Úřad vlády České republiky
ev. č.: 16/120-0
Smlouva o poskytování služeb „Studie multiplikátor – průřezová dotazníková studie mezi problémovými
uživateli drog v ČR“
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle 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 „autorský zákon“)
Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem:
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO:
00006599
DIČ:
CZ00006599
zastoupená:
MUDr. Viktorem Mravčíkem, Ph.D., vedoucí oddělení Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti
bankovní spojení:
ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoby:
MUDr. Viktor Mravčík, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz, tel: 224 003 865
Ph.D., Mgr. Barbara Janíková, e-mail: janikova.barbara@vlada.cz,
tel: 224 003 783
(dále jen „objednatel“)
a
ppm factum research s.r.o.
se sídlem:
Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13
IČO:
47121793
DIČ:
CZ47121793
zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 13338
zastoupená:
Pavlem Říhou, jednatelem
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, účet č.: 98300/5500
kontaktní osoba:
Vojtěch Hündl, hundl@ppmfactum.cz, +420 731 403 626
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).
Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou poskytovatele a rozhodnutím
objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby uvedené v odst. 2 a podrobně
specifikované příloze č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „služby“, případně „předmět plnění“) a závazek objednatele za
řádně a včas poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.

2.

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět v termínech a dle požadavků stanovených touto smlouvou
služby související s administrací sběru dat, jejich vložením do databáze a jejich kontrolou pro provedení Studie
multiplikátor – průřezová dotazníková studie mezi problémovými uživateli drog v ČR (dále též jen „plnění“).

II.
Doba, místo a způsob plnění
1.

Plnění dle této smlouvy bude poskytovatelem poskytováno na základě písemné objednávky objednatele.

Objednávka je účinná a závazná ke dni jejího doručení poskytovateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Poskytovatel je povinen doručit objednateli datovaný a podepsaný originál objednávky zpět do 7 pracovních dnů od
jejího doručení objednatelem. Objednatel v objednávce uvede alespoň
−

podrobnou specifikaci plnění (např. s odkazem na přílohu objednávky s podrobným výzkumným plánem studie
se specifikací konkrétních zařízení, ve kterých bude sběr dat prováděn, na použitý dotazník apod.),

−

termín plnění, případně termíny plnění jednotlivých etap,

−

cenu plnění stanovenou na základě přílohy č. 3 této smlouvy.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.

Plnění dle této smlouvy se předpokládá 1 x za 2 až 3 roky, přičemž poprvé v roce 2016 od června 2016. V dalších
letech pak podle potřeby objednatele, přičemž objednávku dle bodu 1 tohoto článku zašle objednatel poskytovateli
vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

4.

Poskytovatel je povinen služby poskytnout a výstupy z nich předat objednateli ve lhůtách dle časového
harmonogramu uvedeného v tabulce níže:
Dílčí plnění

V roce 2016

V dalších letech

1. etapa – přípravná fáze

nejpozději do 15.07.2016

nejpozději do konce dubna

2. etapa – sběrná fáze

nejpozději do 31.07.2016

nejpozději do konce května

3. etapa – příprava datového souboru

nejpozději do 20.08.2016

nejpozději do konce června

5.

Místem poskytování služeb je celé území České republiky. Místem předání všech výstupů plnění této smlouvy je
sídlo objednatele.

III.
Cena a platební podmínky
1.

Celková cena za předmět plnění, tedy cena za jednu studii v kalendářním roce, je uvedena v příloze č. 3 této
smlouvy.

2.

Ceny uvedené v příloze č. 3 této smlouvy odpovídají rozsahu sbíraných údajů danému dotazníkem Studie
multiplikátor – průřezová dotazníková studie mezi problémovými uživateli drog v ČR pro r. 2016 uvedeném
v příloze č. 4 této smlouvy.

3.

Cenu je možno měnit také v případě změny právních předpisů upravujících výši sazby DPH. Poskytovatel je vždy
povinen k ceně poskytovaných služeb účtovat sazbu DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.

Ceny uvedené v příloze č. 3 této smlouvy jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné
a zahrnují veškeré náklady a poplatky poskytovatele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této
smlouvy, tj. i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale poskytovatel, jakožto
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

5.

Pokud objednatel nestanoví v objednávce jinak, je poskytovatel oprávněn fakturovat objednateli cenu plnění vždy
až po předání a schválení celého plnění objednatelem, tj. po podpisu akceptačního protokolu. Objednatel může
v objednávce stanovit dílčí etapy plnění, jak jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy, a ceny jednotlivých dílčích
etap plnění, jak jsou stanoveny v příloze č. 3 této smlouvy; v takovém případě je poskytovatel oprávněn fakturovat
cenu plnění po etapách vždy po splnění konkrétní dílčí etapy plnění, která bude osvědčena dílčím akceptačním
protokolem.

6.

Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy
uvedené v záhlaví této smlouvy a odvolávka na číslo objednávky vystavené na plnění předmětu této smlouvy
v daném roce realizace. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu dle čl. IV odst. 3 této smlouvy.

7.

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn
tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit poskytovateli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou
faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod
případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
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8.

Cenu plnění předmětu smlouvy uhradí Objednatel na základě faktury poskytovatele bezhotovostním převodem,
přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
poskytovatele.

