
 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce zpracovává část projektové žádosti pro získání finančních 

prostředků z Evropské unie za pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

jako jednoho z možných nástrojů financování vzdělávacích aktivit pro veřejnost. Cílem je 

poskytnout ucelený souhrn informací vztahujících se k této problematice, poukázat na 

obtížnost dosažení tohoto typu finanční podpory, ale také zajištění financování aktivit 

společnosti EDLiT s.r.o. touto formou a rovněž tím tak rozšířit portfolio jejích služeb. 

Abstract 

The (Master) thesis deals with a part of a project application for financial resources from 

the European union using the Operational Programme „Lidské zdroje a zaměstnanost“. This 

programme represents one of the possible way, how to obtain funding of the educational 

activities for public. The aim of this thesis is to provide a complex summary about the 

application process and to point how difficult it is to get this kind of financial support. Despite 

this uneasy process it tries to obtain the financial resources for the activities of EDLiT Ltd., 

which would enable to extend the portfolio of its services. 
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1. Úvod  

Možnost využití finančních prostředků z fondů Evropské unie je v posledních 

letech významným zdrojem financování vzdělávání a rekvalifikace dospělých, avšak 

získat tuto podporu je poměrně obtížné. Proces zpracovávání návrhu projektové žádosti 

zahrnuje časově náročné vyplňování rozsáhlého formuláře, ve kterém je potřeba 

výstižně popsat záměry a cíle projektu a další požadované údaje. K tomuto je nutný 

nejen zmiňovaný čas, ale také dostatek zkušeností a znalostí spojených s řešenou 

problematikou. Rozhodně však stojí za to, tento proces podstoupit a moci tak 

zrealizovat své záměry, což by bez finančních prostředků z Evropského sociálního 

fondu (ESF) často nebylo možné. 

Společnost EDLiT, s.r.o., se kterou byla navázána spolupráce, aby mohla tato 

diplomová práce vzniknout, se už mnoho let zabývá vzděláváním dospělých a snaží se 

pomáhat lidem vrátit či lépe se uplatnit na trhu práce. Proto i navrhovaný projekt bude 

zaměřen na vytvoření komplexního vzdělávacího programu, pro skupiny osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo s nízkým vzděláním. 

Kapitola č. 5 - Současný stav řešené problematiky, stručně zachycuje problematiku 

Regionální politiky EU a jejích nástrojů, Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a postup při zpracovávání projektové žádosti. 

V kapitole č. 6 - Analýza řešeného problému, je představena společnost 

EDLiT s.r.o. a rovněž jsou v kapitole okrajově zachyceny možnosti financování aktivit 

firmy a vyhodnocení problematiky vypracovávání projektových žádostí a jejich 

schvalování. 

Kapitola č. 7 - Návrh řešení problému, názorně zobrazuje zpracovanou část 

projektové žádosti vytvořenou na základě výzvy Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost v aplikaci Benefit7.  
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2. Systémové vymezení problému  

O prostředcích čerpaných z EU je v posledních letech slyšet poměrně často, např. 

v souvislosti s modernizací dopravní infrastruktury v ČR. Otázkou ale je, zda jsou 

informace o možnostech čerpání těchto finančních zdrojů dostupné tak, aby bylo 

dosaženo efektivního čerpání všemi subjekty a vyčerpala se celá výše. Programové 

období 2007-2013, ve kterém je možné podávat žádosti, už překlenulo svou polovinu a 

zatím by se dalo říci, že čerpání moc efektivní není. 

Vidina finančních prostředků z EU je velice lákavá, ale při snaze o získání finanční 

podpory z Evropských fondů žadatel naráží na poměrně složitý proces, kterým musí při 

podávaní žádosti projít.  

Současná ekonomická krize způsobila problémy mnoha podnikům. Vzdělávací 

společnosti nejsou výjimkou a proto i ony potřebují hledat nové zdroje financování 

svých aktivit. Právě podpora z EU, pro kterou je vzdělávání jednou z priorit, se jeví jako 

správná volba. Tato možnost přináší několik výhod. Tou nejvýznamnější je, však dle 

mého názoru, jistota financování aktivit po dobu trvání schváleného projektu a možnost 

vytvořit takový vzdělávací program, který koresponduje s představami žadatele o 

podporu. 
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3. Cíl práce  

Cílem diplomové práce je inovace portfolia nabízených služeb společnosti 

EDLiT s.r.o. a následné zefektivnění financování nově poskytovaných vzdělávacích 

aktivit. Toto zlepšení by mělo vycházet především z analýzy možných způsobů 

financování se zaměřením na dotace z EU, konkrétně Evropských strukturálních fondů. 

Zmíněné zefektivnění financování bude konkrétně zajištěno získáním finanční 

podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě vytvoření 

projektové žádosti k výzvě číslo 56, což povede k naplnění dalšího z cílů, a to 

schopnosti profinancovat komplexní soubor úzce provázaných aktivit (systému 

poradenství, rekvalifikace, profesního školení a práce se zaměstnavateli - zajištění 

pracovních míst na zkoušku), směřujících ke zvýšení uplatnění cílových skupin na trhu 

práce a potažmo i ve společnosti. 

Práce nepodává komplexní přehled všech možností čerpání finančních zdrojů z EU, 

ani se nesnaží o vytvoření příručky pro žadatele finanční podpory, ale pouze poukazuje, 

na konkrétním případě, jak by mohla taková projektová žádost vypadat. 
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4. Informa ční zdroje  

Pro získání přehledu o regionální politice EU a nástrojích, které využívá, bude 

použita odborná literatura vybraná, na základě internetových recenzí publikací 

zaměřených na tuto problematiku. Informace o národních strategických dokumentech 

budou využity z webových stránek ministerstev. 

Pro žadatele finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost (OP LZZ) je v programovém období 2007-2013 připraveno 

tzv. „Desatero OP LZZ“, které obsahuje jak Příručku pro žadatele o finanční podporu z 

OP LZZ, tak Příručku pro příjemce finanční podpory z OP LZZ, ale i dalších osm 

kratších navazujících příruček provázejících jednotlivými tématy spojenými s přípravou 

projektu i s jeho případnou realizací. Výše zmíněné lze nalézt na stránkách Evropského 

sociálního fondu (www.esf.cz), společně s přehledem aktuálních výzev, pořádaných 

seminářů a aktualit. 

Současný stav z pohledu ekonomické situace a míry nezaměstnanosti v ČR bude 

popsán na základě studií a přehledů vypracovaných úřady práce, Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, ale také například za pomoci využití informačního systému ISA 

(Informační systém o uplatnění absolventu škol na trhu práce). Tato data jsou nezbytná 

pro formulaci potřebnosti projektu s ohledem na zvolenou cílovou skupinu. 

V poslední řadě budou využity osobní zkušenosti se školením v programech pro 

vzdělávání dospělých, jakož i dlouholetá činnost v oblasti vzdělávání společnosti 

EDLiT, s.r.o. 
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5. Současný stav řešené problematiky  

Tato kapitola je stručným úvodem do problematiky přípravy a řízení projektů 

strukturálních fondů Evropské unie. Jde o seznámení se základními pojmy, např. 

Evropským sociálním fondem, Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, z 

něhož lze na základě předloženého a případně schváleného projektu čerpat finanční 

prostředky EU a státního rozpočtu ČR.1  

V následujícím textu naleznete především základní informace, které jsou potřeba 

k přípravě a zpracování projektu a jeho předložení v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Ten kdo uvažuje o přípravě projektů, jež se budou 

ucházet o podporu ze strukturálních fondů, musí počítat s tím, že jeho úspěšnost v 

čerpání těchto prostředků bude záviset na intenzívním, a již více specializovaném, 

rozvoji znalostí a dovedností v této oblasti. Je nezbytné pracovat s relevantními 

operačními programy, jejich prováděcími dokumenty a celou řadou příruček a 

metodických manuálů, jež k daným programům připravily jejich řídicí orgány. 

Významným předpokladem úspěšnosti podávaných projektů je také spolupráce 

předkladatelů s pracovníky řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, jež 

spočívá v pravidelných konzultacích a usměrňování připravovaných projektových 

záměrů.2 

 

5.1. Regionální politika EU 

„Regionální politika Evropské unie patří mezi její nejvýznamnější aktivity 

společenství. Se svým podílem na celkovém rozpočtu Unie, ve výši okolo 35 %, 

představuje druhou nejvýznamnější výdajovou kategorii po společné zemědělské 

politice.“3 

Smyslem regionální politiky EU je zajistit stejné nebo alespoň podobné podmínky 

pro život všem lidem na území EU žijících. A to z hlediska ekonomického, sociálního, 

                                                 

1  VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 6 

2  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 15. 

3  tamtéž, s. 17. 
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politického a v současnosti i z hlediska ekologického. Jejím hlavním cílem je tedy 

zvýšení ekonomické a sociální soudržnosti, a tím snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých 

regionů. Zvláště ekonomické motivy byly a jsou významné, neboť regionální nerovnosti 

podstatně ovlivňují výkonnost ekonomiky. Sbližováním úrovní jednotlivých oblastí 

dochází ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje.4 

Jak může regionální politika pomoci z dlouhodobého hlediska? Za prvé přispívá 

k veřejné podpoře firem, které umisťují svoji výrobu v určité oblasti, a tím zpravidla 

povzbudí ekonomickou aktivitu, čímž dojde k poklesu nezaměstnanosti i ke snížení 

sociálních výdajů.5 A za druhé napomáhá při sbližování ekonomik členských států, jež 

je nezbytné pro fungování měnové unie. Nástroje regionální politiky také dokážou 

zmírnit negativní následky integračního procesu, jež jsou spojené například 

s nezbytností restrukturalizace zastaralého průmyslu či se společnou zemědělskou 

politikou.6 

5.1.1. Cíle pro období let 2007-2013 

Východní rozšíření EU zvýšilo regionální disparity v rámci EU. Rozšířením EU na 

25 členů vzrostl počet jejích obyvatel o 20 %, zatímco celkové HDP jen o 4-5 %. Tím 

se průměrný příjem na osobu v EU snížil o 10 %. Pokud by regionální politika zůstala 

nereformovaná, musela by se nevyhnutelně zhroutit.7 Dne 18. února 2004 tedy 

Evropská komise představila návrh na reformu politiky soudržnosti na období let 2007-

2013 s názvem Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, konkurenceschopnost 

a kooperace. 

Na období let 2007-2013 byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní 
cíle: 8 

- Konvergence (podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a oblastech). 

                                                 

4  KAPOŠVÁROVÁ, D., KREUZBERGOVÁ, E. Regionální politika EU: Integrace. [online] 2000 
5  tamtéž 
6  ROVNÁ, L. Mezinárodní politika. 2003. s. 4. 
7  DOČKAL, V. Reforma strukturálních fondů ve světle nového rozšíření EU: Global Politic. 2003 
8  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 

s. 24. 
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- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomických změn 

v průmyslových, městských a venkovských oblastech). 

- Evropská územní spolupráce (podpora harmonického a vyváženého rozvoje v 

EU). 

Vedle cílů byly stanoveny následující tři základní priority politiky soudržnosti9 

- Zvýšení atraktivnosti EU a jejích regionů pro investování a zaměstnávání, 

- zlepšení znalostí a inovací jako faktorů růstu, 

- vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst. 

5.1.2. Konvergence 10 

Cíl Konvergence se snaží o podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech, tedy v regionech, jejichž HDP na osobu je 

nižší než 75 % průměru EU. Pod cíl Konvergence tak spadá naprostá většina regionů 

všech deseti nových členských států a také jižní Itálie, východní Německo, několik 

oblastí Velké Británie, části Řecka, Portugalska a Španělska. Na tento cíl je průměrně 

alokováno asi 82 % všech prostředků unijní regionální politiky.  

