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Váš dopis ze dne / značky 

 

Číslo jednací 
MSMT- 220/2020-36 

Mgr. Margita Wagner / 1370 

Datum 8. 7. 2021 

 

 

Dodatek k objednávce vzdělávací akce 

 

Na základě vzájemné dohody objednatele, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 
12 Praha 1, a dodavatele, Conectio Group, s. r. o., Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, dochází k úpravě 
objednávky vzdělávací akce „Týmová práce“, která byla uzavřena dne 13. 8. 2020 (č.j. MSMT-220/2020-36). 

 

V souvislosti s organizačními změnami, ke kterým došlo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

v průběhu období 2020–2021, je žádoucí aktualizovat požadavky stávající objednávky. Předmětem dodatku  
je změna parametrů realizace vzdělávací akce na téma „Týmová práce“, snížení počtu vzdělávacích akcí a změna 
maximální celkové ceny za realizaci vzdělávací akce. V roce 2020 byly úspěšně realizovány 2 vzdělávací akce  

na výše uvedené téma, které byly již objednavatelem uhrazeny.   

 

Parametry vzdělávací akce: 
Termín realizace:  29. 9. 2021 

Rozsah: 1 den (8 výukových hodin) 
Forma: prezenční 
Účastníci: odbor 12 (15 zaměstnanců) 
 

Termín realizace:  5. 10. 2021 

Rozsah: 1 den (8 výukových hodin) 
Forma: prezenční 
Účastníci: odbor 13 (20 účastníků) 
 

Termín realizace:  26. 10. 2021 

Rozsah: 1 den (8 výukových hodin) 
Forma: prezenční 
Účastníci: odbor 14 (12 účastníků) 
 

 

CONECTIO Group s.r.o. 

Karlovo náměstí 17 

120 00 Praha 2 
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Fakturace: 

• Fakturace proběhne po uskutečnění vzdělávací akce dle objednávky a tohoto dodatku, vystavení a předání 
osvědčení a doložení hodnotící zprávy objednateli. 

• Faktura bude vystavena tak, aby termín splatnosti byl minimálně 30 dní ode dne jejího doručení na MŠMT. 
• Faktura bude zaslána MŠMT elektronicky na adresu 
• Maximální celková cena, která bude MŠMT fakturována za přípravu a realizaci zbývajících 3 vzdělávacích 

akcí se zaměřením na oblast týmové práce bude činit 125.840,00 včetně DPH. 

 

MŠMT si vyhrazuje právo od tohoto dodatku k objednávce vzdělávací akce odstoupit bez udání důvodů  
a penalizace.  

 

Žádáme o potvrzení akceptace dodatku k objednávce vzdělávací akce bez nároku na penalizaci. 

 

PhDr. Petr Šebek 

ředitel odboru personálního a státní služby 

 

 

PhDr. Petr 
Šebek

Digitálně podepsal 
PhDr. Petr Šebek 
Datum: 2021.07.12 
08:32:17 +02'00'
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