
 

Č.j. MSMT-30068/2015-58 

 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo „Průběžná evaluace 
implementace Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání“ 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

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

Jednající:   PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.  
náměstek pro řízení sekce EU a ESIF 

IČ:    00022985 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2.  Deloitte Advisory, s.r.o. 

Se sídlem:   Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 

Zastoupený:   Ing. Pavlem Šiškou  

partnerem na základě plné moci 
IČ:    27582167 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Společnost je zapsána v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 113225 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:   

 

 

 

 

 



 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2016 Smlouvu o dílo “Průběžná evaluace implementace 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 

2016, Dodatku č. 2 ze dne 11. 7. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 1. 3. 2019 a Dodatku č. 4 ze 
dne 21. 3. 2019, na základě které se Zhotovitel zavázal k provádění průběžné evaluace 
implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) 
zahrnující specifická šetření a další související činnosti ve vybraných tématech a fázích 
implementace OP VVV, jak je uvedeno v článku II - předmět Smlouvy o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace veřejné zakázky vyvstala z personálních důvodů 
na straně Zhotovitele potřeba provést změny v realizačním týmu, dohodly se Strany 
v souladu s kapitolou V. Povinnosti Zhotovitele, bodem 10, na uzavření tohoto dodatku ke 
Smlouvě, kterým dochází pouze ke změně Přílohy č. 4, která byla změněna Dodatkem č. 3 

ke Smlouvě. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Příloha č. 4. k SoD Čj: MSMT-30068/2015-28 

 

Na základě tohoto Dodatku se mění ustanovení Přílohy č. 4 Smlouvy, které na základě Dodatku 
č. 3 zní: 

Funkce v realizačním 
týmu 

Jméno osoby Vztah k Dodavateli 

(zaměstnanec/DPČ/DPP/…) 
Vedoucí realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu 

 

Zaměstnanec subdodavatele 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec subdodavatele 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec subdodavatele 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec subdodavatele 

 

  



 

 

a nově zní: 

 

Průběžná evaluace implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Realizační tým 

Funkce v realizačním 
týmu 

Jméno osoby Vztah k Dodavateli 

(zaměstnanec/DPČ/DPP/…) 
Vedoucí realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu 

 

Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec 

Člen realizačního týmu 

 

Zaměstnanec subdodavatele 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec subdodavatele 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec subdodavatele 

Člen realizačního týmu Zaměstnanec subdodavatele 

 

 

2. Závěrečná ustanovení 
2.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě se tímto Dodatkem zrušuje.  

 

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena. 
 

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění 
celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo 
metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je oprávněn zajistit 
jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel 
bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách Objednatele. 

  



 

 

 

 V Praze      

 

 

 

 Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 __________________________   ____________________________ 

 PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.  Ing. Pavel Šiška 

 náměstek pro řízení sekce EU a ESIF  partner na základě plné moci 
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