Podpora čerpaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj se soustřeďuje 

především na modernizaci ekonomiky, na rozšíření a zlepšení infrastruktury a na 

ochranu životního prostředí. Naproti tomu podpora Evropského sociálního fondu je 

zaměřena na zlepšení kvality a schopností institucí trhu práce, vzdělávacích a sociálních 

systémů, na zvýšení investic do lidského kapitálu, na adaptaci veřejné zprávy. Rozsáhlé 

projekty v oblasti dopravní a ekologické infrastruktury navíc v regionech pokrytých 

tímto cílem financuje Kohezní fond. 

  

                                                 

9 tamtéž 
10 tamtéž, s. 25. 
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5.2. Nástroje regionální politiky 

Pro zjednodušení systému čerpání finančních prostředků, byl snížen počet nástrojů 

regionální politiky EU. Na období let 2007-2013 jsou k dispozici tři níže uvedené 

nástroje. 

5.2.1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Jeho úlohou a oblastí působnosti je podpora veřejných a soukromých investic se 

snahou odstranit rozdíly mezi regiony v celé Unii. ERDF v současné době podporuje 

především projekty soustředěné na regionální rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti 

a územní spolupráce v rámci EU. Mezi priority pro financování tak patří výzkum, 

inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik. Důležitou úlohu mají i nadále 

investice do infrastruktury a to zejména v nejméně rozvinutých regionech.11 

5.2.2. Evropský sociální fond (ESF) 

 

 
Obrázek 1: logo ESF  

Zdroj: ESF v ČR [online]. 21.04.2010 [cit. 2010-05-18]. Loga ESF 2007-13.  
Dostupné z: http://www.esfcr.cz/folder/4637. 

 

Nejstarším ze všech strukturálních fondů je Evropský sociální fond, který byl 

založen Římskou smlouvou již v roce 1957. ESF je klíčovým finančním nástrojem pro 

realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Je zaměřen na rozvoj trhu práce a lidských 

zdrojů a jeho hlavním posláním je snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního 

začleňování osob a rovných příležitostí. ESF pomáhá členským zemím EU k dosažení 

plné zaměstnanosti, zvyšuje kvalitu a produktivitu práce, podporuje přístup 

znevýhodněných osob na trh práce a snižuje národní, regionální a lokální rozdíly v 

zaměstnanosti. 

                                                 

11  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 ze dne 5. července. 2006. 
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V období 2007-2013 se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: 12 

- Zvýšení přizpůsobivosti pracovníků podniku, 

- lepší přistup k zaměstnání a účast na trhu práce, 

- posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním přístupu 

znevýhodněných osob na trh práce, 

- podporu partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění. 

5.2.3. Kohezní fond (KF) 

Byl ustaven Maastrichtskou smlouvou, v roce 1993 za účelem pomoci členským 

státům, které se potýkaly s problémy souvisejícími se vznikem hospodářské a měnové 

unie. Fond se zaměřuje na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Kohezní fond 

se soustřeďuje především na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. 

Zasahuje do energetické politiky a využívání obnovitelných zdrojů energie.13 Financuje 

investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu 

většího rozsahu – transevropské dopravní sítě (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní 

doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava 

při dodržování zásad udržitelného rozvoje).14 

 

5.3. Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky 
Evropské unie v České republice 

Přistoupením České republiky k Evropské unii a její zapojení do strukturální 

politiky vyvolalo nutnost vypracovat celou řadu strategických a programových 

dokumentů. Tématem této kapitoly je stručné seznámení se základními strategickými a 

programovými dokumenty. 

Pojem strategické obecné zásady Společenství, označuje rámcový strategický 

dokument, který doporučuje, jak by regiony měly co nejlépe využít 308 miliard eur, 

které jsou k dispozici na období let 2007-1013. 

                                                 

12  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 29. 

13  tamtéž 
14  EurActiv.cz [online]. 2010. Kohezní fond. 
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5.3.1. Národní rozvojový plán 

„Národní rozvojový plán (NRP) představuje základní strategický dokument pro 

programovací období. Struktura a obsah NRP musí být v souladu s legislativou EU. 

Popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory ze strukturálních fondů EU 

a Fondu soudržnosti. NRP vyhodnocuje stav a vývoj země v hospodářské, sociální 

a politické oblasti a její ambice a cíle v následujících letech. Jedná se o zevrubné 

zdůvodnění potřeby podpor a definici cílů, jichž má být dosaženo. Obsahuje globální 

cíl, specifické cíle a návrh operačních programů, které je naplní. Česká republika má 

zpracován Národní rozvojový plán 2004-2006 a Národní rozvojový plán 2007-2013.“15 

„Základní princip zní, že konkurence schopná česká ekonomika přispěje k celkové 

konkurenceschopnosti Evropské Unie. Globálním cílem NRP je přeměna 

socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR 

byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím 

trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu s cílem 

dosáhnout hospodářské úrovně EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o 

vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality 

života obyvatelstva.“16 

Národní strategický referenční rámec ČR specifikuje vedle globálního cíle také 

čtyři strategické cíle: 

- Konkurenceschopná česká ekonomika, 

- otevřená, flexibilní a soudržná společnost, 

- atraktivní prostředí, 

- vyvážený rozvoj. 17 

  

                                                 

15  strukturalni-fondy.cz: FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2010. Národní rozvojový plán.  
16  BusinessInfo.cz [online]. 2006. Národní rozvojový plán ČR 2007-2013. 
17  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 

s. 34. 
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5.3.2. Národní strategický referenční rámec  

„Národní strategický referenční rámec vymezuje základní strategii a prioritní 

oblasti, které budou v České republice financovány z fondů Evropské unie v 

programovacím období 2007–2013. Prostřednictvím operačních programů, které z něj 

vycházejí, může Česká republika získat v následujících letech cca 770 miliard korun ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.“18 

NSRR ve svých prioritách reaguje na konkrétní faktory, jež negativně ovlivňují 

dynamiku českého ekonomického a sociálního prostředí. Patří mezi ně: 

- Špatná vymahatelnost práva, 

- nedostatečný soulad mezi potřebami zaměstnavatelů a kvalifikací pracovní síly, 

- málo efektivní veřejná správa, 

- regionální rozdíly a postupné zhoršování rozvojového potenciálu některých 

regionů, 

- nedostatečné vybavení dopravními a dalšími infrastrukturními sítěmi.19 

5.3.3. Operační programy 20 

Čerpání finančních prostředků je realizováno pomocí tzv. operačních programu 

(OP). Z pohledů žadatelů a realizátorů projektů se jedná o nejvýznamnější dokumenty. 

Vyskytují se ve dvou variantách – tematické nebo regionální operační programy. 

Tematické řeší problematiku daného sektoru či oblasti (např. životní prostředí, doprava, 

podnikaní apod.), regionální se vztahují na jeden region. 

Jedná se např. o tyto operační programy: 

- Životní prostředí 

- Vzdělávaní a konkurence schopnost 

- Výzkum a vývoj pro inovace 

                                                 

18  mmr.cz: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online]. 2010. Národní strategický referenční 
rámec. 

19  Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013. Ministerstva pro místní rozvoj. 
 květen 2006. s. 5.  
20  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 

s. 37. 
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- Podnikání a inovace 

- Lidské zdroje a zaměstnanost 

- Doprava 

- sedm Regionálních operačních programů 

- dva programy pro region soudržnosti hl. m. Prahy 

- devět programů evropské územní spolupráce 

 

 
Obrázek 2: výše příspěvků v € na jednotlivé operační programy  

Zdroj: MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 38. 

 

 
Obrázek 3: logo OP LZZ  

Zdroj: ESF v ČR [online]. 21.04.2010 [cit. 2010-05-18]. Loga OP LZZ. 
Dostupné z: http://www.esfcr.cz/folder/4635. 

 

  



23 

 

5.4. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
(OP LZZ) 

Tento program vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů 

a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013. OP LZZ byl 

vypracován zejména ve vazbě na Národní strategický referenční rámec České republiky, 

který vymezuje priority České republiky pro podporu ze strukturálních fondů, dále na 

Národní program reforem 2005-2008, Strategii hospodářského růstu a další klíčové 

strategické dokumenty.21 

 

 
Obrázek 4: vazba prioritních os OP LZZ na Národní program reforem  

Zdroj: TRLIČÍKOVÁ, M.  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013. 2010. s. 91. 

 

                                                 

21  TRLIČIKOVÁ, M.  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013. 2010. s. 5. 
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Operační program pokrývá problematiku zaměstnanosti, zaměstnatelnosti, rozvoje 

celoživotního učení a adaptability a navazuje na problémové okruhy analýzy 

ekonomické a sociální situace České republiky v oblasti rozvoje lidských zdrojů: 

- Vysoká míra nezaměstnanosti, zvláště dlouhodobé, 

- trvající regionální diferenciace v míře nezaměstnanosti, 

- malý objem prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a na vzdělávání, 

- vysoká míra nezaměstnanosti znevýhodněných skupin ohrožených sociálním 

vyloučením, 

- neodpovídající personální a kvalifikační kapacita veřejných služeb a omezené 

zkušenosti jejich pracovníku, 

- chybějící systém celoživotního učení, nedostatečná provázanost mezi vzdělávací 

soustavou a trhem práce, 

- nízká úroveň zapojení sociálních partnerů do procesu rozvoje, realizace 

a financování odborného vzdělávání, resp. rozvoje lidských zdrojů, 

- zaostávání země za členskými státy EU v podnikání a zakládání podniků, 

- nedostatečná flexibilita zaměstnavatelů i pracovní síly.22  

5.4.1. Globálním cílem OP LZZ 

Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň odpovídající 

průměru 15 nejlepších zemí EU. 23 

Specifické cíle 24 

Specifickými cíli operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou: 

- Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

- zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti, 

- posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených, 

                                                 

22  ŠOLCOVÁ, I., KOPICOVÁ, M. Příručka dobré praxe [online]. 2010 [cit. 2010-05-20]. 
Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/PDF/BHdobra_praxe.pdf 

23  TRLIČIKOVÁ, M.  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013. 2010. s. 79. 
24  tamtéž, s. 80. 
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- posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 

služeb, 

- zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

zaměstnanosti. 

 

 
Obrázek 5: provázanost cílů a prioritních os OP LZZ 

Zdroj: TRLIČÍKOVÁ, M.  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013. 2010. s. 80. 

 

5.4.2. Prioritní osy uvedené v OP LZZ 25 

Jsou navrženy tak, aby byly v souladu s: 

- Národním akčním plánem zaměstnanosti 2004-2006. 

- Národním programem přípravy na stárnutí 2003-2007. 

- Strategii Rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. 

- Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb.  

- Koncepci reformy veřejné správy a v dalších základních strategických 

dokumentech pro oblast zaměstnanosti, sociální politiky, podpory rozvoje 

lidských zdrojů a modernizace veřejné správy. 

                                                 

25  tamtéž, s. 79-83. 
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Prioritní osa 1 - Adaptabilita  

Je zaměřena na podporu investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků 

a organizací. Tím se snaží o dosažení lepších odborných znalostí, odborné přípravy a 

podpory zaměstnanců v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví, vyšších 

kvalifikací a kompetencí zaměstnanců i o vytváření a zavádění moderních systémů 

řízení lidských zdrojů. 

Prioritní osa 2 - Aktivní politika trhu práce 

Tato osa se zaměřuje na zlepšení přístupu k zaměstnání a na prevenci 

nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti skupin 

znevýhodněných na trhu práce a rovněž na zvýšení kvality poradenských a vzdělávacích 

služeb, tvorbu systémů pro předvídání změn na trhu práce čímž bude dosaženo lepší 

predikce budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků. 

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti 

Osa sociální integrace a rovné příležitosti se soustředí na pomoc osobám 

ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným, a to formou 

jednak přímé podpory těchto osob a jednak formou zvyšování kvality a dostupnosti 

sociálních služeb pro tyto osoby. Také by měla být podporována opatření směřující k 

lepší slučitelnosti rodinného a profesního života. V rámci této prioritní osy budou také 

podporovány aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu 

práce. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských komunit, migrantům 

a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí. 

