
ZajištEní evaluačních a analytických služeb pro potUeby Uízení
Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 -
„Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory
v období 2020+“
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SMLOUVA NA ZůJ I ŠTDN Í EVůL UůČN ÍCH A ůNůLYT ICKÝCH
SLUŽEB PRO POTTEBY T ÍZEN Í D oP

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: StaromEstské nám. 6, 110 15 Praha 1
zastoupená: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, Ueditelka Odboru projektového Uízení
IČO: 66002222
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, Na PUíkopE 2Ř
č. účtu: 629001/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstUíku vedeném MEstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225
se sídlem: Karolinská 654/2, 1Ř6 00 Praha Ř
zastoupena: Ing. Pavel Šiška, na základE plné moci
IČO: 27582167
DIČ: CZ27582167
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: ycyfxb
kontaktní osoba: Mgr. Ján Sedliačik
telefon:
e-mail:

(dále jen

Objednatel a Poskytovatel (dále také „Smluvní strany“) uzavUeli níže uvedeného dne tuto Smlouvu na
zajištEní evaluačních a analytických služeb pro potUeby Uízení DoP (dále jen „Smlouva“), a to na
základE výsledk] zadávacího Uízení veUejné zakázky zadávané v rámci Dynamického nákupního
systému na ZajištEní evaluačních a analytických služeb pro potUeby Uízení DoP, OPTP a IROP

mailto:jsedliacik@deloittece.com
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v rezortu Ministerstva pro místní rozvoj (uveUejnEno ve VEstníku veUejných zakázek pod evidenčním 
číslem V Z : Z2016-004746) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“), s názvem „Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory v období 2020+“ 
(dále jen „VeUejná zakázka“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, dále § 235Ř a násl. zákona č. 
Řř/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

Tato Smlouva se uzavírá na základE Nabídky Poskytovatele, jež byla vybrána jako nejvhodnEjší a byla 
učinEna na základE písemné výzvy Objednatele k podání nabídek v rámci Dynamického nákupního 
systému (dále jen „Výzva“).  

Smluvní strany, vEdomy si svých závazk] v této SmlouvE obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znEní Smlouvy: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

a. je ústUedním orgánem státní správy, jehož p]sobnost a zásady činnosti jsou 
stanoveny zákonem č. 2/1ř6ř Sb., o zUízení ministerstev a jiných ústUedních 
orgán] státní správy České republiky, ve znEní pozdEjších pUedpis], a 

b. splOuje veškeré podmínky a požadavky v této SmlouvE stanovené a je 

oprávnEn tuto Smlouvu uzavUít a UádnE plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: 

a. splOuje veškeré podmínky a požadavky v této SmlouvE stanovené a je 

oprávnEn tuto Smlouvu uzavUít a UádnE plnit závazky v ní obsažené a 

b. ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na 
zahájení insolvenčního Uízení v]či Poskytovateli nebyl zamítnut pro nedostatek 
jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti 

a Objednatele bezodkladnE informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pravdivost, úplnost nebo pUesnost pUedmEtného prohlášení 
a  o zmEnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnEní 
VeUejné zakázky. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Tato Smlouva se uzavírá za účelem provedení pUedmEtu plnEní VeUejné zakázky.  

2.2 Účelem Smlouvy je zjištEní celkových dopad] a efekt] Dohody o Partnerství 
v programovém období 2014-2020 (DoP) pro potUeby komunikace a publicity 
výsledk] programu. Evaluace je provádEna v souladu s povinnostmi stanovenými 
v rámci čl. 47 a 4ř NaUízení Rady (ES) č. (ES) č. 1303/2013 (dále jen obecné 
naUízení) a v souladu se schváleným Evaluačním plánem Dohody o Partnerství1 

v programovém období 2014-2020 (EP DoP).  

3. PTEDMDT ů ZP¥SOB PLNDNÍ SMLOUVY  

3.1 Poskytovatel se touto Smlouvu zavazuje provést na sv]j náklad a nebezpečí pro 
Objednatele evaluační a analytické služby (dále „Služby“), vedoucí k naplOování 

                                                     
1 Dostupné na http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Evaluacni-plan  

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Evaluacni-plan
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Evaluacni-plan
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evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem Dohody o Partnerství 
v programovém období 2014-2020 (EP DoP) a jeho aktualizacemi.  

3.2 Objednatel se za UádnE a včas poskytnuté plnEní Služeb zavazuje uhradit 

Poskytovateli cenu stanovenou v souladu s článkem 4. této Smlouvy.  

3.3 Smluvní strany berou na vEdomí následující pravidla pro vztah této Smlouvy, ZD 

a Výzvy: 

a. V pUípadE jakékoli nejistoty ohlednE výkladu ustanovení ve SmlouvE budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míUe zohledOovala účel 
VeUejné zakázky vyjádUený v ZD a VýzvE, která je PUílohou č. 1 této Smlouvy.  

b. V pUípadE chybEjících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečnE 
konkrétní ustanovení ZD a Výzvy. 

3.4 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby UádnE a ve stanoveném rozsahu 

a  v termínech, v souladu s detailními požadavky specifikovanými v harmonogramu, 

jež je obsažen v bodE 6 PUílohy č. 1 Smlouvy.  

3.5 Podrobná specifikace pUedmEtu plnEní je uvedena v PUíloze č. 1 Smlouvy. 

3.6 Poskytovatel se zavazuje zajistit povinnou publicitu v souladu s pravidly OPTP 2014-

2020 dle Pravidel pro žadatele a pUíjemce OPTP 2014-2020 a Logo manuálem 
OPTP 2014-2020  v aktuálním znEní na webových stránkách  http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty 

3.7 Místem plnEní veUejné zakázky je celá Česká republika. Doba pro plnEní veUejné 
zakázky je 24 týdn] od nabytí účinnosti Smlouvy. 

4. CENů SLUŽEB 

4.1 Cena za UádnE a včas poskytnuté Služby byla smluvními stranami sjednána na 
základE učinEní Nabídky Poskytovatele, která byla Poskytovatelem pUedložena 
v rámci Dynamického nákupního systému, zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele 
spojené s poskytováním Služeb a je cenou konečnou a nepUekročitelnou.    

4.2 Cena za poskytnutí Služeb činí celkem 1 082 950,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát 
dva tisíc devEt set padesát korun českých) včetnE DPH, tj. cena bez DPH činí 
895 000,- Kč (slovy: osm set devadesát pEt tisíc korun českých) a DPH činí 
187 950,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc devEt set padesát korun 
českých), sazba DPH je ve výši 21%.  

4.3 Objednatel akceptuje zmEnu Ceny Služby pouze v pUípadE, že dojde ke zmEnE 
daOových pUedpis] týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této zmEnE. 

5. ůKCEPTůCE ů PLůTEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Poskytovatel se zavazuje pr]bEžnE konzultovat postup plnEní Služeb a vyhotovené 

podklady s Objednatelem. Objednatel se zavazuje pUi pr]bEžných konzultacích 
Poskytovateli poskytovat potUebnou součinnost a dle svých možností se vyjadUovat 
k pr]bEžným výstup]m Poskytovatele.  

5.2 Smluvní strany se dohodly, že výstupy, které Poskytovatel vyhotoví pUi poskytování 
Služeb (veškeré dokumenty, podklady, prezentace, dataset apod.), má povinnost 

pr]bEžnE (dle harmonogramu dohodnutého Smluvními stranami viz čl. 6 Výzvy) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
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pUedávat Objednateli elektronickou formou e-mailem, dále pro potUeby fakturace 

elektronicky/na CD (editovatelný formát) dle dohody Smluvních stran také v listinné 
podobE (1x originál, 1x kopie), viz detaily k fakturaci dle tohoto článku Smlouvy. 

Podklady, obsahující dataset, budou poskytovatelem vždy pUedány tak, aby nedošlo 
k  úniku dat, tj. pouze na CD (pokud nebude smluvními stranami dohodnuta jiná 
vhodnEjší forma). 

5.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu pUi pUedání Služby: 

a. Poskytovatel zašle první verzi dokument]/výstup] Objednateli 

k pUipomínkám vždy v dostatečném pUedstihu tak, aby pUedložení konečných 
verzí a jejich akceptace byla v souladu s harmonogramem jednotlivých 
výstup] dle bodu 6 PUílohy č. 1 Smlouvy. 

b. Pokud nebude mít Objednatel žádné výhrady, oznámí tuto skutečnost 
Poskytovateli. V takovém pUípadE je Poskytovatel oprávnEn pUedložit 
dokumenty k akceptaci a vystavit akceptační protokol, který bude podepsán 
Smluvními stranami. 

c. Bude-li mít Objednatel výhrady k výstup]m, zašle je do deseti (10) 

pracovních dn] Poskytovateli k úpravE/doplnEní. Poskytovatel se zavazuje 
nejpozdEji do pEti (5) pracovních dn] od jejich doručení, nebude-li 

s Objednatelem dohodnuto jinak, odstranit všechny nedostatky a provést 
veškeré potUebné úpravy dle výhrad a pUipomínek Objednatele a pUedat 

elektronicky jako další verzi dokument]/výstup] Objednateli. 

d. Pokud bude mít Objednatel pUipomínky k další verzi výstup], budou obE 

strany postupovat stejným zp]sobem uvedeným v pUedchozím odstavci. 
Nevznese-li Objednatel k dokumentu již žádné výhrady ani pUipomínky, 
považují Smluvní strany dokumenty za UádnE zpracované a je možné 
vystavit a podepsat akceptační protokol. Pokud nebude výstup akceptován 
ani na potUetí kv]li zásadním nedostatk]m výstupu, mohou být uplatnEny 

sankce dle čl. 14.  

5.4 Služba se považuje za UádnE poskytnutou dnem podpisu akceptačního protokolu 

Smluvními stranami. 

5.5 PUi poskytnutí Služby pUedá Poskytovatel Objednateli veškeré podklady, které se ke 
SlužbE vztahují. Dokumenty budou v českém jazyce, pokud nebude Smluvními 
stranami dohodnuto jinak; pUičemž Poskytovatel je povinen zajistit, aby výstupy 
odpovídaly VýzvE k podání Nabídek, jež tvoUí pUílohu této smlouvy, tj. napU. 
požadavek na manažerské shrnutí v českém i anglickém jazyce. 

5.6 Objednatel nebude hradit Poskytovateli zálohy. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že za UádnE a včas poskytnuté a pUedané Služby 
v souladu s Výzvou a následnE učinEnou Nabídkou vzniká Poskytovateli, po 

akceptaci plnEní ze strany Objednatele dle čl. 6 Výzvy, právo na zaplacení Ceny 
Služby a Poskytovatel je oprávnEn vystavit daOový doklad – fakturu.  

5.8 Poskytovatel ke každému daOovému dokladu – faktuUe jako pUílohu zajistí doložení 
poskytnutých Služeb, které jsou Objednateli fakturovány, a podepsaný akceptační 
protokol. Součástí každé faktury tedy budou výstupy pUedem dohodnuté mezi 
Smluvními stranami (kompletní verze výstup] v el. podobE/na CD, dále 2x v listinné 
podobE; dále podklady obsahující dataset na CD). Veškeré výstupy budou označeny 
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v souladu s pravidly publicity dle zdrojového projektu, který byl definován 
Objednatelem v PUíloze č. 1 Smlouvy.  

5.9 Za účelem zvýšení kvality výstup] Objednatel požaduje, aby v ZávErečné zprávE 
byla uvedena jména všech člen] týmu, kteUí se na realizaci projektu podíleli. 
Za kvalitu obsahu výstup] odpovídá vedoucí týmu Poskytovatele, jehož jméno bude 
ve zprávE uvedeno. Tato odpovEdnost bude stvrzena jeho podpisem 
v odsouhlasených verzích ZávErečné zprávy. 

5.10 Veškeré daOové doklady musí splOovat všechny náležitosti daOového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z pUidané hodnoty, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], a ostatními obecnE závaznými právními pUedpisy, pUičemž vždy 
musí obsahovat následující údaje: název operačního programu (OPTP 2014-2020) a 

název a registrační číslo projektu, včetnE čísla etapy, z nEhož je faktura hrazena, 

číslo Smlouvy Objednatele v CES, identifikace smluvních stran (adresy, IČO, DIČ, 
údaj o tom, že vystavovatel daOového dokladu je zapsán v obchodním rejstUíku 
pUíslušného rejstUíkového soudu, včetnE spisové značky), označení Služby – tj. číslo 
Výzev k  podání nabídek, specifikace dílčí zakázky, číslo daOového dokladu, den 
vystavení a  splatnost daOového dokladu 30 dní, označení penEžního ústavu a číslo 
účtu, na který se má platit, fakturovanou částku členEnou dle požadavk] zákona 
a konkrétní Výzvy k  podání nabídek, podpis OprávnEné osoby Poskytovatele. 

K jakýmkoli zmEnám v identifikačních údajích projekt], ze kterých budou Služby 

financovány, Objednatel odešle Poskytovateli včas (emailem) upozornEní. ZmEna 
nevyžaduje uzavUení písemných dodatk] ke SmlouvE. 

5.11 Nebude-li daOový doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo správnE 
uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávnEn vrátit jej ve lh]tE splatnosti 
Poskytovateli s uvedením chybEjících náležitostí nebo nesprávných údaj]. 

V takovém pUípadE se pUeruší bEh lh]ty splatnosti a nová lh]ta splatnosti počne 
bEžet doručením opraveného daOového dokladu. V takovém pUípadE není 
Objednatel v prodlení s úhradou daOového dokladu. 

5.12 DaOové doklady se platí bankovním pUevodem na účet Poskytovatele uvedený 
v daOovém dokladu. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána 
z bankovního účtu Objednatele. 

5.13 DaOový doklad musí být Objednateli doručen nejpozdEji do 15. 12. pUíslušného 
kalendáUního roku, aby mohl být proplacen v tomtéž kalendáUním roce. V pUípadE 
nedodání v uvedeném termínu bude daOový doklad proplacen až v roce 

následujícím. 

5.14 Poskytovatel bere na vEdomí, že Objednatel není v prvních dvou mEsících daného 
roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního 
rozpočtu (včetnE rozpočt] projekt], které se podílí na úhradE faktur) a Objednatel tak 

není schopen proplácet daOové doklady – faktury v souladu se stanovenou 

splatností. 

6. OPRÁVNDNÉ OSOBY 

6.1 Smluvní strany jmenují oprávnEnou osobu, popU. jednoho či více zástupc] 
oprávnEné osoby (dále jen OprávnEné osoby). OprávnEné osoby budou zastupovat 
Smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plnEním 



této Smlouvy. OprávnEné osoby budou zejména podepisovat akceptační protokol
a poskytovat informace o pr]bEhu poskytování Služeb.

6.2 PUijímat a akceptovat Služby a poskytovat informace o pr]bEhu poskytování Služeb
mohou za Objednatele rovnEž kontaktní osoby (dále jen Kontaktní osoby).

6.3 OprávnEné osoby budou oprávnEny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany
ve vztahu k plnEní povinností vyplývajících z této Smlouvy.

6.4 OprávnEnou osobou za Objednatele v záležitostech obchodního a technického
plnEní Smlouvy je Ing., Bc. Radmila Outlá, MBA., tel. e-mail:

Kontaktní osoba za Objednatele v záležitostech vEcného plnEní Smlouvy, pUedání
výstup] a odsouhlasení vypracovaných zpráv je Ing. Jan VaOkát, tel.
e-mail: a Jana Drlíková, M.ů., tel. e-mail:

či osoba povEUená.

