

 překonaná vzdálenost, tedy vzdálenost, kterou respondent 

v průběhu daného dne urazil pěšky nebo dopravním prostředkem 

(mod dopravy není nutné specifikovat, ale vzdálenost musí být 

objektivizovaná rekonstrukcí z mapových podkladů na základě 

záznamu průjezdních bodů nebo z GPS záznamu pohybu 

respondenta) 

 čas strávený na cestě (možný subjektivní odhad respondentem). 

vstupní a závěrečný dotazník bude obsahovat identifikaci cílových skupin pro budoucí 

komunikaci MZe, viz projekt B. Postoje široké veřejnosti k tématům spojeným 

s resortem 

V rámci této části se předpokládají 2 realizace: 

 v rámci U1. realizaceU budou shromážděna data, která budou využita pro 

strategické plánování konkrétních kampaní připravovaných zadavatelem; 

výstupem bude detailní mediální chování včetně možnosti analýz zásahu ve 

více mediatypech současně 

 U2. realizace Ubude zahrnovat shodný postup sběru dat o dosahu jednotlivých 

médií v době realizované konkrétní kampaně či kampaní zadavatele, a to 

formou trackingu kampaně; na základě dodaného nasazení kampaně bude 

Uvýstupem post analýza kampaně v definovaných CS U. 

Post analýza bude pro dané CS zahrnovat základní dosažené mediální 

ukazatele (Gross Rating Point - GRP, NetReach, frekvence zásahu), které 

budou analyzovány i v porovnání s deklarovaným efektem, zaznamenáním a 

účinkem kampaně na respondenty; tyto dopady kampaně budou zjišťovány 

v úvodním a závěrečném dotazníku (např. zaznamenání kampaně, spontánní 

znalost značek kvality apod.). 

cílová skupina: populace ČR 15 – 79 let 

počet respondentů: 1 000 osob 
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vyplňování deníku po dobu 6-ti týdnů 

délka dotazování: 

30 min. vstupní dotazník 

nax. 15 min. denní záznam 

15 min. závěrečný dotazník 

výběr respondentů: 
bude uskutečněn na základě stratifikace dle kraje a velikosti bydliště a na základě 

kvótního výběru 

opora pro kvótní 

výběr a jeho vážení: 
ČSÚ a A: Opora pro strukturování a vážení vzorku 

technika sběru dat: 
na základě deníku dle řešení dodavatele např. self-complete deníček, pasivní sběr 

informací (např. GPS lokalizace pohybu respondentů) 

výstup: 

výstupem bude Uanalýza dosahu médií, analýza podílu mediatypů na zásahu podle 

definovaných CS U a Upřípadová studie U simulující kampaň ve více mediatypech s analýzou 

budování dosahu kampaně a frekvence zásahu v definovaných CS 

data budou zpracována ve formátu SPSS s popisy, ASCII, kontrolní reporty 

analytická zpráva a případová studie bude předložena 1x v tištěnné podobě spolu 

s přílohami na CD-ROM a 1x na nosiči CD-ROM, a to ve formátu *.doc nebo *.docx 

a *.pdf 

dále budou získané výstupy, poznatky a doporučení prezentovány Objednateli formou 

Uprezentace U v budově zadavatele; prezentace bude zpracována v programu Powerpoint 

a po jejím skončení bude Objednateli předána 1x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM 

kontrola: 

v rámci této části proběhne kontrola struktury panelu a plnění kvót 

denní reporty budou zasílány nejpozději do dvou (2) pracovních dnů a budou 

obsahovat tabulku v členění: respondent a datum s počtem čtvrthodin, kdy došlo 

k zásahu elektronickým mediatypem (TV, rozhlas, internet), tzn., že každý respondent 

denodenně reportuje do centrály počet čtvrthodin, ve kterém zaznamenal do deníku 

kontakt s elektronickým médiem 
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D: Postoje odborné veřejnosti k tématům spojeným s resortem 

stručný popis: 

Cílem výzkumu je popis postojů odborné veřejnosti k otázkám a tématům spojeným 

s resortem MZe, na základě níže uvedeného obsahového vymezení okruhů: 

- zdroje informací, využívaná a chybějící data; 

- soběstačnost, domácí produkce, značky kvality; 

- faktory ovlivňující spokojenost s prací MZe; 

- vnímání role MZe, přínosy a rezervy; 

- financování oborů v rámci resortu; 

- stimulátory a bariéry v podnikání; 

- finance z veřejných zdrojů, dotační strategie; 

- servisní organizace a centrální orgány resortu; 

- legislativa, legislativní a byrokratické bariéry; 

- územní plánování, vlastnictví půdy a zdrojů; 

- dopady církevních restitucí; 

- technologie, genetické inženýrství a jejich úloha 

- kompetence ve vodohospodářství; 

- profesní komory a sdružení; 

- ekologické zemědělství; 

- vnímání korupce a klientelismu. 

cílová skupina: 

odborná veřejnost 

(např. zemědělská a lesnická prvovýroba, farmáři, chovatelé, majitelé a manažeři, 

zpracovatelé potravin, majitelé, manažeři, zpracovatelé dřeva, majitelé, manažeři, 

výrobci a obchodníci s hnojivy, krmivy, výrobci strojů a zařízení pro zemědělství, 

majitelé a provozovatelé veřejného stravování, obchodníci s potravinářskými 

produkty, obchodníci s dřevařskými produkty, oborný personál oborových středních 

a vysokých škol, výzkumu a vědy, řídící pracovníci státní správy, měst a obcí, vedoucí 

pracovníci organizací zřizovaných MZe, vlastníci zemědělských a lesních pozemků 

včetně nehospodařících, architekti, projektanti navrhující využití materiálů, projektanti 

pozemkových úprav, studenti oborových středních a vysokých škol, zemědělští 

poradci, oborové nevládní organizace, profesní sdružení v zemědělství, v lesním 

a vodohospodářství, zástupci ekologických organizací, vodohospodářství, řídící 

pracovníci) 

počet respondentů: 150 osob 

délka dotazování: 45 min. 

výběr respondentů: uskutečněn na základě stratifikace dle kraje a na základě kvótního výběru 

opora pro kvótní 

výběr a jeho vážení: 
zadavatel dodá počty respondentů podle jednotlivých odborností 

technika sběru dat: 

bude uskutečněna na základě osobní rozhovorů s respondenty na základě 

strukturovaného dotazníku, přičemž 50 % délky dotazníku bude společného, 50 % 

bude ve 3 obsahových variantách), 10 otevřených textových otázek, bude využita 
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metoda CAPI 

výstup: 

Uzákladním výstupem bude analytická zpráva U, která bude obsahovat: 

 úvod, 

 metodiku výzkumu včetně dotazovacích nástrojů, 

 informace o opoře pro převážení vzorku, 

 vyhodnocení reprezentativnosti vážených a nevážených vzorku, 

 tabulkové přehledy do 2. stupně třídění, 

 textovou a analytickou část, 

 doporučení, 

 závěr 

dále budou přílohou analytické zprávy data ve formátu SPSS s popisy, ASCII a kontrolní 

reporty 

analytická zpráva bude předložena 1x v tištěnné podobě spolu s přílohami na CD-ROM 

a 1x na nosiči CD-ROM, a to ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 

dále budou získané výstupy, poznatky a doporučení prezentovány Objednateli formou 

Uprezentace U v budově zadavatele; prezentace bude zpracována v programu Powerpoint 

a po jejím skončení bude Objednateli předána 1x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM 

kontrola: 

zpětné ověření rozhovoru bude uskutečněno na základě kontrolní karty nebo kontrolní 