Prioritní osy 4 - Veřejná správa a veřejné služby 

Tento typ priority je cílen na zlepšování kvality, snižování administrativní zátěže, 

zkvalitnění systému vzdělávání a školení personálu, efektivnost a transparentnost 

veřejné správy a veřejných služeb, dostupnost těchto služeb a v neposlední řadě i na 

etické standardy ve veřejné správě. Modernizace veřejné správy se neobejde bez využití 

informačních a komunikačních technologií (ICT) směřujících k vytváření a realizaci 

projektů eGovernmentu. 
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Prioritní osy 5 - Mezinárodní spolupráce 

Poslední prioritní osa se zabývá podporou mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje 

lidských zdrojů mezi projekty v různých členských státech EU. 

5.4.3. Finanční rámec podpory 

Celková částka finanční podpory, která je k dispozici pro OP LZZ činí 2 157 mil. 

EUR. Z této částky činí dotace z ESF 1 837 mil. EUR, v jednotlivých oblastech 

podpory bude podíl ESF představovat max. 85 %. Skutečná výše prostředků v českých 

korunách se bude odvíjet od vývoje směnného kurzu eura a české koruny. 26 

5.4.4. Výzvy k podávání projektů 

„Projektové žádosti se podávají na základě tzv. výzev. Výzvy jsou uveřejňovány 

v různých intervalech a vyzývají žadatele k předložení projektových návrhů za účelem 

jejich posouzení z hlediska jejich přispění k naplnění cílů jednotlivých operačních 

programů. Vyhlášení výzev je v kompetenci řídicího orgánu příslušného programu, 

přičemž vyhlášení probíhá v tisku, na internetových stránkách řídicího orgánu 

a zprostředkujících subjektů i na jiných webových stránkách. Žádosti mohou být 

předkládány buď k termínu, který je ve výzvě stanoven, nebo průběžně (až do uzavření 

výzvy).“ 27 

„Výzva k předkládání žádosti obsahuje číslo výzvy, název programu, priority a 

příslušné oblasti podpory, místo pro předložení projektové žádosti, den, datum a hodinu, 

dokdy nejpozději musí být projektová žádost předložena, odkaz, kde lze najít 

podrobnější informace (adresy a kontakty na zprostředkující a implementační orgány), 

výčet přípustných typů žadatelů, stanovení maxima a minima podpory na jeden projekt, 

ale také informaci o způsobilých výdajích, hodnocení a výběru projektů a další.28 

                                                 

26  tamtéž,. s. 20. 
27  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 

s. 175. 
28  tamtéž 
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Obrázek 6: webová stránka esfcr.cz - aktuální přehled výzev OP LZZ 

Zdroj: ESF v ČR [online]. 21.04.2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz. 

 

5.5. Od programů k projektům 

Po nastudování operačních programů, vytvoření si přehledu o výzvách a jejich 

podrobném nastudování, se lze pustit do projektu. 

5.5.1. Co je to projekt? 29 

Projektem se obecně rozumí „jedinečná soustava činností směřujících k předem 

stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která 

vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá pro 

vytvoření cílových výstupů transformace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti 

zúčastněných lidí. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu 

s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích 

                                                 

29  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 58-60. 
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ukazatelů příslušného opatření. Projekt musí být udržitelný minimálně po stanovenou 

dobu.“30 

Proto by každý projekt měl mít jasně definován systém zodpovědnosti a pravomocí, 

přesně stanovený rozpočet, systém průběžného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně 

definována kritéria pro kontrolu stanovených cílů. 

Úspěšné projekty jsou především výsledkem efektivního řízení a týmové práce, při 

které všichni, kteří se na projektu podílí, mají realistická očekávání, jsou obeznámení a 

souhlasí s jeho cílem, účelem a časovým i finančním harmonogramem. 

Neúspěch projektu je většinou připisován jeho nedostatečné specifikaci, další 

ohrožení může představovat časové rozvržení, které je buď příliš krátké, nebo příliš 

dlouhé, tedy nepřiměřené a nerealistické. Nevhodnost projektu může být rovněž 

přiřknuta nevyhovujícímu personálnímu obsazení, které nevykazuje potřebnou 

kvalifikaci, schopnosti a znalosti. Projekt může rovněž selhat, když nedojde k naplnění 

očekávání účastníků nebo jestliže řízení není dostatečně flexibilní ke změnám, které se 

vyskytnou v průběhu realizace. 

„Hned na počátku projektu je důležité si uvědomit, že veškerá příprava k napsání 

žádosti by měla vycházet z poznaných potřeb jednotlivých cílových skupin a zároveň 

musí být v souladu s daným opatřením, respektive s příslušnou výzvou k předkládání 

žádostí.“31 V problematice, kterou chceme řešit, bychom měli získat hluboké znalosti 

nebo už mít v této problematice patřičné zkušenosti. Jednou z nejdůležitějších 

podmínek pro udělení dotace je splnění všech formálních náležitostí, stanovení reálného 

rozpočtu, jednotlivé části projektu mezi sebou důkladně provázat a prokázat schopnost 

daný projekt řídit. Proto je potřeba na si zpracování projektové žádosti vyčlenit dostatek 

času. 

                                                 

30  Příručka pro žadatele 7. a 8. výzva: Společný regionální operační program. Ministerstvo pro 
místní rozvoj. 28.4.2006. s. 9. 

31  KURÁŇOVÁ, L. Analýza čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu pro ČR. 
2007. s. 34 
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5.5.2. Fáze projektového cyklu 32 

Metodickou pomůckou, definující základní aktivity, jež se musí odehrát v rámci 

přípravy, implementace a řízení projektu je tzv. projektový cyklus.  

„Projektový cyklus představuje souvislý proces, ve kterém každá fáze poskytuje 

podklady pro další navazující fázi. Například informace vytvořené během identifikace 

záměru (fáze I) jsou základem pro podrobný plán projektu (fáze II). Ve třetí fázi 

dochází k přehodnocování a posuzování informací z předchozích dvou fází z několika 

perspektiv, abychom se ujistili, že projekt bude fungovat. První až třetí fáze pokládají 

základy projektu. Jestliže jsou v pořádku, existuje větší pravděpodobnost, že projekt 

bude úspěšný i v následujících fázích v zajištění jeho financování a realizace. Avšak 

kdykoli během prvních dvou fází se můžete rozhodnout, že již není vhodné 

s navrhovaným projektem pokračovat.“33 

Projektový cyklus prochází těmito fázemi: 

Identifikace a příprava 

Obsahuje počáteční myšlenku projektu, její předběžný nástin a analýzu současné 

situace. Je zapotřebí zjistit, zda je možné na daný projektový záměr čerpat finanční 

prostředky a proto je vhodné tento záměr konzultovat s kompetentním orgánem, nebo 

alespoň s osobami, které mají v této oblasti již patřičné zkušenosti. Jestliže je náš záměr 

slučitelný s existujícím operačním programem, můžeme na něm dále pracovat. 

Příprava projektu a jeho formulace 

Plánovat projekt znamená posoudit jeho rozsah, rozpočet, aktivity, které bude 

obsahovat, rozvrhnout jeho časový harmonogram, personální obsazení, propracovat 

všechny jeho oblasti a promyslet jeho rizika a nástrahy do nejmenších detailů. 

  

                                                 

32  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 62-67. 

33  tamtéž, s. 67 
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Posouzení a schválení 

Projekt je posuzován svými zadavateli už v první fázi, ale v této fázi je posuzován 

řídícím orgánem, který žádost o podporu, včetně všech povinných příloh přijímá a dále 

ji vyhodnotí a analyzuje z hlediska formální a věcné přijatelnosti, přičemž jsou 

zkoumání podrobeny technické, finanční, ekonomické a sociální aspekty projektu a jeho 

dopady. 

Financování 

V případě kladného posouzení projektu je zároveň schváleno jeho financování. 

Součásti rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce dotace povinen při čerpání 

a použití peněžních prostředků dodržet. Poskytnutá dotace je ryze účelová a lze ji použít 

na účel uvedený v rozhodnutí. V této souvislosti je nutné dodržet výši a skladbu 

schválených nákladů. 

Implementace a monitoring 

V této fázi projektového cyklu začínají běžet procesy, které jsme si do projektu 

implementovali. Je potřeba postupovat tak, abychom splnili všechny předem stanovené 

cíle, vyšli s přidělenými finančními prostředky, postupovali v souladu se stanoveným 

harmonogramem a splnili stanované výstupy projektu. K posouzení těchto skutečností 

je potřeba provádět průběžný monitoring projektu, který je mimo jiné také požadován 

zadávacím orgánem, ale i mimo něj je vhodné provádět vlastní monitoring, několika 

stupňovou kontrolu, pravidelné schůze realizačního týmu, atd., aby se zabránilo 

případnému vracení části poskytnutých finančních prostředků. 

Hodnocení 

„Tato fáze hodnotí efektivnost a dopady projektu v konfrontaci s jeho 

stanovenými cíli. V jejím rámci zjišťujeme, zda byly cíle projektu naplněny a výstupy 

tohoto hodnocení ovlivňují naši další činnost týkající se projektu. Chyby a nedostatky 

projektu mohou být dále zpracovány a použity k formulování záměru pro nový 

projekt.“34 

                                                 

34  tamtéž 
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5.6. Příprava projektu pro získání finanční podpory 

Cílem této kapitoly je vysvětlit základní pravidla při podávání návrhu projektu. 

Přestože se projektové žádosti liší v závislosti na dané zemi, typu fondu a programu, je 

možné vysledovat obecné zákonitosti, které jsou pro všechny projekty stejné. Příprava 

projektu de facto spočívá v postupném zodpovídání těchto základních otázek: 

- co? 

- proč? 

- s kým? 

- jak? 

- za kolik? 

„Při přípravě projektu je důležité mít na mysli, že úspěšný a přínosný projekt musí 

vycházet z identifikovaných potřeb cílových skupin a zároveň musí být v souladu 

s danou oblastí podpory OP LZZ, resp. s příslušnou výzvou k předkládání žádostí 

o finanční podporu. Každý žadatel může v rámci OP LZZ připravit, podat i realizovat 

(pokud bude jeho projekt vybrán k podpoře) více různých projektů, i pro jedno kolo 

výzvy. Návrhy projektů však musí být odlišné ve své věcné podstatě nebo musí být 

zaměřené na různé regiony.“35 

 

 
Obrázek 7: schéma příruček pro žadatele OP LZZ 

Zdroj: VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 8. 