OprávnEnou osobou zodpovEdnou za Poskytovatele v záležitostech obchodního
a technického plnEní Smlouvy je Pavel Šiška, tel. e-mail:

či osoba povEUená.

Kontaktní osobou zodpovEdnou za Poskytovatele v záležitostech vEcného plnEní
Smlouvy, pUedání výstup] a vypracování zpráv je Ján Sedliačik, tel.

e-mail: či osoba povEUená.

6.5 Smluvní strany jsou oprávnEny jednostrannE zmEnit OprávnEné osoby a Kontaktní
osoby, na tuto zmEnu jsou však povinny druhou Smluvní stranu písemnE
(elektronicky) upozornit. Tato zmEna je v]či druhé Smluvní stranE účinná ode dne
doručení oznámení o zmEnE. Taková zmEna nevyžaduje uzavUení písemného
dodatku ke SmlouvE.

7. REůLIZůČNÍ TÝM

7.1 Poskytovat Služby v souladu s čl. 3 této Smlouvy jsou oprávnEné pouze osoby
Poskytovatele, prostUednictvím kterých bylo prokázáno splnEní kvalifikace a jsou
v souladu s nabídkou Poskytovatele, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto
jinak.

7.2 Objednatel je oprávnEn povolit výjimky (napU. aby sbEr dat v terénu byl provádEn
ménE kvalifikovanými pracovníky Poskytovatele). PUípadné schválení výjimek bude
probíhat na základE elektronické komunikace emailem, nevyžaduje se uzavUení
písemného dodatku ke SmlouvE. Seznam člen] Realizačního týmu je uveden
v PUíloze č. 2 této Smlouvy a odpovídá realizačnímu týmu pUedloženému v Nabídce
Poskytovatele. Tento realizační tým je pro Poskytovatele závazný (členové
realizačního týmu uvedení v seznamu se musí aktivnE podílet na plnEní pUedmEtu
Smlouvy), stejnE jako požadavky na členy realizačního týmu uvedené v zadávací
dokumentaci k VeUejné zakázce.

ZmEny Realizačního týmu jsou možné pouze po pUedchozím písemném schválení ze
strany Objednatele. Realizační tým m]že být v pr]bEhu realizace této Smlouvy
upraven v pUípadE, že pro nové členy týmu bude doložena požadovaná kvalifikace
a jejich zkušenosti by v rámci posuzování hodnotícího kritéria „zkušenosti osob
zapojených do realizace daného typu veUejné zakázky“ dle bodu ř PUílohy č. 1
Smlouvy, byly ohodnoceny stejným nebo vyšším počtem bod], jako zkušenosti

6
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nahrazované osoby. ZmEna člena bude schválena Objednatelem (elektronicky). 

Taková zmEna nevyžaduje uzavUení písemného dodatku ke SmlouvE. Objednatel 
tento souhlas neudElí v pUípadE, že by po takové zmEnE realizační tým nesplOoval 
požadavky Objednatele na realizační tým, který byl pUedmEtem hodnocení dle bodu 

9 PUílohy č. 1 Smlouvy, včetnE požadavk] uvedených v zadávací dokumentaci 
k VeUejné zakázce.  

7.3 Poskytovatel je povinen vést aktualizovaný seznam člen] Realizačního týmu.  

7.4 Za plnEní svých poddodavatel] Poskytovatel odpovídá jako za své plnEní, včetnE 
odpovEdnosti za d]sledky vzniklé pUi porušení závazk] plynoucích ze Smlouvy. 

8. DORUČOVÁNÍ 

8.1 Doručování mezi Smluvními stranami se uskutečOuje na adresy sídla uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do pEti (5) dn] druhé 
smluvní stranE zmEnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, popU. jiných údaj]. 

V]či druhé Smluvní stranE je zmEna účinná, až když se o ní dozví. 

8.2 Neoznámí-li smluvní strana UádnE zmEnu sídla, považuje se zásilka doručená 
na p]vodní adresu za doručenou marným pokusem o doručení. 

8.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, včetnE návrh], informací, žádostí, 
která se vztahují k této SmlouvE, nebo která mají být učinEna na základE této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učinEna v písemné formE a doručena 

elektronicky emailem, nestanoví-li Smlouva jiné podmínky.  

8.4 Oznámení se považují za doručená datem pUijetí pUíslušné zásilky. Vrátí-li se 

oznámení nEkteré ze Smluvních stran druhé Smluvní stranE jako nedoručitelné, 
považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní zásilky tUetí (3.) den po 
jejím uložení na poštE, i když se adresát o tomto uložení nedozvEdEl. Bylo-li 

doručováno elektronickou poštou, považuje se oznámení za doručené dnem 
potvrzení jeho doručení druhou smluvní stranou v elektronické formE, jinak 
doručením oznámení v listinné podobE. 

8.5 Za den doručení se též považuje den, kdy adresát pUevzetí zásilky odmítl. 

9. VLůSTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY Nů VDCI ů LICENČNÍ OPRÁVNDNÍ  

9.1 Vlastnické právo ke všem výstup]m pUedaným Poskytovatelem Objednateli 
v souvislosti s poskytnutím Služby pUechází na Objednatele dnem akceptace plnEní 
ze strany Objednatele.  

9.2 Nebezpečí škody na všech vEcech pUedaných Poskytovatelem Objednateli 
v souvislosti s poskytnutím Služby pUechází na Objednatele dnem akceptace plnEní 
ze strany Objednatele. 

9.3 Bude-li součástí výstupu Služeb nebo výsledkem činnosti Poskytovatele provádEné 
dle této Smlouvy pUedmEt požívající ochrany autorského díla podle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o zmEnE nEkterých zákon] (autorský zákon), ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále 
jen „autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem poskytnutí autorského díla Objednateli 
k užívání výhradní právo užít takovéto dílo všemi zp]soby nezbytnými k naplnEní 
účelu vyplývajícímu z této Smlouvy.  
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9.4 Objednateli vzniká pUevzetím plnEní podle této Smlouvy časovE a místnE neomezené 
výhradní oprávnEní dílo užívat ke všem zp]sob]m užití (dále též „licence“). Součástí 
licence je i souhlas se zveUejnEním díla. PUípadná licenční odmEna je zahrnuta 
v CenE Služeb. 

9.5 Poskytovatel dává tímto souhlas s úpravou či zpracováním pUedmEtného plnEní, či 
jeho části Objednatelem či jiným autorem. 

9.6 Součástí licence jsou též následující oprávnEní: 

a) užít plnEní v p]vodní nebo jiným zpracované či jinak zmEnEné podobE, 
samostatnE nebo v souboru, nebo ve spojení s jiným dílem či prvky,  

b) užít jen část plnEní nebo nEkteré jeho části. 

9.7 Objednatel není povinen licenci využít. 

9.8 Objednatel m]že oprávnEní tvoUící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout tUetí 
osobE, a to i bezúplatnE. Smluvní strany se výslovnE dohodly na vyloučení použití 
ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a § 237Ř občanského zákoníku.  

9.9 Poskytovatel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez 
jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by Objednateli vznikla, pokud by 

toto prohlášení bylo nepravdivé.  

9.10 Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je poUizovatelem databáze a náleží mu 
zvláštní právo poUizovatele databáze v souladu s ustanovením § ŘŘ a násl. 
autorského zákona. 

10. ODPOVDDNOST Zů ŠKODU 

10.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit škodu v souladu s platnými právními 

pUedpisy a touto Smlouvou. Poskytovatel plnE odpovídá za plnEní povinností dle této 
Smlouvy rovnEž v pUípadE, že pUíslušnou část plnEní poskytuje prostUednictvím tUetí 
osoby.  

10.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k pUedcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 

10.3 Žádná ze Smluvních stran není odpovEdná za nesplnEní svého závazku v d]sledku 

prodlení druhé Smluvní strany nebo v d]sledku nastalých okolností vylučujících 
odpovEdnost dle článku 11 této Smlouvy. 

10.4 Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavUenou pojistnou 
smlouvu, jejímž pUedmEtem je pojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou jinému 

v souvislosti s  plnEním této Smlouvy. Limit pojistného plnEní na jednu škodní událost 
nesmí být nižší než 100 000 Kč (stotisíckorun českých), pUičemž spoluúčast 
Poskytovatele musí být nejvýše deset procent (10 %). Poskytovatel je povinen být 
nejménE v tomto rozsahu pojištEn po celou dobu trvání této Smlouvy. Za účelem 
ovEUení existence pojistné smlouvy s pojištEním odpovEdnosti za škodu zp]sobenou 
Poskytovatelem jinému v požadovaném rozsahu dle této Smlouvy musí Poskytovatel 

na výzvu Objednatele tuto pojistnou smlouvu pUedložit do tUí (3) pracovních dn] od 
doručení výzvy, a to kdykoli v pr]bEhu trvání této Smlouvy.  
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11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVDDNOST 

11.1 Žádná ze Smluvních stran není odpovEdná za prodlení s plnEním závazk] 
stanovených touto Smlouvou, pokud bylo zp]sobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovEdnost. 

11.2 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovEdnost bránící Uádnému plnEní této Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a pUekonání 
okolnosti vylučující odpovEdnost. 

11.3 Za okolnost vylučující odpovEdnost se považuje pUekážka, jež nastala nezávisle na 

v]li povinné strany a brání jí ve splnEní její povinnosti, jestliže nelze rozumnE 
pUedpokládat, že by povinná strana tuto pUekážku nebo její následky odvrátila nebo 
pUekonala, a dále, že by v dobE vzniku závazku tuto pUekážku pUedvídala. 

11.4 Za okolnosti vylučující odpovEdnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají 
z osobních, zejména hospodáUských pomEr] povinné strany, a dále pUekážky plnEní, 
které byla tato strana povinna pUekonat nebo odstranit podle této Smlouvy, 

obchodních zvyklostí nebo obecnE závazných právních pUedpis], nebo jestliže m]že 
splnEní svých závazk] zajistit pomocí tUetí strany, jakož i okolnosti, které se projevily 
až v dobE, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

12.1 Objednatel je oprávnEn odstoupit od této Smlouvy zejména, pokud: 

a. bylo pUíslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnEní 
této Smlouvy; nebo 

b. na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek, Poskytovatel sám podá 
dlužnický návrh na zahájení insolvenčního Uízení nebo insolvenční návrh je 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradE náklad] insolvenčního Uízení; 
nebo 

c. Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo 

d. proti Poskytovateli je zahájeno trestní Uízení podle zákona č. 41Ř/2011 Sb.,  

o trestní odpovEdnosti právnických osob a Uízení proti nim, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]; nebo 

e. Poskytovatel uvedl v rámci zadávacího Uízení, na jehož základE byla uzavUena 
Smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by mEly zUejmý vliv 
na výbEr Poskytovatele pro uzavUení této Smlouvy; nebo 

f. došlo k jinému podstatnému porušení této Smlouvy Poskytovatelem ve smyslu 

Občanského zákoníku, pUičemž za podstatné porušení Smlouvy je 
považováno zejména prodlení Poskytovatele s plnEním oproti sjednanému 
harmonogramu; opakované dodání výstupu plnEní v neakceptovatelné kvalitE 
(viz bod 5.3.); Poskytovatelem, porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany 
Poskytovatele;  nedodržení povinnosti komunikovat a pravidelnE informovat 
(jednání/email) Objednatele na jeho žádost o postupu plnEní a/nebo s ním 
pr]bEžnE konzultovat své postupy a pr]bEžné výsledky/výstupy v návaznosti 
na požadavky dle bodu 6 PUílohy č. 1 této Smlouvy. 
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12.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávnEn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 
následujícího kalendáUního roku, která je potUebná k úhradE za plnEní poskytované 
podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 kalendáUních dn] po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákon] 
oznámí druhé Smluvní stranE, pokud by nebyla schválena částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potUebná k úhradE za plnEní poskytované podle 
této Smlouvy v následujícím roce. 

12.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé Smluvní stranE s tím, že Objednatel je oprávnEn dle vlastního 
rozhodnutí odložit účinnost odstoupení od Smlouvy až na tUicet (30) dn] od okamžiku 
doručení oznámení o odstoupení Poskytovatele. 

12.4 Objednatel je oprávnEn jednostrannE započíst svoje pohledávky za Poskytovatelem 
z titulu smluvních pokut či náhrady škody oproti nárok]m Poskytovatele na zaplacení 
pUíslušné části ceny za Služby poskytnuté Poskytovatelem na základE Smlouvy a to 

i v pUípadE pUedčasného ukončení Smlouvy. 

12.5 PUedčasnE ukončit účinnost této Smlouvy lze také písemnou dohodou Smluvních 
stran. 

12.6 Kterákoli ze Smluvních stran je oprávnEna tuto Smlouvu písemnE vypovEdEt bEhem 
její účinnosti bez udání d]vodu s dvoumEsíční výpovEdní lh]tou, která započne 
bEžet prvního dne následujícího po mEsíci, ve kterém byla písemná výpovE@ 
doručena druhé Smluvní stranE. 

13. OCHRůNů INFORMůCÍ 

13.1 Smluvní strany jsou si vEdomy toho, že v rámci plnEní závazk] z této Smlouvy: 

a. si mohou vzájemnE vEdomE nebo opominutím poskytnout informace, které 
budou považovány za d]vErné (dále jen „D]vErné informace“), 

b. mohou jejich zamEstnanci a osoby v obdobném postavení získat vEdomou 
činností druhé strany nebo i jejím opominutím pUístup k D]vErným informacím 
druhé Smluvní strany. 

13.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpUístupní tUetí osobE D]vErné 
informace, které pUi plnEní této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany. Dodavatel 

se dále zavazuje bEhem plnEní smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho pUedání 
Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jež nejsou veUejnE 
dostupné, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plnEním smlouvy (dále 
jen "d]vErné informace").  

Dodavatel se zavazuje, že d]vErné informace nezveUejní, neposkytne či jinak 
nezpUístupní ani neumožní zpUístupnit a nesdElí je pUímo ani nepUímo tUetí osobE, 
pokud k tomu neexistuje právní d]vod, a ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem 
pro své potUeby. 

Dodavatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zamEstnanci, jiné 

jím povEUené osoby a pUípadní externí spolupracovníci; poskytování d]vErných 
informací tEmto osobám m]že být provedeno pouze v míUe nezbytnE potUebné pro 
realizaci této Smlouvy a tyto osoby musí být Dodavatelem zavázány k povinnosti 
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ochrany d]vErných informací minimálnE ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán 
sám Dodavatel dle této Smlouvy. 

13.3 Za tUetí osoby podle bodu 13.2 se nepovažují: 

a. zamEstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

b. orgány Smluvních stran a jejich členové, 

c. Poskytovatel a poradci Objednatele, a to i potenciální, za pUedpokladu, že se 
podílejí na plnEní této Smlouvy, D]vErné informace jsou jim zpUístupnEny 
výhradnE za tímto účelem a zpUístupnEní d]vErných informací je provedeno 
v rozsahu nezbytnE nutném pro naplnEní jeho účelu a za stejných podmínek, 
jaké jsou stanoveny Smluvním stranám v této SmlouvE. 