SMS zprávy dotazem na 100% vzorku, přičemž report úspěšnosti zpětného kontrolního 

dotazu bude tříděný podle ID tazatele 

u metody CAPI bude ověřena ověření lokalita dotazování pomocí registrace polohy 

(GPS) notebooku v okamžiku dotazování, přičemž repost shody bude tříděný dle ID 

tazatele 
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E: Postoje odborné veřejnosti (hloubkové rozhovory - IDI) 

stručný popis: 

cílem výzkumu je detailní identifikace postojů odborné veřejnosti k otázkám 

a tématům spojeným s resortem MZe (zemědělství, potravinářství, lesní a vodní 

hospodářství), na základě níže vymezených okruhů: 

- zdroje informací, využívaná a chybějící data; 

- faktory ovlivňující spokojenost s prací MZe; 

- vnímání role MZe, přínosy a rezervy; 

- financování oborů v rámci resortu; 

- stimulátory a bariéry v podnikání; 

- finance z veřejných zdrojů, dotační strategie; 

- servisní organizace a centrální orgány resortu; 

- legislativa, legistativní a byrokratické bariéry. 

cílová skupina: odborná veřejnost(  

počet respondentů: 15 osob 

délka dotazování: 90 min. 

výběr respondentů: uskutečněn na základě kvótního výběru 

opora pro kvótní 

výběr a jeho vážení: 

zadavatel uvádí orientační počty respondentů podle jednotlivých odborností 

profese kvant. IDI 

zemědělská a lesnická prvovýroba, farmáři, chovatelé, majitelé a 
manažeři 

100 3 

zpracovatelé potravin, majitelé, manažeři  70 2 

zpracovatelé dřeva, majitelé, manažeři 40 1 

výrobci a obchodníci s hnojvy a krmivy 10  

výrobci strojů a zařízení pro zemědělství 10  

majitelé a provozovatelé veřejného stravování 40  

obchodníci s potravinářskými produkty 40  

obchodníci s dřevařskými produkty 40  

odborný personál oborových středních a VŠ, výzkumu a vědy 40 1 

řídící pracovníci státní správy, měst a obcí 70 2 

vedoucí pracovníci organizací zřizovaných MZe 70 2 

vlastníci zemědělských a lesních pozemků včetně nehosodařících 70 2 

architekti, projektanit navrhující využití materiálů, projektanti 
pozemkových úprav 

20  

studenti oborových středních a VŠ 40  

zemědělští poradci 10  

oborové nevládní organizace, profesní sdružení v zemědělství, lesním a 
vodním hospodářství 

25 1 

zástupci ekologických organizací 10  

vodohospodářství, řídící pracovníci 40 1 
 

technika sběru dat: 
bude probíhat na základě osobních hloubkových rozhovorů prováděných školeným 

pracovníkem dle strukturovaného scénáře, přičemž 50% délky dotazníku bude 
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společné, 50 % dotazníku bude v 5 obsahových variantách dle zaměření jednotlivých 

CS) 

výstup: 

Uzákladním výstupem bude analytická zpráva U, která bude obsahovat: 

 úvod, 

 metodiku výzkumu včetně dotazovacích nástrojů, 

 informace o opoře pro převážení vzorku, 

 vyhodnocení reprezentativnosti vážených a nevážených vzorku, 

 tabulkové přehledy do 2. stupně třídění, 

 textovou a analytickou část, 

 doporučení, 

 závěr 

dále budou přílohou analytické zprávy další relevantní přílohy s tímto projektem 

spojené 

analytická zpráva bude předložena 1x v tištěné podobě spolu s přílohami na CD-ROM 

a 1x na nosiči CD-ROM, a to ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 

dále budou získané výstupy, poznatky a doporučení prezentovány Objednateli formou 

Uprezentace U v budově zadavatele; prezentace bude zpracována v programu Powerpoint 

a po jejím skončení bude Objednateli předána 1x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM 

kontrola: hloubkové rozhovory s respondenty budou kontrolovány na základě audionahrávek 
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F: Sonda v populaci 

stručný popis: 
cílem výzkumu je popsat postoje široké veřejnosti k aktuálním otázkám a tématům 

spojeným s resortem MZe (zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství) 

cílová skupina: populace ČR 15 – 79 let 

počet respondentů: 800 osob 

délka dotazování: 10 min. 

výběr respondentů: 
uskutečněn na základě stratifikace podle kraje a velikosti bydliště, vytáčení náhodných 

telefonních čísel (CATI) 

opora pro kvótní 

výběr a jeho vážení: 
ČSÚ 

technika sběru dat: 
bude probíhat na základě strukturovaného dotazníku, kde budou nejvýše dvě 

otevřené textové otázky, přičemž bude využita metoda CATI 

výstup: 

Uzákladním výstupem bude analytická zpráva U, která bude obsahovat: 

 úvod, 

 metodiku výzkumu včetně dotazovacích nástrojů, 

 informace o opoře pro převážení vzorku, 

 vyhodnocení reprezentativnosti vážených a nevážených vzorku, 

 tabulkové přehledy do 2. stupně třídění, 

 textovou a analytickou část, 

 doporučení, 

 závěr 

dále budou přílohou analytické zprávy další relevantní přílohy s tímto projektem 

spojené 

analytická zpráva bude předložena 1x v tištěné podobě spolu s přílohami na CD-ROM 

a 1x na nosiči CD-ROM, a to ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 

dále budou získané výstupy, poznatky a doporučení prezentovány Objednateli formou 

Uprezentace U v budově zadavatele; prezentace bude zpracována v programu Powerpoint 

a po jejím skončení bude Objednateli předána 1x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM 

kontrola: na základě standanrdů SIMAR 
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G: Skupinové diskuse 

stručný popis: 

cílem výzkumu je kvalitativně popsat postoje široké veřejnosti k aktuálním otázkám 

a tématům spojeným s resortem MZe (zemědělství, potravinářství, lesní a vodní 

hospodářství) 

cílová skupina: dle konkrétní definice zadavatele, zastoupená 25% v populaci ČR 15-79 let 

počet respondentů: 2 x 10 osob 

délka dotazování: 90 min. 

výběr respondentů: uskutečněn na základě kvótního výběru 

lokalita: 
1x město do 30 tis. obyvatel Čechy 

1x město nad 30 tis. obyvatel Morava 

technika sběru dat: skupinová diskuse bude probíhat na základě strukturovaného scénáře 

výstup: 

Uzákladním výstupem bude analytická zpráva U, která bude obsahovat: 

 úvod, 

 metodiku výzkumu včetně dotazovacích nástrojů, 

 informace o opoře pro převážení vzorku, 

 vyhodnocení reprezentativnosti vážených a nevážených vzorku, 

 tabulkové přehledy do 2. stupně třídění, 

 textovou a analytickou část, 

 doporučení, 

 závěr 

dále budou přílohou analytické zprávy další relevantní přílohy s tímto projektem 

spojené (např. videonahrávky, transkripty, apod.) 

analytická zpráva bude předložena 1x v tištěné podobě spolu s přílohami na CD-ROM 

a 1x na nosiči CD-ROM, a to ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 

dále budou získané výstupy, poznatky a doporučení prezentovány Objednateli formou 

Uprezentace U v budově zadavatele; prezentace bude zpracována v programu Powerpoint 

a po jejím skončení bude Objednateli předána 1x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM 

kontrola: na základě standardů SIMAR 
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Příloha č. 2 