 

                                                 

35  VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 25. 
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Ve vlastním zájmu každého žadatele je pečlivě si prostudovat příslušnou příručku 

pro žadatele, ve které lze nalézt všechny podmínky programu a detailní metodiku, podle 

níž se doporučuje při podávání návrhu postupovat. Viz: Obrázek 7: schéma příruček pro 

žadatele OP LZZ 

5.6.1. Záměr projektu 

Záměr projektu je první fází jeho přípravy. Může být výsledkem analýzy či studie, 

které vždy předcházejí zpracovávání žádosti o finanční podporu a které identifikují 

nějaký problém či nedostatek, potřebu nebo zájem, pro jehož řešení či naplnění by byla 

realizace projektu vhodná. Záměr projektů může také vyplynout z mnohaletých 

zkušeností žadatele v konkrétní činnosti, kterou by chtěl zdokonalit nebo díky dotace 

zpřístupnit širší skupině zájemců. 36 

5.6.2. Potřebnost projektu 

„Při formulaci projektu zároveň ověřujeme jeho potřebnost pro řešení aktuální 

situace cílových skupin, pokud tato již není dána a kvantifikována výše zmíněnou 

analýzou či studií, statistikou apod. K ověření dochází pomocí dotazníku nebo přímou 

komunikací s jednotlivými potenciálními účastníky vybrané cílové skupiny.“37 

5.6.3. Vazba projektu na výzvu 

Obsah projektu musí odpovídat zaměření ESF jako celku, zvolené oblasti podpory 

OP LZZ a především příslušné výzvě k předkládání žádostí. Žádost je hodnocena 

evaluační komisí nebo individuálními hodnotiteli podle kvality jejího obsahu, nikoli 

podle počtu stránek. Je proto žádoucí se ke všem bodům formuláře žádosti vyjadřovat 

jasně a stručně, uvádět konkrétní údaje a nikoliv všeobecné fráze, nepoužívat mnoho 

odborných termínu a všechny části projektu mezi sebou provázat tak, aby byly na první 

pohled přehledné a jasné.38 

  

                                                 

36   tamtéž 
37  tamtéž 
38  tamtéž 
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5.6.4. Principy inovativnosti 

„Princip inovativnosti znamená podporu vytváření a prosazování nových nástrojů 

v oblastech rozvoje lidských zdrojů podporovaných z ESF. Prostřednictvím tohoto 

principu je v OP LZZ podporován vývoj a využití inovací, které představují nové, 

netradiční přístupy a řešení využitelná v projektech zaměřených zejména na osoby 

ohrožené sociálním vyloučením či na osoby ze společnosti a trhu práce již vyloučené. 

Financování inovací je opodstatněné především pokud lze předpokládat možnost jejich 

následného šíření a prosazování do široké praxe (tzv. mainstreaming).“39 

Hlavním přínosem principu inovativnosti z hlediska jednotlivých příjemců podpory 

z OP LZZ je možnost výrazně zefektivnit vlastní činnost. Tím může dojít i k vývoji 

nového přístupu. Jeho následné ověření v praxi pak zároveň může, přispět ke zlepšení 

stávajících přístupů uplatňovaných v dané oblasti celou řadou subjektů. 

Mezi typické inovativní výstupy projektů mohou patřit například: 

- Nové formy zaměstnávání umožňující flexibilní rozsah pracovního úvazku či 

pracovní doby,  

- nové metody a postupy zjišťování, zpracování a šíření informací usnadňující 

přístup k zaměstnání,  

- vytvoření sítí organizací, orgánů a osob umožňujících lepší začleňování 

specifických skupin občanů na trh práce,  

- zavádění nových služeb, nové formy celoživotního vzdělávání či nové metody 

a přístupy k podpoře podnikání. 

5.6.5. Oprávněnost žadatele  

„Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP LZZ mohou být jak 

fyzické, tak právnické osoby splňující následující podmínky: 

- sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí 

prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region oprávněný v rámci OP LZZ), 

                                                 

39  tamtéž, s. 27 
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- přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu, žadatel nesmí působit jako 

prostředník.  

Žadatel zároveň musí prokázat schopnost zvládat rozsáhlejší činnosti, odpovídající 

velikosti projektu, na který je finanční podpora požadována (stručná charakteristika 

organizace, zkušenosti žadatele v oblasti zaměření projektu, složení realizačního týmu). 

Přesné vymezení oprávněných žadatelů je uvedeno v každé výzvě k předkládání 

žádostí o finanční podporu z OP LZZ. Podmínky oprávněnosti žadatele jsou 

posuzovány během hodnotícího procesu a musí být splněny k datu podání žádosti.“40 

5.6.6. Rozpočet projektu 

„Rozpočtu je potřeba věnovat velkou pozornost, neboť jen opravdu reálný rozpočet 

umožní v případě schválení projektu financovat činnosti, které žadatel ve svém návrhu 

plánuje. Jelikož neexistuje jednotná forma rozpočtu, která by platila pro všechny typy 

podpor ze strukturálních fondů, je nutné, aby si žadatel zjistil, jaká struktura rozpočtu se 

v jeho případě vyžaduje. Struktura rozpočtu je vždy předdefinována v odpovídající 

elektronické žádosti projektu.“41 Viz: Obrázek 8. OP LZZ má příručku „Metodika 

způsobilých výdajů“ ve které žadatel najde všechny potřebné informace a také 

k jednotlivým výzvám probíhají semináře, na kterých je možnost se dotázat na všechny 

případné nejasnosti.  

Rozpočet projektu uvedený v on-line žádosti Benefit7 je odhadem celkových 

nákladů projektu. Při jeho sestavování je nutné dodržovat případné minimální a 

maximální částky finanční podpory určené ve výzvě k podávání žádostí. Rozpočet 

projektu musí být rozepsán do jednotlivých položek, příp. podpoložek příslušných 

kapitol natolik podrobně, aby z něho bylo zřejmé, jaké přímé náklady jsou v projektu 

plánovány. Projekt, jehož rozpočet přímých nákladů nebude dostatečně podrobný, ztratí 

v rámci věcného hodnocení body a snižuje se tak jeho pravděpodobnost na přijetí. Také 

                                                 

40  tamtéž, s. 29 
41  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 

s. 115. 
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je potřeba si uvědomit, že z veřejných prostředků mohou být financovány pouze 

způsobilé výdaje.42  

 

 
Obrázek 8: vzor struktury projektového rozpočtu 

Zdroj: VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 35 

 

V případě, že bude projekt vybrán k podpoře z OP LZZ, je možné obdržet až 100 % 

způsobilých výdajů na jeho realizaci. Je však třeba počítat s určitými administrativními 

náklady především na začátku a konci realizace projektu, které budou muset žadatelé 

podpory financovat z vlastních zdrojů (jedná se především o aktivity, které nejsou v 
                                                 

42  VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 33. 
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rámci ESF způsobilé – např. financování přípravy projektové žádosti včetně zpracování 

analýzy cílových skupin apod.). 

Pravidla způsobilosti výdajů 43 

Pokud žádáme o finanční prostředky ze strukturálních fondů, je velmi důležité mít 

na paměti tzv. způsobilost, resp. nezpůsobilost výdajů. Ekvivalentem těchto termínů 

jsou výrazy oprávněnost, respektive neoprávněnost nákladů. U jednotlivých opatření 

a programů se vymezení okruhu uznatelných a neuznatelných nákladů liší. Lze je však 

snadno nalézt v prováděcím dokumentu nebo navazujících příručkách pro žadatele. 

Obecně platí, že uznatelné výdaje musí splňovat následující podmínky: 

- Musí být vynaloženy v souladu s cílem opatření operačního programu, 

- musí být doloženy průkaznými účetními doklady, 

- musí být vynaloženy po dobu realizace projektů. 

Osobní náklady 44 

- Pracovní smlouvy - jedná se o vyčíslení všech nákladů zaměstnavatele na danou 

pozici, tj. včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a 

dalších nákladů, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných 

právních předpisů. 

- Jiné osobní náklady - náklady na odměny pracovníkům na projektu. Jedná se o 

odměny za kvalitní práci apod. a jejich vyplacení musí být dostatečně 

zdůvodněno.  

Nákup služeb 45 

Výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za dodržení následujících 

podmínek: 

                                                 

43  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 115-116. 

44  VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 36. 

45  FOLTÝN., PĚCHOUČKOVÁ. Metodika způsobilých výdajů Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 15-16. 
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- Vybrané služby musí přispívat k dosahování předem stanoveného účelu projektu 

a musí být pro projekt nezbytné, 

- výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených 

objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 

60 % způsobilých přímých výdajů projektu, 

- postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se bude řídit zákonem o 

veřejných zakázkách. 

Předmětem nákupu v rámci kapitoly přímých nákladů Služby mohou být zejména: 

- Zpracování analýz, průzkumů, studií, 

- lektorské služby, 

- školení a kurzy pořádané jinými společnostmi, 

- vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD, DVD atd. 

(pozn. nejedná se o nákup původních děl),  

- pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (např. pronájem učebny, 

pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.). 

Přímá podpora  

- „Mzdové příspěvky - náklady na mzdy zaměstnanců za dny, které strávili na 

školení a to až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, 

nejvýše však do částky číselně odpovídající trojnásobku minimální mzdy. 

- Cestovné, ubytování, stravné - cestovní náklady, stravné a náklady na dopravu 

cílové skupiny a cestovní náhrady pro osoby nově začleňované do zaměstnání.  

- Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby - náklady na úhradu nákladů 

spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby např. při účasti osoby pečující o 

ně na školení (po dobu jeho trvání) nebo při nástupu dosud nezaměstnané osoby 

do nového zaměstnání (po dobu max. 6 měsíců).  

- Jiné výše neuvedené náklady - např. Příspěvek na zapracování, který se 

poskytuje zaměstnavateli, pokud přijímá do pracovního poměru uchazeče o 

zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče (dle zákona č. 435/2004 Sb., 
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zákon o zaměstnanosti v platném znění). Poskytuje se maximálně po dobu 3 

měsíců, přičemž může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.“ 46¨ 

5.6.7. Personální zajištění projektu  

Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější části projektového managementu, neboť to 

jsou právě lidé, kdo naplňují cíle projektu. Realizace projektu je velmi pestrá a po všech 

stránkách náročná činnost. Má li být projekt úspěšný, je potřeba sestavit kvalitní 

a zodpovědný realizační tým, jehož velikost a struktura závisí na rozsahu projektu. 

Realizační tým by se měl skládat se specialistů s různými kvalifikacemi, kteří se na 

řízení projektu podílí ve všech jeho fázích. V aplikaci Benefit7 se pozice zařazuje do 

dvou kategorií a to manažerská pozice a administrativní pozice nebo odborný personál. 

Po zvolení jedné z těchto kategorií, se určí název pracovní pozice a podrobně se 

specifikuje její náplň. Výběru realizačního týmu je potřeba věnovat velkou pozornost. 

Velmi důležité je určení osoby, která bude dohlížet na jednotlivé členy a zároveň i na 

celkový průběh projektů. 47 

Stěžejní je zcela jasné rozdělení kompetencí a zodpovědnosti v rámci realizačního 

týmu. Je potřeba, aby každý člen měl jasně stanovené úkoly, které si bude v předem 

daných termínech plnit a znal zcela jasně práci, za niž v projektu zodpovídá. Členové 

týmu musí vědět, jak mezi sebou mohou komunikovat a na koho se obrátit s případnými 

problémy. Jinými slovy je nezbytné, aby mezi jednotlivými členy týmu fungoval 

neustálý proces výměny informací. 

Výdaje za činnost realizačního týmu patří mezi uznatelné náklady a platové 

ohodnocení jednotlivých pozic je usměrněno intervalem minimální a maximální výše 

v každé příslušné výzvě. Pracovní místa vzniklá pro potřeby realizačního týmu se 

nepovažují za vytvořená pracovní místa a proto je nelze započítat do hodnot výsledných 

indikátorů. 

                                                 

46  VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 37. 

47  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 
s. 106. 
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5.6.8. Publicita projektu 48 

Při přípravě projektu je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem budou 

podávány informace o realizaci projektu a jeho výsledcích. V žádosti o finanční 

podporu z OP LZZ je publicitě věnována jedna samostatná část, ve které je potřeba 

popsat aktivity zajišťující publicitu projektu (žadatel např. popisuje, které komunikační 

nástroje využije, jak bude spolupracovat s médii, jak bude poskytovat informace např. 

na webových stránkách apod.). Proč je publicitě věnována pozornost? 

- Veřejnost je informována o projektu, o tom, co zajímavého a užitečného je 

realizováno a jakých výsledků má být dosaženo, 

- dochází k inspirování a motivování ostatních možných předkladatelů k realizaci 

jejich vlastních projektů, 

- poskytuje informace o tom, z čeho jsou aktivity projektu financovány a ukazuje 

tak ostatním, kde je možné finanční prostředky získat, 

- dává určitou záruku kvality účastníkům projektu. 

Při propagaci projektu je příjemce povinen dbát pravidel stanovených v: 

- Manuálu pro publicitu OP LZZ, který stanovuje povinné minimum publicity a 

vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ. 