IV.
Předání a akceptace plnění
1.

Poskytovatel předá jednotlivé výstupy plnění ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 4 této smlouvy.
O předání jednotlivých výstupů plnění bude sepsán předávací protokol, který bude potvrzen podpisy oprávněného
zaměstnance objednatele a poskytovatele. Návrh předávacího protokolu připraví poskytovatel a bude sepsán ve 2
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

2.

Po předání jednotlivých výstupů plnění provede objednatel kontrolu těchto výstupů a do 14 pracovních dnů sdělí
poskytovateli, zda je plnění bez vad či nikoliv.

3.

V případě, že při kontrole jednotlivých výstupů objednatel nezjistí žádné jejich vady, potvrdí objednatel jeho
bezvadnost formou akceptačního protokolu. Návrh akceptačního protokolu připraví poskytovatel a bude sepsán ve
2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

4.

V případě, že při kontrole jednotlivých výstupů objednatel zjistí vady plnění, je poskytovatel povinen je opravit do 15
dnů od jejich sdělení objednatelem, pokud objednatel s ohledem na povahu vady nebo pokynu nestanoví lhůtu
delší. Po předání výstupů plnění bez vad bude objednatelem potvrzena bezvadnost plnění formou akceptačního
protokolu obdobně jako dle odst. 3 tohoto článku.

5.

Potvrzení akceptačního protokolu objednatelem zakládá právo poskytovatele fakturovat příslušnou část plnění
předmětu, ale nezbavuje objednatele práv na reklamaci a práv z odpovědnosti za vady, které zjistí později
v průběhu záruční lhůty.

6.

Pokud objednatel stanovil v objednávce dílčí etapy plnění, budou vystavovány dílčí předávací a dílčí akceptační
protokoly a ustanovení předchozích odstavců se na ně použijí obdobně.

V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1.

Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnuté služby a výstupy z nich mají vlastnosti stanovené touto smlouvou.

2.

Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých služeb a výstupů z nich zjištěné při jejich předání nebo v průběhu
záruční doby. Poskytovatel za tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 12
měsíců.

3.

Záruční doba začíná běžet samostatně pro každou část plnění vždy dnem podpisu akceptačního protokolu.

4.

Poskytovatel bezplatně odstraní reklamovanou vadu nejdéle do 15 dnů od nahlášení vady.

5.

O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6.

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

7.

Poskytovatel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li poskytovatel odstranit
reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit
vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat poskytovateli.

8.

Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

VI.
Práva duševního vlastnictví

1.

Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb dle této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví,
že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití
poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání
výstupů poskytovaných služeb (dále pro účely tohoto článku jen „dílo“) objednatelem, včetně případného zajištění
dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu se autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního
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vlastnictví v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje,
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí
věty.

2.

Je-li výsledkem činnosti poskytovatele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je předmětem
práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom ve
smyslu odst. 6 tohoto článku o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto
článku souhrnně jen „Předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této
smlouvy objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití těchto
Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského
zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu
uvedeného výhradního práva k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového,
územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty ochrany podle
autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává
objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí
osobu nevyžaduje souhlas poskytovatele a objednatel není povinen postoupení licence nebo její části na třetí
osobu poskytovateli oznamovat. Toto právo objednatele k Předmětům ochrany podle autorského zákona se
automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona
dodané poskytovatelem. Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Poskytovatel dále poskytuje
objednateli právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva
objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že
cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí ceny dle přílohy č. 3 této
smlouvy.

3.

Je-li výsledkem činnosti poskytovatele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je předmětem
práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se
jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen
„Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí poskytovatel na objednatele od okamžiku předání díla dle této
smlouvy veškerá práva na Nezapsané předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný
vzor a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména Nezapsané předměty průmyslových práv
přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na
území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k Nezapsaným předmětům průmyslových práv
se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných
poskytovatelem na základě této smlouvy. Poskytovatel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně
informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k Nezapsaným předmětům průmyslových
práv je součástí ceny dle přílohy č. 3 této smlouvy.

4.

Je-li výsledkem činnosti poskytovatele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je již chráněn
zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či
průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Zapsané předměty průmyslových práv“), náleží
objednateli od okamžiku předání díla podle této smlouvy k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní
neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně
České republiky. Poskytovatel touto smlouvou opravňuje objednatele k výkonu uvedených výhradních práv
k Zapsaným předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny
způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv získává objednatel jako převoditelná
s právem podlicence a dále postupitelná. Toto právo objednatele k Zapsaným předmětům průmyslových práv se
automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných
poskytovatelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Poskytovatel je o takovémto výtvoru povinen
objednatele neprodleně informovat. Poskytovatel je dále povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout
objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům
průmyslových práv do příslušných rejstříků. Poskytovatel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat
a modifikovat Zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto
úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k Zapsaným
předmětům průmyslových práv je součástí ceny dle přílohy č. 3 této smlouvy.

5.

Je-li výsledkem činnosti poskytovatele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který může být
předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích tohoto článku a odst. 6 tohoto článku uvedených
předmětů chráněných podle autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany,
přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Ostatní
předměty duševního vlastnictví“), převádí poskytovatel na objednatele od okamžiku předání díla veškerá práva
k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního
vlastnictví neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k Ostatním
předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Ostatních předmětů
duševního vlastnictví dodaných poskytovatelem. Poskytovatel je o takovémto výtvoru povinen objednatele
neprodleně informovat. Poskytovatel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat a modifikovat Ostatní předměty
duševního vlastnictví, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám.
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Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití Ostatních předmětů duševního vlastnictví dle tohoto
odstavce je součástí ceny dle přílohy č. 3 této smlouvy.