13.4 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti 
a povinnost chránit D]vErné informace vyplývající z této Smlouvy a z pUíslušných 
právních pUedpis], zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochranE osobních údaj] a o zmEnE nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších 
pUedpis] (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) a ve smyslu naUízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/67ř o ochranE fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údaj]. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit 
veškeré osoby, které se budou podílet na plnEní této Smlouvy, o výše uvedených 
povinnostech mlčenlivosti, ochrany D]vErných informací a o dodržování povinností 
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. a naUízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/67ř o ochranE fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údaj], dále se zavazují vhodným zp]sobem zajistit dodržování tEchto povinností 
všemi osobami podílejícími se na plnEní této Smlouvy. 

13.5 Veškeré D]vErné informace pUedávající strany jsou chránEny a pUijímající strana 
vyvine pro zachování jejich d]vErnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se 
jednalo o její vlastní D]vErné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro 
plnEní této Smlouvy, se Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným zp]sobem 
D]vErné informace druhé strany, nepUedat je tUetí stranE ani svým vlastním 
zamEstnanc]m a zástupc]m s výjimkou tEch, kteUí s nimi potUebují být seznámeni, 

aby mohli plnit tuto Smlouvu. Smluvní strany se zároveO zavazují nepoužít D]vErné 
informace druhé Smluvní strany jinak, než za účelem plnEní této Smlouvy.  

13.6 Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovnE písemnou formou jinak, považují se za 
d]vErné implicitnE zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být 
součástí obchodního tajemství a všechny další informace, jejichž zveUejnEní 
pUijímající stranou by pUedávající stranE mohlo zp]sobit škodu. 

13.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za d]vErné nepovažují informace, které: 

a. se staly veUejnE dostupnými, aniž by to zavinila zámErnE či nedbalostnE 
pUijímající strana, 

b. mEla pUijímající strana legálnE k dispozici pUed uzavUením této Smlouvy, pokud 

takové informace nebyly pUedmEtem jiné, dUíve mezi Smluvními stranami 

uzavUené smlouvy o ochranE informací, 

c. jsou výsledkem postupu, pUi kterém k nim pUijímající strana dospEje nezávisle 
a je to schopna doložit svými záznamy nebo d]vErnými informacemi tUetí 
strany, 
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d. po podpisu této Smlouvy poskytne pUijímající stranE tUetí osoba, jež takové 
informace pUitom nezíská pUímo ani nepUímo od strany, jež je jejich vlastníkem. 

13.8 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též pUípady, kdy tuto 
povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v bodu 13.3 této Smlouvy. 

13.9 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv d]vodu se nedotkne ustanovení 
tohoto článku Smlouvy. 

14. SANKCE 

14.1 Smluvní strana je v prodlení s plnEním svého závazku, který vyplývá z této Smlouvy 

anebo platných právních pUedpis], jestliže jej nesplní UádnE, včas a v náležitém 
rozsahu dle podmínek této Smlouvy.  

14.2 Dojde-li k prodlení Poskytovatele s plnEním dle této Smlouvy z d]vod] spočívajících 
na jeho stranE, je Objednatel oprávnEn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši p]l 

procenta (0,5 %) za každý započatý den prodlení z Ceny Služby bez DPH. Smluvní 
pokuta je splatná tUicátý (30.) den ode dne Uádného doručení výzvy Poskytovateli 
k uhrazení smluvní pokuty. 

14.3 Bude-li Poskytovatel v prodlení s odstraOováním nedostatk], které požaduje 
Objednatel zajistit, ve lh]tE stanovené v článku 5.3 Smlouvy, je Objednatel oprávnEn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši dvaceti procent (20 %) z ceny Služby bez 

DPH dle této Smlouvy.  

14.4 Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohlednE ochrany 
d]vErných informací a povinnosti mlčenlivosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti. 

14.5 Nebude-li pojistná smlouva s pojištEním odpovEdnosti za škodu zp]sobenou 
Poskytovatelem tUetí osobE uzavUena v požadovaném rozsahu po celou dobu trvání 
této Smlouvy, je Objednatel oprávnEn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
4 000 Kč (slovy: čtyUtisíc korun českých) za každý den ode dne zjištEní porušení 
požadavk] Objednatele na výše specifikovanou pojistnou smlouvu do dne sjednání 
nápravy (uzavUení následné pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu po dobu 

trvání této Smlouvy) nebo do dne trvání této Smlouvy, a to za každý pUípad takového 
porušení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.  

14.6 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou 
Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu 
škody v plné výši dle této Smlouvy.  

14.7 Smluvní strany se dohodly, že v pUípadE vzniku nároku Objednatele na více 
smluvních pokut uložených Poskytovateli podle této Smlouvy, se takové pokuty 
sčítají. 

14.8 Náležitosti doklad] na úhradu smluvní pokuty se Uídí dle čl. 5. této Smlouvy. 

15. TEŠENÍ SPOR¥ 

15.1 Práva a povinnosti vzniklé na základE této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se Uídí 
Občanským zákoníkem. 
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15.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranEní vzájemných spor] 
vzniklých na základE této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich 

vyUešení zejména prostUednictvím jednání OprávnEných osob nebo jiných osob 
oprávnEných za Smluvní strany jednat. 

15.3 Nedohodnou-li se smluvní strany na zp]sobu Uešení vzájemného sporu, je kterákoliv 
Smluvní strana oprávnEna pUedložit takový spor u vEcnE a místnE pUíslušného 
soudu. 

16. ÚČINNOST SMLOUVY 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveUejnEní v registru smluv. 

16.2 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady 
škody, smluvních pokut, ochrany informací, Uešení spor] a jiných ustanovení, která 
dle projevené v]le Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. 

17. ZÁVDREČNÁ USTůNOVENÍ 

17.1 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veUejné správE a o zmEnE nEkterých zákon] (zákon o finanční 
kontrole), ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále „ZFK“), osobou povinnou spolup]sobit 
pUi výkonu finanční kontroly provádEné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veUejných výdaj] nebo z veUejné finanční podpory, tj. Poskytovatel je povinen podle 

§ 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgán]m 

(Tídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, včetnE ZS IROP, MMR ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úUadu pro boj proti podvod]m, 
Nejvyššímu kontrolního úUadu, pUíslušnému finančního úUadu a dalším oprávnEným 

orgán]m) a vytvoUit kontrolním orgán]m podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k pUedmEtné veUejné zakázce a poskytnout jim součinnost. 

17.2 Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související 
s realizací veUejné zakázky po dobu uvedenou v závazných právních pUedpisech 
upravujících oblast zadávání veUejných zakázek, nejménE však po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu, zároveO však alespoO do 31. 12. 2027. Po tuto dobu je 

Poskytovatel povinen umožnit osobám oprávnEným k výkonu kontroly projekt] 
provést kontrolu doklad] souvisejících s  realizací veUejné zakázky.  

17.3 Poskytovatel se zavazuje, že nevyužije informace získané pUi činnostech vedoucích 
k naplnEní této Smlouvy k vlastnímu prospEchu, a to ani ve prospEch tUetí osoby. 

Zejména je povinen dbát na to, aby nemohlo dojít ke stUetu zájm] vzhledem k plnEní 
pUedmEtu Smlouvy. Podmínkou pro realizaci požadovaného pUedmEtu plnEní 
Smlouvy je, že ani Poskytovatel ani členové realizačního týmu nesmEjí být ve stUetu 
zájm] s institucemi, které jsou pUedmEtem evaluace a nejsou a nebyli v období od 
zahájení pUíprav na realizaci této VeUejné zakázky v pracovnE-právním nebo 
obdobném vztahu k Objednateli a jeho pUímo Uízeným organizacím ani ke 
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ZprostUedkujícím subjekt]m na pozici, která mEla nebo by mohla mít vliv na tuto 

VeUejnou zakázku), vše v souladu s Etickým kodexem evaluátora2.  

17.4 Poskytovatel pUedkládá seznam poddodavatel] i tehdy, pokud v Nabídce uvedl, že 
nezamýšlí zadat část Služeb jinému subjektu. 

17.5 Tato Smlouva pUedstavuje úplnou dohodu Smluvních stran o pUedmEtu této Smlouvy. 

Tuto Smlouvu je možné mEnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran ve 
formE číslovaných dodatk] této Smlouvy, podepsaných oprávnEnými zástupci 
Smluvních stran, nestanoví-li Smlouva jinak. 

17.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z d]vod] 
rozporu s kogentním ustanovením obecnE závazných právních pUedpis], pak tato 
skutečnost nep]sobí neplatnost Smlouvy, pokud je neplatné ustanovení oddElitelné 
od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné 
ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného 
ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních pUedpis]. 

17.7 V pUípadE zjištEní rozporu mezi Smlouvou a Nabídkou nebo Zadávací dokumentací 
se smluvní strany zavazují uzavUít Dodatek ke SmlouvE, kterým upraví pUedmEtnou 
část Smlouvy ve smyslu Zadávací dokumentace nebo Nabídky.  

17.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy pUecházejí, pokud to povaha 
tEchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. 

17.9 Poskytovatel není oprávnEn bez pUedchozího písemného souhlasu Objednatele 
postoupit jakákoliv práva, vyplývající z této Smlouvy na tUetí osobu.  

17.10 Poskytovatel prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí 
s tím, aby ji Objednatel uveUejnil na svém profilu zadavatele. Objednatel je oprávnEn 
uveUejOovat na profilu zadavatele i všechny ostatní informace v rozsahu dle 

ustanovení ZZVZ.  

17.11 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti nEkterých smluv, uveUejOování tEchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveUejní Ministerstvo pro 

místní rozvoj. 

17.12  Vzhledem k povinné elektronické komunikaci dle § 211 ZZVZ je tato Smlouva 
vyhotovena pouze v 1 elektronickém vyhotovení.  

17.13 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského 
zákoníku. 

                                                     
2 Dostupné na http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf  

http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf
http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf


17.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pUečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na d]kaz toho k ní pUipojují svoje podpisy.

17.15 Nedílnou součást této Smlouvy tvoUí tyto pUílohy:

PUíloha č. 1 – Výzva k podání nabídek na VZ v rámci DNS, včetnE pUíloh
PUíloha č. 2 – Seznam člen] realizačního týmu
PUíloha č. 3 – Nabídka Poskytovatele (volnE pUipojená)

V Praze dne ……………………… V………. dne ………………………

Objednatel Poskytovatel

Deloitte Advisory s.r.o.
Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Pavel Šiška, na základE plné moci

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA
Ueditelka Odboru projektového Uízení
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Pavel Šiška
Digitally signed by 
Pavel Šiška 
Date: 2018.09.07 
14:20:34 +02'00'

Ing. Bc. Radmila 
Outlá

Digitálně podepsal Ing. Bc. Radmila 
Outlá 
Datum: 2018.09.07 15:23:44 +02'00'



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku v rámci zavedeného Dynamického nákupního systému
„Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP“

zadávanou pod názvem

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory v období 2020+“

Název projektu
Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP
Reg. č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000022
(Spolufinancován z Operačnfho programu Technická pomoc 2014 - 2020)

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název Zadavatele: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Sídlo: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

Zastoupená:
Odpovědný útvar Odbor projektového řízení
a kontaktní osoba za Zadavatele: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, ředitelka odboru
email:
telefon:
IČO: 66002222
dále jen „Zadavatel"

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
V rámci zavedeného Dynamického nákupního systému na „Zajištěni evaluačních a analytických služeb
pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP“ (dále též „DNS"), uveřejněném v informačním systému NEN pod
systémovým číslem N006/16/V00001834, Zadavatel ve smyslu ustanovením § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”),

vyzývá

Dodavatele zařazené v DNS v kategorii I.

k podání nabídek

na veřejnou zakázku s názvem „Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory
v období 2020+“.

Práva, povinnosti či podmínky v této Výzvě neuvedené se řídl Zákonem a souvisejícími prováděcími
předpisy.
Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, na základě kterého byl zaveden tento DNS, je uveřejněna
na adrese: http://bit.ly/2kislDb
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4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO 
SYSTÉMU

Předmětem veřejné zakázky je získat přehled o oblastech (sektorech), příjemcích a aktivitách, kde bude 
vhodné implementovat finanční nástroje po roce 2020. Specifikace předmětu plněni veřejné zakázky jsou 
uvedeny v Příloze č. 2 této Výzvy.

4.1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Hlavní CPV kód:
• 79419000-4 - Hodnotíc! poradenské služby 

Další kódy:
• 72316000-3 - Analýza dat
• 79311300-0 - Analýza průzkumu
• 79315000-5 - Společenskovědní výzkum

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 700 000 bez DPH.

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POŽADOVANÉ VÝSTUPY
Místo plnění veřejné zakázky: celá Česká republika
Doba pro plnění veřejné zakázky: 24 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy

Harmonogram plnění veřejné zakázky:

0-5. týden

6-10. týden 
11.-19. týden 
20.-24. týden

Požadované výstupy:

od nabytí účinnosti smlouvy. Studium podkladových materiálů a 
dokumentace, věcné pochopení problematiky vč. explorativních 
individuálních rozhovorů; příprava hlavního sběru dat. Prezentace vstupní 
zprávy.
Prezentace průběžných výsledků 
Závěrečná evaluační zpráva 
Akceptace závěrečné evaluační zprávy

Vstupní zpráva s upřesněním postupu prací;
Dotazníky pro dotazníkové šetřeni zaměřené na různé skupiny; scénáře k individuálním 
hloubkovým rozhovorům/fokusním skupinám;
Seznamy respondentů1;
Flash news zahrnující progress a problémy realizace zakázky - zasílat emailem na kontaktní 
osoby jednou za dva týdny;
Anonymizované datasety k dotazníkovému šetření; strukturované přepisy z individuálních 
hloubkových rozhorů/fokusních skupin;
Prezentace průběžných výsledků;
Závěrečná evaluační zpráva včetně manažerského shrnutí v českém a anglickém jazyce.

7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Při zadávání veřejné zakázky v rámci DNS používá Zadavatel i Dodavatel výlučně elektronické 
prostředky podle ustanovení § 107 odst. 1 Zákona. Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí 
elektronického nástroje NEN dostupného na www.nen.nipez.cz. Veškeré podmínky a informace týkající se

1 Možná participace zadavatele u hloubkových rozhovorů či jiného osobního sběru dat
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elektronického nástroje včetně registrace Dodavatele jsou dostupné 
na: https://nen. n i pez.cz/Uzivatel ske I nformace/Provozn i Rad a uživatelská pffručka pro DNS 
na: https://nen.nipe2.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePriruckv.

Nabídky v elektronické podobě musf být:
• podány prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)
* šifrovány prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který je Zadavatelem poskytován na profilu 

Zadavatele spolu se zadávací dokumentací zadávacího řízení, na jehož základě bylo zavedeno 
DNS {soubor s klíčem je ke stažení zde: https://nen.nipez.cz/Soubor.aspx?id =51150891 nebo 
zde: http://bit.lv/2kQbasFl.

Součástí nabídky Dodavatele bude:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH, DPH a s DPH
• seznam členů realizačního týmu
• doložení kvalifikace k novým členům týmu
• doložení listů členů týmu/expertů k hodnocení
• vypracovaný návrh řešení designu

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě, a to v českém jazyce.

8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí v souladu s ustanovením § 141 odst. 2 Zákona dne 16. 7. 2018 
ve 14:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím
https://nen.nipez.cz/. otevírání nabídek se bude konat bez přítomnosti Dodavatelů).

