č. j.: MSMT-21733/2019-29

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „Evaluace systémového projektu SYPO“, 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:
IČO:
00022985
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)
a
Deloitte Advisory, s.r.o.
Se sídlem:
Italská 2581/67, 120 00 Praha 2
V zastoupení:
IČO
27582167
DIČ:
CZ27582167
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225.
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
2. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2019 Smlouvu o dílo „Evaluace systémového projektu SYPO“.
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6. 1. 2020 zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění
Smlouvy je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory
profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále „SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání.
3. Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační zprávy, a to ze dne
31. 12. 2022 na 31. 8. 2023 a termín odevzdání finální verze závěrečné evaluační zprávy je stanoven ke
dni 30. 11. 2023.
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V souladu s přílohou č. 1 Smlouvy o dílo Evaluace systémového projektu SYPO (bod 4. 3 Harmonogram
plnění) 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 závěrečné evaluační zprávy
Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení doby realizace projektu SYPO do data 30. 6. 2023.
Hlavním důvodem pro požadovanou změnu jsou dopady mimořádných opatření spojených s pandemií
COVID-19 v ČR. A to zejména opakované vyhlášení nouzového stavu a nemožnost realizace některých
(především prezenčních) aktivit projektu v plném rozsahu, změna plánovaných harmonogramů jejich
realizace a potenciální hrozba nenaplnění monitorovacího indikátoru (50 810 Počet organizací, které
byly ovlivněny systémovou intervencí), dále radikální snížení počtu prezenčních akcí a jejich postupná
a časově náročná transformace do online prostředí. Žádost o prodloužení doby realizace projektu SYPO
byla schválena.
S ohledem na změnu harmonogramu realizace projektu SYPO do 30. 6. 2023 se mění harmonogram
realizace evaluace projektu SYPO. Mění se ustanovení ohledně změny termínu odevzdání návrhu
závěrečné evaluační zprávy, a to ze dne 31. 12. 2022 na 31. 8. 2023. Předložení finálního znění
závěrečné evaluační zprávy je stanoveno ke dni 30. 11. 2023.
5. Závěrečná ustanovení
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).
Tento Dodatek je uzavírán elektronicky.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

za Objednatele:

za Zhotovitele:
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