6.

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

7.

Poskytovatel
je
povinen
předat
Objednateli
a dokumentaci potřebné pro výkon práv dle tohoto článku.

bezodkladně

veškeré

informace,

doklady

VII.
Realizační tým

1.

Realizační tým poskytovatele bude tvořen minimálně 2 členy týmu. Seznam členů realizačního týmu byl předložen
v nabídce poskytovatele podané v zadávacím řízení a je pro poskytovatele závazný (členové realizačního týmu
uvedení v seznamu se musí aktivně podílet na plnění předmětu smlouvy), stejně jako požadavky na členy
realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci.

2.

V případě potřeby změny člena týmu je tato možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas
neudělí v případě, že by po takové změně realizační tým kumulativně nesplňoval požadavky zadavatele na
realizační tým dle zadávací dokumentace.

VIII.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení
1.

Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení
v případě, že:
a) bude v prodlení s poskytováním služeb nebo předáním jednotlivých výstupů z nich, a to i v případě jejich
nepřevzetí objednatelem z titulu vad,
b) bude v prodlení s odstraněním vad plnění podle čl. IV odst. 4 nebo čl. V odst. 4 této smlouvy.
Prodlením s poskytováním služeb se rozumí prodlení s plněním jakékoliv dílčí povinnosti dle této smlouvy.

2.

Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě neplnění předmětu smlouvy
osobami uvedenými v seznamu členů realizačního týmu ve smyslu čl. VII odst. 1 této smlouvy nebo změny člena
realizačního týmu bez souhlasu objednatele.

3.

Poskytovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě jakéhokoliv porušení čl. VI
této smlouvy.

4.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem
poskytovateli.

5.

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody
způsobené porušením povinnosti poskytovatele, přičemž se částka smluvních pokut do výše náhrady škody
nezapočítává.

6.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné dokončení plnění
předmětu smlouvy a odstranění vad.

7.

Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
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IX.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1.

Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
a) odstoupením od smlouvy:
i. za podmínek uvedených v občanském zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou
podstatným způsobem,
ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy,
b) dohodou smluvních stran,
c) výpovědí.

2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
a) prodlení poskytovatele s poskytováním služeb nebo předáním výstupů z nich, a to i v případě nepřevzetí
objednatelem z titulu vad, delšího než 15 dnů,
b) prodlení poskytovatele s odstraněním vad díla podle čl. IV odst. 4 nebo V odst. 4 této smlouvy, delšího než 15
dnů,
c) že řádně uplatní u poskytovatele své požadavky nebo připomínky v průběhu poskytování služeb a poskytovatel
je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží
všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak práva dle čl. VI této smlouvy a záruka k již předaným
částem předmětu plnění.

3.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění
předmětu smlouvy akceptované objednatelem, a to delším než 15 dní.

4.

Poskytovatel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2382 občanského zákoníku.

5.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy
druhé smluvní straně.

6.

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

7.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.

8.

Pokud objednatel nestanoví ve své výpovědi nebo v odpovědi na výpověď poskytovatele jinak, je poskytovatel
povinen poskytnout služby, k jejichž zahájení je povinen ve výpovědní době, a toto plnění dokončit i v případě, že
doba k poskytnutí služeb přesáhne výpovědní lhůtu – v takovém případě výpovědní lhůta neskončí do okamžiku
akceptace tohoto plnění objednatelem. Pokud objednatel vystaví objednávku a poskytovatel poskytne objednanou
službu, objednatel je povinen uhradit včas vystavenou fakturu poskytovatelem.

9.

Práva a povinnosti smluvních stran dle čl. V a VI, případně další, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována
i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran na jedné listině.

3.

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

4.

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

5.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží poskytovatel a 3 obdrží objednatel.

Stránka 6 (celkem 17)

7.
−
−
−
−

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění,
příloha č. 2 - Podrobný způsob realizace plnění,
příloha č. 3 - Kalkulace ceny v položkovém členění,
příloha č. 4 - Dotazník pro respondenty studie v r. 2016: Multiplikátor 2016.

V Praze dne 23.06.2016

V Praze dne 23.06.2016

Za poskytovatele

Za objednatele

…………..…………..

…………..…………..

Pavel Říha
jednatel společnosti
ppm factum research s.r.o.

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
vedoucí oddělení Národního monitorovacího střediska pro
drogy a závislosti
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Příloha č. 1 smlouvy
Příloha č. 1 smlouvy o poskytování služeb - Specifikace předmětu plnění
1. Popis výzkumného souboru
-

Výzkumný soubor je tvořen klienty zařízení poskytujících adiktologické služby na celém území ČR.

-

Zařízení se nacházejí na území všech krajů, počet zařízení vybraných v každé vlně studie je přibližně 20 až 50.

-

Věk respondentů není stanoven či limitován.

-

Výběr konkrétních zařízení bude proveden a zpracován objednatelem a pro poskytovatele je závazný. Objednatel jej
předá poskytovateli v r. 2016 nejpozději při podpisu smlouvy, v dalších letech do konce března.