9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny ve smyslu § 114 odst. 2 Zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky tvořená dílčími kritérii. Posuzování 
nabídky probíhá na základě těchto kritérií a jejich vah:

1. Nabídková cena vč. DPH 40%

2. Zkušenosti osob zapojených do realizace daného typu veřejné zakázky 10 %

3. Kvalita a proveditelnost metodologického přístupu 50 %

9.1. METODA VYHODNOCENÍ DÍLČÍCH KRITÉRIÍ A CELKOVÉHO VYHODNOCENÍ 
NABÍDEK

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení nabídek provede zadavatel tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících 
kritérií pro každou nabídku sečte a stanoví pořadí zájemců, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena 
nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Při veškerých výpočtech v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle 
matematických pravidel.

—> Nabídková cena vč. DPH - maximálně 40 bodů (váha 40 %)

Pro hodnocení je rozhodná cena v Kč včetně DPH (0-40 bodů). Nabídková cena obsahuje veškeré 
náklady spojené s realizací evaluace (tj. včetně např. poplatků za data potřebná k hodnocení, cesty 
za příjemci či potenciálními respondenty a další organizační záležitosti).

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny dle vzorce:
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nejnižší nabídková cena ze všech hodnocených nabídek
x 40

nabídková cena hodnocené nabídky

Výsledek tohoto výpočtu bude bodovým hodnocením nabídky v dílčím kritériu „Nabídková cena vč. DPH".

—► Zkušenosti osob zapojených do realizace daného typu veřejné zakázky - maximálně 10 bodů 
(váha 10 %)

Nabídky budou v dílčím kritériu posouzeny na základě informací uvedených v jednotlivých listech členů 
týmu. Při posuzování nabídek v dílčím kritériu budou zohledněny jen ty evaluace / analýzy, na kterých se 
podíleli členové týmu uvedení v předložené nabídce.

List člena týmu bude obsahovat tyto informace:

1. Příjmení, jméno, titul člena týmu.

2. Seznam všech evaluací / analýz, na kterých se daný člen týmu podílel a které splňují požadované 
tematické zaměření: finanční nástroje. Pro každou takovou evaluaci / analýzu budou uvedeny 
následující informace:

a) název evaluace / analýzy,

b) název subjektu, pro který byla evaluace / analýza poskytnuty,

c) předmět a cíl evaluace / analýzy,

d) období realizace evaluace / analýzy od-do v měsících (např. leden 2014 - září 2014), 
přičemž seznam bude obsahovat jen evaluace / analýzy realizované v posledních 
čtyřech letech přede dnem vyhlášení výzvy, rozhodný je měsíc ukončení služby,

e) webový odkaz na dostupné výstupy; pokud nejsou výstupy zveřejněné, bude součástí 
nabídky závěrečná zpráva nebo část studie, ze které bude zřejmý předmět evaluace / 
analýzy a využitý design včetně metod. Pokud není možné výstupy předat v rámci 
nabídky ani poskytnout odkaz, bude součástí nabídky alespoň podrobný popis předmětu 
evaluace / analýzy včetně designu a použitých metod (v tomto případě si zadavatel 
vyhrazuje právo do evaluace / analýzy nahlédnout),

f) popis role, kterou daný člen týmu při realizaci evaluace zastával,

g) údaje kontaktní osoby objednatele projektu / zakázky, která může být oslovena 
za účelem ověření zkušenosti -jméno a příjmení, telefon a e-mail.

3. Podepsané čestné prohlášení člena týmu o pravdivosti uvedených informací.

V rámci kritéria zkušenosti osob zapojených do realizace daného typu veřejné zakázky bude 
hodnocena zkušenost s evaluacemi / analýzami v oblasti finančních nástrojů.

Větší počet bodů obdrží nabídka, z níž bude zřejmé, že člen týmu má zkušenost s větším množstvím 
evaluací / analýz v oblasti finančních nástrojů. Je možné uvést i zkušenosti z oblasti mimo Evropské 
strukturální a investiční fondy. Bodovány budou ty evaluace / analýzy, jejichž cílem bylo například:

* analýza selháni trhu nebo situace s neoptimálními investicemi a odhadovaná úroveň a rozsah 
potřeb veřejných investic;
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• posouzeni přidané hodnoty FN, soudržnost s jinými formami veřejné intervence na stejném trhu a 
možné důsledky státní podpory2;

• odhad dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které FN může případně zvýšit, včetně 
posouzení preferenčních odměn v případě potřeby;

• určení ponaučení získaných z implementace FN a hodnocení ex-ante analýz FN prováděné v 
minulosti;

• návrh investiční strategie FN, včetně posouzení její možné kombinace s podporou grantů, 
možností implementačních opatření3, finančních produktů a cílových skupin;

• specifikace očekávaných výsledků FN včetně měřeni ukazatelů;

• posouzení vhodnosti podpory FN pro určitou cílovou skupinu, sektor nebo finanční produkt.

Bude posuzován počet takových evaluací, na kterých se podílel alespoň jeden člen týmu uvedený 
v nabídce a které splňuji požadované zaměření. Za každou takovou evaluaci budou uděleny dva body, 
Pokud se na jedné evaluaci podílelo dva a vlče členů týmu, pak za každou takovou evaluaci budou 
uděleny tři body. V případě, že součet dosáhne hodnoty 10 bodů a více, bude nabídce přiděleno 10 bodů.

Nabídka získá bodovou hodnotu podle následujícího vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky x 10

nabídka s nejvyšším počtem bodů v daném dílčím kritériu

1. —» Kvalita a proveditelnost metodologického přístupu - maximálně 50 bodů (váha 50 %)

Kvalita a proveditelnost celkového přístupu k evaluaci zahrnuje jak metodologický přístup, tak praktický 
plán aktivit a reálnost zpracování navrženého postupu z hlediska časové dotace. Dodavatel v nabídce 
vysvětlí a popíše zvolený přístup, podrobně popíše postup a metody realizace včetně zdrojů dat a 
harmonogramu práce dokazující časovou reálnost navrhovaného postupu. Nejvyšším počtem bodů 
bude hodnocena nabídka, jejíž navržené postupy a metody nejlépe povedou k zodpovězení 
evaluačních otázek a budou v daném čase proveditelné. Kvalita a proveditelnost metodologického 
přístupu může být rozpracována max. do 20 stran textu.

Hodnocena bude kvalita navrženého postupu prací, nakolik je detailně popsán a odborně zdůvodněn. 
Bude posuzováno rozpracování jednotlivých částí zakázky a výzkumných orientačních otázek, a to 
zejména s ohledem na jejich relevanci a srozumitelnost Zároveň bude hodnoceno, zda jsou u 
navrhovaných metod uvedeny i jejich případné limity. Z nabídky musí být zřejmé, že se dodavatel nad 
zadáním a nabídkou zamyslel a je si vědom, za jakých okolnosti lze daný postup prací použit a jaké jsou 
výhody a nevýhody a specifika daného přístupu a metod (výhody a nevýhody spolu se specifiky postupu 
prací jsou v nabídce popsány) pro oblast finančních nástrojů.

Hodnocen bude také návrh rozpisu jednotlivých aktivit a jejich reálnost tak, aby jednotlivé kroky vedly 
k dosažení cílů dílčích částí a celé evaluace / studie, výstupy byly po věcné a formální stránce kvalitně 
zpracované a zpracování bylo časově reálné.

Kvalita postupu prací je definována níže uvedenými body (od dodavatele se očekává návrh řešení 
vytvořený specificky pro tuto evaluaci):

2 ve smyslu nařízení 1303/2013, tj. ekvivalent běžného pojmu veřejná podpora
3 ve smyslu implementačních struktur, tj. FN implementovaný bez fondu fondů nebo skrze fond fondů
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• Navržený postup prací je exkluzivní pro tento úkol a plně reflektuje všechny prvky zadání.

• Dodavatel svůj postup a výběr metod zdůvodní, toto zdůvodnění je jasné a přesné, argumentace 
je podložena relevantními fakty Či argumenty. Nejedná se o rutinní přepis obecně známých faktů, 
ale dodavatel reflektuje požadavky uvedené v zadání úkolu včetně předmětu zakázky a 
zohledňuje potřeby zadavatele.

• Postup prací je jasný, logický a detailní, dochází k propojení jednotlivých prvků evaluace a 
naplnění požadavku na evaluaci / analýzu finančních nástrojů.

• Postup prací je vytvořen s ohledem na dobrou praxi a dodržování hlavních zásad zachycených 
v odborné literatuře pro vytvoření kvalitní evaluace / analýzy finančních nástrojů (např. metodiky 
pro zpracování ex-ante analýz finančních nástrojů). Řešení pracuje s relevantní literaturou a 
odbornými prameny.

• Popis a zdůvodnění respektuje běžně používanou odbornou terminologii a je jazykově a stylisticky 
na vysoké úrovni, tedy neobsahuje chyby a jiné nedostatky.

• Z nabídky je zřejmé, že dodavatel si je vědom externích vlivů, které mají přímý i nepřímý dopad na 
navržený postup prací a především na interpretaci výsledků evaluace. Dodavatel s těmito vlivy 
pracuje, snaží se je eliminovat a v nabídce navrhuje opatření k jejich odstranění.

• Dodavatel popíše sběr dat včetně návrhu výzkumných orientačních otázek na všech úrovních a 
informace, s jakým vzorkem bude pracovat, odůvodní způsob výběru vzorku a popíše, jakým 
způsobem budou při sběru dat zohledněna specifika jednotlivých dotazovaných respondentů.

• Navržený postup prací, metody a zpracování dílčích částí zakázky jsou realistické (splnitelné) 
vzhledem k harmonogramu uvedenému v této výzvě.

• Dodavatel je schopen zasadit evaluaci do širšího rámce problému a vnímá souvislosti mezi cíli a 
výstupy projektu a potřebami zadavatele stanovenými v evaluačních otázkách.

Za nejlepší nabídku bude považována nabídka, která bude mít nejlépe zpracovaný, věcnější, 
stručnější, přitom však dostatečně detailní a jednoznačný a logicky konzistentní návrh 
metodologie. Hodnotící komise přiřadí jednotlivým nabídkám body za toto dílčí kritérium tímto 
způsobem:

Pokud je postup prací jasně a srozumitelně popsán, zdůvodněn a je podložen relevantními fakty či 
argumenty, je jasný, vnitřně logický a nerozpomý a dostatečně detailní, dochází k propojení jednotlivých 
částí zakázky, jsou využity odkazy na vhodnou a správnou odbornou literaturu, je popsán výběr dat a jejich 
sběr a vše je odůvodněno, jsou popsány rizika a limity navrženého postupu a pracuje se s nimi a navržený 
postup prací, metody či jednotlivé dílčí kroky jsou nastaveny tak, že v dané časové dotaci vedou ke 
splnění všech navržených otázek v požadované kvalitě po věcné i formální stránce, je předložená nabídka

• zcela vyhovující a může získat 38-50 bodů.

Pokud nejsou některé z výše uvedených požadavků dostatečně zpracovány, je předložená nabídka

• částečně vyhovující a může získat 20-37 bodů.

Pokud není většina výše uvedených požadavků dostatečně zpracována, je předložená nabídka

• nevyhovující nabídka a může získat 1-19 bodů.

Nabídka získá bodovou hodnotu podle následujícího vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky

nabídka s nejvyšším počtem bodů v daném dílčím kritériu
x 50

Výsledek tohoto výpočtu bude hodnocením nabídky v dílčím kritériu „Kvalita a proveditelnost
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metodologickéhopřístupu".

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 této
Výzvy. Dodavatelé nemusí jako součást nabídky předkládat návrh smlouvy, avšak podáním nabídky
obsah smlouvy akceptují.

11. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se pro účely zadání veřejné zakázky v rámci tohoto DNS rozumí celková cena
za poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré
nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude součástí nabídky dodavatele. Nabídková cena bude uvedena v české měně
v členění cena bez DPH, sazba DPH v % a cena celkem včetně DPH.

12. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel jako další obchodní podmínku stanoví, že nabídková cena Dodavatele nesmí přesáhnout
finanční částku 1 700 000 Kč bez DPH.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Pro předložení dokladů, objasnění nebo doplnění nabídek bude Zadavatel postupovat přiměřeně podle
§ 45 a 46 Zákona.

Vybraný Dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit Zadavateli na jeho výzvu originály nebo
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, kterými Dodavatel prokazoval kvalifikaci při zavádění tohoto DNS,
nebo při zařazení do něj, pokud již nebyly zadavateli předloženy. Při nepředloženi dokladů bude
Zadavatel postupovat přiměřeně podle § 125 Zákona.

13. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝZVY JE
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení Dohody
o partnerství v programovém období 2014-2020 a její nedílné součásti
Příloha č. 2 - Popis předmětu plnění zakázky „Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory
v období 2020+“
Příloha č. 3 - Smlouva o zpracování osobních údajů

V Praze dne 18. 6. 2018

ředitelka odboru/projektového řízení
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PUíloha č. 2 Výzvy: Popis pUedmEtu plnEní veUejné zakázky 

Veřejná zakázka ‶Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu 
období にどにどギ╉otřebnost studie a její kontext

Dｹﾆ┞ ゲﾗ┌L;ゲﾐY ゲｷデ┌;Iｷ ┗ E┗ヴﾗヮ[ ふBヴW┝ｷデが ヮギｹﾉｷ┗ ﾏｷｪヴ;ﾐデ└が ┗=ﾉWLﾐY ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┞ ┗ Hﾉｹ┣ﾆﾗゲデｷ EUが ;デSくぶ ゲW 
ヮヴｷﾗヴｷデ┞ ヮギWヴﾗ┣S[ﾉﾗ┗=ﾐｹ ヮWﾐ[┣ ┗ ヴ=ﾏIｷ EU H┌Sﾗ┌ ヮﾗ ヴﾗIW ヲヰヲヰ ┗┠ヴ;┣ﾐ[ ﾏ[ﾐｷデく OLWﾆ=┗= ゲW ﾏWﾐジｹ 
ﾗHﾐﾗゲ ヮWﾐ[┣ ﾐ; KﾗｴW┣ﾐｹ ヮﾗﾉｷデｷﾆ┌ ; ┗┞ジジｹ ヮﾗSヮﾗヴ; ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└ ふ

ゲﾗ┌L;ゲﾐY SﾗH[ ﾃW W┗ヴﾗヮゲﾆ┠ デヴｴ ﾃｷ┥ ┣;ｴﾉIWﾐ ┗Wﾉﾆﾗ┌ ジﾆ=ﾉﾗ┌ が ﾆデWヴY ゲｷ ﾐ;┗┣=ﾃWﾏ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴ┌ﾃｹ
┎ヴﾗ┗ ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ゲデ=デﾐｹ aﾗﾐS┞が ﾐ; ┎ヴﾗ┗ﾐｷ ﾆﾗﾐWLﾐYｴﾗ ヮギｹﾃWﾏIW
ﾗH┗┞ﾆﾉW MSPぶく B┌SW ヮヴﾗデﾗ S└ﾉW┥ｷデY ﾏｹデ ヴ=ﾏIｷ ČWゲﾆY ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ┞ ┣ﾏ;ヮﾗ┗;ﾐ┠ デヴｴ ; ┗[S[デが 