Katalog cenP0F

1 

UA: Opora pro strukturování a vážení vzorku 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 

1 jednání s Objednatelem (cca 8 hodin), průběžné konzultace 7000 1470 8470 

2 organizace a příprava průzkumu 13800 2898 16698 

3 sběr dat včetně nákladů na tazatele CATI 77898 16357,58 94256,58 

4 kontroly nad rámec standardů SIMAR uvedené v příloze č. 1 Rámcové smlouvy 1 0,21 1,21 

5 zpracování dat získaných jejich sběrem 5767 1211,07 6978,07 

6 vyhodnocení dat (cca 16 hodin) 5767 1211,07 6978,07 

7 
vypracování výstupu dle požadavků Objednatele uvedeného v příloze č. 1 

Rámcové smlouvy 
5767 1211,07 6978,07 

CELKEM za A: Opora pro strukturování a vážení vzorku (součet řádků 1 – 7) 116000 24360 140360 

UB: Postoje široké veřejnosti k tématům spojeným s resortem 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 

8 jednání s Objednatelem (cca 48 hodin) 19200 4032 23232 

9 organizace, příprava průzkumu (cca 72 hodin) 34600 7266 41866 

10 sběr dat včetně nákladů na tazatele CAPI 894495 187843,95 1082338,95 

                                                           

1 Objednatel výslovně uvádí, že žádná položka obecně, ani žádná jejich dílčí část nesmí být rovna „nule“. Platí pro celou tuto přílohu. 



Rámcová smlouva na marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií 

Strana 2 / 5 

11 odměny respondentům 301805 63379,05 365184,05 

12 kontroly nad rámec standardů SIMAR 1 0,21 1,21 

13 kódování otevřených otázek 20099 4220,79 24320,79 

14 vytvoření datového souboru SPSS a ASCII 8900 1869 10769 

15 zpracování dat získaných jejich sběrem 44300 9303 53603 

16 vyhodnocení dat získaných jejich sběrem 10000 2100 12100 

17 
vypracování analytické zprávy dle požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 

1 Rámcové smlouvy včetně nákladů na Odborníky zapojených do této fáze 
26800 5628 32428 

18 1x prezentace Objednateli (cca 80 stran) 26800 5628 32428 

CELKEM za B: Postoje široké veřejnosti k tématům spojeným s resortem (součet řádků 8 – 18) 1387000 291270 1678270 

UC: Konzumace médií v populaci 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 

18 jednání se Objednatelem (cca 24 hodin) 7650 1606,5 9256,5 

19 organizace, příprava průzkumu (cca 72 hodin) 19150 4021,5 23171,5 

20 rekrutace respondentů 6500 1365 7865 

21 sběr dat včetně nákladů na správu panelu 134449,50 28234,395 162683,895 

22 odměny respondentům 331150 69541,5 400691,5 

23 kontroly nad rámec standardů SIMAR 0,50 0,105 0,605 

24 
objektivizace překonané vzdálenosti dle záznamu průjezdních bodů nebo GPS 

lokalizace 
150000 31500 181500 

25 vytvoření datového souboru SPSS a ASCII 10050 2110,5 12160,5 
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26 zpracování dat získaných jejich sběrem 22750 4777,5 27527,5 

27 vyhodnocení dat získaných jejich sběrem 17600 3696 21296 

28 
analýza dosahu médií, analýza podílu mediatypů na zásahu podle definovaných 

CS, včetně nákladů na zapojení Odborníků 
17600 3696 21296 

29 
případová studie simulující kampaň ve více mediatypech (odhad 72 hodin), 

včetně nákladů na zapojení Odborníků 
18250 3832,5 22082,5 

30 1x prezentace Objednateli v rozsahu cca 80 stran 17600 3696 21296 

CELKEM za C: Konzumace médií v populaci (součet řádků 18 – 30) 752750 158077,5 910827,5 

UD: Postoje odborné veřejnosti k tématům spojeným s resortem 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 

31 jednání s Objednatelem (cca 24 hodin) 9600 2016 11616 

32 organizace a příprava průzkumu (cca 48 hodin) 19200 4032 23232 

33 rekrutace respondentů 9999 2099,79 12098,79 

34 sběr dat včetně nákladů na tazatele CAPI 91900 19299 111199 

35 odměny respondentům 31500 6615 38115 

36 kontroly nad rámec standardů SIMAR 1 0,21 1,21 

37 kódování otevřených otázek 21000 4410 25410 

38 vytvoření datového souboru SPSS a ASCII 8900 1869 10769 

39 zpracování dat získaných jejich sběrem 44300 9303 53603 

40 vyhodnocení dat získaných jejich sběrem 10000 2100 12100 

41 
vypracování analytické zprávy dle požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 

1 Rámcové smlouvy včetně nákladů na Odborníky zapojených do této fáze 
26800 5628 32428 
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42 1x prezentace Objednateli v rozsahu cca 60 stran 26800 5628 32428 

CELKEM za D: Postoje odborné veřejnosti k tématům spojeným s resortem (součet řádků 31 – 

42) 
300000 63000 363000 

UE: Postoje odborné veřejnosti (hloubkové rozhovory - IDI) 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 

43 jednání s Objednatelem (cca 24 hodin) 9600 2016 11616 

44 organizace a příprava scénářů (cca 40 hodin) 13500 2835 16335 

45 rekrutace respondentů 7941 1667,61 9608,61 

46 provedení rozhovorů včetně nákladů na tazatele 43400 9114 52514 

47 odměny respondentům 22500 4725 27225 

48 zpracování dat získaných jejich sběrem 11035 2317,35 13352,35 

49 vyhodnocení dat získaných jejich sběrem 11034 2317,14 13351,14 

50 
vypracování analytické zprávy dle požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 

1 Rámcové smlouvy včetně nákladů na Odborníky zapojených do této fáze 
11035 2317,35 13352,35 

51 1x prezentace Objednateli v rozsahu cca 50 stran 11035 2317,35 13352,35 

52 náklady na transkripty rozhovorů 4420 928,2 5348,2 

53 náklady na audinahrávky 500 105 605 

CELKEM za E: Postoje odborné veřejnosti (součet řádků 43 – 53) 146000 30660 176660 

UF: Sonda v populaci 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 
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54 jednání s Objednatelem (cca 6 hodin) 7000 1470 8470 

55 organizace a příprava průzkumu (cca 16 hodin) 8600 1806 10406 

56 sběr dat včetně nákladů na tazatele CATI 59000 12390 71390 

57 
vypracování analytické zprávy dle požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 

1 Rámcové smlouvy včetně nákladů na Odborníky zapojených do této fáze 

35500 7455 42955 

58 1x prezentace objednateli v rozsahu cca 60 stran 34900 7329 42229 

CELKEM za F: Sonda v populaci (součet řádků 54 – 58) 145000 30450 175450 

UG: Skupinové diskuse 

číslo řádku název položky 
jednotková cena v Kč bez DPH 

za položku 
DPH v Kč 

jednotková cena v Kč s DPH 

za položku 

59 jednání s Objednatelem (cca 8 hodin) 3500 735 4235 

60 organizace a příprava diskusí 4450 934,5 5384,5 

61 rekrutace respondentů 5800 1218 7018 

62 Realizace dvou skupinových diskusí včetně nákladů na moderátora 23250 4882,5 28132,5 

63 zpracování dat získaných jejich sběrem 2750 577,5 3327,5 

64 vyhodnocení dat získaných jejich sběrem 2750 577,5 3327,5 

65 
vypracování analytické zprávy dle požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 

1 Rámcové smlouvy včetně nákladů na Odborníky zapojených do této fáze 
3500 735 4235 

66 1x prezentace Objednateli v rozsahu cca 50 stran 3500 735 4235 

67 náklady transkripty rozhovorů 500 105 605 

CELKEM za G: Skupinové diskuse (součet řádků 59 – 67) 50000 10500 60500 
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Příloha č. 3 

Realizační tým Poskytovatele 

Jméno a příjmení, titul Mgr. Lenka Sazmová 

Pozice: VEDOUCÍ TÝMU 

Adresa 
IPSOS s. r. o. 