-

Počet respondentů v každé vlně studie bude přibližně 1000, nejvíce však 3000 respondentů. Cílový počet
respondentů v každé vlně bude specifikován objednatelem. Přesný počet závisí na množství odebraných dotazníků
v jednotlivých zařízeních, přičemž minimální počet odebraných dotazníků v jednom zařízení není stanoven,
maximální počet je 100. V případě dosažení cílového počtu respondentů bude sběr ukončen.

-

Pro každou studii v roce její realizace budou stanovena selekční kritéria pro vstup do a pro vyloučení ze studie.
Objednatel jej předá poskytovateli v r. 2016 nejpozději do 25. června, v dalších letech do konce března. Nebude
prováděn žádný náhodný nebo záměrný výběr účastníků studie – všichni klienti, kteří splní selekční kritéria a budou
souhlasit s účastí ve studii, budou rekrutováni.

2. Požadavky na sběr dat
-

Poskytovatel bude při realizaci plnění dbát pokynů objednatele.

-

Ke sběru dat bude použit dotazník v rozsahu cca 2 strany A4, odhadovaný čas vyplnění je 15 -20 min. Dotazník
dodá objednatel před každou vlnou studie. Dotazník pro r. 2016 je uveden v příloze č. 4. V dalších letech bude
rozsah údajů stejný, povaha se může měnit v závislosti na finální podobě dotazníku dle aktuálních potřeb a změn na
drogové scéně.

-

Dotazník bude vyplňován tazatelem s respondenty. Respondentům nebude umožněno vyplňovat dotazník
samostatně. V r. 2016 bude mít dotazník papírovou podobu, v dalších vlnách studie není vyloučeno vyplňování
prostřednictvím počítače nebo tabletu.

-

Tazatelem bude pracovník organizace, ve které sběr dat probíhá. Tazatelé budou před každou vlnou studie
podrobeni proškolení, které zajistí poskytovatel.

-

Při vyplňování a sběru dotazníků bude zajištěna úplná anonymita respondentů, dotazníky budou přepsány do
elektronické podoby přímo tazatelem nebo budou dotazníky bezpečně dopraveny do sídla poskytovatele
a převedeny do elektronické podoby.

-

Sběr dat bude probíhat v období maximálně 14 dní ve všech zařízeních najednou.

-

Poskytovatel zajistí:
-

Oslovení a informování vybraných zařízení o tom, že byli vybráni ve studii,

-

Zpracování grafické podoby (layout) dotazníku, který bude odsouhlasen objednavatelem,

-

Dostatečný počet dotazníků pro všechny respondenty,

-

Proškolení tazatelů o asistovaném odběru dotazníku a o postupu rekrutování respondentů a dalších
postupech výzkumu,

-

Sběr údajů pomocí dotazníků prostřednictvím tazatelů, svoz dotazníků a jejich kontrolu a vložení dat do
datového souboru.

3. Vytvoření datového souboru
-

Poskytovatel provede vložení dat do datového souboru ve formátu SPSS opatřeného popisem proměnných a jejich
hodnot. Šablonu a pokyny pro pojmenování proměnných, kódování a pojmenování hodnot proměnných a pro práci
s chybějícími hodnotami dodá objednatel nejpozději na začátku druhé etapy studie.

-

Poskytovatel provede kontrolu úplnosti a konzistence dat.

-

Analýza dat není součástí plnění.

4. Harmonogram realizace plnění
-

Studie proběhne v následujících etapách:
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Příloha č. 1 smlouvy
-

1. etapa: přípravná fáze, která bude ukončena nejpozději do konce dubna v roce, ve kterém je prováděna
studie; v prvním roce realizace do 15.07.2016.

-

2 etapa: sběrná fáze, která bude ukončena nejpozději do konce května v roce, ve kterém je prováděna studie;
v prvním roce do 31.07.2016

-

3. etapa – příprava datového souboru, která bude ukončena do konce června v roce, ve kterém je prováděna
studie; v prvním roce realizace do 20.08.2016.

-

V rámci 1. etapy proběhne předání výběrového souboru objednatelem poskytovateli, oslovení zařízení, školení
tazatelů, příprava a tisk dotazníků.

-

V rámci 2. etapy proběhne samotný sběr dat, koordinace tazatelů a shromáždění dotazníků.

-

V rámci 3. etapy proběhne kontrola úplnosti a konzistence dat, vložení dat, kontrola správnosti vložení dat
a opatření datového souboru popisy proměnných a hodnot.

5. Ostatní požadavky
-

Poskytovatel zaznamená průběh sběru dat, připomínky tazatelů a respondentů k odběru dotazníku. Poskytovatel
shrne průběh všech fází realizace v Závěrečné technické zprávě, kde podrobně popíše průběh jednotlivých fází
a vyhodnotí případné problémy nebo faktory, které jejich realizaci podmínily nebo ovlivnily.

-

Jako závěrečné výstupy budou objednateli poskytovatelem předány: datový soubor se záznamy odpovědí
respondentů a Závěrečná technická zpráva.

-

Poskytovatel zajistí archivaci sebraných dotazníků po dobu 2 let a poté jejich bezpečnou skartaci.
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Příloha č. 2 smlouvy
Příloha č. 2 smlouvy o poskytování služeb – Podrobný způsob realizace plnění

A) 1.ETAPA – PŘÍPRAVNÁ FÁZE
Výzkumný soubor
1.