- Manuálu vizuální identity ESF v ČR, který určuje zásady správného používání 

loga ESF a vlajky EU. 

- Manuálu vizuální identity OP LZZ, který určuje zásady správného používání 

loga OP LZZ. 

V rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ musí příjemce zajistit splnění 

alespoň následujících minimálních požadavků: 

- Dodržování „Povinného minima publicity“, 

- označení školících místností projektu nebo označení všech věcí 

spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity, 

- vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.cz. 

                                                 

48  HANÁKOVÁ., PĚCHOUČKOVÁ, Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 2009. s. 7 
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Povinné minimum publicity OP LZZ zahrnuje: 

- Logo Evropského sociálního fondu, 

- text „Evropský sociální fond“, text může být součástí loga nebo může být 

umístěn samostatně, 

- logo Evropské unie a textu „Evropská unie“, 

- logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 

- prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“, 

- odkaz na oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz. 

 

 
Obrázek 9: loga pro povinné minimum publicity OP LZZ 

Zdroj: HANÁKOVÁ., PĚCHOUČKOVÁ, Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 2009. s. 7 

 

Uvedený výčet představuje minimální povinnou publicitu každého projektu, jejíž 

dodržování bude předmětem kontrol. Nesplnění alespoň minimálních požadavků je 

považováno za závažné nedodržení pravidel publicity a porušení rozpočtové kázně, 

z čehož plyne možnost udělení sankce ve smyslu příslušných ustanovení právního aktu 

o poskytnutí podpory. 

 

5.7. Vyplnění projektové žádosti  OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

Tato kapitola je zaměřena na představení informačního systému Benefit7, který je 

určen především pro žadatele k vyplnění žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU. 

Tato aplikace je uživatelsky velice jednoduchá a pro získání přístupu je potřeba si projít 

registračním procesem. Po přihlášení do aplikace se zobrazí seznam žádostí, které má 

uživatel již rozpracovány, případně odevzdány a také nabídka k zadání nové projektové 

žádosti. Po vytvoření nebo výběru rozpracované žádosti, se objeví kompletní nabídka 

aplikace Benefit7, díky které můžeme projekt editovat, nebo pouze prohlížet, jestliže se 

jedná o projekt, který je již odevzdaný (viz: Obrázek 10). Webová žádost Benefit7 je 

všem uživatelům přístupná na webových stránkách www.eu-zadost.cz. 
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Obrázek 10: aplikace Benefit7 - prohlížení odevzdané žádosti 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 21.05.2010 [cit. 2010-05-21].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz. 

 

5.7.1. Systémové požadavky na softwarové vybavení 

-  „Pro správnou funkci aplikace Benefit7 musí být v internetovém prohlížeči 

zapnut JavaScript. Prohlížeče, které nepodporují JavaScript, lze použít pouze pro 

prohlížení žádostí, nelze však vyloučit problémy s grafikou a formátem 

webových stránek. 

- V internetovém prohlížeči nesmí být nastaveny vlastní styly vzhledu stránek ani 

nesmí být zapnutá žádná nastavení, která jakýmkoliv způsobem mění vzhled 

nebo styly písma. V opačném případě nelze vyloučit problémy s grafikou a 

vzhledem webových stránek.  

- Pro tisk žádostí musí být na počítači nainstalován Adobe Acrobat Reader verze 6 

nebo vyšší.“49 

 

                                                 

49  GAPLOVSKÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Průvodce vyplněním projektové žádosti Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 5. 
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Obrázek 11: systémové požadavky pro spuštění aplikace Benefit7 

Zdroj: GAPLOVDKÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Průvodce vyplněním projektové žádosti Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 5. 

 

5.7.2. Uživatelská tlačítka 

 

 
Obrázek 12: uživatelská tlačítka aplikace Benefit7 

Zdroj: GAPLOVSKÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Průvodce vyplněním projektové žádosti Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 21. 

 

Všechna uživatelská tlačítka plní funkci hodnou svého názvu a ovládaní se neliší od 

jiných internetových aplikací. Nejdůležitější tlačítko je samozřejmě tlačítko uložit 

a doporučuje se ho často využívat, aby nedošlo ke ztrátě zadaných dat. Aplikace se 

automaticky odhlašuje po hodině nečinnosti, přičemž psaní textu do formuláře není jako 

činnost vnímána. Proto by si měl uživatel svou práci vždy průběžně ukládat! Při 

ukládání záznamů nebo použití filtrů se na obrazovce zobrazí oznamovací okno, viz. 

Obrázek 13: pracující aplikace Benefit7. V práci je možné pokračovat až po jeho 

zmizení. 

 

 
Obrázek 13: pracující aplikace Benefit7 

Zdroj: GAPLOVSKÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Průvodce vyplněním projektové žádosti Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 21. 

 

5.7.3. Zadávání jednotlivých kapitol projektu do aplikace Benefit7 

K zadávání dat slouží formuláře jednotlivých kapitol, které mezi sebou mají 

značnou podobnost. V horní části se zobrazují zadané údaje po jejich uložení a pod 

touto tabulkou se nachází uživatelská tlačítka, pod kterými jsou žlutě podbarvená okna 
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sloužící k zadávání dat. Po zadání textu do těchto oken je možné si nechat aplikací 

zkontrolovat pravopis. U některých oken se data vybírají pouze z předdefinované 

nabídky. Na Obrázek 14 např. tlačítko „Výběr typu pozice“. 

 
Obrázek 14: formulář pro vyplnění kapitoly „Realizační tým“ 

Zdroj: GAPLOVSKÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Průvodce vyplněním projektové žádosti Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 45. 

 

5.8. Hodnocení a výběr žádosti 50 

Při výběru projektů jsou dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení 

a nediskriminace. Výsledky výběrů projektů jsou veřejně dostupné na webových 

stránkách zadavatele a výběr projektů probíhá na základě hodnocení návrhu projektu 

vypracovaného žadatelem o finanční podporu. Informace o procesu výběru projektů 

jsou žadatelům podávány elektronicky prostřednictvím zpráv. Žadatel tuto zprávu 

                                                 

50  VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 44-51. 
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obdrží přímo v aplikaci Benefit7 a do své emailové schránky. Hodnocení projektů v 

rámci OP LZZ probíhá ve dvou etapách: 

5.8.1. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti 

Na hodnocení žádostí, které byly předloženy v rámci výzev pro předkládání 

projektů vyhlášených od 15. října 2009 včetně, se použijí následující kritéria: 

Formální kritéria: 

1. Žádost musí být dodána v tištěné podobě v obálce označené dle požadavků 

výzvy a v počtu vyhotovení stanoveném v příslušné výzvě. 

2. Číslování stránek tištěné verze žádosti je kontinuální (nechybí stránky). 

3. Jsou dodány všechny požadované přílohy (povinné i specifické dle příslušné 

výzvy). 

4. Počet listů jednotlivých příloh odpovídá počtu uvedenému v Seznamu příloh. 

5. Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované podpisy 

oprávněných osob. 

Opravitelné jsou 2 chyby ve formálních kritériích. Pokud žadatel udělá v žádosti o 

finanční podporu 3 a více chyb, které jsou hodnocené ve formálních kritériích, je jeho 

žádost z dalšího hodnocení vyřazena. 

Kritéria přijatelnosti 

1. Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři odpovídajícímu 

dané výzvě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolních znaků - 

Hash) shodné. 

2. Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné výzvě 

a má sídlo na území České republiky (v případě právnické osoby) nebo je 

občanem EU s trvalým pobytem a povolením k podnikání vydaným na území 

České republiky (v případě fyzické osoby). 

3. Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském státě EU 

a je oprávněným partnerem dle textu výzvy. 

4. Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy a splňují podmínku územní 

způsobilosti pro OP LZZ. 
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5. Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální dobu stanovenou 

ve výzvě s tím, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 

30. 6. 2015. 

6. Požadovaný objem finanční podpory je v rozmezí stanoveném ve výzvě. 

7. Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy. 

8. Vyčíslení nepřímých nákladů odpovídá podílu stanovenému v příslušné výzvě. 

9. Podpora z OP LZZ ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé skupiny 

výdajů stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou. 

10. Požadovaná veřejná podpora, příp. podpora de minimis respektuje podmínky 

a limity stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou. 

Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná. Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční 

podporu chybu v náležitostech, které jsou hodnocené v kritériích přijatelnosti, je jeho 

žádost z dalšího hodnocení vyřazena. 

Hodnocení přijatelnosti je spolu s formálním hodnocením ukončeno nejpozději do 

30 dnů od uzávěrky příjmu žádostí v případě uzavřených výzev. V případě, že žádost 

splňuje všechna kritéria pro formální hodnocení a kritéria přijatelnosti postupuje do 

věcného hodnocení. 

5.8.2. Věcné hodnocení 

Pro věcné hodnocení projektů je stanoven soubor obecných kritérií a subkritérií se 

stanoveným maximálním počtem 100 bodů – viz: Obrázek 15. Za specifická kritéria 

upřesněná ve výzvách lze obdržet navíc ještě 25 bodů, z čehož plyne, že celkem může 

projekt v rámci věcného hodnocení obdržet maximálně 125 bodů. Projekt může být 

doporučen k financování pouze tehdy, získá-li ve věcném hodnocení za obecná kritéria 

minimálně 65 bodů. Věcné hodnocení je ukončeno nejpozději do 60 dní od registrace 

žádosti a vyhlašovatel je povinen informovat žadatele. 
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Obrázek 15: tabulka kritérií v ěcného hodnocení OP LZZ včetně váhy 

Zdroj: VAŇUROVÁ., PĚCHOUČKOVÁ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2009. s. 47. 

 

5.8.3. Výběr projektu / Vy řazení projektu 

Výběrová komise (VK) projednává projekty doporučené v rámci věcného 

hodnocení k financování z OP LZZ. Jako podklad pro výběrovou komisi slouží tabulka 

s přehledem doporučených projektů, které jsou řazeny dle počtu dosažených bodů (výše 

dosažených bodů určuje pořadí projednávaných projektů). VK přiděluje finanční 

prostředky z OP LZZ na grantové projekty až do vyčerpání alokovaných prostředků pro 

dané kolo výzvy (danou výzvu). 
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6. Analýza řešeného problému  

Současný stav poskytování vzdělávacích aktivit pro veřejnost je výrazně ovlivněn 

ekonomickou krizí, kdy stát ani podnikatelské subjekty nedisponují dostatečným 

množstvím finančních prostředků. Na jedné straně je méně peněz na vzdělávání, ale na 

straně druhé jsou lidé více motivováni učit se, protože jsou nuceni přehodnotit svou 

současnou pozici na trhu práce. 

Poptávka veřejnosti po vzdělávacích kurzech se v důsledku úsporných opatření 

rapidně snížila. Rovněž nabídka rekvalifikací a dalších typů vzdělávání, které jsou 

organizovány úřady práce, byla omezena, a to tak, že byla prodloužena jejich periodika 

a zároveň došlo k zavedení výběrových řízení pro pořadatele těchto kurzů.  

Právě proto se jako maximálně výhodné jeví získávání finančních prostředků 

z fondů EU, které je schopno potenciálnímu zájemci o vzdělání tuto aktivitu zajistit bez 

vynaložení jeho vlastních peněžních prostředků. 

 

6.1.  Charakteristika společnosti 

Společnost EDLiT s.r.o. působí v oblasti vzdělávání, rekvalifikací a rozvoje 

lidských zdrojů. Nabízí a realizujeme především rekvalifikační a poradenské programy 

pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kde úzce spolupracujeme s úřady práce, dále: 

- re/kvalifikační programy pro pracovníky v sociálních službách, 

- zakázkové školící programy pro firemní klientelu,  

- překladatelské služby, 

- odborné semináře, zohledňující legislativní změny.  