 

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení, titul Ing. Eva Maninová 

Pozice: ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO TÝMU 

Adresa 
IPSOS s. r. o. 

 

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení, titul Zdeňka Meisnerová 

Pozice: ODBORNÍK V OBLASTI VÝZKUMŮ MÉDIÍ NEBO MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 

Adresa 
IPSOS s. r. o. 

 

E-mail  

Telefon  
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Příloha č. 4 

Odborníci realizačního týmu Poskytovatele 

Jméno a příjmení, titul Ing. Václav Dvořáček, Ph.D. 

Odborník v oblasti: ZEMĚDĚLSTVÍ 

Adresa 
Výzkumný ústav rostlinné výroby 

Drnovská 507/73, 161 06 Praha - Ruzyně 

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení, titul Ing. Aleš Landfeld 

Odborník v oblasti: POTRAVINÁŘSTVÍ 

Adresa 
Výzkumný ústav potravinářský Praha 

Radiová 1285/7, 102 00 Praha - Hostivař 

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení, titul Ing. Jan Mráz, Ph.D. 

Odborník v oblasti: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Adresa 
Ústav akvakultury a ochrany vod 

Husova tř. 458/102, 370 05 České Budějovice 

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení, titul Ing. František Beran 

Odborník v oblasti: LESNICTVÍ 

Adresa 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

Strnady 136, 252 02 Jíloviště 

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení, titul Ing. Eva Hodboďová 

Odborník v oblasti: VEŘEJNÉ VÝDAJOVÉ PROGRAMY 

Adresa 
CzechInvest 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 
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E-mail  

Telefon  
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Příloha č. 5 

Vzor písemné výzvy 

V Ý Z VA  

(Výzva k podání nabídky dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ plnění veřejné zakázky s názvem „MARKETINGOVÝ 

PRŮZKUM POSTOJŮ POPULACE A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI K MZE A KONZUMACI MÉDIÍ 5T“ 5T) 

 

číslo Výzvy DMS: ___ 

 

 Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje 

se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

IČ: 00020478 

bankovní spojení:ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. účtu: 1226001/0710 

zastoupený: [*] 

(dále jen „Objednatel“); 

 

tímto 5Tv souladu s čl. 5 5T8TRámcové smlouvy na realizaci marketingového průzkumu postojů 5T8T[*] pod číslem [*] 

(dále jen „Rámcová smlouva“), 5Tvyzývá5T: 

 

uchazeče: 

 [Název Poskytovatele] 

se sídlem 5T[Sídlo Poskytovatele] 

IČ: [*] 

bankovní spojení: [*] 

zastoupený: [*] 

(dále jen „Poskytovatel“), 

v rámci předmětu plnění nadepsané veřejné zakázky, který je specifikovaný v Rámcové smlouvě, a který 

spočívá v poskytování Služeb na realizaci veřejné zakázky „Marketingový průzkum populace a odborné 

veřejnosti k MZe a konzumaci médií“, 

k písemnému potvrzení níže objednaných plnění, které spočívají: 

a) v realizaci plnění specifikovaného v příloze A této Výzvy; 

b) v rozsahu [*]; 

c) v termínu/období [*] (požadovaný okamžik dokončení poskytované Služby, případně i zahájení 

poskytované Služby), 



Rámcová smlouva na marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií 

Strana 2 / 2 

přičemž 

a) odpovědnými zástupci Objednatele pro toto plnění jsou [*]; 

b) akceptaci Výzvy ve smyslu čl. 5 Rámcové smlouvy, tedy písemné potvrzení Výzvy ve smyslu § 92 odst. 

1 písm. a) ZVZ, musí Poskytovatel zaslat Objednateli ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne doručení 

této Výzvy, a to výše uvedenému zástupci Objednatele. 

c) Orientační cena za provedené služby činí celkem: 

[*],- Kč bez DPH (slovy: [*] korun českých) 

[*],- Kč DPH (slovy: [*] korun českých) 

[*],- Kč včetně DPH (slovy: [*] korun českých) 

Konečná cena bude stanovena a fakturována na základě Poskytovatelem skutečně provedených Služeb, 

které budou detailně uvedeny v příloze faktury. 

 

Nedílnou součástí této objednávky je její příloha A - Specifikace předmětu plnění Výzvy. 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

............................................................................... 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

[jméno], [funkce] 
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Příloha č. 6 

Seznam subdodavatelů 

 

SEZNAM VĚCNÝCH SUBDODAVATELŮ 

 

Společnost IPSOS s.r.o., se sídlem Topolská 1591, 252 28 Černošice, IČ: 26738902, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90694, za kterou 

jednáMgr. Radek Jalůvka („Uchazeč“), předkládá v rámci své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku s názvem názvem „Marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a 

konzumaci médií“ („Veřejná zakázka“), jejímž zadavatelem je Česká republika – Ministerstvo 

zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 65/17, PSČ 110 00, níže uvedený seznam věcných 

subdodavatelů: 

Specifikace části Veřejné 

zakázky, kterou uchazeč hodlá 

zadat subdodavateli  

 

Identifikační údaje subdodavatele  

(v rozsahu § 17 písm. d) ZVZ) 

Poměrná část 

subdodavatelského 

plnění v % 

49TP1F

*
   

Pro případ, kdy Uchazeč bude prokazovat splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, 

Zadavatel upozorňuje, že takový subdodavatel se musí zároveň účastnit na plnění předmětu Veřejné 

zakázky, a to minimálně v rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím Uchazeč prokázal splnění 

Zadavatelem požadované kvalifikace.  

 

Uchazeč prohlašuje, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídající skutečnosti. 

Místo: V Praze 

Datum: 

 

Uchazeč: IPSOS s.r.o. 

 

 

____________________ 

Jméno: Mgr. Radek Jalůvka 

Funkce: jednatel 

 

 

 

                                                           
*
 Přidat řádky dle potřeby. 
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Příloha č. 7 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

ve věcech obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Simona Prečanová  

Adresa 
Ministerstvo zemědělství - Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje 

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové město 

E-mail  

Telefon  

 

ve věcech technických, realizačních a obchodních (uzavírání Výzev): 

Jméno a příjmení Mgr. Petr Dvořák 

Adresa 
Ministerstvo zemědělství - Odbor strategie a revale udržitelného rozvoje 

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové město 

E-mail  

Telefon  

 

Za Poskytovatele: 

ve věcech obchodních:  

Jméno a příjmení Mgr. Radek Jalůvka 

Adresa Topolská 1591, 252 28 Černošice 

E-mail  

Telefon  

Fax - 

 

ve věcech technických a realizačních: 

Jméno a příjmení Lenka Sazmová 

Adresa U Potoka 61, 330 27 Vejprnice 

E-mail  

Telefon  

Fax - 
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Příloha č. 8 

Zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

TEXTOVÁ ČÁST 

Zadávací dokumentace dle ustanovení § 44 ZVZ vymezuje předmět 

veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.  