Respondenty studie jsou klienti nízkoprahových zařízení v celé ČR, v roce 2016 se jedná o 1000 respondentů,
v dalších letech o 1000 - 3000 respondentů.

2.

Výběr zařízení, ve kterých proběhne sběr dat, provede objednatel a seznam předá poskytovateli v roce 2016
nejpozději ke dni podpisu smlouvy, v dalších letech do konce března. Seznam bude tvořen ze 20-50 zařízení po
celé ČR.

3.

Kontakty na vedoucí pracovníky zařízení jsou součástí seznamu, případně je poskytovatel aktualizuje
prostřednictvím desk research.

4.

Objednavatel zašle poskytovateli verzi dotazníku pro daný rok studie, poskytovatel dotazník formálně upraví do
finální podoby.

Způsob komunikace s vybranými zařízeními
1.

Během přípravné fáze bude vytvořena informační veřejně přístupná webová stránka, která bude obsahovat detailní
informace o projektu, jeho zdůvodnění a metodiku sběru dat, seznam oslovených zařízení, informace
o objednavateli (ÚV ČR) a poskytovateli (ppm factum research s.r.o.). Dále budou uvedeny informace o odměnách
a způsobu vyplácení tazatelů a respondentů.

2.

Vybraným zařízením bude zaslán avizní email se základními informacemi o účelu provedení studie,s prosbou
o spolupráci a s odkazem na webovou stránku projektu.

3.

Další komunikaci se zařízením zajistí pracovník centrály poskytovatele, který předá kontaktní osobě v zařízení
informaci o přiděleném supervizorovi poskytovatele, se kterým bude zařízení do konce sběru dat v kontaktu.

4.

Supervizor zajistí předávání informací a materiálů mezi centrálou poskytovatele a zařízeními. Supervizor vychází
zařízením maximálně vstříc termínově a snaží se udržet motivaci pracovníků zařízení k účasti vhodnou komunikací.

Opatření pro minimalizaci neúčasti zařízení ve studii
1.

Oslovená zařízení dostanou emailem informaci o účelu dotazníkové studie. Současně jim bude poskytnut odkaz na
webovou stránku projektu, kde se o studii dozvědí více. Prostřednictvím webové stránky mohou zařízení navrhovat
i termíny schůzky se supervizorem.

2.

Důraz bude kladen především na nezbytnost aktualizace koeficientu pro výpočet počtu problémových uživatelů
drog, anonymitu respondentů a minimální administrativní zátěž kladenou na zařízení a jejich pracovníky.

3.

Participujícím zástupcům fyzických zařízení bude v rámci žádosti o spolupráci nabídnuta motivační odměna ve výši
2000 Kč/1 fyzické zařízení, která bude předána zástupcům jednotlivých zařízení na jejich bankovní účet do 14 dnů
po ukončení a kontrole sebraných dat v zařízení.

4.

V případě odmítnutí účasti ze strany zařízení, poskytovatel dodá náhradní kontakt.

Síť tazatelů, jejich výběr a školení
1.

Tazateli jsou v této studii pracovníci nízkoprahových zařízení. Pracovník centrály poskytovatele v rámci
telefonického rozhovoru dohodne s vedoucím zařízení kontaktní osobu pro sběr dat v konkrétním zařízení, včetně
jednoho náhradníka.

2.

V každém zařízení jsou identifikováni 1-2 hlavní tazatelé. Centrála poskytovatele eviduje veškeré kontakty na
pracovníky.

3.

Kontaktní osoba v zařízení je pak osobně navštívena supervizorem, který zajistí školení ve vyplňování dotazníku,
v metodice sběru dat a v oblasti technických detailů sběru dat (distribuce dotazníků, jejich vybírání, určené termíny,
atd.) a v oblasti smluv a předávání odměn.
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4.

Supervizoři předají kontaktním osobám v zařízení veškeré informace a materiály: dostatečný počet dotazníků (max.
100) instruktážní materiály a metodické pokyny, průvodní dopis a kontakt na supervizora, centrálu poskytovatele
a kontakt na pracovníka ÚV ČR uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.

Za sběr dat náleží tazatelům odměna 50,00 Kč za každý kompletně vyplněný dotazník.,

B) 2. ETAPA – SBĚRNÁ FÁZE
Metoda sběru dat – postup při sběru dotazníků
1.

Termín sběru dat bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a poskytovatelem, bude se jednat o období 14 dní
určených pro sběr dat.

2.

Sběr dat proběhne metodou řízeného rozhovoru pracovníka zařízení s klienty zařízení. Otázky budou zadávány
jednotně dle dotazníku a odpovědi budou zaznamenávány pracovníkem do unifikovaného záznamového archu
(dotazníku).

3.

Před samotným sběrem supervizoři poskytovatele proškolí pracovníky zařízení (tazatele). Supervizoři průběžně
monitorují sběr dat (3x/14dní) a jsou k dispozici 24/7 pro řešení případných problémů.

4.

Po dokončení sběru, který trvá maximálně 14dní, supervizor navštíví zařízení a provede kontrolu a vybrání
vyplněných dotazníků, které následně odešle na centrálu poskytovatele.

5.

Postup při rozhovoru začíná žádostí o rozhovor, která je ideálně vznesena na začátku návštěvy klienta v zařízení.
Tazatel zjistí, zda je klient cílovou osobou výzkumu (screening). Respondenti jsou informováni o cíli šetření
a zachování anonymity, agregaci dat a odměnách za účast na rozhovoru.

