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Odstoupení od objednávky vzdělávací akce 

 

Dobrý den,  
 

dne 12. 8. 2020 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále také jen jako 
„MŠMT“) učiněna objednávka č. j. MSMT-15236/2020-1 na realizaci 3 vzdělávacích akcí na 
téma „Zvládání konfliktních situací“ (dále také jen jako „objednávka“) pro 3 různé skupiny 
zaměstnanců MŠMT, kterou dodavatel Agentura SPEKTRUM (dále také jen jako „dodavatel“) 
dne 12. 8. 2020 akceptoval. 

 

Rozsah jedné vzdělávací akce byl stanoven na 1 výukový den, tj. 8 výukových hodin (hodina = 

45 minut) pro 1 skupinu. Celkem tedy byly objednány 3 výukové dny, resp. 3 x 8 výukových 
hodin. Vzdělávací akce byly plánovány jako prezenční. 
 

Realizace 3 vzdělávacích akcí byla naplánována na 10. 9. 2020, 30. 9. 2020 a 20. 10. 2020. 

Z naplánovaných akcí byla realizována pouze jedna, a to dne 10. 9. 2020. Realizace dalších 
dvou nemohla být z důvodu zhoršující se epidemiologické situace provedena v prezenční 
formě. Realizace prezenčního vzdělávání byla na MŠMT pozastavena, o čemž byl také 
dodavatel dne 21. 9. 2020 informován. Prezenční vzdělávání je na MŠMT stále pozastaveno a 
vzdělávání probíhá pouze distanční formou. Dodavatel byl ze strany MŠMT dotázán na 
možnost převedení zbývajících dvou akcí do on-line formy. Dodavatel k realizaci on-line 

formou nepřistoupil, a to z důvodu nižší efektivity vzdělávání pro účastníky při on-line formě.  

 

Agentura SPEKTRUM 

Koněvova 141 

130 83 Praha 3 
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Zbývající dvě akce nebyly dodavatelem do konce roku 2020 realizovány. Z tohoto důvodu 

MŠMT odstupuje od objednávky a realizace dvou zbývajících vzdělávacích akcí na téma 
„Zvládání konfliktních situací“. 
 

V rámci objednávky byla naplánována celková maximální cena, která měla být MŠMT 
fakturována za realizaci 3 výukových dní, tj. za 3 x 8 výukových hodin, a to ve výši 64.977,- Kč 
včetně DPH. Cena za realizaci 1 výukového dne, tj. 8. výukových hodin, tedy byla stanovena na 

21.659,- Kč včetně DPH. 

 

Po uskutečnění prezenční akce dne 10. 9. 2020 proběhla fakturace a dodavateli byly 

proplaceny náklady za realizaci 1 výukového dne, tj. 8. výukových hodin, ve výši 21. 659,- Kč 
včetně DPH. Vzhledem k tomu, že další dvě akce nebyly dodavatel realizovány, další fakturace 
neproběhla. Na základě realizace pouze jedné vzdělávací akce došlo k celkovému plnění ve 

výši 21. 659,- Kč včetně DPH (oproti plánovanému plnění ve výši 64.977,- Kč včetně DPH). 

 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 8. 2020 objednávka 

MŠMT uveřejněna v registru smluv na internetových stránkách Portálu veřejné správy 
https://smlouvy.gov.cz. S ohledem na tuto skutečnost bude v registru smluv zveřejněno 
MŠMT také toto odstoupení. 

 

 

 

 

PhDr. Petr Šebek 

ředitel odboru personálního a státní služby 
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