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci 

neuvedené se řídí ZVZ. 

 

 

 

 

 

 
Zadavatel: 

 

Česká republika – Ministerstvo 

zemědělství 

 

 
Název veřejné zakázky: 

Marketingový průzkum postojů populace a odborné 

veřejnosti k MZe a konzumaci médií 

Sídlem: 
Těšnov 65/17 

110 00 Praha 1 – Nové Město 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 630200 

Zastoupený: 

Ing. Simonou Prečanovou – 

ředitelkou Odboru strategie a 

trvale udržitelného rozvoje 

Druh zadávacího řízení:  

otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a), § 27 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu 

s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ IČO: 00020478 
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1. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel ve smyslu ZVZ: Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Právní forma: Organizační složka státu, kód 325 

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Sídlo zadavatele: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO / DIČ: 00020478 / není plátcem DPH 

Adresa profilu zadavatele:  https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html  

Osoba zastupující zadavatele ve věcech 

smluvních: 
Ing. Simona Prečanová 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Petr Dvořák 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Petr Dvořák 

 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
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2. Úvodní ustanovení 

Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele 

vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací 

dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná. 

Zadávací dokumentace této veřejné zakázky je k dispozici na profilu zadavatele formou 

neomezeného dálkového přístupu na adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_6454.html. 

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. 

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení uchazeč přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací 

podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel 

předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace 

a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho 

nabídce. Jakákoliv výhrada uchazeče bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude 

představovat důvod pro vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení. 

3. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky 

3.1 Druh veřejné zakázky 

Druh dle předmětu plnění: služby 

Druh dle finančního limitu: nadlimitní 

Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení 

3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel v souladu s § 13 a násl. ZVZ stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na 

částku v celkové výši 6 000 000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) bez DPH. 

Zadavatel stanovuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota. 

CPV: 79310000-0 Průzkum trhu 
 79311200-9 Realizace průzkumu 

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_6454.html
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3.3 Účel a předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace 

Účel realizace zadávacího řízení této veřejné zakázky 

Účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 

písm. a) a § 27 ZVZ je uzavření rámcové smlouvy ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, na 

základě které budou poskytovány dále uvedené služby, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této 

zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo „vzor Rámcové smlouvy“). 

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018, a to s jedním vybraným 

uchazečem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky, a který se na základě provedeného 

hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v článku 9. této zadávací dokumentace umístil na 

prvním (1.) nejlépe hodnoceném místě z hodnocených nabídek. 

Na základě rámcové smlouvy budou zadavatelem s vybraným uchazečem uzavírány písemné výzvy, 

na základě kterých budou realizovány příslušné části předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Účel realizace předmětu plnění této veřejné zakázky 

Účelem realizace této veřejné zakázky je získat datovou podporu pro strategické plánování v resortu 

zadavatele a v implementaci strategie v rámci ČR, tedy cíle naplňování strategie ve formě aktivního 

působení resortu zadavatele na obyvatelstvo a odbornou veřejnost. 

Veřejná zakázka je nezbytná pro optimalizaci strategie (tedy zajištění správné funkce Ministerstva 

zemědělství (dále jen „MZe“) podle věrohodných datových zdrojů), zároveň pro uplatnění jak 

získaných informací, tak zvolené strategie MZe, aby nezůstala pouze precizním záměrem, ale aby 

mohl být tento záměr uveden v život a realizaci. 

Předmětná veřejná zakázka bude sloužit jako prostředník mezi širokou a odbornou veřejností ve 

směru globálně pojaté komunikace jak do resortu, tak naopak z resortu zpět k populaci. 

Předmět plnění této veřejné zakázky 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je marketingový průzkum postojů široké veřejnosti 

a odborné veřejnosti k tématům MZe, včetně komplexního průzkumu konzumace medií 

v průřezových tématech resortu (služeb) v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. 

Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v závazném textu vzoru Rámcové smlouvy, který 

tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, konkrétně v příloze č. 1 Koncept marketingového 

průzkumu postojů Rámcové smlouvy. 
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Tab. č. 1: Předpokládaný design marketingových průzkumů postojů 

služba předpokládaný počet opakování2 

A: Opora pro strukturování a vážení vzorku 1x 

B: Postoje široké veřejnosti k tématům spojeným 

s resortem 
1x 

C: Konzumace médií v populaci 2x 

D: Postoje odborné veřejnosti k tématům 

spojeným s resortem 
5x 

E: Postoje odborné veřejnosti (hloubkové 

rozhovory) 
1x 

F: Sonda v populaci 2x 

G: Skupinové diskuse                                           2x (1x Čechy, 1x Morava) 

 

3.4  Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky 

Rámcová smlouva na plnění této veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu 

určitou, a to nejpozději do 31. 12. 2018. 

Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, dodavatele a území České republiky. 

3.5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a komunikace se zadavatelem 

Doručování písemností týkajících se této veřejné zakázky ze strany zadavatele (např. dodatečné 

informace, výzva k objasnění či doplnění kvalifikace / vysvětlení nabídky / zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nabídky, rozhodnutí 

o námitkách, apod.) bude probíhat výhradně prostřednictvím profilu zadavatele. 

Pro tyto účely a v souladu se ZVZ systém vyžaduje registraci dodavatele a elektronický podpis 

založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky uchazeč se stanovenou formou doručování 

souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci 

v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy. Pro vyloučení všech 

pochybností zadavatel uvádí, že písemnost se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání 

prostřednictvím profilu zadavatele. 

Zadavatel doporučuje, aby pro právní čistotu zadávacího procesu byla veškeré komunikace ze strany 

dodavatelů rovněž vedena výhradně prostřednictvím profilu zadavatele. Zadavatel upozorňuje, že 

v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace musí být 

                                                           
2 V tab. č. 1 jsou uvedeny maximální počty opakování služeb, které zadavatel předpokládá. 
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veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. 

osobní jednání, telefonicky, apod.) je vyloučen. 

Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí 

být dle § 49 odst. 1 ZVZ zadavateli doručena nejpozději šest (6) pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 

čtyř (4) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Zadavatel zároveň uveřejní 

dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou 

část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele. 

4. Obchodní podmínky  

Obchodní a platební podmínky plnění jsou vymezeny v závazném textu vzoru Rámcové smlouvy 

obsaženém v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce předloží vzor Rámcové 

smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud jedná jménem či za 

uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky plná moc 

opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně 

ověřené kopii. V případě elektronického podání nabídky musí být návrh smlouvy podepsán 

uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Rámcová smlouva předložená uchazečem v nabídce musí odpovídat závaznému textu vzoru Rámcové 

smlouvy obsaženému v zadávací dokumentaci a ostatní části nabídky musí být v souladu 

s tímto vzorem Rámcové smlouvy. Pokud Rámcová smlouva nebude odpovídat ostatním částem 

nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 

Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text vzoru Rámcové smlouvy na jiných než k tomu 

určených místech (zejména identifikační údaje uchazeče, údaje o nabídkové ceně, případně další 

výslovně požadované údaje). 

5. Kvalifikační předpoklady 

5.1  Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 

5.2 Splněním kvalifikace se rozumí: 

5.2.1 splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ; 

5.2.2 splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ; 

5.2.3 předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit 

veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vzor čestného prohlášení o splnění 

o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče je k této zadávací dokumentaci přiložen jako 

její příloha č. 5; 

5.2.4 splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ. 