6.

Tazatelé budou při rozhovorech s respondenty dodržovat základní pravidla jako zdůraznění anonymity, klást důraz
na pravdivost informací a důraz na eliminaci neformálních nebo nepřesných dopovědí.

7.

Odpovědný pracovník každého zařízení bude průběžně vyplňovat „Protokol o denním provozu“-formulář, který bude
obsahovat informace za každý den, ve kterém probíhal sběr s počtem klientů celkem, počtem vyplněných dotazníků,
s hlavními důvody odmítnutí.

8.

Sběr dat v rámci studie Multiplikátor nebude spojen se sběrem jiných dat v zúčastněných zařízeních, dotazník
Multiplikátor nebude bez souhlasu objednatele poskytovatelem nijak měněn a současně s dotazníkem Multiplikátor
nebude v zúčastněných zařízeních odebírán jiný dotazník.

9.

Celý průběh sběru dat bude koordinován vedoucím terénního oddělení poskytovatele, který bude supervizorům
k dispozici na telefonu.

Opatření k minimalizaci non-respondence v zařízeních
1.

Respondentům bude vysvětlován účel a způsob provedení studie

2.

Respondenti obdrží motivační odměnu ve formě drobného dárku/stravenky v hodnotě 30,00 Kč. Dárky budou
distribuovány supervizory do jednotlivých zařízení a tazatelé pak předají respondentům studie po vyplnění
dotazníku.

3.

Budou zajištěny dostatečné tazatelské kapacity, aby v případě větších zařízení bylo osloveno co nejvíce klientů
(do stanoveného maxima).

4.

Bude kladen důraz na motivaci tazatelů k dotazování a přesvědčování respondentů k účasti.

B) 3. ETAPA – PŘÍPRAVA DATOVÉHO SOUBORU
1.

Vyplněné dotazníky budou podrobeny optické kontrole úplnosti a korektnosti vyplnění v místě sběru dat.
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2.

Data budou nahrávána do elektronické podoby školenými a zkušenými nahrávači poskytovatele. Bude
provedeno dvojí vložení (tzv. double-punching) s kontrolou shody u všech pořizovaných dotazníků (100 %).
Předpokládá se zapojení cca 3 nezávislých nahrávačů.

3.

Pořízený datový soubor (datová matice) bude ve formátu SPSS. Datový soubor bude popsán názvy
proměnných a i názvy hodnot, kterých nabývají, a to v souladu se šablonou poskytnutou objednatelem
nejpozději na začátku druhé etapy studie.

4.

Odpovědi na otevřené otázky budou do datové matice přepisovány doslovně dle formulací uvedených
v dotazníku.

5.

Po vložení dat do databáze bude provedena kontrola úplnosti vyplněných dotazníků – každému dotazníku bude
přiřazena číselná hodnota, která bude vyjadřovat míru vyplněnosti dotazníků. Objednatel následně určí hladinu
vyplněnosti dotazníků, kterou stanoví jako minimální pro zařazení dotazníku do dalšího zpracování.

6.

Bude provedena kontrola práce jednotlivých tazatelů za účelem zjištění možného statisticky významného
systémového vzorce, a to na základě míry podobnosti odpovědí a míry non-respondnece u jednoho tazatele.

Kontrola vnitřní konzistence dat
1.

Datová matice bude v rámci kontrolního procesu podrobena jak logické, tak formální kontrole, kontrole filtrů
a přeskoků.
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Příloha č. 3 smlouvy o poskytnutí služeb - Kalkulace ceny v položkovém členění

1. Výpočet nabídkové ceny za rok 2016
Celková cena pro rok 2016 bude dána součtem nabídkových cen za 1., 2. a 3. dílčí etapu plnění dle níže uvedené
tabulky.
Počet respondentů ve studii v roce 2016 = 1000
Počet položek dotazníku v roce 2016 = 23
Etapa plnění

1. etapa - přípravná fáze

Cena v r. 2016
(v Kč bez DPH)

Poznámka

45.000,00**

A

2. etapa - sběrná fáze

B
255.000,00

3. etapa - příprava
datového souboru

35.000,00

Celkem

335.000,00

C

** Cena za 1. dílčí etapu plnění nesmí přesáhnout 20 % celkové ceny.
2. Výpočet ceny v následujících letech
V následujících letech bude výsledná cena upravena s ohledem na počet respondentů zapojených do dotazníkové studie
a na délku dotazníku, resp. počet položek v aktuálním dotazníku (dotazník v dalších letech dodá objednatel před
započetím sběru dat; povaha údajů bude stejná, rozsah se může měnit v závislosti na finální podobě dotazníku studie
Multiplikátor a na cílech průřezové studie). Cena bude vypočítána následujícím způsobem:
Výsledná cena = cena za přípravnou fázi (A) + cena za sběrnou fázi (B) + cena za přípravu datového souboru (C).
A)

Přípravná fáze
Cena za přípravnou fázi zůstává v dalších letech stejná jako v roce 2016.

