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Abstrakt:  

Předmětem diplomové práce „Financování z ESF“ je studium a popis politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti, dále Evropského sociálního fondu, jeho začlenění 

ve struktuře fondů Evropské unie, jeho cíle a užitky. Druhá část této práce má čtenářům 

poskytnout cenné informace a užitečné rady, jak postupovat při přípravě projektu 

čerpající dotace z Evropského sociálního fondu. V praktické části práce jsou veškeré 

poznatky uplatněny na konkrétním projektu a to na projektu Městského úřadu ve Žďáru 

nad Sázavou. 

 

Abstract: 

The thesis „Financing from the ESF“ deals with a study and description of a policy of 

economic and social cohesion, further the European Social Fund, its incorporation in a 

structure of European Union funds, its objectives and benefits. The second part of this 

thesis is to supply readers with valuable information and useful advice on how to act 

when preparing a project drawing subsidies from the European Social Fund. In the 

practical part of the thesis, all knowledge is applied to a concrete project namely a 

project of the Municipal Office in Žďár nad Sázavou.  
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1. Úvod 
 

 

Vstupem České republiky do Evropské unie jsme museli uskutečnit mnoho změn, a to 

jistá omezení, nové předpisy a pravidla. Zároveň se nám ale otevřeli nové možnosti, 

které se musíme snažit plně využít. Jednou z největších možností je bezesporu čerpání 

strukturální pomoci. I když už je to šest let, co ČR vstoupila do EU, je stále šířeno 

mnoho polopravd o čerpání dotací. Není výjimkou ani čerpání dotací z Evropského 

sociálního fondu, který se jen stěží dostává do podvědomí široké veřejnosti.  

Pokud se již rozhodneme, že tento fond využijeme, musíme počítat s nesčetnými 

překážkami, které nás téměř nevyhnutelně potkají na naší cestě. Je mnoho publikací, 

příruček a brožur, které se této problematice věnují, ale dle mého názoru jsou 

nepřehledné a někdy i ne zcela úplné. Proto jsem se rozhodla věnovat tomuto tématu ve 

své diplomové práci. Navíc ESF spojuje ekonomickou a sociální oblast, podporuje 

zaměstnanost, vzdělávání a znevýhodněné osoby. Dle mého názoru investice do 

lidského potencionálu je klíčový pro ekonomický rozvoj země. 

Tato diplomová práce obsahuje návod, jak by žadatel měl postupovat. Začíná již od 

samotného rozhodnutí a doprovází ho prakticky až do splnění udržitelnosti projektu. 

Navíc se zabývám i tématikou řízení projektů v nejdůležitějších parametrech, které je 

nutné splnit. 

Byla jsem přizvána na podílení se vytvoření projektu, který bude čerpat právě dotaci 

z ESF. Žadatelem o dotaci je Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou, který se 

problematikou dotací zabývá již několik let. Tento projekt je v dnešní době předběžně 

schválen a čeká se, zda se veškeré informace nebudou muset poupravovat. Jedná se o 

projekt určený pro zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy 

 

Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je získat pro tento projekt finanční prostředky z ESF. Jsou 

zde navržena optimální řešení pro jednotlivé indikátory a problematické části. Dílčími 
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cíly je ušetřit žadatelům o dotaci peníze, čas a práci. Chci vypracovat návod jak 

postupovat při žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu, který je určen na 

podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti. Dokázat, že pokud máte správně a 

pečlivě vypracovaný projekt, tak na dotaci z ESF dosáhnete.  
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2. Teoretická východiska práce 
 

 
Na úplný začátek mi dovolte, abych uvedla trochu nezbytné historie pro pochopení celé 
problematiky.  

V roce 1997 v Amsterdamu podepsali představitelé EU tzv. Amsterdamskou smlouvu, 

která novelizovala tzv. Maastrichtskou smlouvu. Tento klíčový dokument mimo jiné 

upřesnil cíle EU, mezi něž zařadil také vysokou úroveň zaměstnanosti a posilování 

ekonomické a sociální soudržnosti. Přitom začlenil ustanovení o zaměstnanosti jako 

samostatnou kapitolu. 