ヴ=ﾏIｷ E┗ヴﾗヮゲﾆ┠Iｴ ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ=ﾉﾐｹIｴ ; ｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹIｴ aﾗﾐS└ ふ ﾐWﾃﾉYヮW ┌ヮﾉ;デﾐｷデく 
デ;ﾆY ﾐ┌デﾐY ﾏｹデ ﾃｷゲデﾗデ┌が ┥W ﾗ FN H┌SW Sﾗゲデ;デWLﾐ┠ ┣=ﾃWﾏ ﾐｹ┥ H┌SW ﾐ; デヴｴ┌ ギ;S; 

ヮヴﾗゲデギWSﾆ└ ヴW┗ﾗﾉ┗ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ FN ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ┗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Yﾏ ﾗHSﾗHｹ ヲヰヱヴCíl studie a její zaměření
CｹﾉWﾏ ゲデ┌SｷW ﾃW ┣ｹゲﾆ;デ ヮギWｴﾉWS ﾗ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ ふゲWﾆデﾗヴWIｴぶが ヮギｹﾃWﾏIｹIｴ ; ;ﾆデｷ┗ｷデ=Iｴが ﾆSW ﾃW ┗ｴﾗSﾐY 

V┠ゲデ┌ヮ┞ ゲデ┌SｷW ┣=ヴﾗ┗Wﾒ ┌ﾆ=┥ｹが ┣; ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ ﾃゲﾗ┌ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐｹ 
ヮギｹﾃWﾏIｷ ﾗIｴﾗデﾐｷ ┥=S;デ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ aﾗヴﾏﾗ┌ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└く TWﾐデﾗ ヮギWｴﾉWS H┌SW N=ヴﾗSﾐｹﾏ┌ 
ﾗヴｪ=ﾐ┌ ヮヴﾗ ﾆﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷ ふMMR ゲﾉﾗ┌┥ｷデ ヮヴﾗ ┎LWﾉ┞ ﾐ;ゲデ;┗ﾗ┗=ﾐｹ H┌Sﾗ┌Iｹ SﾗｴﾗS┞ ﾗ ヮ;ヴデﾐWヴゲデ┗ｹ Lｷ 
ﾗHSﾗHﾐYｴﾗ ゲデヴ;デWｪｷIﾆYｴﾗ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┌ ; H┌Sﾗ┌Iｹ ;ヴIｴｷデWﾆデ┌ヴ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ└

je rozdělena následující částí

 )dentifikace nejvhodnějších oblastí┸ a potenciálních konečných 
příjemců┸ kde je vhodné implementovat FN 

ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ が ﾆデWヴY ﾏﾗｴﾗ┌っH┌Sﾗ┌ ｪWﾐWヴﾗ┗;デ ヮギｹﾃWﾏ
┣ﾃｷゲデｹ ﾗﾆヴ┌ｴ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ┗ ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ;ﾆデｷ┗ｷデ=Iｴく 

 ┞Iｴ=┣ｹﾏW ┣ デ ┠Iｴ ｹ N=ヴﾗSﾐｹ ﾆﾗﾐIWヮIW ヴW;ﾉｷ┣;IW ヮﾗﾉｷデｷﾆ┞ ゲﾗ┌Sヴ┥ﾐﾗゲデｷ 
ČR ヮﾗ ヴﾗIW ヲヰヲヰ ふ ┣aﾗヴﾏ┌ﾉﾗ┗=ﾐ┞ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ ヮヴ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ﾏ;ヮﾗ┗=ﾐｹ ふデ┣┗く 

ヴW┣ﾗヴデﾐｹIｴ デWﾏ;デｷIﾆ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹぶ ﾗS;┗;デWﾉｷ ﾃW ┣=ヴﾗ┗Wﾒ Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐﾗが ;H┞ ゲW ゲW┣ﾐ=ﾏｷﾉ 
┝ｷゲデ┌ﾃｹIｹﾏｷ W┗;ﾉ┌;IWﾏｷが ﾆデWヴY ﾃｷ┥ H┞ﾉ┞ ヮヴﾗ ﾗHﾉ;ゲデ FN ┗ ČWゲﾆY ヴWヮ┌HﾉｷIW ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐ┞ ふﾃWﾃｷIｴ 

ヮギWｴﾉWSが ﾆデWヴ┠ ﾗ┗ジWﾏ ﾐWﾐｹ ┗┞LWヴヮ=┗;ﾃｹIｹが ﾃW ┌┗WSWﾐ ┗ く CWﾉﾆﾗ┗[ H┞ﾉﾗ 
┣=ﾆﾉ;S[ NKR SWaｷﾐﾗ┗=ﾐﾗ デWﾏ;デｷIﾆ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹが ﾆデWヴY SﾗS;┗;デWﾉ ヮﾗゲﾗ┌Sｹ ┣
┗┞┌┥ｷデｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└

 Tヴｴ ヮヴ=IW ; ┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐﾗゲデ
 V┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ
 SﾗIｷ=ﾉﾐｹ ┣;LﾉWﾒﾗ┗=ﾐｹ
 EaWﾆデｷ┗ﾐｹ ┗┠┣ﾆ┌ﾏﾐ┠ ; ｷﾐﾗ┗;Lﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ

Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃが デ;ﾆ ﾃ;ﾆ ﾃW SWaｷﾐﾗ┗=ﾐ ┗ ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ヱヰΒンっヲヰヰヶ ; ヱンヰンっヲヰヱン
V┞Iｴ=┣ｹﾏW ┣ ヴﾗ┣ﾉｷジWﾐｹ ┎ヴﾗ┗ﾐｹ ヮﾗSﾉW W┗ヴﾗヮゲﾆY ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗┞く Úヴﾗ┗ﾐ[ ヱぶ ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃWが ﾆデWヴ┠ ﾃW 
ヮﾗｴﾉWS┌ W┗ヴﾗヮゲﾆY ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗┞ ヮギｹﾃWﾏIWﾏ ; ヲぶ ﾆﾗﾐWLﾐYｴﾗ ヮギｹﾃWﾏIWが ﾆデWヴ┠Iｴ Iｴ=ヮWﾏW ヮギｹﾃWﾏIW ヮﾗSヮﾗヴ┞ ﾗS 

ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃWく Vｷ┣ SWaｷﾐｷIW ┗ ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ヱンヰンっヲヰヱンが Lﾉく ヲふヱヰぶ ; ヲふヱヲぶ



 ヮﾗSﾐｷﾆ=ﾐｹ
 

 ﾐｹ┣ﾆﾗ┌ｴﾉｹﾆﾗ┗Yﾏ┌ ｴﾗゲヮﾗS=ギゲデ┗ｹ
 OIｴヴ;ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ ; ヮﾗSヮﾗヴ; ┎LｷﾐﾐYｴﾗ ┗┞┌┥ｹ┗=ﾐｹ ┣Sヴﾗﾃ└
 )Wﾏ[S[ﾉゲデ┗ｹ ; ヴ┞H=ギゲデ┗ｹ

 に ﾐ;ヮギｹﾆﾉ;Sぎ ┣;デWヮﾉWﾐｹ H┌Sﾗ┗が ゲﾐｹ┥Wﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹIｴ ﾐ=ﾆﾉ;S└が ゲﾐｹ┥Wﾐｹ ┗┠ヴﾗHﾐｹIｴ ﾐ=ﾆﾉ;S└ 
ふヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ﾐﾗ┗Y デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWぶが Sﾗヮヴ;┗;っSｷゲデヴｷH┌IWが ヮヴ└ﾏ┞ゲﾉﾗ┗┠ ヮ;ヴﾆが ゲデ;ヴデ ┌ヮが ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ 
ヮﾗSﾐｷﾆ=ﾐｹが ;デSく

 PﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐ┠ ヮギｹﾃWﾏIW に ┣;ｴヴﾐﾗ┌デ ﾃ;ﾆ a┞┣ｷIﾆY デ;ﾆ ヮヴ=┗ﾐｷIﾆY ﾗゲﾗH┞く Pヴ=┗ﾐｷIﾆY ﾗゲﾗH┞ 
S=ﾉW ヴﾗ┣LﾉWﾐｷデ ﾐ; WギWﾃﾐY ふﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S ゲデ;デﾐｹ ｷﾐゲデｷデ┌IWが ﾆヴ;ﾃWが ﾗHIWが ;デSくぶが Y ふﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S
ヮﾗSﾐｷﾆ;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH┞が MSPが ┗WﾉﾆY ヮﾗSﾐｷﾆ┞が ;デSくぶ ; ﾃｷﾐY ふﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S SヮﾗﾉWLWﾐゲデ┗ｹ ┗ﾉ;ゲデﾐｹﾆ└ 
H┞デﾗ┗┠Iｴ ﾃWSﾐﾗデWﾆが ﾐW┣ｷゲﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWが ;デSくぶき ┌ ヮﾗSﾐｷﾆ└ ヴﾗ┣ﾉｷジｷデ ヮギｹﾃWﾏIW 

 řeká:k rámci ES)F a jiných FN ゅnárodních┸ E)B┸ 

Sヴ┌ｴY L=ゲデｷ H┌Sﾗ┌ ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗=ﾐ┞ ヮギWﾆ=┥ﾆ┞ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;IW FNく ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ゲヮヴ=┗I└ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ 
ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ゲW ┣ﾃｷゲデｹ ┣S; H┞ ﾏ[ﾉｷ ﾗ ┣=ﾃWﾏき ┗LWデﾐ[ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆが ﾃ;ﾆ 
H┞ ﾏ[ﾉ H┠デ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐが ;H┞ H┞ﾉ ;デヴ;ﾆデｷ┗ﾐｹく N=ゲﾉWSﾐ[ H┌SW ﾏﾗ┥ﾐY ┌ヴLｷデ ﾗヮ;デギWﾐｹが ﾆデWヴ= ﾃW 
ﾐ┌デﾐY ヮヴﾗ ﾉWヮジｹ ;HゲﾗヴヮIｷっｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷ FN ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;デく 

 Návrh mo:ných kombinací FN a dotací 

デギWデｹ L=ゲデｷ が ﾃ;ﾆ┠ デ┞ヮ ずヮヴﾗS┌ﾆデ┌さ H┞ H┞ﾉ ﾐ; デヴｴ┌ ┥=S;ﾐ┠ ; ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ 
H┞ ﾆﾗﾐWLﾐｹ ヮギｹﾃWﾏIｷ ヮギｷゲデﾗ┌ヮｷﾉｷ ﾐ; ヮﾗSヮﾗヴ┌ aﾗヴﾏﾗ┌ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW FN ; Sﾗデ;IWが ﾃ;ﾆ H┞ ﾏ┌ゲWﾉ; H┠デ 
ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW ﾐ;ゲデ;┗Wﾐ;が ;H┞ H┞ﾉ; ヮﾗSヮﾗヴ; aﾗヴﾏﾗ┌ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW FN ; Sﾗデ;IW ヮヴﾗ ヮギｹﾃWﾏIW ;デヴ;ﾆデｷ┗ﾐｹく T;デﾗ 
L=ゲデ ゲデ┌SｷW H┞ ﾏ[ﾉ; ﾐ;┗;┣ﾗ┗;デ ﾐ; ヮギWSIｴﾗ┣ｹ L=ゲデｷ デYデﾗ ゲデ┌SｷWが デﾃく ┣ﾃｷジドﾗ┗;デ ┗ ﾃ;ﾆ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ ; ┣; 
ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ H┞ ﾏ[ﾉﾗ ﾆW ﾆﾗﾏHｷﾐ;Iｷ Sﾗﾃｹデ ; ﾃ;ﾆ H┞ ﾏ[ﾉ; ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW ┗┞ヮ;S;デく 

N;ヮギｹﾆﾉ;Sが ┗ WﾐWヴｪWデｷIﾆY WaWﾆデｷ┗ﾐﾗゲデｷ N=┗ヴｴWﾏ ﾏ└┥W H┠デ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW 
HW┣┎ヴﾗLﾐYｴﾗ ┎┗[ヴ┌ ゲ Sﾗデ;Iｹ ﾐ; デWIｴﾐｷIﾆﾗ┌ ヮﾗﾏﾗIが ﾆデWヴ= ┣;ｴヴﾐ┌ﾃW ﾆﾗﾐ┣┌ﾉデ;IW ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ WﾐWヴｪWデｷIﾆ┠Iｴ 
ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ└ ﾐWHﾗ ヮﾗヴ;SWﾐゲﾆ┠Iｴ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｹが ﾆデWヴY ヮﾗゲﾗ┌Sｹ WﾐWヴｪWデｷIﾆ┞ ┎ゲヮﾗヴﾐ┠ ヮヴﾗﾃWﾆデ ; ﾐ;┗ヴｴﾐﾗ┌ 
ﾃWｴﾗ ヮギｹヮ;SﾐY ヴﾗ┣ジｹギWﾐｹ ﾗ SﾗS;デWLﾐ= ﾗヮ;デギWﾐｹく

Metodologie obecná
NWﾃSギｹ┗W ゲW ﾏ┌ゲｹ ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗;デ ;ﾆデｷ┗ｷデ┞ ┗ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ゲWﾆデﾗヴWIｴが ﾆデWヴY ﾏﾗｴﾗ┌っH┌Sﾗ┌ ｪWﾐWヴﾗ┗;デ 
ヮギｹﾃWﾏ ; ﾐ=ゲﾉWSﾐ[ ゲW ヮデ=デ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ゲヮヴ=┗I└ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ 
ヮギｹﾃWﾏI└が ┣S; H┞ ﾏ[ﾉｷ ﾗ FN ┗└HWI ┣=ﾃWﾏき ; ヮﾗﾆ┌S ;ﾐﾗが ┣; ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ H┞ ﾏ[ﾉｷ ┣=ﾃWﾏ ﾗ デ┌デﾗ 
aﾗヴﾏ┌ ヮﾗSヮﾗヴ┞が ; ﾃ;ﾆ H┞ ﾏ[ﾉ H┠デ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐが ;H┞ H┞ﾉ ヮヴﾗ ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW  

ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIW ;デヴ;ﾆデｷ┗ﾐｹく

ヴ=ﾏIｷ ゲデ┌SｷW H┞ ﾏ[ﾉ┞ H┠デ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ｴﾉﾗ┌Hﾆﾗ┗┠ └っSﾗデ;┣ﾐｹﾆ└
ﾆデWヴY ﾏ;ﾃｹ ゲ ČR ﾃｷ┥ ┣ﾆ┌ジWﾐﾗゲデｷが デﾃく ゲヮヴ=┗Iｷ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ふ ゲデ=デﾐｹ aﾗﾐS┞ ;デSくぶが ギｹSｷIｹ 



ﾗヴｪ=ﾐ┞ ふŘO ┗[IﾐY ヴWゲﾗヴデ┞ Lｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷ ┗ S;ﾐY ﾗHﾉ;ゲデｷ ふﾐ;ヮギく ;ゲﾗIｷ;IW Lｷ ﾃｷﾐ= ﾗHSﾗHﾐ= ┣;ゲデギWジ┌ﾃｹIｹ 
ゲSヴ┌┥Wﾐｹぶ ;ﾃく Oゲﾉﾗ┗Wﾐ┞ H┌Sﾗ┌ ヴﾗ┗ﾐ[┥ ｷﾐゲデｷデ┌IWが ┌ ﾆデWヴ┠Iｴ ﾃW ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S=ﾐﾗが ┥W H┞ ゲW ┗ H┌Sﾗ┌Iｹﾏ 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Yﾏ ﾗHSﾗHｹ ﾏﾗｴﾉ┞ Sﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;IW FN ┣;ヮﾗﾃｷデく M[ﾉ; H┞ H┠デ ヮヴﾗ┗WSWﾐ; ｷ ;ﾐ;ﾉ┠┣; ヮﾗヮデ=┗ﾆ┞ 
┌ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ふﾐ;ヮギく ﾏ;ﾉY ; ゲデギWSﾐｹ ヮﾗSﾐｷﾆ┞ が ┗ﾉ;ゲデﾐｹIｷ 
H┞デﾗ┗┠IｴっヴﾗSｷﾐﾐ┠Iｴ Sﾗﾏ└が ゲデ=デﾐｹ ; ┗WギWﾃﾐ= ゲヮヴ=┗;が ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ヮﾗSﾐｷﾆ┞