B)

Sběrná fáze a C) Příprava datového souboru
Cena za sběrnou fázi a přípravu datového souboru bude zohledňovat počet respondentů zapojených do studie
a počet položek v dotazníku. Cena za tyto dvě fáze (B + C) bude vypočítána jako součet dvou částí (i + ii), kdy:
i)

75 % ceny za tyto dvě fáze bude odvozeno podle počtu respondentů ve studii, tj. bude vypočítáno
následně:

i = 0,75 * počet respondentů ve studii * jednotková cena za respondenta
Jednotková cena za respondenta bude určena z nabídkové ceny v roce 2016 jako
(B + C) / 1000.

ii)

25 % ceny za tyto dvě fáze bude navíc zohledňovat počet položek v dotazníku, tj. bude vypočítáno
následně:

ii = 0,25 * počet respondentů ve studii * jednotková cena za respondenta * (počet položek v dotazníku v dalším
roce / počet položek v dotazníku v roce 2016)
Jednotková cena za respondenta bude určena z nabídkové ceny v roce 2016 jako
(B + C) / 1000. Počet položek v dotazníku v roce 2016 je 23.

Příloha č. 3 smlouvy
Pokud se počet respondentů nezmění o více než 10 % (tj. 100 respondentů) a/nebo se počet položek
v dotazníku nezmění o více než 20 % (tj. 6 položek), cena za realizaci sběrné fáze a přípravu datového souboru
zůstane stejná jako v roce 2016.

Celková cena v následujících letech tedy bude stanovena dle vzorce:
Celková cena = A + i + ii
tedy podrobně:
Celková cena = A + [0,75*počet respondentů ve studii*(B+C)/1000] + [0,25*počet respondentů ve
studii*(B+C)/1000*(počet položek v dotazníku/23)]
Modelový příklad postupu výpočtu ceny v následujících letech:
Počet respondentů ve studii v roce 2016 je 1000, dotazník obsahuje celkem 23 položek.
Nabídková cena v roce 2016 dosahuje 280 000,00 Kč (bez DPH), přípravná fáze (A) je vyčíslena na 30 000,00 Kč,
sběrná fáze (B) na 200 tis. Kč a příprava datového souboru (C) na 50 000,00 Kč.
Jednotková cena za respondenta tedy odpovídá (B + C)/1000, tj. 250,00 Kč v přepočtu na respondenta za obě fáze.
V dalším roce bude ve studii např. 500 respondentů, dotazník bude obsahovat např. 50 položek.
Výsledná cena za realizaci studie v tomto roce bude vypočtena jako:
A + i + ii, tj.
= 30 000 + (0,75*500*250) + [0,25*500*250*(50/23)] =
= 30 000 + 93 750 + 67 935 = 191 685
Výsledná cena za realizaci studie v daném roce tedy bude 191 685,00 Kč bez DPH.
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Příloha č. 4 smlouvy o poskytování služeb – Dotazník pro respondenty studie v r.
2016: Multiplikátor 2016
KÓD ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO DOTAZNÍKU
DATUM VYPLNĚNÍ
Skrínink: Užíváte drogy injekčně?
Ano
1
Ne
2
Skrínink: Jste dlouhodobým pravidelným uživatelem pervitinu či jiných amphetaminů nebo opioidů (heroin, buprenorfin,
Vendal® atd.) nebo kokainu?
Ano
1
Ne
2
Instrukce: Pokud Scr1 = ANO nebo Scr2 = ANO, pokračujte. Jinak ukončete dotazování
A1. Jaká je Vaše základní droga?
Označte tu, kterou klient označí jako svou drogu č.1, bez ohledu na četnost. Pokud klient/ka uvede více než jednu základní drogu,
zadejte maximálně 2 hlavní užívané drogy.
pervitin
1
heroin
2
buprenorfin (Subutex®, Suboxone®, Ravata®, Suboxone®atd.)
3
metadon
4
Vendal®
5
Palladone®
6
fentanyl
7
jiná droga – VYPIŠTE:……………………………………………
A2. Užil/a jste v posledních 12 měsících některou z následujících drog?
surové opium/makovinu
heroin
jiný opiát/opioid,
VYPIŠTE:……………………………………………
některé z nových syntetických stimulancií (jako mefedron, Funky, Magico, atd.)
VYPIŠTE:……………………………………………
Benzodiazepiny (Rivotril, Apaurin, Diazepam, Neurol atd.)
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1
2
3
4
5

A3. Užil/a jste během posledních 30 dní jakoukoliv drogu injekčně?
Ano, jednou
1
POKRAČUJTE NA A4
Ano, opakovaně
2
Neužil/a
3
POKRAČUJTE NA B1
FILTR: JEN POKUD A3=1 NEBO 2, TJ. UŽIL DROGU INJEKČNĚ
A4. Použil/a jste při poslední injekční aplikaci drogy sterilní jehlu a stříkačku?
Ano
1
Ne
2
Nevzpomíná si
3
FILTR: JEN POKUD A3=1 NEBO 2, TJ. UŽIL DROGU INJEKČNĚ
A5. Použil/a jste v posledních 30 dnech již použitou injekční stříkačku či jehlu, vodu či nádobku-„rozdělávačku“, či jinou
pomůcku k přípravě drogy?
Ano
1
Ne
2
Nevzpomíná si
3
FILTR: JEN POKUD A3=1 NEBO 2, TJ. UŽIL DROGU INJEKČNĚ
A6. Kolik sterilních jehel a stříkaček jste dostal/a v posledních 30 dnech v nějakém programu, centru, zařízení?
ZAPIŠTE SOUČET:……………………………………………….
A7. Aplikoval/a jste si do třísel v posledních 12 měsících? A v posledních 30 dnech?
v posledních 12 měsících
Ano
1