 

5.3 Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů 

5.3.1 Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie, 

Bude-li zadavatel před uzavřením Rámcové smlouvy požadovat, aby vítězný uchazeč 

(dodavatel) předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění 
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kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena Rámcová smlouva podle § 82 ZVZ, povinen 

je předložit. 

5.3.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 

z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší devadesáti (90) kalendářních 

dnů. 

5.3.3 Kvalifikaci nesplní dodavatel, který neposkytne údaje a informace o kvalifikaci 

v rozsahu stanoveném ZVZ a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytne údaje 

neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplní kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení 

vyloučeni (§ 60 odst. 1 ZVZ). 

5.4 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

5.4.1 Čestné prohlášení dodavatele 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného 

prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje 

a musí být současně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná 

moc zmocněnce. To platí i pro ostatní dokumenty, které jsou podepisovány a v nabídce předkládány. 

5.4.2 Změny v kvalifikaci 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je 

dodavatel povinen nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně 

oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 

rozsahu do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na 

žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele 

dle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí 

dodavatel, s nímž uzavírá zadavatel smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 

5.4.3 Lhůta pro prokázání kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

5.5 Prokázání kvalifikace zahraniční osob 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 ZVZ zahraniční subjekt 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 

bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel 

povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 

splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční subjekt v původním jazyce s připojením 

jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud tato kvalifikační dokumentace nebo 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Výše uvedené platí, i pokud 

prokazuje splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatele se sídlem, místem 
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podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům 

úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

5.6 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 

podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 

rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ. 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) 

ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem, 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá konkrétní závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k realizaci veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či 

práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci realizace veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) 

a d) ZVZ. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle  

§ 54 písm. a) ZVZ. 

5.7 Společná nabídka několika dodavatelů 

Má-li být předmět veřejné zakázky realizován několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) 

a d) ZVZ v rozsahu požadovaném zadavatelem musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dále jsou 

takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních 

předpokladů smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito 

dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 

právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po 

celou dobu realizace veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, 

pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 

 

5.8 Další způsoby prokázání kvalifikace 

5.8.1 Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 

splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 

podle § 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) ZVZ 

v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů 

pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů pro plnění veřejné zakázky. 

5.8.2 Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele 
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší tří (3) měsíců. 

5.8.3 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů 

Zadavatel v souladu s § 143 ZVZ, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

(dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve 

státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak 

mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento 

výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě 

bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční 

dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, 

pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

Z výpisu zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel 

prokázal splnění: 

 základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou předpokladů 

podle § 53 odst. 1 a 2 ZVZ, 

 profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 písm. a) až d)ZVZ, nebo 

 technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 

předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) ZVZ. 

5.8.4 Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené ZVZ 

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší tří (3) měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný 

k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 

5.8.5 Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace 

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených ZVZ nahrazuje 

splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části. 

 

5.8.6 Prokazování kvalifikace certifikátem 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění 

kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace (§ 52 ZVZ), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění 

kvalifikace dodavatelem. 

5.9 Další požadavky a upozornění zadavatele 

Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen v plném rozsahu prokázat splnění technických 

kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v této kvalifikační dokumentaci, je oprávněn je 

prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. 

Zadavatel vymezuje některé parametry kvalifikačních předpokladů v české měně CZK (Kč). V případě, 

že uchazeč dokládá splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů v jiných měnách než v CZK, 
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použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK 

stanovený a zveřejněný ČNB ke dni uveřejnění oznámení o zakázce. 

6. Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ splňuje dodavatel 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. a) ZVZ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 

tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. a) ZVZ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení. 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů. 
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K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení. 

e) který není v likvidaci. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení. 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. b) ZVZ potvrzení příslušného finančního úřadu ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky 

a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení.  

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení. 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. c) ZVZ potvrzení příslušného orgánu či instituce ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. 

d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení. 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení. 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení.  

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 

uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 

na finančním trhu. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 odst. 3 

písm. d) ZVZ čestné prohlášení.  
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Pro účely prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f) 

ve vztahu ke spotřební dani, g), i), j), k), l) ZVZ mohou uchazeči použít vzor čestného prohlášení, který 

je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 

7. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) dle § 54 písm. a) ZVZ výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší jak devadesát (90) dnů ke dni podání 

nabídky; 

b) dle § 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci; 

8. Technické kvalifikační předpoklady 

8.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ prokáže dodavatel: 

Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem, v posledních 

třech (3) letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a názvu objednatele, jemuž byly služby 

poskytnuty; přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo  

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných 

služeb, jehož přílohou budou příslušná osvědčení, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně 

kvalifikačního předpokladu. 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval: 

 alespoň 1 službu, jejímž předmětem byl průzkum názorů/postojů populace v oblasti 

veřejného mínění, životního stylu, přičemž finanční rozsah takové služby byl min. 500 000,- 

Kč bez DPH, 

 alespoň 1 službu, jejímž předmětem byl výzkum dosahu/sledovanosti médií nebo výzkumu 

komunikace, přičemž finanční rozsah takové služby byl min. 500 000,- Kč bez DPH. 

V úvahu jsou brány jak tuzemské, tak zahraniční průzkumy/ výzkumy. 

Z přiloženého seznamu (viz příloha č. 6) a příslušných osvědčení či dokumentů musí prokazatelně 

vyplývat splnění požadavků zadavatele. 

Dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ předložením seznamu techniků (realizačního týmu), jež se budou 

podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele 

nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že uchazeč má k dispozici realizační 

tým sestávající z: 
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 min. jedné osoby (VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU) splňující následující požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání; 

 min. pěti letá praxe v oblasti marketingových výzkumů; 

 znalost českého jazyka na komunikativní úrovni. 

 min. jedné osoby (ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REALIZAČNÍHO TÝMU) splňující následující 

požadavky: 

 vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání; 

 min. tří letá praxe v oblasti marketingových výzkumů; 

 znalost českého jazyka na komunikativní úrovni. 

 min. jedné osoby (ODBORNÍKA V OBLASTI VÝZKUMŮ MÉDIÍ NEBO MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE) 

splňující následující požadavky: 

 vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání; 

 min. tří letá praxe v oblasti výzkumů médií nebo mediální komunikace; 

 znalost českého jazyka na komunikativní úrovni. 

Shora uvedené role, požadované zadavatelem, nemohou být kumulovány, tj. uchazeč vždy musí mít 

k dispozici alespoň 3 osoby, splňující uvedené požadavky. 

Přílohou seznamu techniků (realizačního týmu) budou doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání 

příslušných osob, které tvoří realizační tým uchazeče. 

Přílohou seznamu techniků (realizačního týmu) budou také profesní životopisy každého člena 

realizačního týmu uchazeče, přičemž zadavatel požaduje, aby profesní životopisy obsahovaly min. 

následující údaje: 

 jméno a příjmení člena realizačního týmu; 

 podrobný popis funkce realizačního člena týmu na plnění veřejné zakázky; 

 údaje o zaměstnavateli, popř. IČ člena realizačního týmu; 

 přehled profesní praxe nebo odborné kvalifikace vztahující se k předmětu plnění veřejné 

zakázky; 

 přehled zkušeností spojených s danou pozicí člena realizačního týmu; 

a aby tyto byly předloženy formou přílohy č. 7. 

Příloha č. 7 bude opatřena vlastnoručními podpisy členů realizačního týmu. 