Společnost EDLiT s.r.o. je akreditovaným vzdělávacím zařízením Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a akreditovanou 

institucí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V letech 2000-2004 společnost 

fungovala jako fyzická osoba PhDr. Jarmila Vrátná - EDLiT, jazyková a vzdělávací 

agentura. V roce 2004 došlo k transformaci firmy na společnost s ručením omezeným - 

EDLiT s.r.o. Společnost EDLiT s.r.o. má také uzavřenou smlouvu o spolupráci s 

Ostravskou univerzitou a je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých. 
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Za období od roku 2000 do 2009 tato vzdělávací společnost zrealizovala celkem 56 

re/kvalifikačních kurzů s celkovým počtem 726 osob a 48 motivačních kurzů a 

programů s celkovým počtem 558 osob. 

Za dobu činnosti získala bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání různých cílových 

skupin (osoby v předdůchodovém věku, ženy vracející se na trh práce po mateřské 

dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, 

osoby nad 50 let). Po ukončení vzdělávacích aktivit pro výše uvedené cílové skupiny 

byla úspěšnost vzhledem k následnému pracovnímu umístění účastníků na trh práce cca 

65%. Celkový počet klientů za období fungování firmy - cca 3 000. 

V současné době (březen 2010) úspěšně realizujeme dva projekty z OP LZZ - 

prvním je projekt Rovné šance (název globálního grantu: Rovné příležitosti žen a mužů 

na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života). Realizace druhého projektu s 

názvem Šance pro vás (název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin 

na trh práce). 

 

6.2. Možnosti financování vzdělávacích aktivit 

6.2.1. Financování účastníky  

Nabízené vzdělávací aktivity společnosti EDLiT s.r.o. jsou inzerovány 

v regionálních týdenících, regionální kabelové televizi a na webových stránkách 

společnosti. Potencionální zájemci o danou vzdělávací aktivitu se přihlásí a na své 

vlastní náklady si tuto aktivitu uhradí. Dalo by se zde zařadit také firemní vzdělávání, 

kdy zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytuje možnost zvyšovat si jeho kvalifikaci, 

nebo se pravidelně školit v problematice, která je nezbytná pro vykonávání dané 

profese. 

V současné době je toto vzdělávání silně utlumeno stále trvající ekonomickou krizí. 

Zaměstnavatelé se potýkají s nedostatkem finančních prostředků a snaží se snižovat 

náklady. Toto snižování se promítá i do firemního vzdělávaní, ale řešení otázky 

správnosti tohoto postupu není cílem této práce.  
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6.2.2. Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

Jsou poskytovány úřady práce, které uplatňují aktivní politikou nezaměstnanosti. 

Nabídka těchto vzdělávacích programů je především zaměřena do oblasti profesního 

vzdělávání a proto nemusí uspokojovat potřeby všech klientů úřadů práce. 

Současný systém zajišťování rekvalifikačních a jiných vzdělávacích programů je 

založen na výběrových řízeních, kdy vzdělávací agentury předkládají své nabídky na 

zajištění vzdělávacích aktivit, a tyto nabídky jsou pak na základě nejnižší ceny 

a efektivnosti ohodnoceny. S ohledem na tato kritéria je sestaven pořadník, kdy 

společnost s nejvýhodnější nabídkou získává zakázku na poskytování daných služeb pro 

období následujících dvou let. Získat takovouto zakázku je v silné konkurenci ostatních 

firem značně náročné a nutí tak vzdělávací společnosti k nastavování rozpočtu 

nabízených služeb na co nejnižší možnou hranici, což jednak nevede k požadovaným 

ziskům a zároveň může vést ke snižování kvality služeb. 

„Ú řad práce zabezpečuje rekvalifikaci na základě dohody mezi úřadem práce a 

uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění 

na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může 

mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s 

rekvalifikací. Rekvalifikaci může provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací 

nebo zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací programy.“51 

6.2.3. Vzdělávací programy Ministerstva práce a sociálních věcí 

„Projekt Vzdělávejte se!, je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku 

celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit 

výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou 

zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své 

zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v 

důsledku krize.“52  

                                                 

51  VÍT, J. Portal.mpsv.cz : Zaměstnanost [online]. 2010. Rekvalifikace a poradenské činnosti. 
52  VÍT, K. Portal.mpsv.cz : Zaměstnanost [online]. 2010. Projekt: „Vzdělávejte se!“. 
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Tyto programy se snaží pomoci firmám přečkat nepříznivou situaci na trhu, ale 

vzhledem k nastavené administrativní náročnosti a s tím spojenou délkou přípravy 

nejsou tyto projekty efektivně využívány a realizovány. 

6.2.4. Získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu 

Tato problematika již byla podrobně popsána v kapitole 5.6 - Příprava projektu pro 

získání finanční podpory. 

 

6.3. Vypracování a schvalování projektové žádosti 

6.3.1. Administrativní náro čnost projektového cyklu 

Od první myšlenky až po realizaci projektu může uběhnout doba až jednoho roku. I 

když žadatel přesně ví, co by chtěl v projektu realizovat a jakých cílů by chtěl 

dosáhnout, tak přesná formulace představ vpisovaná do žádosti (např. aplikace 

Benefit7), muže trvat i pár měsíců. Je to způsobeno množstvím materiálu, které je 

potřeba nastudovat, než se začne projektová žádost zpracovávat. Je důležité, aby se 

žadatel nedopustil formální nebo věcné chyby a jeho žádost tím ztratila možnost dostat 

se před výběrovou komisi. V některých kapitolách projektové žádosti je těžké se 

zorientovat i přes poměrně dobře zpracované manuály řídících orgánu jednotlivých 

Operačních programů a je potřeba mnoho problémů konzultovat s pověřenými 

pracovníky, těchto programů. Nutno ovšem zdůraznit, že tato komunikaci je na velice 

dobré úrovni. 

Celková výše požadovaných finančních prostředků od jednotlivých žadatelů je ve 

většině případů vyšší, než finanční prostředky přidělené pro danou výzvu. Z toho plyne, 

že i když je projekt dobře zpracovaný, nemusí být výběrovou komisí vybrán pro 

finanční podporu. 

Dalo by se říci, že celý proces vypracovávání žádosti je poměrně dosti složitá 

záležitost a žadatel, který nemá žádné předchozí zkušenosti s touto problematikou, bude 

čelit řadě problémů, než se dostane k úspěšné realizaci své žádosti. Je ale pravdou, že se 

situace v čerpání těchto prostředků z fondů EU, v porovnání s předchozím 

programovým obdobím let 2004-2006, výrazně zlepšila. 
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6.3.2. Pravděpodobnost úspěchu projektu 

Na následujících obrázcích je zobrazena ukázka výsledků výzvy č. 26, které se 

účastnila i společnost EDLiT s.r.o. Způsob hodnocení a výběr žádosti byl popsán 

v kapitole 5.8.  

Na Obrázek 16 lze vidět, že celková výše podpory na tuto výzvu činila 405 mil. Kč 

a celková výše požadovaných prostředků byla ve výši 2 150 mil. Kč. Obrázek 17 

ukazuje, že 298 žádostí z celkového počtu 505 neprošlo věcným hodnocením. Výběrová 

komise ze zbylých 207 projektů projednala 149 a konečný počet vybraných projektů byl 

110 viz. Obrázek 19. 

 
Obrázek 16: obecné informace o výzvě 

Zdroj: ESF v ČR [online]. 15.05.2009 [cit. 2010-05-20]. Dokument ke stažení. 
Dostupné z: http://www.esfcr.cz/file/7399. 

 
 

 
Obrázek 17: hodnocení formální, přijatelnosti a věcné 

Zdroj: tamtéž 
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Obrázek 18: zasedání výběrové komise 

Zdroj: tamtéž 
 
 

 
Obrázek 19: vybrané projekty 

Zdroj: tamtéž 
 
 

6.4. Přínosy získání finančních prostředků z ESF 

Mezi hlavní přínosy získání finanční podpory patří záruka stabilních příjmů po 

dobu trvání projektu pro zaměstnance společnosti, kteří jsou součásti realizačního týmu 

projektu a rovněž možnost vytvoření vzdělávacího programu podle představ žadatele o 

podporu. Výše platů a velikosti úvazku pro členy realizačního týmu jsou stanoveny 

příslušnou výzvou. Výzva č. 56 má stanovené hodnoty, které jsou zachycené na 

Obrázek 20. 

 

 
Obrázek 20: obvyklé mzdy/platy pro období 2009-2010 

Zdroj: TRLIČÍKOVÁ, M.  Obvyklé mzdy/platy pro období 2009-2010. 2009. 
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Dalším neméně významným přínosem zejména z pohledu snižování nákladů, ale 

i budoucího rozvoje společnosti je možnost vybavení se neodpisovaným hmotným 

i nehmotným majetkem, se kterým může společnost po skončení projektu volně 

nakládat. Stanovené ceny těchto položek pro výzvu číslo 56 jsou na Obrázek 21 

 

 
Obrázek 21: obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010 

Zdroj: TRLIČÍKOVÁ, M.  Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010. 2009. 
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7. Návrh řešení problému 

V této kapitole je představena část projektové žádosti Perspektiva, která reagovala 

na výzvu č. 56 Operačního programu Lidské zdroje a nezaměstnanost a je tady 

předkládána tak, jak byla psána do aplikace Benefit7. 

7.1. Základní informace o projektu 

7.1.1. Identifikace výzvy  

- Číslo výzvy: 56 

- Název výzvy: Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti 

podpory 3.3 

- Celková částka pro tuto výzvu: 416 220 901,- Kč 

7.1.2. Identifikace žadatele 

- Název žadatele: EDLiT s.r.o. 

- Právní forma: Společnost s.r.o. 

- Typ žadatele: Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 

7.1.3. Identifikace projektu 

- Název projektu: Perspektiva 

- Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 01. 03. 2011 

- Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 28. 02. 2013 

- Doba trvání v měsících: 24 

7.1.4. Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním 

vyloučením a na odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení 

se na trhu práce. 

Rovněž si klade za cíl vytvořit propojený systém poradenství, zvýšení počítačové 

gramotnosti, profesního školení, práce se zaměstnavateli, umístění části úspěšných 

absolventů na pracovní místo na zkoušku (na 3 měsíce). 
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Do projektu bude zařazeno celkem 60 osob (2 skup. á 30 osob), cílem je, aby min. 

48 osob úspěšně absolvovalo poradenské a další určené aktivity, vybranou rekvalifikaci 

a min. 30 osob (50%) nastoupilo na práci na zkoušku. 

Těchto cílů dosáhneme: 

- motivačními programy 

- individuálním poradenstvím 

- bilanční diagnostikou 

- na praxi zaměřeným PC kurzem 

- zvyšováním profesní kvalifikace za pomoci různorodých kvalifikačních kurzů 

(všeobecný sanitář, kurzy svařování, profesní způsobilost řidičů, obsluha 

motovozíku, kosmetické práce, manikúra, pedikúra a nehtová modeláž) 

- umístěním části úspěšných absolventů vybrané rekvalifikace na pracovní místa 

na zkoušku (pracovní místo bude mít přímou vazbu na konkrétní rekvalifikaci) 

Další aktivity projektu: 

- seminář - zvýšení finanční gramotnosti 

- seminář z pracovněprávní problematiky 

- seminář ekologický 

- seminář - time managementu 

- seminář - řešení konfliktů 

V projektu bude dbáno na komplexní přístup a vzájemnou provázanost aktivit. 

Obsah projektu a nabídka rekvalifikačních kurzů byla vytvořena podle současných 

požadavků trhu práce v Moravskoslezském regionu, požadavků zaměstnavatelů, studií, 

zaměřených na problémy absolventů a osob starších 50 let (z hlediska zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti) a ze statistik Úřadu práce (dále ÚP) ve Frýdku - Místku. 

Plánované aktivity bude realizovat tým žadatele a externí profesionální lektoři. 
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7.2. Popis projektu 

7.2.1. Charakteristika hlavních cílů projektu: 

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního souboru úzce provázaných 

aktivit směřujících ke zvýšení uplatnění cílových skupin na trhu práce a potažmo i ve 

společnosti. 