V posledních 30 dnech
1

Příloha č. 4 smlouvy
Ne

2

2

FILTR: VŠICHNI
B1. Kolik uživatelů drog, které znáte blíže a máte s nimi osobní kontakt, pravidelně a dlouhodobě užívá pervitin a/nebo opioidy (heroin,
metadon, buprenorfin - Subutex®, Suboxone®, Ravata® atd., a/nebo Vendal®, Palladone®, fentanyl, kodein, braun)?
Vypište číslo, i když jde o odhad. Odpovědi typu „asi sto“ nejsou přípustné. Počítejte pouze osoby, které zná klient blíže, např. jménem nebo
přezdívkou.
ZAPIŠTE POČET……………………………………………….
B2. Kolik z těchto uživatelů drog bylo během posledních 12 měsíců alespoň jednou v kontaktu s jakýmkoliv kontaktním centrem nebo
terénním programem?
ZAPIŠTE POČET……………………………………………….
B3. Kolik z osob uvedených v bodě B1, tedy těch, které znáte blíže a máte s nimi osobní kontakt) pravidelně a dlouhodobě užívá
opioidy (heroin, metadon, buprenorfin - Subutex®, Suboxone®, Ravata® atd., a/nebo Vendal®, Palladone®, fentanyl, kodein, braun)?
Čili z odpovědí vypadnou osoby, které užívají výhradně pervitin. Vypište číslo, i když jde o odhad. Odpovědi typu „asi sto“ nejsou přípustné.
Počítejte pouze osoby, které zná klient blíže, např. jménem nebo přezdívkou.
ZAPIŠTE POČET……………………………………………….
B4. Kolik z osob uvedených v bodě B3 bylo v posledních 12 měsících klienty substituční léčby, tedy docházeli pro substituci do
programu, k lékaři (buprenorfinem nebo metadonem)?
Nejedná se o pouhý nákup těchto látek na černém trhu
ZAPIŠTE POČET……………………………………………….

B5. Jste vy sám/sama zapojen/a v substituční léčbě?
Ano
Ne

1
2

C1. Byl/a jste v posledních 12 měsících testován/a na HIV?
Ano
POKRAČUJTE NA C1x
Ne
POKRAČUJTE NA C2
Neví

1
2
3

FITLR: JEN POKUD C1=1, TJ. BYL TESTOVÁN NA HIV
C1x. Jaký byl výsledek testování?
Pozitivní/reaktivní
Negativní
Neví

1
2
3

FILTR: VŠICHNI
C2. Byl/a jste v posledních 12 měsících testován/a na hepatitidu (žloutenku) typu C?
Ano
POKRAČUJTE NA C2x
Ne
POKRAČUJTE NA E6
Neví

1
2
3

FITLR: JEN POKUD C2=1, TJ. BYL TESTOVÁN NA ŽLOUTENKU TYPU C
C2x. Jaký byl výsledek testování?
Pozitivní/reaktivní
POKRAČUJTE NA C3
Negativní
POKRAČUJTE NA E6
Neví

1
2
3

FITLR: JEN POKUD C2x=1, TJ. BYL POZITIVNĚ TESTOVÁN NA ŽLOUTENKU TYPU C
C3. Byl/a jste vyšetřen specialistou na léčbu virových hepatitid?
Započítejte docházení ke specialistovi z oboru infektologie, hepatologie, gastroenterologie apod., i když klient/ka nezapočala léčbu.
Ano
1
Ne
2
FITLR: JEN POKUD C3=1, TJ. BYL LÉČEN
C4. Jste nebo byl/a jste léčen/a pro hepatitidu typu C?
Jedná se zde o léčbu interferonem/ribavirinem nebo o léčbu přímo působícími antivirotiky, což jsou poměrně moderní preparáty. Léčba trvá 3
až téměř 12 měsíců, při tradiční léčbě je interferon aplikován podkožní injekcí jednou týdně, ribavirin v tabletách zpravidla 2krát denně. Přímo
působící léky jsou podávány ústně, léčba trvá cca 12 týdnů.
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Ano
Ne
FITLR: VŠICHNI
E6. Byl/a jste někdy v životě ve vězení?
Ano
Ne

1
2

POKRAČUJTE NA E6X
POKRAČUJTE NA E7

FITLR: JEN POKUD E6=1, TJ. BYL VE VĚZENÍ
E6x. Užil/a jste ve vězení drogy?
Ano
Ne
FITLR: JEN POKUD E6x=1, TJ. UŽIL VE VĚZENÍ DROGY
E6y. Užil/a jste ve vězení drogy injekčně?
Ano
Ne
FITLR: VŠICHNI
E7. Použil/a jste při posledním sexuálním styku kondom?
Ano
Ne

1
2

1
2

1
2

1
2

D1. Věk:
ZAPIŠTE POČET ROKŮ……………………………………………….
D2. Pohlaví:
Muž
Žena

1
2

D3. Současný stav bydlení:
Stabilní ubytování
Nestabilní ubytování
Bez ubytování

1
2
3

D4. Převažující příjem:
Stabilní legální příjem
Nestabilní legální příjem
Nelegální příjem

1
2
3

D5. Vzdělání:
Nedokončená ZŠ
Základní
Středoškolské
Vysokoškolské

1
2
3
4
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