ヴ=ﾏIｷ ヮﾗS=┗=ﾐｹ ﾐ;HｹSWﾆ SﾗS;┗;デWﾉ ﾐ;┗ヴｴﾐWが ﾃ;ﾆ┠ ﾃW ﾐWﾃ┗ｴﾗSﾐ[ﾃジｹ ┣ヮ└ゲﾗH Sﾗゲ;┥Wﾐｹ IｹﾉW ゲデ┌SｷW ; 
ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗=ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｹ ┗ｴﾗSﾐ┠Iｴ ﾆ ヮﾗSヮﾗギW aﾗヴﾏﾗ┌ FNく Tﾃく SﾗS;┗;デWﾉ ゲ=ﾏ ﾐ;┗ヴｴﾐW ｷ ヮﾗギ;Sｹ 
┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ L=ゲデｹ デ;ﾆが ;H┞ ┗ｴﾗSﾐ[ ﾐ;ヮﾉﾐｷﾉ IｹﾉW ゲデ┌SｷW ヮヴﾗ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗Y L=ゲデｷく N;┗ヴ┥Wﾐ┠ ヮギｹゲデ┌ヮ SﾗS;┗;デWﾉW 

ギWジWﾐｹ H┌SW ｴﾗSﾐﾗIWﾐ ┗ ヴ=ﾏIｷ ｴﾗSﾐﾗデｹIｹIｴ ﾆヴｷデYヴｷｹく 

ヴ=ﾏIｷ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ L=ゲデｹ デYデﾗ ;ﾐ;ﾉ┠┣┞ ﾃゲﾗ┌ ﾐ;┗ヴ┥WﾐY ┗┠┣ﾆ┌ﾏﾐY ﾗデ=┣ﾆ┞ ヮヴﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ゲデ┌SｷWが ﾃWSﾐ= 
ゲW ﾗ ﾗヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ﾐ; ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIWが ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞ ; ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃWが 
ﾃWﾃｷIｴ ┗┠LWデ ﾐWﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐ┠ ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉ ┗ ヴ=ﾏIｷ ゲデ┌SｷW ヮﾗ┌┥ｷﾃW S;ﾉジｹ ﾗデ=┣ﾆ┞が ﾆデWヴY H┌Sﾗ┌ ゲﾉﾗ┌┥ｷデ ヮヴﾗ 
ゲヮﾉﾐ[ﾐｹ IｹﾉW ゲデ┌SｷW ; ┗┞デ┗ﾗギWﾐｹ ヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹIｴ ┗┠ゲデ┌ヮ└ ヮヴﾗ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗Y L=ゲデｷ ゲデ┌SｷWく 

 části┺ )dentifikace nejvhodnějších oblastí┸ 
potenciálních konečných příjemců┸ kde je vhodné implementovat FN 

Sデ┌SｷW ﾐ;┗=┥W ﾐ; ﾃｷ┥ ｴﾗデﾗ┗Y ゲデ┌SｷWが ┣WﾃﾏYﾐ; W┝ ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣┞ FN ┗ ČR ヲヰヱヴ ヲヰヲヰく T┞ ヮﾗゲﾉﾗ┌┥ｹ ﾃ;ﾆﾗ 
┌ヴLｷデY ヮヴ┗ﾐｹ ずゲｹデﾗさ ヮヴﾗ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ┗ｴﾗSﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ ヮヴﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ヮﾗﾏﾗIｹ FNく DﾗS;┗;デWﾉ H┌SW ┗ ヮヴ┗ﾐｹ 
L=ゲデｷ ゲデ┌SｷW ヮﾗゲ┌┣ﾗ┗;デが ┣S; ヮギWデヴ┗=┗= ゲデ;┗ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞┌┥ｷデｹ FN ┗ Sﾗヮﾗヴ┌Lﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ

ﾗHﾉ;ゲデWIｴが ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ ┗ ゲﾗ┌L;ゲﾐﾗゲデｷ aｷﾐ;ﾐLﾐｹﾏｷ ﾐ=ゲデヴﾗﾃｷ ﾃｷ┥ ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗=ﾐ┞が ﾃW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ﾐ┌デﾐﾗ ┗[ギｷデ
デ┞デﾗ ﾗHﾉ;ゲデｷ H┌Sﾗ┌ ﾏﾗIｷ H┠デ ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗=ﾐ┞ ｷ ┗ H┌Sﾗ┌Iﾐﾗゲデｷ ふﾃW ﾏﾗ┥ﾐYが ┥W デヴｴ H┌SW ┗ H┌Sﾗ┌Iﾐﾗゲデｷ ﾃｷ┥ 

DﾗS;┗;デWﾉ ┗ジ;ﾆ ┣=ヴﾗ┗Wﾒ ヮﾗゲ┌┣ﾗ┗;デ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉ ┗┞┌┥ｷデｹ FN ｷ ┗ S;ﾉジｹIｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴが ﾆデWヴY H┞ 
H┞ﾉﾗ ┗ｴﾗSﾐY ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗;デ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ FNが ﾐWH┞ﾉ┞ ┗ジ;ﾆ ┣;デｹﾏ ┗ ﾃｷ┥ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;ﾐ┠Iｴ W┝ ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣=Iｴ 
ヮヴﾗ┗[ギWﾐ┞が デﾃく ﾗHﾉ;ゲデｷ ﾃSﾗ┌Iｹ ﾐ;S ヴ=ﾏWI Sﾗヮﾗゲ┌S ;ﾐ;ﾉ┞┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ デﾗﾏ┌が ┥W ゲW デヴ┥ﾐｹ 

L;ゲW ﾏ[ﾐｹが ﾃW ┣=ヴﾗ┗Wﾒ ﾐ┌デﾐY ヮヴﾗ┣ﾆﾗ┌ﾏ;デ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉ ヮヴﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷ FN ｷ ┗ ﾆデWヴY 
┞ ﾃｷ┥ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ W┝ ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣;ﾏｷ ﾆ ヮﾗSヮﾗギW aﾗヴﾏﾗ┌ FN Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐ┞く

N; ヮヴ┗ﾐｹIｴ ゲIｴ└┣ﾆ=Iｴ ゲ ┗┞Hヴ;ﾐ┠ﾏ SﾗS;┗;デWﾉWﾏ SﾗﾃSW ﾆ ┌ヮギWゲﾐ[ﾐｹが Sﾗ ﾃ;ﾆY ｴﾉﾗ┌Hﾆ┞ ゲW SﾗS;┗;デWﾉ 
H┌SW ┣;H┠┗;デ ﾆデWヴﾗ┌ ﾗHﾉ;ゲデｹく Pﾗﾆ┌S ﾃｷ┥ ﾐ;ヮギく H┞ﾉ; ┗ ヴ=ﾏIｷ W┝ ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣┞ ヮヴﾗ ﾗHSﾗHｹ ヲヰヱヴ
ヮﾗSヴﾗHﾐ[ ;ﾐ;ﾉ┞┣ﾗ┗=ﾐ; ﾗHﾉ;ゲデ ヮﾗSヮﾗヴ┞ ヮﾗSﾐｷﾆ=ﾐｹが SﾗS;┗;デWﾉ H┌SW ┣ デYデﾗ ゲデ┌SｷW ┗┞Iｴ=┣Wデが ﾐWH┌SW 
デWS┞ ﾏ┌ゲWデ ヮヴﾗ┗=S[デ ┣ﾐﾗ┗┌ ﾆﾗﾏヮﾉWデﾐｹ W┝ ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣┌く Pﾗゲﾗ┌Sｹ ┗ジ;ﾆが ┣S; ﾃゲﾗ┌ ┣=┗[ヴ┞ ゲデ=ﾉW ヮﾉ;デﾐYが 
┣S; ﾃゲﾗ┌ ヮﾗ┌┥ｷデWﾉﾐY ｷ ヮヴﾗ ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Y ﾗHSﾗHｹが ┣S; ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ W┝ ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣┞ ﾐWSﾗジﾉﾗ 

┣ﾏ[ﾐ[ デヴ┥ﾐｹ ゲｷデ┌;IW ふﾐ;ヮギく ┣S; ﾃｷ┥ デヴｴ ﾐWﾐｹ ﾐ;ゲ┞IWﾐぶ ; ┣S; ゲW ﾗS デY SﾗH┞ ┣ﾏ[ﾐｷﾉ Lｷ ﾐW┣ﾏ[ﾐｷﾉ ┣=ﾃWﾏ 
ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ aﾗヴﾏﾗ┌ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└く

Pヴﾗ SWaｷﾐｷIｷ ┗ｴﾗSﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ H┌SW ゲデ┌SｷW ┗┞Iｴ=┣Wデ ┣ ヴﾗ┣S[ﾉWﾐｹ デWﾏ;デｷIﾆ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ ┣W ┗┣ﾐｷﾆ;ﾃｹIｹ NKRが 
ﾆデWヴ= H┌SW ｴﾉ;┗ﾐｹﾏ ┗ゲデ┌ヮWﾏ ヮヴﾗ ﾐ;ゲデ;┗ﾗ┗=ﾐｹ ;ヴIｴｷデWﾆデ┌ヴ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ└く DﾗS;┗;デWﾉ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ NKR 
SWaｷﾐ┌ﾃW ┗ｴﾗSﾐY ヮﾗSﾗHﾉ;ゲデｷ が ﾆデWヴY ﾃW ┗ｴﾗSﾐY ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗;デ aﾗヴﾏﾗ┌ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└く

Dﾗデ;┣ﾐｹﾆﾗ┗Y ジWデギWﾐｹっｴﾉﾗ┌Hﾆﾗ┗Y ヴﾗ┣ｴﾗ┗ﾗヴ┞っaﾗﾆ┌ゲﾐｹ ゲﾆ┌ヮｷﾐ┞ぎ PギWSヮﾗﾆﾉ=S= ゲWが ┥W ﾐ;┗=┥W 
ﾆﾗﾐデ;ﾆデ┞ ゲW ゲ┌HﾃWﾆデ┞ ┗WギWﾃﾐYｴﾗ ｷ ゲﾗ┌ﾆヴﾗﾏYｴﾗ ゲWﾆデﾗヴ┌ ┗W ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ ヱ
ﾃWSﾐ;デ ﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S ﾗ ヮﾗSﾐｷﾆ;デWﾉW Lｷ ﾏ;ﾉY ; ゲデギWSﾐｹ ヮﾗSﾐｷﾆ┞ ヮ└ゲﾗHｹIｹ ┗ S;ﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデW JW ﾐ┌デﾐY ﾗゲﾉﾗ┗ｷデ 
; ┣ｹゲﾆ;デ ﾗSヮﾗ┗[Sｷ ﾗS デ;ﾆﾗ┗Yｴﾗ ヮﾗLデ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ└が ;H┞ H┞ﾉﾗ ﾏﾗ┥ﾐﾗ ヮﾗ┗;┥ﾗ┗;デ ┗┠ゲデ┌ヮ┞ ┣; 
ゲﾏ[ヴﾗS;デﾐY ヴWヮヴW┣Wﾐデ;デｷ┗ﾐｹ ﾆ;ヮｷデﾗﾉW ﾗHWIﾐ= ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷW
┗LWデﾐ[ ヴﾗ┣ﾉｷジWﾐｹ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ ┣ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ゲ に ﾆﾗﾐWLﾐｹ ヮギｹﾃWﾏIｷが ŘOが ｪWゲデﾗギｷ ﾗHﾉ;ゲデｹが ゲヮヴ=┗Iｷ FN 

く N=┗ヴｴ H┌SW ｴﾗSﾐﾗIWﾐ ┗ ヴ=ﾏIｷ SｹﾉLｹｴﾗ ｴﾗSﾐﾗデｹIｹｴﾗ ﾆヴｷデYヴｷ; ﾆ
ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷIﾆYｴﾗ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ N; ┣=ﾆﾉ;S[ ┣ｹゲﾆ;ﾐ┠Iｴ ﾗSヮﾗ┗[Sｹ ヮ;ﾆ ┗┞ｴﾗSﾐﾗデｹが ﾃ;ﾆY デ┞ヮ┞ ;ﾆデｷ┗ｷデ ┗ ﾆ;┥SY 

ヴ└┣ﾐY デ┞ヮ┞ ゲ┌HﾃWﾆデ└ ┗ｴﾗSﾐY ヮヴﾗ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ ヮﾗﾏﾗIｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃWく 



ﾗヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ┗┠┣ﾆ┌ﾏﾐY ﾗデ=┣ﾆ┞ ﾐ; ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIW ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ 
ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└が ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞ ｷ ┣=ゲデ┌ヮIW H;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹｴﾗ ゲWﾆデﾗヴ┌が ┗[Iﾐ┠Iｴ ｪWゲデﾗヴ└ ; ;ゲﾗIｷ;Iｹ ┠LWデ ﾐｹ┥W 
┌┗WSWﾐ┠Iｴ ﾗデ=┣Wﾆ ﾗ┗ジWﾏ ﾐWﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐ┠く )ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉ ヮギWSﾉﾗ┥ｹ ┣;S;┗;デWﾉｷ ﾆ ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ S;ﾉジｹ ﾐ=┗ヴｴ┞ 
┗┠┣ﾆ┌ﾏﾐ┠Iｴ ﾗデ=┣Wﾆが ﾆデWヴY ヮﾗ┌┥ｷﾃW ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾗゲﾉﾗ┗ﾗ┗=ﾐｹ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ ヮギｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=┗=ﾐｹ ゲデ┌SｷWく

VｴﾗSﾐ┠ﾏｷ aﾗヴﾏ;ﾏｷ ﾆ ﾗゲﾉﾗ┗Wﾐｹ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ﾃゲﾗ┌ ﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S ｴﾉﾗ┌Hﾆﾗ┗Y 
ヴﾗ┣ｴﾗ┗ﾗヴ┞が aﾗﾆ┌ゲﾐｹ ゲﾆ┌ヮｷﾐ┞が Sﾗデ;┣ﾐｹﾆ┞が ;ﾃく DﾗS;┗;デWﾉ ﾐ;┗ヴｴﾐW aﾗヴﾏ┞が ﾆデWヴ┠ﾏｷ H┞ Iｴデ[ﾉ ヮﾗデギWHﾐ= S;デ; 
ﾗS ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ; S;ﾉジｹIｴ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ゲ┌HﾃWﾆデ└ ┣ｹゲﾆ;デが ┗LWデﾐ[ ﾗヴｷWﾐデ;Lﾐｹｴﾗ ヮﾗLデ┌ 
ﾗゲﾉﾗ┗Wﾐ┠Iｴ ゲ┌HﾃWﾆデ└く DﾗS;┗;デWﾉ H┞ ﾏ[ﾉ ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;デ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ ヲ aﾗﾆ┌ゲﾐｹ ゲﾆ┌ヮｷﾐ┞ ゲ 
ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹﾏｷ ﾆﾗﾐWLﾐ┠ﾏｷ ヮギｹﾃWﾏIｷ ヮヴﾗ ﾆ;┥Sﾗ┌ ﾗHﾉ;ゲデく );S;┗;デWﾉ ヮヴWaWヴ┌ﾃW ﾗゲﾉﾗ┗Wﾐｹ ŘOが ゲヮヴ=┗I└ FN ; 
ｪWゲデﾗヴ└ ﾗHﾉ;ゲデｹ ｴﾉﾗ┌Hﾆﾗ┗┠ﾏｷ ヴﾗ┣ｴﾗ┗ﾗヴ┞く