Klíčovým cílem je vytvoření propojeného systému poradenství, rekvalifikace, 

profesního školení a práce se zaměstnavateli (zajištění pracovních míst na zkoušku), 

který přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti vybraných cílových skupin. 

U cílových skupin chceme usilovat o: 

- zvýšení sebevědomí 

- zvýšení povědomí o možnostech na trhu práce a jak se na tomto trhu pohybovat 

- posílení pocitu zodpovědnosti za sebe sama 

- vypěstování si návyku nutnosti celoživotního vzdělávání 

- umožnění přístupu na trh práce 

Do projektu bude zařazeno celkem 60 účastníků, první běh čítající cca 30 osob 

bude probíhat v Třinci, druhý pak ve Frýdku - Místku. 

7.2.2. Zdůvodnění potřebnosti projektu: 

Z čeho projekt vychází? 

Za prvé projekt vychází ze statistik ÚP ve Frýdku Místku, které poukazují na námi 

vybrané skupiny jako na jedny z nejohroženějších, při snaze o získání zaměstnaní. A za 

druhé jsou neméně významné dlouhodobé studie zaměřené na absolventy, na současný 

trh práce, na ekonomickou situaci země a na požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci, 

schopnosti a dovednosti uchazeče o zaměstnání.  

Situace na trhu práce v okr. Frýdek - Místek je v současné době taková, že výrazně 

narostl počet nezaměstnaných absolventů (oproti r. 2008 nárůst o 62%!). Absolventi 

škol, případně mladí lidé bez kvalifikace jsou znevýhodněni nedostatkem praxe, 

chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. 
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Také uchazeči ve věku nad 50 let tvoří v našem okrese víc jak 30% všech 

nezaměstnaných. V rámci organizačních opatření jsou zpravidla osoby nad 50 let věku, 

navíc při absenci patřičné odbornosti, uvolňovány nejčastěji. 

Projekt také vychází z Národního akčního plánu sociálního začleňování s akcentem 

na prioritní cíl - posílení integrace osob sociálně vyloučených nebo ohrožených 

sociálním vyloučením. Bude realizován ve městech Třinec a Frýdek - Místek, tedy v 

oblastech, které mají jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR. A právě dlouhodobá 

nezaměstnanost je jedním z velmi podstatných faktorů, které se podílejí na ohrožení 

cílových skupin. 

Na co se projekt zaměřuje? 

Tento projekt se zaměřuje na zvýšení požadované připravenosti pro praxi. Jeho 

cílem je podpořit jak znalosti aplikované pro praxi, tak klíčové dovednosti. 

Jako velmi přínosné se rovněž jeví mezigenerační setkávání mezi absolventy a 

ostatními účastníky projektu (i z tohoto důvodu byly zvoleny dvě níže uvedené cílové 

skupiny), začlenění do nového kolektivu a nutnost pravidelně vyvíjet aktivitu. 

Proč je projekt potřebný? 

Projekt je potřebný z důvodu absence komplexních školicích programů, které by 

pomohly nezaměstnaným nejen se změnou či rozšířením jejich profesní kvalifikace, ale 

poskytly i další důležité poradenství a vzdělání, které by jim pomohlo uplatnit se na trhu 

práce. 

7.2.3. Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu: 

Nezajištění odborného personálu (lektoři, konzultanti) 

Toto riziko je eliminováno tím, že již nyní žadatel disponuje potřebným týmem 

kvalifikovaných odborníků (spolupráce s cca 140 odborníky, kteří splňují veškeré 

požadavky týkající se odbornosti i praktických zkušenosti, které získali v průběhu 

praxe). 
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Nevyhovující technické zajištění projektu a splnění termínů jednotlivých etap 
projektů  

Pravděpodobnost vyvstání toho problému je významně snížena dlouholetou 

zkušeností s organizací vzdělávacích aktivit. V současné době společnost úspěšně 

realizuje 2 projekty z OP LZZ. 

Marketingová rizika projektu 

Analýza poptávky - za pomoci statistik úřadů práce, požadavků zaměstnavatelů a 

dlouhodobých studií zaměřených na absolventy a osoby na 50 let věku byl proveden 

předběžný průzkum o velikosti daných cílových skupin a o potřebnosti nabízených 

vzdělávacích aktivit. Při naplňování kurzů budou využity vynikající mnohaleté 

zkušenosti ve spolupráci s Úřadem práce ve Frýdku – Místku a jeho pobočkami.  

Nedostatečný marketing projektu - propagace bude zajištěna pomocí webových 

stránek společnosti, inzerce v regionálních týdenících a rovněž osobním oslovením 

cílových skupin (prezentacemi)  

Legislativní rizika projektu 

Politická nestabilita v České republice, stejně jako změna platných zákonů 

a vyhlášek - změny zákonů a vyhlášek budou sledovány a v případě potřeby na ně bude 

patřičně reagováno. 

Nezajištění stanoveného počtu míst na zkoušku 

O eliminaci tohoto rizika vypovídá současná schopnost firmy komunikovat se 

zaměstnavateli v regionu. Pravdou je, že v současné době hospodářské krize bude 

umisťování účastníků na jednotlivá pracoviště obtížnější. 

7.2.4. Inovativnost projektu: 

Projekt bude inovativní především v tom, že bude představovat komplexní ucelený 

soubor vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit, které by ve finální fázi 

měly přispět k rychlejšímu návratu cílových skupin na trh práce. 

Na rozdíl od běžných nabídek vzdělávání, resp. rekvalifikací, budou účastníkům, 

před získáním nové kvalifikace, rovněž nabídnuty motivační a počítačové kurzy, 
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individuální přístup a poradenství, včetně bilanční diagnostiky, a především pro 

min. 50% účastníků bude po jejich konkrétních vzdělávacích aktivitách zajištěna práce 

na zkoušku u vybraných zaměstnavatelů, po dobu 3 měsíců. U řady snaživých a 

schopných účastníků se předpokládá, že v daných organizacích, kde práci na zkoušku 

absolvují, zůstanou i po uplynutí výše zmíněné tříměsíční zkušební doby.  

Inovace projektu bude také spočívat v komunikaci se zaměstnavateli v regionu, 

kteří budou seznámeni s projektem a především s možností získat na zkoušku (s dotací 

na mzdové příspěvky) nové rekvalifikované zaměstnance s potřebnými kompetencemi. 

Vzhledem k tomu, že společnost disponuje bohatými zkušenostmi se spoluprací se 

zaměstnavateli, které získala v průběhu minulých let, realizací řady motivačních 

programů s praxí, kdy  pro účastníky různých cílových skupin vyhledávala vhodné 

praxe u potencionálních zaměstnavatelů, by tento krok inovace nemusel být příliš 

obtížný Většina klientů totiž v současnosti pracuje. 

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody: 

- mzdové příspěvky v rámci práce na zkoušku 

- stravné, za každý den účasti na vzdělávání ve výši 60,- Kč na den ve formě 

stravenek 

- jízdné, z místa bydliště do místa konání kurzu a zpět na základě předložených 

jízdenek (cesta osobním automobilem proplácena nebude) 

- jiné nezbytné náklady cílových skupin pro realizování aktivit projektu (lékařská 

potvrzení a vyšetření, očkování proti vir. hepatitidě typu B, pomůcky pro kurzy 

atd.) 

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: 

Vzděláváním dospělých a rozvojem lidských zdrojů se agentura EDLiT s.r.o. 

zabývá již dlouhou dobu, proto i po ukončení celého projektu bude v této činnosti 

pokračovat. I nadále bude spolupracovat s úřady práce v Moravskoslezském kraji, 

monitorovat trh práce, jeho potřeby a požadavky a na základě toho realizovat obdobné 

vzdělávací či rekvalifikační aktivity a motivační programy pro různé cílové skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené. 
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7.3. Klí čové aktivity 

V této kapitole jsou ukázány klíčové aktivity, které byly navržené do projektu 

Perspektiva. Tyto aktivity můžete vidět na Obrázek 22 a pro ukázku možného popisu 

klíčové aktivity v projektu, byla vybrána aktivita číslo 13. U většiny aktivit byl dodržen 

následující obsah:  

- Současná situace v oboru, kde byla snaha zachytit problémy, které by měla 

klíčová aktivita řešit, 

- obsah klíčové aktivity, který blíže specifikuje její náplň, 

- vstupní požadavky, které lépe definují možného kandidáta s cílové skupiny, 

- a v poslední řadě vyjádření výstupů. 

 

 
Obrázek 22: klíčové aktivity projektu Perspektiva v aplikaci Benefit7 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz.53 

                                                 

53 Prohlížet odevzdaný projekt Perspektiva v aplikaci Benefit7 je možné pouze po přihlášení.  
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Popis realizace klíčových aktivit: 

- Číslo aktivity: 13 

- Název klíčové aktivity: Profesní vzdělávání 5 - Profesní způsobilost řidiče 

Současná situace v oboru: 

Podniky stále nechtějí nabírat nové lidi, ale doprava se stává výjimkou. Problém 

s dlouhodobým nedostatkem řidičů se ještě prohloubil s novelou zákona 247/2000 Sb. 

a zavedením tzv. vstupního (profesního) školení v rozsahu 140, respektive 280 hodin. 

Stále totiž zůstává nedořešeno financování těchto školení a role učňovského školství 

v přípravě řidičů profesionálů. V době krize je tento problém sice poněkud utlumen, 

avšak s oživením ekonomiky bude poptávka po řidičích opět narůstat. 

Cílem je tedy nabídnout některým účastníkům projektu rozšíření jejich řidičské 

kvalifikace o výše zmíněné profesní školení, které jím umožní využívat řidičské 

oprávnění v pracovně právním poměru a tím zvýší jejich šanci získat nové zaměstnání. 

Pro celkem 12 účastníků projektu bude připravena možnost získání profesní 

způsobilosti řidičů pro skupinu C, C+E, D. 

Součástí výuky je kromě teorie i praktická jízda na příslušném vozidle. 

Obsah: 

Rozsah a náplň kurzu je upravena zákonem 374/2007 Sb. a vyhláškou 361/2009 Sb. 

Společnost se již seznámila s podmínkami získání akreditace k profesnímu školení 

řidičů, také již navázala spolupráci s kvalifikovanými lektory a po případném schválení 

tohoto projektu k financování požádá o získání akreditace. 

Vstupní požadavky: 

- - věk min. 21 let 

- - ŘP na příslušnou skupinu 

- - dopravně - psychologické vyšetření  

Kurz je zakončen zákonem stanovenou zkouškou (teoretickou a praktickou). 

Uchazečům, kteří absolvují kurz, bude v rámci přímé podpory proplacena závěrečná 
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zkouška, poplatek za vydání profesního průkazu a uhrazeno dopravně - psychologické 

vyšetření. 

V každém běhu projektu bude proškoleno2 x 6 osob. Výuka bude probíhat v 

pronajatých učebnách (Třinec + Frýdek - Místek). 

 

7.4. Cílové skupiny 

Do projektu perspektiva byly vybrány v návaznosti na výzvu č. 56 dvě cílové 

skupiny, a to: 

- Fyzické osoby starší 50 let 

- Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 

kvalifikace 

V Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost je potřeba důkladně popsat 

vazbu aktivit na potřeby cílové skupiny a jak bude tato cílová skupina v projektu 

zapojena. V následujícím textu je ukázka možného popisu cílové skupiny, která se snaží 

výstižně zachytit skupinu Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace 

nebo s nízkou úrovní kvalifikace. 

Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny 

Počáteční kvalita nastupující pracovní síly je výrazně determinována vzdělávacím 

systémem. Tato kvalita spočívá především ve vybavenosti absolventů potřebnými 

znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, ale také v jejich připravenosti plnohodnotně se 

začlenit do pracovního procesu a dále se vzdělávat. Pro usnadnění přechodu absolventů 

ze školy na trh práce je tudíž důležité, aby jejich schopnosti, dovednosti a znalosti co 

možná nejvíce korespondovaly s požadavky zaměstnavatelů a aby byla zajištěna 

schopnost pružně reagovat na současné i budoucí potřeby trhu práce. Potřebu reformy v 

oblasti přípravy mladých lidí podporuje většina výzkumů, které byly v této oblasti 

provedeny. 

Motivačními programy a poradenstvím pomůžeme vybudovat schopnost reálné 

sebereflexe (zhodnocení vlastních předpokladů, zájmů, očekávání) ve vztahu 

k podmínkám vzdělávání a práce, schopnost vyhledávat a posuzovat nové pracovní 
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příležitosti v kontextu českého i evropského trhu práce a reagovat na ně optimálním 

způsobem, schopnost prezentace na trhu práce, rozumět potřebě celoživotní flexibility 

a celoživotního učení atd..  

V projektu tato cílová skupina také absolvuje kurz PC dovedností pro praxi 

a několik odborných seminářů, které jsou velmi potřebné. V kontextu přípravy na vstup 

do světa práce jde např. o práci s informacemi, ale také schopnost diskutovat, 

formulovat a obhajovat své názory a postoje, pracovat v týmu, podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

prezentovat informace vhodným způsobem s ohledem na uživatele atd. 

Jednou z hlavních činností během realizace projektu bude pro účastníky možnost 

výběrů jednoho z nabízených rekvalifikačních kurzů, ať už pro rozšíření jejich současné 

kvalifikace nebo pro získání kvalifikace nové. Umístěním na práci na zkoušku získají 

absolventi tolik potřebnou praxi, která jim většinou schází.  

Popis a způsob zapojení cílové skupiny 

Na konci září 2009 bylo na úřadech práce evidováno 19 128 nezaměstnaných 

absolventů středních škol, tedy o cca 5 000 více než v září 2008. Přitom počet volných 

míst vhodných i pro absolventy prudce klesl z více než 21 000 na podzim 2008 na cca 4 

500 v říjnu 2009. Lidí se základním vzděláním hledajících práci přibylo o 29%. 

Absolventi škol proto musejí počítat s tím, že nalézt zaměstnání bude značně obtížné 

Národní ústav odborného vzdělávání to zjistil v analýze věnované absolventům škol. 

V souvislosti s nárůstem nezaměstnanosti je často kladena otázka, jak by měli být 

absolventi připraveni, aby se co nejlépe dokázali vyrovnat se změněnou situací na trhu 

práce. Studenti by měli být obeznámeni s tím, že se bude stále měnit perspektivnost 

jednotlivých oborů i používané technologie. Absolventi by proto měli být na tuto situaci 

připraveni, měli by být flexibilní a přitom samostatní, umět komunikovat, pracovat 

s informacemi, s výpočetní technikou, měli by mít také jazykové znalosti a hlavně by 

měli být ochotni dále se učit. 

Potřebu reformy v oblasti přípravy mladých lidí podporuje většina výzkumů, které 

byly v této oblasti provedeny, proto hlavním cílem tohoto projektu je těmto mladým 
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lidem poskytnout komplexní program vzdělávaní, rekvalifikace, poradenství, motivace 

a získání praxe pomocí pracovního místa na zkoušku po dobu 3 měsíců, s dotací na 

mzdové náklady.  

Citlivým individuálním přístupem se budeme snažit docílit aktivního zapojení 

účastníků do projektu a za pomoci pravidelných konzultací budou mít účastníci možnost 

řešit své problémy. 

Aktivity, které uchazečům nabízíme, by měly poskytnout možnost naučit se 

všechny klíčové dovednosti, které požadují zaměstnavatelé na současném trhu práce. 

Zvýšení kvalifikace dosáhneme nabízenými semináři, kurzy a rekvalifikacemi, které 

jsme vybrali podle studií o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, inzercí volných 

pracovních míst, statistik Úřadu práce ve Frýdku - Místku a jeho poboček. 

 

7.5. Realizační tým 

Důležitost realizačního týmu projektu byla popsána v kapitole 5.6.7 (Personální 

zajištění projektu). Postup zadávání jednotlivých členů realizačního týmu pomocí 

aplikace Benefit7, můžete vidět na Obrázek 24. V prvním kroku je potřeba zvolit typ 

pozice, kde se nabízejí dvě možnosti, kterými jsou buď Manažerská a administrativní 

pozice, nebo Odborná pozice. V druhém kroku se určí název pozice a podrobně se 

specifikuje pracovní náplň na této pozici. Posledním krokem je zvolení typu pracovního 

poměru, výše úvazku a finanční ohodnocení, které je usměrněno výzvou a je potřeba 

zvolit hodnotu dle stanoveného intervalu. Přehled všech pracovních pozic stanovených 

pro projekt Perspektiva lze vidět na Obrázek 23. Finanční ohodnocení pracovních pozic 

v projektu Perspektiva zde není uváděno. Pro ukázku možného popisu pracovní pozice 

byla vybrána pozice Projektového manažera. 
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Obrázek 23: přehled pracovních pozic v projektu Perspektiva 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 

 

 
Obrázek 24: zadávání členů projektového týmu v aplikace Benefit7 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 

 

Popis pozice Projektového manažera v projektu: 

Příprava a organizace projektu, sestavení projektového týmu, vytvoření kvalitního 

organizačně-technického zázemí, vytvoření řídící struktury, zpracování detailního plánu 
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projektu, zajištění komunikačního systému, výběr vhodných lektorů, podíl na propagaci 

a publicitě projektu, prezentace projektu pro zájemce a jednání s úřady práce, výběr 

klientů v souladu s výzvou, organizace a výběr dodavatelů služeb, zajištění souladu 

činností dle harmonogramu projektu, řízení a monitoring po celou dobu trvání projektu, 

kontrola nad finančním řízením projektu a nad účelností vynaložených prostředků, 

vedení porad, účast na kontrolách projektu, podíl na vyhodnocení projektu, komunikace 

s poskytovatelem podpory, podíl na zpracování monitorovacích zpráv a závěrečné 

zprávy, jednání se zaměstnavateli - informace o projektu a vysvětlení možnosti získat 

nové zaměstnance z řad účastníků projektu.  

 

7.6. Harmonogram realizace 

Harmonogram realizace projektu se vytváří v aplikaci Benefit7 tak, že se ze 

seznamu nadefinovaných klíčových aktivit (viz kapitola 7.3) vybere jedna a k ní se 

následně určí, ve kterých měsících daného roku realizace bude probíhat. Pro ukázku byl 

vybrán první rok realizace projektu 2011 a jeho harmonogram lze vidět na Obrázek 25. 

 

 
Obrázek 25: ukázka harmonogramu vytvořeného v aplikaci Benefit7 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 
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7.7. Rozpočet projektu 

Obrázek 26 zachycuje celkové osobní náklady. Případná realizace projektu by 

znamenala vytvoření tří nových pracovních míst přímo ve společnosti nebo přiřazení 

pracovního úvazku na projektu některému ze současných zaměstnanců. Celková výše 

finančních prostředků na pozice Projektový manažer, koordinátor projektu a 

administrátor projektu jsou vyčísleny na hodnotu 1 215 684 Kč. 

Obrázek 27 zobrazuje položky majetku nezbytného pro zajištění chodu projektu. 

Obrázek 28 zachycuje položky, které si budou muset účastníci projektu proplatit, 

aby mohli absolvovat klíčové aktivity. Tyto finanční prostředky jim budou na základě 

předložených prokazatelných účetních dokladů vráceny, a proto je potřeba na tyto 

položky myslet při sestavování rozpočtu. 

 

 
Obrázek 26: osobní náklady 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 
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Obrázek 27: zadání položek Zařízení a vybavení do aplikace Benefit7 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 

 
 

 
Obrázek 28: jiné, výše neuvedené náklady 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 

 

7.8. Hodnoty indikátor ů 

Tabulka na Obrázek 29 zobrazuje celkový počet podpořených osob, jejichž hodnota 

činí 60 a také počet úspěšných absolventů kurzů. Jedná se o osoby, které ukončily kurz 

způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, osvědčení, 

úspěšně absolvovaly závěrečný test). Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je 

započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem. 
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Obrázek 29: tabulka hodnot indikátorů v aplikaci Benefit7 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 

 

7.9. Publicita 

Přehled nástrojů v oblasti publicity pro projekt Perspektiva je zobrazen na Obrázek 

30. Pro ukázku byla vybrána Tvorba publicity na webových stránkách. 

 

 
Obrázek 30: publicita projektu v aplikaci Benefit7 

Zdroj: www.eu-zadost.cz: Benefit7 [online]. 23.05.2010 [cit. 2010-05-23].  
Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz 

 

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity 

Na počátku projektového období bude na webových stránkách firmy vytvořen nový 

odkaz, který bude informovat o všech aktivitách v rámci projektu, o průběhu aktivit 

a jejich realizaci. Příjemci podpory a široká veřejnost bude informována o tom, že daný 

projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (vše dle pravidel pro provádění 
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propagačních a informačních aktivit - Nařízení Evropské komise č. 1828/2006). 

Prezentace projektu bude také vložena na www.esfcr.cz. 
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8. Zhodnocení návrhu 

V současné době (květen 2010) již prošla projektová žádost věcným i formálním 

hodnocením a měla by být předložena před výběrovou komisi. Z toho vyplývá, že 

struktura navrhovaného vzdělávacího programu má své opodstatnění i když její 

vytvoření nebylo hlavím cílem této diplomové práce. V případě schválení projektu, se 

alespoň části z 60 vybraných osob do programu může podařit návrat na trh práce a tím 

částečně zlepšit jejich životní situace. 

Společnosti EDLiT s.r.o., v případě schválení, bude umožněno realizovat nové 

vzdělávací aktivity, které rozšíří její portfolio poskytovaných služeb a zároveň přispějí 

k nabytí nových zkušeností, které mohou vést ke zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti. 

To nejdůležitější však spočívá v jistotě dvouletého příjmu finančních prostředků, 

které z větší části pokryjí náklady na mzdy zaměstnanců společnosti, kteří by zastávali 

funkce v realizačním týmu projektu a třeba i umožní přijmout zaměstnance nové. (viz. 

Obrázek 26). Nehledě na to, že bude zajištěna stabilní práce lektorům, se kterými 

společnost již řadu let spolupracuje. 

Dalším významným přínosem je vybavení společnosti novou technikou (viz. 

Obrázek 27), se kterou bude možno po ukončení projektového cyklu volně vynakládat.  
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9. Závěr  

Projektová žádost byla finalizována dne 29. 3. 2010 a tím také odevzdána 

k posouzení řídícímu orgánu OP LZZ. Vzhledem k tomu, že projekt úspěšně prošel již 

dvěma koly hodnocení, se dá předpokládat, že vybrané aktivity do vzdělávacího 

programu byly zvoleny správně a v případě schválení projektu tak bude naplněn cíl 

inovace portfolia poskytovaných služeb společnosti. 

Práce nepostihuje celou problematiku zpracovávání žádosti o finanční podporu a to 

především z toho důvodu, že mnou nebyly řešeny všechny kapitoly projektové žádosti. 

Práce na zpracovávání projektové žádosti pro mne byla obrovskou zkušeností, 

především proto, že mi ukázala, jak náročné je finanční podporu získat, avšak v případě 

úspěchu projektu jde o nejefektivnější variantu financování vzdělávacích aktivit. 

Rovněž mi umožnila nahlédnout do systému fungování vzdělávací agentury a získání 

mnoha jistě do budoucna přínosných zkušeností. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Leták Operačního programu Lidské zdroje a nezaměstnanost 

Zdroj: ESF v ČR [online]. 2010 [cit. 2010-05-20]. Leták OP LZZ Dostupné z: 

http://www.esfcr.cz/file/6638. 
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