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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo „Evaluace projektu KSH“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

1. Smluvní strany 

 

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 
mezinárodních vztahů, EU a ESIF  

IČO:    00022985 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Evaluation Advisory CE s.r.o.  

Se sídlem:    Křižíkova 70b, 612 00 Brno 

Jednající:    Ing. Radim Gill, jednatel 

IČO    25342282 

DIČ:      

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83197  

 

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

2. Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2018 Smlouvu o dílo „Evaluace projektu KSH“. Smlouva o dílo 
nabyla účinnosti dne 18. 10. 2018 zveřejněním v registru smluv. Předmětem plnění Smlouvy je 
realizace pravidelného hodnocení vybraného individuálního projektu systémového (dále jen „IPs“) 
podaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 
(Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, dále jen „PO 3“). 
Vybraný projekt je hodnocen jednotlivě a do hloubky, a to jak z hlediska průběhu plánovaných 
procesů, tak také z hlediska naplňování jeho stanovených cílů, výsledků  
a v pozdější fázi také dopadů. Hodnocen je IPs KSH „Komplexní systém hodnocení“. 

 

 

 



 
3. Předmět Dodatku 

 

Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání návrhu 4. průběžné evaluační zprávy, a to ze dne 

18. 10. 2021 na 31. 12. 2021 a změna termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační zprávy ze dne 
22. 2. 2022 na 31. 12. 2022, přičemž veškerá terénní šetření proběhnou v průběhu realizace projektu, 

tzn. do data 30. 11. 2022. Předložení finálního znění závěrečné zprávy je stanoveno ke dni 31. 3. 2023. 

 

V souladu s přílohou č. 1 Smlouvy o dílo III. Evaluace projektu KSH (článek 5 Požadavky na výstupy a 
harmonogram plnění, bod 5. 1.) mohou být uvedené termíny v průběhu realizace zakázky po dohodě 
se Zhotovitelem změněny, a to s ohledem na potřeby Objednatele. 
 

4. Zdůvodnění změny termínu odevzdání evaluačních zpráv  
 

Řešitel projektu KSH, Česká školní inspekce, požádal o prodloužení doby trvání projektu, a to do data 

30. 11. 2022. Hlavním důvodem pro požadovanou změnu jsou dopady mimořádných opatření 
spojených s pandemií nemoci covid-19 (posuny v realizaci mezinárodních šetření, přerušení realizace 
vzdělávacích programů apod.) i vnitřní podněty reflektující poznatky a zkušenosti z dosavadní 
projektové realizace (příprava nových výstupů apod.). Žádost o prodloužení doby trvání projektu KSH 
byla schválena. 
 

S ohledem na změnu harmonogramu realizace projektu KSH do 30. 11. 2022 je nezbytné následně 
upravit harmonogram realizace evaluace projektu KSH.  

 

Úprava harmonogramu realizace evaluace projektu KSH je promítnuta do Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo - 
Specifikace předmětu (článek 5 Požadavky na výstupy a harmonogram plnění, bod 5. 1.) a Přílohy č. 2 
Smlouvy dílo - Harmonogram. 

Mění se ustanovení ohledně změny termínu odevzdání návrhu 4. průběžné evaluační zprávy ze dne 18. 

10. 2021 na 31. 12. 2021 a ustanovení ohledně změny termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační 
zprávy ze dne 22. 2. 2022 na 31. 12. 2022. Předložení finálního znění závěrečné zprávy je stanoveno ke 
dni 31. 3. 2023. 

5. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).  

2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.  

  

za Objednatele:       za Zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………………………     ……………………………………………… 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.    Ing. Radim Gill 

náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF  jednatel společnosti 