V┠ゲデ┌ヮWﾏ ヮヴ┗ﾐｹ L=ゲデｷ H┌SW ﾏ;デｷIW ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ ヮﾗSヮﾗヴ┞ ┗ゲく ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ﾆ;デWｪﾗヴｷｹ ヮギｹﾃWﾏI└  ; 
┠Iｴ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ

Sデ┌SｷW ┌ﾆ=┥W ﾐ; ﾗHWIﾐY ┎ヴﾗ┗ﾐｷ ;HゲﾗヴヮLﾐｹ ﾆ;ヮ;Iｷデ┌ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ﾆ ふヮギWSヮﾗﾆﾉ;S 
ヴW;ﾉｷ┣;IW ┣;ﾆ=┣ﾆ┞ぶくVybrané výzkumné otázky pro zpracovatele studie

ヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIWぎ

 Pﾗﾆ┌S H┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ﾏ[ﾉｷ ┗ H┌Sﾗ┌Iﾐ┌ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ┣ｹゲﾆ;デ ヮﾗSヮﾗヴ┌ aﾗヴﾏﾗ┌ FNが ﾆ ﾃ;ﾆYﾏ┌ ┎LWﾉ┌ 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ;ﾆデｷ┗ｷデ┌っﾐ; ﾃ;ﾆ┠ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ┗┞┌┥ｷﾉｷい

 M└┥WデW ﾃﾏWﾐﾗ┗;デ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ;ﾆデｷ┗ｷデ┌っヮヴﾗﾃWﾆデ┞が ﾆデWヴY H┞ゲデW Iｴデ[ﾉｷ ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;デが ;ﾉW ﾐW┗┞ヮﾉ;デｹ ゲW 
ﾐ; ﾐ[ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ふヮヴﾗﾃWﾆデ ﾐWｪWﾐWヴ┌ﾃW Sﾗゲデ;デWﾆ ヮギｹﾃﾏ┌ ﾆ ヮﾗﾆヴ┞デｹ ゲヮﾉ=デWﾆぶき  ﾆSW ゲW ┗┞ヮﾉ;デｹ 
ゲヮｹジW aﾗヴﾏ; ﾐW┗ヴ;デﾐY Sﾗデ;IW ﾆSW ゲW ┗┞ヮﾉ;デｹ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW FN ; ﾐW┗ヴ;デﾐY Sﾗデ;IW

ヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ﾐ; ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞ ; ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ふゲデ=デﾐｹ aﾗﾐS┞が H;ﾐﾆ┞ぶ
 ; ﾃ;ﾆY ;ﾆデｷ┗ｷデ┞ ; ヮヴﾗ ﾃ;ﾆY ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIW H┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Yﾏ ﾗHSﾗHｹ ヲヰヲヰЩ 

┗ｴﾗSﾐY ┗┞┌┥ｹデ 

části┺ řeká:k rámci ES)F a jiných FN 
ゅnárodních┸ E)B┸ atd┻ょ

ﾗHSﾗHﾐ= ﾃ;ﾆﾗ ┗┠ジWが デﾃく Sﾗデ;┣ﾐｹﾆﾗ┗Y ジWデギWﾐｹ ; ｴﾉﾗ┌Hﾆﾗ┗Y ヴﾗ┣ｴﾗ┗ﾗヴ┞く )SW ┗LWデﾐ[ ;ﾐ;ﾉ┠┣┞ 
ヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹIｴ ﾐ=ヴﾗSﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ﾐ;ヮギく ヴﾗ┣ヮﾗLデﾗ┗┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSWﾉ ;デSく 

┠ゲデ┌ヮWﾏ Sヴ┌ｴY L=ゲデｷ H┌SW ゲW┣ﾐ;ﾏ ふヱぶ ヮギWﾆ=┥Wﾆ ; ふヲぶ ﾗヮ;デギWﾐｹ = H┞ ゲW ヮヴﾗ ﾉWヮジｹ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷ 
FN ﾏ[ﾉ ふﾐ;ヮギｹﾆﾉ;Sぎ ヴﾗ┣ジｹギｷデ ┌ヴLｷデ┠ Sヴ┌ｴ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹが Iﾗ;Iｴｷﾐｪが ﾉWヮジｹ ヮ┌HﾉｷIｷデ;が ;デSくぶVybrané výzkumné otázky pro zpracovatele studie

ヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIWぎ

 J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ヮギWﾆ=┥ﾆ┞ ヮﾗｴﾉWS┌ ヮギｹﾃWﾏI└ っ ﾆﾗﾐWLﾐ┠Iｴ ヮギｹﾃWﾏI└い 
ふﾐ;ヮギく ﾐWSﾗゲデ;デWﾆ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹが ;HゲWﾐIW ヮﾗデギWH┞ ┎┗[ヴﾗ┗Yｴﾗ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹが 

 Cﾗ ﾃW S└┗ﾗSWﾏ ﾐW┣=ﾃﾏ┌ ﾗ Sﾉ┌ｴﾗ┗Y aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹが ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗┠ ﾆ;ヮｷデ=ﾉが 
 J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ┣ ヮﾗｴﾉWS┌ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ ﾐWﾃヴｷ┣ｷﾆﾗ┗[ﾃジｹ a;ﾆデﾗヴ┞ ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹ ゲ Sﾉ┌ｴﾗ┗┠ﾏ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹﾏが 

ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗┠ﾏ ﾆ;ヮｷデ=ﾉWﾏが 



 M[ﾉ; H┞ ゲW ヮﾗSヮﾗヴ; ┣;ﾏ[ギﾗ┗;デ ヮﾗ┌┣W ﾐ; ﾃWSWﾐ ゲWｪﾏWﾐデ Lｷ ﾐ; ┗ｹIW ﾗHﾗヴ└い N;ヮギｹﾆﾉ;Sが ﾏ[ﾉﾗ H┞ 
ゲW ┥=S;デ ﾗ FN ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ┥=Sﾗゲデｹ ふデﾃく ┣┗ﾉ=ジド ﾐ; ｷﾐﾗ┗;IWが ﾐ; WﾐWヴｪWデｷIﾆﾗ┌ WaWﾆデｷ┗ﾐﾗゲデが 
ﾐ; ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ゲデヴﾗﾃWが ;デSくぶ ﾐWHﾗ H┞ H┞ﾉﾗ ┗ｴﾗSﾐ[ﾃジｹ ﾏｹデ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾃWSﾐY ┥=Sﾗゲデｷ ﾐ; FN 
ヮﾗSヮﾗギｷデ ┗ｹIW ﾐW┥ ﾃWSﾐ┌ ﾗHﾉ;ゲデい

 M[ﾉ H┞ H┠デ ヴﾗ┣ｴﾗS┌ﾃｹIｹ ﾗHﾗヴ っ ヮﾗデギWHﾐﾗゲデ ﾐWHﾗ ┥ｷ┗ﾗデ;ゲIｴﾗヮﾐﾗゲデ ┣=ﾏ[ヴ┌い
 V LWﾏ H┞ ﾏ[ﾉ; ゲヮﾗLｹ┗;デ ｴﾉ;┗ﾐｹ ヴﾗﾉW ギｹSｷIｹIｴ ﾗヴｪ=ﾐ└ ┗ デYデﾗ ﾗHﾉ;ゲデｷい Cﾗ H┞ ﾏ[ﾉ┞ ŘO ┌S[ﾉ;デ 

ヮヴﾗデﾗが ;H┞ ゲW ﾆﾗﾐWLﾐｹ ヮギｹﾃWﾏIｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾉｷ ┗┞┌┥ｹデ ﾐ;Hｹ┣Wﾐﾗ┌ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ FNい
 J;ﾆ H┞ ﾏ[ﾉ┞ H┠デ ﾗヮヴﾗデｷ Sﾗデ;Iｹﾏ ﾐ;ゲデ;┗ﾗ┗=ﾐ┞ ┗┠┣┗┞が ;H┞ ﾆﾗﾐWLﾐｹ ヮギｹﾃWﾏIｷ ﾏ[ﾉｷ ┣=ﾃWﾏ ┥=S;デ ﾗ 

┌ ゲヮヴ=┗IW FN ふﾐ;ヮギく ﾃ;ﾆY ずHWﾐWaｷデ┞さ ﾗヮヴﾗデｷ Sﾗデ;Iｹﾏ H┞ ﾏ[ﾉ┞ H┠デ 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞が ﾆデWヴY ﾏ┌ゲｹ ヮヴﾗﾃWﾆデ ┥;S;デWﾉW ゲヮﾉﾒﾗ┗;デ ; Iﾗ H┞ ﾐ; ヴﾗ┣Sｹﾉ ﾗS Sﾗデ;Iｹ ﾃｷ┥ ヮﾗ┥;Sﾗ┗=ﾐﾗ 
H┠デ ﾐWﾏ┌ゲWﾉﾗ J;ﾆ= H┞ ﾏ[ﾉ; H┠デ ┗┠H[ヴﾗ┗= ﾆヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ヮﾗSヮﾗヴ┞ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ 

 ┗ﾐｹﾏ;ﾃｹ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ┣;Sﾉ┌┥Wﾐﾗゲデ ヮギｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾗ┗=ﾐｹが ┣S; H┌Sﾗ┌ ┥=S;デ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┣ FNい
 J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ┣ﾆ┌ジWﾐﾗゲデｷ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ┣ｹゲﾆ=┗=ﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ヮﾗSヮﾗヴ┞ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 

aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└ に ﾗHWIﾐ[ っ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ESI aﾗﾐS└い
 Pﾗﾆ┌S ゲｷ ﾃｷ┥ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ Hヴ;ﾉｷ ┎┗[ヴが ﾃWSﾐ;ﾉﾗ ゲW ﾗ ┎┗[ヴ ┣ ESI aﾗﾐS└ ﾐWHﾗ ﾗ ﾆﾉ;ゲｷIﾆ┠ ┎┗[ヴ ﾗS 

ﾆﾗﾏWヴLﾐｹ H;ﾐﾆ┞い ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ┥=S;デ ﾗ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ デ┞ヮ ┎┗[ヴ┌い PヴﾗL S;ﾉｷ ヮギWSﾐﾗゲデ 
ﾆﾉ;ゲｷIﾆYﾏ┌ ┎┗[ヴ┌ ﾗS ﾆﾗﾏWヴLﾐｹ H;ﾐﾆ┞が ﾐWHﾗ ┎┗[ヴ┌ ┣ ESI aﾗﾐS└い

 J;ﾆ= ﾃW ┌ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ ﾏｹヴ; ┎ゲヮ[ジﾐﾗゲデｷ ヮギｷ ┣ｹゲﾆ=┗=ﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ヮヴﾗゲデギWSﾆ└ ┗W aﾗヴﾏ[ 
ﾆﾉ;ゲｷIﾆ┠Iｴ ┎┗[ヴ└ ﾗS ﾆﾗﾏWヴLﾐｹIｴ H;ﾐﾆ PヴﾗL SﾗIｴ=┣ｹ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ﾆﾗﾏWヴLﾐｹIｴ H;ﾐﾆ ﾆ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ 
┥;S;デWﾉｷ ┎┗[ヴ ﾐWヮﾗゲﾆ┞デﾐﾗ┌デい J;ﾆ H┞ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ デﾗｴﾗデﾗ ┣ﾃｷジデ[ﾐｹ ﾏ[ﾉ┞ H┠デ ┣ﾃWSﾐﾗS┌ジWﾐ┞ 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ヮヴﾗ ┣ｹゲﾆ=ﾐｹ ┎┗[ヴ┌ ┣ ESI aﾗﾐS└い

 ヴﾏ┌ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ヮヴWaWヴ┌ﾃｹ ふaﾗヴﾏ┞ Sﾉ┌ｴﾗ┗Yｴﾗ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹが ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗┠ 
ﾆ;ヮｷデ=ﾉが 

 J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞が ﾆデWヴY ゲｷ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ヮヴﾗ ヮギｷﾃWデｹ ﾐ;ヮギく Sﾉ┌ｴﾗ┗Yｴﾗ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ ﾆﾉ;Sﾗ┌い
 OLWﾆ=┗;ﾃｹ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ﾆヴﾗﾏ[ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ヮギｹﾐﾗゲ┌ ﾃWジデ[ ﾐ[ﾃ;ﾆ┠ ﾃｷﾐ┠ ヮギｹﾐﾗゲ ふﾐ;ヮギく ﾆﾐﾗ┘
 J;ﾆ= ﾃW ┎ヴﾗ┗Wﾒ ┣ﾐ;ﾉﾗゲデｹ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ ﾗ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗSヮﾗヴ┞ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ FN ┗ ヴ=ﾏIｷ ESI 

aﾗﾐS└
 J;ﾆ┠ﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏ ﾃゲﾗ┌ ﾐWﾃL;ゲデ[ﾃｷ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ｷﾐaﾗヴﾏﾗ┗=ﾐｷ ﾗ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデWIｴ Sﾉ┌ｴﾗ┗Yｴﾗ 

aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹが ﾗ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデWIｴ ┗┞┌┥ｷデｹ ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ┌ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ESI aﾗﾐS└い J;ﾆY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ﾏ Iｴ┞Hｹ ﾐWHﾗ ﾃゲﾗ┌ ﾐWSﾗゲデ;デWLﾐYが ;H┞ ゲW ﾏﾗｴﾉｷ ﾗHﾃWﾆデｷ┗ﾐ[ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐﾗ┌デが ┣S; 
┗┞┌┥ｷﾃｹ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ゲ

 Pﾗﾆ┌S ﾐWﾐｹ ゲﾗ┌L;ゲﾐ= ヮヴﾗヮ;ｪ;IW Sﾗゲデ;デWLﾐ=が ﾃ;ﾆ┠ﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏ H┞ ヮﾗSﾉW ﾐ=┣ﾗヴ┌ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ└ 
ﾏ[ﾉ; ヮヴﾗHｹｴ;デ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ; ヮヴﾗヮ;ｪ;IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└ デ;ﾆが ;H┞ ┣ｹゲﾆ;ﾉｷ Sﾗゲデ;デWLﾐY 
ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾐW┣H┞デﾐ┠Iｴ ヮヴﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹが ┣S; ┥=S;デ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ FN

 OIWﾐｷﾉｷ H┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ゲヮﾗﾉ┌ ゲW ┣ｹゲﾆ=ﾐｹﾏ ヮﾗSヮﾗヴ┞ aﾗヴﾏﾗ┌ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ヴﾗ┗ﾐ[┥ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹが Iﾗ;Iｴｷﾐｪ ; ﾏWﾐデﾗヴｷﾐｪい Pヴﾗ ﾃ;ﾆY ﾗHﾉ;ゲデｷ

ヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞ ; ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ふゲデ=デﾐｹ aﾗﾐS┞が H;ﾐﾆ┞ぶ

