
 

                                                                                                                                                        

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

 

 

   
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

Č. j.: MSMT-3293/2021-4 

Vyřizuje:  

Tel.:  

V Praze dne   

Příloha 

 

Objednávka poradenských služeb  

 

Vážení, 

na základě uzavřené Smlouvy o vypracování studie a o průběžném poskytování poradenských služeb, 
č. j. MSMT-16265/2017-15, objednáváme v rámci poskytování poradenských služeb aktualizaci 
zpracovaného ex-ante posouzení využití finančních nástrojů, které bude využito v rámci připravovaného 
Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v programovém období 2021-2027.  

Podrobný popis věcného vymezení požadovaných služeb je uveden v příloze této objednávky. 

Maximální časový rozsah poradenských služeb je 304 hodin. Nejzazší termín splnění je do 31. 3. 2022.  

Předpokládaná cena za plnění je max. 148 960 Kč bez DPH, tj. 180 241,60 Kč s DPH.  

Poradenské služby budou akceptovány na základě oboustranně potvrzeného protokolu o předání 
a převzetí výstupu, tj. aktualizace zpracovaného ex-ante posouzení využití finančních nástrojů 
v oblastech uvedených v příloze této objednávky.  

Pro fakturaci použijte následující údaje: 
ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, O 42, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
IČO: 00022985. MŠMT není plátcem DPH.  

Na faktuře žádáme uvést informaci, že výdaje budou hrazeny z projektu TP OP VVV Evaluace a externí 
služby III, registrační číslo projektu CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022973. 

Kontaktní osobou je  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                        

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění celého 
textu objednávky, vyjma osobních údajů, a metadat objednávky v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění objednávky nebo metadat objednávky 
v registru smluv do 30 dnů od uzavření objednávky, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 
Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření objednávky. Objednávka nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu. Účinnosti nabývá objednávka, na kterou se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv), dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti.  

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte Advisory s.r.o.       ……………………………………………….. 
Italská 2581/67        podpis osoby oprávněné jednat 
120 00 Praha 2        jménem či za Poskytovatele 

 



 

                                                                                                                                                        

Příloha č. 1  

 

Podrobný popis věcného vymezení objednávky 

Poskytovatel zajistí aktualizaci dokumentu Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů 
v Operačním programu Jan Amos Komenský 2021-2027. Zároveň zohlední změny v základní legislativě 
(zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021) upravující 
formu a obsah ex-ante posouzení.  

Poskytnuté služby budou zahrnovat zejména následující aktivity:  

• definování typu potenciálního FN pro oblasti předběžně identifikované v rámci pre-screeningu: 

- analýza možného převodu finanční alokace do InvestEU (vytipování možností 
a doplnění informací o postupu); 

- zohlednění specifik potenciálních příjemců a přizpůsobení parametrů identifikované 
podpory FN; 

- identifikace možných překryvů s využívanými nebo připravovanými nástroji v rámci EU 
v identifikovaných oblastech;  

• zpracování charakteristiky a atributů FN s využitím již dostupných údajů nebo závěrů z již 
zpracovaného posouzení: 

- návrh vhodných forem FN v podporovaných oblastech (úvěrových, záručních, 
kapitálových, nebo jiných finančních produktů) včetně konkrétních parametrů FN; 

- návrh konkrétních klíčových subjektů v rámci veřejných a soukromých zdrojů (definice 
segmentu a typologie příjemců) ; 

- návrh nejvhodnějších možností (ve variantách) implementační struktury FN;  
- návrh očekávaných výsledků realizovaných FN (věcná a časová specifikace) a toho, 

jak mají dané FN přispět k dosažení specifických cílů OP JAK (stanovení způsobu výpočtu 
případné investice – vzorový dopočet, kvalitativní analýza).  

Pro realizaci objednávky Objednatel poskytne kontaktní osobu a přiměřenou expertní kapacitu se 
znalostí FN a charakteristik OP JAK. 