Z profesních životopisů musí vyplývat, že uvedené osoby mají požadované zkušenosti a kde tyto 

zkušenosti nabyly. U každého člena realizačního týmu budou uvedeny kontaktní údaje osoby, u níž 

lze uváděné zkušenosti ověřit. 

Cizojazyčně hovořící člen realizačního týmu, který nemá znalost českého jazyka na komunikativní 

úrovni, je povinen mít zajištěného tlumočníka po celou dobu výkonu své činnosti na předmětu plnění 

této veřejné zakázky, a to na náklady uchazeče. Do nabídky je uchazeč k takové osobě (nehovořící 
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českým jazykem na komunikativní úrovni) povinen připojit jím podepsané čestné prohlášení, že 

kvalifikovaného tlumočníka (do českého jazyka) zajistí na svoje náklady po dobu výkonu činnosti 

člena realizačního týmu (nehovořícího českým jazykem na komunikativní úrovni) na předmětu plnění 

této veřejné zakázky. 

9. Způsob hodnocení nabídek a požadavky na nabídkovou cenu 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1 

písm. b) ZVZ). 

9.1 Hodnotící kritérium a požadavky na zpracování nabídkové ceny 

    Nabídková cena    váha 100 % 

 

V rámci tohoto dílčího kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena nabídnutá cena v rámci 

modelového příkladu. 

Uchazeč uvede cenu za jednotlivé dílčí výzkumy, tzn. cenu za provedení: 

 jednoho (1) výzkumu Opory pro strukturování a vážení vzorku při počtu 1 000 respondentů, 

 jednoho (1) výzkumu Postojů široké veřejnosti k tématům spojeným s resortem při počtu 

2 500 respondentů, 

 jednoho (1) výzkumu Konzumace médií v populaci při počtu 1 000 respondentů, 

 jednoho (1) výzkumu Postojů odborné veřejnosti k tématům spojeným s resortem při počtu 

150 respondentů, 

 jednoho (1) výzkumu Postojů odborné veřejnosti (hloubkové rozhovory - IDI) při počtu 15 

respondentů 

 jedné (1) Sondy v populaci při počtu 800 respondentů, 

 jedné (1) Skupinové diskuse při počtu 10 respondentů. 

Uchazeč bude při stanovení nabídkové ceny pro hodnocení (dále jen „NC“) v rámci modelového 

příkladu vycházet z přílohy č. 1 – Koncept marketingové průzkumu postojů vzoru Rámcové smlouvy, 

kde jsou uvedeny detailní popisy jednotlivých služeb, cílové skupiny, požadavky na délku dotazování, 

výběr respondentů, techniky sběru dat a rovněž požadavky na výstupy a kontroly poskytovaných 

služeb. 

Zadavatel dále uvádí, že NC pro hodnocení v rámci modelového příkladu musí obsahovat zisk a 

 veškeré náklady k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. 

daně, pojištění, veškeré dopravní náklady vyplývající z obchodních podmínek, součinnost, apod.), 

dále bude zahrnovat i veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající pro uchazeče ze zadávacích 

podmínek, o kterých uchazeč podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu této veřejné zakázky nezbytné. 

NC pro hodnocení bude uchazečem stanovena formou tabulky uvedené v příloze č. 9 – Stanovení 

nabídkové ceny pro hodnocení, do které uchazeč vyplní ceny celkem za jednotlivé položky A - G, resp. 

služby uvedené v řádcích 1 – 7 a následně provede jejich součet. Zadavatel zároveň požaduje, aby 

ceny celkem uvedené za jednotlivé položky A - G, resp. služby uvedené v řádcích 1 – 7 po vynásobení 

jejich předpokládanými max. počty, které jsou uvedeny v tab. č. 1: Předpokládaný design 

marketingových průzkumů postojů této zadávací dokumentace (str. 5) v celkovém součtu za všechny 

položky, resp. průzkumy nepřekročil 6 000 000,- Kč bez DPH.  
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Zadavatel výslovně uvádí, že NC obecně, ani žádná jejich dílčí část nesmí být rovna „nule“. 

Pro účely hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto hodnotícího 

kritéria bude zadavatel vycházet z uchazečem doplněné přílohy č. 9 – Stanovení nabídkové ceny pro 

hodnocení. 

Jako vhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož celková nabídková cena v Kč bez DPH 

bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů. Nejvhodnější nabídka obdrží v tomto 

kritérium 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce: 

POČET BODŮ DÍLČÍHO KRITÉRIA = 
Nejnižší nabídková cena 

* 100 
Hodnocená nabídková cena 

Následně bude počet bodů dosažený každým uchazečem přepočten váhou tohoto dílčího 

hodnotícího kritéria. Výsledné číslo bude aritmeticky zaokrouhleno na 2 desetinná místa. 

9.2 Mimořádně nízká nabídková cena 

Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče, že pověřená hodnotící komise bude dle § 77 ZVZ posuzovat, 

zda podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu této 

veřejné zakázky. Jestliže hodnotící komise dospěje k závěru, že nabídka uchazeče obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si od uchazeče 

písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, a bude dále 

postupovat v intencích § 77 ZVZ. 

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je zadávací dokumentace a dále všechny její přílohy. 

Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně porovnatelné 

nabídky. 

10. Jistota 

Zadavatel k zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení 

nepožaduje jistotu podle § 67 ZVZ. 

11. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky neuskuteční. 

12. Nabídka 

13.1 Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací 

dokumentací a ZVZ. Uchazeč musí při zpracování nabídky respektovat požadavky a podmínky 

stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, zejména pak závazný vzor Rámcové 

smlouvy, jakož i jakékoliv požadavky dle ZVZ, a takto úplná nabídka musí být řádně doručena 

zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. 

13.2 Součástí nabídky musí být v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních 3 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 

poměru u zadavatele; 

b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 
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c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

13.3 V nabídce musejí být na krycím listu nabídky uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu 

uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém či 

slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou. Bude-li 

nabídka zpracována v jiném než českém nebo slovenském jazyce, bude k nabídce připojen úředně 

ověřený překlad do českého jazyka. 

13.4 Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky 

budou očíslovány vzestupnou řadou. 

13.5 Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu konkrétní adresu pro písemný styk mezi uchazečem 

a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce 

kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto 

uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

13.6  V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), 

požaduje zadavatel, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu 

zadat jednomu nebo více subdodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní 

údaje každého takového subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou uvedením 

požadovaných údajů v krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací 

dokumentace (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) 

ZVZ) a dále v příloze č. 6 Seznam subdodavatelů vzoru Rámcové smlouvy. Tím není dotčená výlučná 

odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. 

13.7 Požadavky na obsahové členění nabídky 

Zadavatel doporučuje řazení nabídky v tomto pořadí: 

 úvodní list nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace; 

 krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů zadavatele a dodavatele, jehož vzor tvoří 

přílohu č. 2 této zadávací dokumentace; 

 informace a podklad o dodavatelích, kteří podávají nabídku společně, včetně náležitostí 

požadovaných ZVZ; 

 dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů: 

 dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů; 

 dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 

 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele plnit veřejnou 

zakázku; 

 dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; 

 dokument(y) dle § 68 odst. 3 ZVZ (příloha č. 4); 

 NC zpracovaná ve smyslu čl. 9 této zadávací dokumentace; 

 vzor Rámcové smlouvy doplnění v souladu se všemi pokyny uvedenými v zadávací 

dokumentaci této veřejné zakázky a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče; 

 ostatní (zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl 

prostor v předchozích částech a které považuje za nezbytné); 
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 prohlášení o počtu listů v nabídce; 

 elektronická forma nabídky na CD. 

Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky 

barevnými rozlišovači. 

13. Podmínky a lhůta pro podání nabídek 

14.1 Podmínky pro podání nabídek 

Každý uchazeč může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to: 

 elektronickými prostředky, nebo 

 v listinné podobě. 

Zadavatel upřednostňuje podávání nabídek elektronickými prostředky. 

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

V případě společného podání nabídky budou v krycím listu nabídky uvedeny identifikační údaje všech 

uchazečů. 

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči nebo je zároveň 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, 

zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla 

vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně 

důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

14.2 Lhůta a místo pro podání nabídek 

a) Nabídky podávané elektronickými prostředky 

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek elektronickými prostředky. 

Lhůta pro podání nabídek: datum včetně hodiny pro podání nabídek elektronickými prostředky 

je uveden v oznámení o této veřejné zakázce 

(https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/), a to ve znění všech 

případných opravných oznámení. 

Adresa pro elektronické podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_6454.html 

Nabídky podávané v elektronické podobě uchazeči doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to 

prostřednictvím elektronického nástroje na výše uvedené elektronické adrese. 

Uchazeč, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky 

držitelem kvalifikovaného certifikátu. Uchazeč je povinen podat nabídky prostřednictví kontaktní 

osoby uvedené na krycím listu nabídky a uvedeného elektronického kontaktu, jehož prostřednictvím 

bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. 

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i uchazeči povinni používat, při využití elektronických 

prostředků, výlučně elektronické prostředky dle § 149 ZVZ. 

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě 

kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při 

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_6454.html


Rámcová smlouva na marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií 

Strana 18 / 20 

styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Uchazeč je oprávněn podat nabídku 

prostřednictvím této kontaktní osoby. 

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 

25 MB (je ale možné vložit více dokumentů). Uchazeč musí být připojen k síti Internet a mít zajištěný 

uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Bližší informace nezbytné pro 

podání elektronické nabídky jsou uvedeny na adrese https://zakazky.eagri.cz/test_index.html. 

b) Nabídky podávané v listinné podobě 

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek: je shodná jako lhůta pro podání nabídek elektronickými prostředky 

a uvedena tamtéž (viz výše). 

Adresa pro listinné podání nabídek:  Ministerstvo zemědělství 

      Těšnov 65/17 

      110 00 Praha 1 – Nové Město 

Nabídky podávané v listinné podobě uchazeči doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to do 

podatelny na výše uvedené adrese zadavatele. Nabídky je možné doručit v pracovních dnech 

v úředních hodinách podatelny, a v poslední den lhůty pro podání nabídek do stanovené hodiny. 

Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 

Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek v případě podávání nabídek v listinné 

i elektronické podobě přiřazuje zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných 

číselných řadách. 

14.3 Formální úprava nabídky 

Zadavatel doporučuje akceptovat stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah 

nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek a tím usnadnit jejich posouzení. Pro úplnost 

zadavatel uvádí, že případné nedodržení formálních požadavků na úpravu a členění nabídky nebude 

považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

a) Nabídky v listinné podobě 

Nabídka bude předložena ve 2 výtiscích v písemné formě v českém nebo slovenském jazyce. Doklady 

předkládané v nabídce musí být ve výtisku „Originál“ doloženy v originálu nebo úředně ověřené 

kopii, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Doklady prokazující kvalifikační 

předpoklady lze přitom předložit v prosté kopii. Výtisk „Kopie“ musí být úplnou a věrnou kopií 

„Originálu“. 

Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Vkládá-li uchazeč 

do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní 

číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i všechny tyto listy znovu, v rámci nepřerušené 

číselné řady. 

Jednotlivé výtisky nabídky budou pevně spojeny v jeden celek a budou dostatečným způsobem 

zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí možnost 

neoprávněného nahrazení listů. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, 

https://zakazky.eagri.cz/test_index.html
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tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví ZVZ, které souvisí s veřejnou 

zakázkou a které přímo požaduje zadavatel. 

Spolu s tištěnými doklady bude rovněž předložena úplná elektronická verze nabídky, a to na fyzickém 

nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R) v takovém formátu, které umožňuje 

fulltextové vyhledávání (.doc, .docx, .pdf). Nosič bude označen identifikačními údaji uchazeče 

a názvem veřejné zakázky. Nosič bude vyhotoven tak, aby bylo možné z něj soubory dále kopírovat. 

Nabídka bude předložena v uzavřené a neporušené obálce, označené na přední straně názvem 

veřejné zakázky 

„Marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií“ 

a nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“. 

Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 5 nebo 6 

ZVZ. 

b) Nabídky v elektronické podobě 

Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Vkládá-li uchazeč 

do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní 

číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i všechny tyto listy znovu, v rámci nepřerušené 

číselné řady. 

Uchazeč předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje / profilu 

zadavatele. Úplná elektronická verze nabídky bude vložena ve formátu .pdf, který umožňuje 

fulltextové vyhledávání. 

14.4 Lhůta vázanosti nabídkou 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce šesti (6) měsíců, po kterou jsou uchazeči vázáni svými 

nabídkami. Tato zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její běh 

se řídí ustanovením § 43 ZVZ. 

15. Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to 

v zasedací místnosti v sídle zadavatele. 

15.1 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro 

podání nabídek. Z organizačních důvodů se za každého uchazeče může účastnit maximálně 1 osoba 

k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Sraz zástupců uchazečů bude na recepci 

ministerstva, kde budou vyzvednuti pověřenou osobou zadavatele. 

Otevírání obálek se dále může zúčastnit vedle pověřené komise i zástupce osoby pověřené výkonem 

zadavatelských činností (§ 151 ZVZ), příp. další osoby, o nichž tak zadavatel stanoví. 

 

15.2 Postup komise při otevírání obálek s nabídkami 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového 

čísla doručení: Komise kontroluje v souladu s § 71 odst. 7 ZVZ, zda: 
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a) je nabídka zpracována v českém nebo slovenském jazyce, 

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

15.3 Uchazečům přítomným otevírání obálek s nabídkami komise sděluje: 

a) identifikační údaje uchazečů, 

b) informaci, zda je nabídka zpracována v českém či slovenském jazyce a zda je návrh smlouvy 

podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

c) nabídkovou cenu. 

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí 

bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. 

Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatele bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 71 odst. 9 

ZVZ). 

O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické formě sepisuje komise protokol o otevírání 

obálek (§ 73 odst. 1 ZVZ). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje uchazeče a údaje 

sdělované přítomným uchazečům dle § 71 odst. 8 ZVZ. 

Uchazeči jsou oprávnění do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si z něj výpisy anebo 

jeho opis. 

16. Práva zadavatele 

16.1 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

16.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 

dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního 

podnětu. 

16.3 Zadavatel si dále vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo 

opomenutí v této zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se bude jednat 

o podstatnou změnu či doplnění zadávací dokumentace, bude změna oznámena formou opravného 

formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU a podle okolností zadavatel 

v důsledku provedené změny či doplnění zadávací dokumentace přiměřeně prodlouží lhůtu pro 

podání nabídek v souladu se ZVZ. 

16.4 V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel postupovat v souladu s § 84 ZVZ. 

16.5 Zadavatel uchazečům nehradí náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení. 

16.6 zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči 

v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své 

nabídce nepravdivé údaje. 