 J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ヮギWﾆ=┥ﾆ┞ ヮﾗｴﾉWS┌ ギｹSｷIｹIｴ ﾗヴｪ=ﾐ└っｪWゲデﾗヴ└ 
っゲヮヴ=┗I└ FN

 ヮﾗｴﾉWS┌ ギｹSｷIｹIｴ ﾗヴｪ=ﾐ└っｪWゲデﾗヴ└ ﾗHﾉ;ゲデｷっゲヮヴ=┗I└ FN S└┗ﾗSWﾏ ﾐW┣=ﾃﾏ┌ ﾗ Sﾉ┌ｴﾗ┗Y 
aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹが ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗┠ ﾆ;ヮｷデ=ﾉが 

 J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ┣ ヮﾗｴﾉWS┌ ギｹSｷIｹIｴ ﾗヴｪ=ﾐ└っｪWゲデﾗヴ└ ﾗHﾉ;ゲデｷっゲヮヴ=┗I└ FN ﾐWﾃヴｷ┣ｷﾆﾗ┗[ﾃジｹ a;ﾆデﾗヴ┞ 
ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹ ゲ Sﾉ┌ｴﾗ┗┠ﾏ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹﾏが ゲ ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗┠ﾏ ﾆ;ヮｷデ=ﾉWﾏが 

 M[ﾉ; H┞ ゲW ヮﾗSﾉW ﾐ=┣ﾗヴ┌ ギｹSｷIｹIｴ ﾗヴｪ=ﾐ└っｪWゲデﾗヴ└ ﾗHﾉ;ゲデｷっゲヮヴ=┗I└ FN ヮﾗSヮﾗヴ; ┣;ﾏ[ギﾗ┗;デ 
ヮﾗ┌┣W ﾐ; ﾃWSWﾐ ゲWｪﾏWﾐデ Lｷ ﾐ; ┗ｹIW ﾗHﾗヴ└い ) ﾃ;ﾆYｴﾗ S└┗ﾗS┌い N;ヮギｹﾆﾉ;Sが ﾏ[ﾉﾗ H┞ ゲW ┥=S;デ ﾗ FN 

ヴ=ﾏIｷ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ┥=Sﾗゲデｹ ふデﾃく ┣┗ﾉ=ジド ﾐ; ｷﾐﾗ┗;IWが ﾐ; WﾐWヴｪWデｷIﾆﾗ┌ WaWﾆデｷ┗ﾐﾗゲデが ﾐ; ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ 
ゲデヴﾗﾃWが ;デSくぶ ﾐWHﾗ H┞ H┞ﾉﾗ ┗ｴﾗSﾐ[ﾃジｹ ﾏｹデ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾃWSﾐY ┥=Sﾗゲデｷ ﾐ; FN ヮﾗSヮﾗギｷデ ┗ｹIW 
ﾐW┥ ﾃWSﾐ┌ ﾗHﾉ;ゲデい



 KデWヴY H;ヴｷYヴ┞ ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗;ﾐY ┗ L=ゲデｷ S┗[ ﾃW ﾐ┌デﾐY ﾗSゲデヴ;ﾐｷデが ;H┞ ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗;ﾐ= ;HゲﾗヴヮLﾐｹ 
ｷデ; ┗┞Sヴ┥Wﾉ; Sﾗ ┣;L=デﾆ┌ ヴW=ﾉﾐY ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;IW FN ┗ ﾗHSﾗHｹ 

 J;ﾆY aﾗヴﾏ┞ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ; ヮヴﾗヮ;ｪ;IW FN ┗ﾗﾉｹ ŘO ｪWゲデﾗギｷ ﾗHﾉ;ゲデｷっゲヮヴ=┗IW FN ┗W ゲﾏ[ヴ┌ ﾆW 
ﾆﾗﾐWLﾐ┠ﾏ ヮギｹﾃWﾏI└ﾏ ﾃゲﾗ┌ ヴﾗ┣S[ﾉWﾐ┞ ヴﾗﾉW ┗

ゲヮヴ=┗IW F┌ﾐｪ┌ﾃｹ デ┞デﾗ aﾗヴﾏ┞ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ┣ ヮﾗｴﾉWS┌ ŘOっゲヮヴ=┗I└ FN ;ギｹ ゲW ﾃWﾃｷIｴ 
ヮﾗﾏﾗIｹ ヮギWゲ┗[SLﾗ┗;デ ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIW ﾆ デﾗﾏ┌が ;H┞ ┥=S;ﾉｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ aﾗヴﾏﾗ┌ FNい

části┺ Návrh mo:ných kombinací FN a dotací 

)ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉ H┌SW ┗┞Iｴ=┣Wデ ┣ Sﾗゲデ┌ヮﾐ┠Iｴ ﾐ=┗ヴｴ└ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗┞ ヮヴﾗ FN ﾗHSﾗHｹ ; ┗┠ゲデ┌ヮ└ 
ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ L=ゲデｹ ┣;ﾆ=┣ﾆ┞ ふSﾉW ┗┠ゲﾉWSﾆ└ ヮヴ┗ﾐｹ L=ゲデｷが デ;ﾏ 
ﾆSW ﾃW デﾗ ┗ｴﾗSﾐYぶ ; Sﾗデ;Iｹ ｷ ┗┣ｴﾉWSWﾏ ﾆW ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹﾏ Lﾉ=ﾐﾆ└ﾏ ┌ヮヴ;┗┌ﾃｹIｹﾏ ﾆﾗﾏHｷﾐ;Iｷく

V┠ゲデ┌ヮWﾏ デギWデｹ L=ゲデｷ Wﾐデｷaｷﾆ;IW ヴ└┣ﾐ┠Iｴ デ┞ヮ└ ﾆﾗﾏHｷﾐﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗS┌ﾆデ└ ふデﾃく ﾐW┗ヴ;デﾐ= 
; ┗ヴ;デﾐ= ｴﾗSﾐ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ ヮヴﾗ デWﾐデﾗ デ┞ヮ ヮヴﾗS┌ﾆデ└く

Vybrané výzkumné otázky pro zpracovatele studie
ヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ﾐ; ﾆﾗﾐWLﾐY ヮギｹﾃWﾏIWぎ

 ﾃ;ﾆ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ H┞ H┞ﾉ ﾗ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ aﾗヴﾏﾗ┌ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; Sﾗデ;IW ﾏW┣ｷ 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ┞ ┣=ﾃWﾏい

 ); ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ H┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデｷ ;ﾆIWヮデﾗ┗;ﾉｷ aﾗヴﾏﾗ┌ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ 
ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; Sﾗデ;IWい J;ﾆ H┞ ﾏ[ﾉ H┠デ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐ ｷSW=ﾉﾐｹ ヮﾗﾏ[ヴ ﾏW┣ｷ ヮﾗSヮﾗヴﾗ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ Sﾗデ;IW ; 

ヮﾗヴﾗ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW SﾉW ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ゲWﾆデﾗヴ└

ヴｷWﾐデ;Lﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ﾐ; ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞ ; ゲヮヴ=┗IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ふゲデ=デﾐｹ aﾗﾐS┞が H;ﾐﾆ┞ぶ

 J;ﾆY ﾗHﾉ;ゲデｷ H┞ ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞っゲヮヴ=┗Iｷ FN Sﾗヮﾗヴ┌Lﾗ┗;ﾉ
aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; Sﾗデ;IW ふ┗ ﾆデWヴ┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ ┗ｷSｹ ギｹSｷIｹ ﾗヴｪ=ﾐ┞ ヮヴﾗ デ┌デﾗ aﾗヴﾏ┌ ヮﾗSヮﾗヴ┞ 
ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉぶ ﾃ;ﾆYｴﾗ S└┗ﾗS┌い

J;ﾆY ﾃゲﾗ┌ ┣ ŘOっゲヮヴ=┗I└ FNっｪWゲデﾗヴ└ ﾗHﾉ;ゲデｹ ヮギWﾆ=┥ﾆ┞ Hヴ=ﾐｹIｹ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷ ﾆﾗﾏHｷﾐ;IW FN ; 
Sﾗデ;Iｹい  

 Aﾐ;ﾉ┠┣; ;HゲﾗヴヮLﾐｹ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ ヮギｹﾃWﾏI└ ヴｷ┣ｷﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ┌ ふPWCが HギW┣Wﾐ ヲヰヱヲぶ
 Aﾐ;ﾉ┠┣; ヮギｷヮヴ;┗Wﾐﾗゲデｷ ﾏ[ゲデ ; ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ﾃWﾃｷIｴ ┣;ヮﾗﾃWﾐｹ Sﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;IW ﾐ=ゲデヴﾗﾃW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ 

ｷﾐ┥Wﾐ┠ヴゲデ┗ｹ JESSICA ┗ ČR ふDHVが ﾆ┗[デWﾐ ヲヰヱヲぶ
 Aﾐ;ﾉ┠┣; ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｹ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ﾏｷﾆヴﾗヮ└ﾃLWﾆ ┗ ČR ふPWCが LWヴ┗Wﾐ ヲヰヱヲぶ
 ;ﾐデW ;ﾐ;ﾉ┠┣┞ ﾐ; ┗┞┌┥ｷデｹ FN ┗ ﾗヮWヴ;LﾐｹIｴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏWIｴ ヲヰヱヴ
 V┞ﾏW┣Wﾐｹ ┗ｴﾗSﾐ┠Iｴ デ┞ヮ└ ｷﾐデWヴ┗WﾐIｹ ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗;デWﾉﾐ┠Iｴ ﾐ=┗ヴ;デﾐﾗ┌ aﾗヴﾏﾗ┌ ヮﾗSヮﾗヴ┞ ふ

HギW┣Wﾐ ヲヰヱンぶ
 Aﾐ;ﾉ┠┣; ﾐWっ┗┞┌┥ｷデWﾉﾐﾗゲデｷ aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└ ヮヴﾗ ﾗHﾉ;ゲデ ┗┠┣ﾆ┌ﾏ┌が ┗┠┗ﾗﾃW ; ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ふPWCが 

HギW┣Wﾐ ヲヰヱΑぶ
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Nabídková cena

Seznam člen] realizačního týmu

Doložení kvalifikace nových člen] týmu

Doložení list] člen] týmu/expert] k hodnocení

Návrh Uešení designu



1 Identifikace dodavatele
Dodavatel

Jméno/název: Deloitte Advisory s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Sídlo/místo podnikání a kontaktní adresa: Praha Ř, Karolinská 654/2, PSČ 1Ř6 00

Zapsán v obchodním rejstUíku: MEstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225

IČO: 275 82 167

DIČ: CZ 275 82 167

Telefon: +420 246 042 500

Fax: +420 246 042 555

E-mail: deloittecz@deloitteCE.com

Datová schránka: vycyfxb

Osoba oprávnEná jednat jménem Gerard Patrick Murray, jednatel
dodavatele Statutární orgán – jednatelé: Ing. ZbynEk Brtinský, jednatel

Ing. Diana Rádl Rogerová, jednatel

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba: Mgr. Ján Sedliačik

Telefon:

E-mail:

3



 Nabídková cena
Společnost níže pUedkládá nabídkovou cenu členEnou dle požadavk] 
Výzvy k podání nabí Nabídková cena je konečná, nemEnná, nejvýše pUípustná
veškeré náklady potUebné k Uádné pUedmEtu veUejné zakázky.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 21% v Kč Celková nabídková cena v Kč 
včetnE DPH



3 Seznam člen] realizačního
týmu
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 Doložení kvalifikace 
nových člen] týmu

Společnost Deloitte Advisory s.r.o. bude využívat pouze členy týmu, jejichž kvalifikace byla již 
doložena v rámci 
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https://www.esfcr.cz/evaluace/-/dokument/7516392
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v
mailto:martina.novotna@msmt.cz
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mailto:jana.zelinkova@mdcr.cz
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mailto:mazros@mmr.cz
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mailto:svetlana.svitakova@praha.eu
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v
mailto:martina.novotna@msmt.cz
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mailto:jana.zelinkova@mdcr.cz
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http://www.kvalitavs.cz/download/Benchmarking_VS.pdf
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 Plná moc udElená společností Deloitte Advisory s.r.o. panu Pavlu Šiš



PLNÁ MOC / POWER OFATTORNEY

Společnost / Company: Deloitte Advisory s.r.o.
IČO: / Identification number: 27582167
Se sídlem / With its registered address: Praha 8, Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225/
registered in the Commercial Registermaintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 113225,
zastoupená / represented by: Ing. Diana Rádi Rogerová, jednatelka / executive director
(Dále jen „Společnost44)/ {Hereinafier the "Company")

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

k zastupování Společnosti a k veškerým právním jednáním jménem a na účet Společnosti, včetně uzavírání příslušných smluv,
v souvislosti s předmětem podnikání Společnosti. / to represent the Company and to perform any legal actsfor and on behalf
of the Company, including the conclusion of the relevant agreements, in relation to the scope of the business activities of the
Company.

Toto zmocnění nezahrnuje oprávnění k: / This authorization does not include the empowerment to:
uzavírání smluv, jejichž předmětem je zajištění a utvrzení závazků třetích osob; / conclusion of agreements on
securing and reajfirmation ofthirdparty 's obligations:
uzavírání smluv o výprose, výpůjčce, zápůjčce či smluv o úvěru; / Conclusion ofagreements on lending (gratuitous
bailment), borrowing agreements, loan agreements or credit agreements;
uzavírám darovacích smluv s předmětem plnění přesahujícím 3 000 EUR (slovy: tři tisíce eur); / Conclusion of
donation agreements worth more than EUR 3,000 (in words: three thousand euro);
uzavírání a ukončování smluv o účtu popř. otevírání a uzavírání bankovních či jiných účtů Společnosti; /conclusion
and termination ofany account agreements or opening and closing ofthe Company ’s bank or another accounts;
změně podpisových práv k disponování s prostředky na bankovním či jiném účtu Společnosti; / changes of
signing rights involving the handling ofthefunds on the Company's bank or another accounts;
uzavírání smluv, jejichž předmětem je koupě či prodej nemovitých věcí; / conclusion ofagreements on purchase or
sáleofimmovable assets;
uzavírání smluv, jejichž předmětem je nájem nebo pacht nemovitých věcí či závodu. / conclusion ofagreements on
lease or usufructuary lease ofimmovable assets or ofenterprise.

Každý z výše uvedených Zmocněnců je oprávněn jednat a podepisovat samostatně.
Each ofthe above Representatives is entitled to act and sign separately.

Tato plná moc je platná a účinná ode dne jejího podpisu Společností a uděluje se na dobu určitou, a to do 31.12.2018.
This power ofattorney shall be valid and ejfective as of the day of its signing by the Company and shall be granted for a
definiteperiod oftime, until 31.12.2018.

Tato plná moc je vyhotovena v česko-anglické verzi. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či rozdílů v jazykových verzích je
rozhodující česká verze. / This power of attorney is concluded in the Czech-English language. In the event of any
discrepancies or a conflict between the language versions, the Czech version shallprevail.

V Praze dne / In Prague on 27.11.2017



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 007498/496/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Dita Podrazká, advokátka se sídlem v Praze 8, Karolinská 654/2, zapsaná
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12409, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou
vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsala:

Ing. Diana Rádi Rogerová
občanského průkazu č.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této
listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 27. listopadu 2017
Mgr. Dita Podrazká, advokát, v.r.

37



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 108879_004727, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajištovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Michaela Terčová

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 87
Česká pošta, s.p. dne 05.01.2018