Zájem o sociální politiku se začal zvyšovat s postupným vytvářením jednotného 

vnitřního trhu, kdy se začala objevovat některá sociální rizika1: 

• obava ze ztráty pracovních míst; 

• snížení dosažených sociálních standardů; 

• migrace pracovní síly do vyspělých zemí. 

V roce 2000 došlo k vytyčení nového strategického cíle a k propojení hospodářské a 

sociální politiky s politikou zaměstnanosti v jedinou tzv. lisabonskou strategii. 

2.1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a 

společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 

zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU 

a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve 

                                                 
1 Průvodce projekty Evropského sociálního fondu. Institut pro evropskou politiku. EUROPEUM. Praha. 
2003. Str.5 
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středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.2 

Tomuto úsilí se říká politika soudržnosti neboli kohezní politika. A Evropská unie na ni 

vynakládá více než třetinu svých zdrojů.  

Nerovnost je v zásadě vyjadřována dvěma způsoby:     

• kvantitativně na základě HDP na obyvatele příslušného regionu. 

• kvalitativně na základě konkrétních problémů daného regionu  [ 1 ] 

Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k 

restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické 

podpoře venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci 

zanedbaných městských čtvrtí. Hlavním cílem je vytváření pracovních míst. Stručně 

řečeno se jedná o posílení hospodářské, sociální i územní "soudržnosti" Unie.3 

Klíčovými hodnotami, na nichž je tato politika založena, jsou:    

• Solidarita – tato politika má přinášet prospěch občanům a regionům, kteří jsou 

sociálně či hospodářsky znevýhodněny. 

• Soudržnost – tato hodnota přináší s sebou uvědomění, že je pro všechny 

výhodné potírat rozdíly v příjmech a bohatství.    [ 5 ] 

 

2. 1. 1. Strategické cíle v období 2004 – 2006:      

Minulé období doprovázela snaha o větší efektivnost vynakládaných prostředků a to 

zvýšením koncentrace a zjednodušením operací regionální strukturální politiky při 

snižování rozdílů v životní úrovni obyvatel jednotlivých regionů a předcházení novým 

regionálním problémům. 

                                                 
2 Fondy EU. Co je to evropská politika soudržnosti. [online]. MPSV. 2008 [cit. 2009-9-22] Dostupné z  
WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
3 Fondy EU. Regionální politika EU. [online]. MPSV. 2008 [cit. 2009-9-22] Dostupné z WWW: < 
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU/Historie-regionalni-
politiky-EU-v-Ceske-republice/Regionalni-politika-EU-2004-2006>. 
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Existovaly celkem 3 cíle a to: 

Podpora rozvoje zaostávajících regionů – Tato podpora je zaměřena na investice do 

výroby a na trvale udržitelný rozvoj. Patří sem regiony, jejichž HDP je pod hranicí 75 % 

průměru. 

Podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním 

problémům – Jejím smyslem je podporovat oblasti potýkající se s restrukturalizací. Jde 

o průmyslové, městské ale i venkovské oblasti, které nepatří pod Cíl 1. Především 

městské oblasti musí vykazovat v dlouhodobějším rámci vysokou míru 

nezaměstnanosti, kriminalitu, špatnou úroveň školství a zdravotnictví nebo zhoršené 

životní prostředí. 

Modernizace systémů vzdělávání a podpora zaměstnanosti – Cíl 3 se vztahuje na 

celou Evropskou Unii s výjimkou oblastí, podporovanými Cílem 1 (Podpora rozvoje 

zaostávajících regionů). Jelikož problém, který řeší Cíl 3 je v Podpoře zaostávajících 

regionů zahrnut v programech.       [ 5 ] 

 

2. 1. 2. Strategické cíle v období 2007 – 20134:      

Konvergence - Smyslem cíle Konvergence je podpora podmínek podněcujících růst a 

faktorů vedoucích ke skutečnému rozvoji nejméně rozvinutých členských států a 

regionů. V EU o počtu 27 členů se tento cíl bude týkat 84 regionů v 17 členských 

státech o počtu 154 milionů obyvatel, jejichž HDP na osobu je nižší než 75 % průměru 

Společenství.  

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  - Mimo konvergenční regiony je 

smyslem cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost posílení 

konkurenceschopnosti a přitažlivosti regionů a rovněž zaměstnanosti v nich pomocí 

dvojího přístupu. Za prvé, rozvojové programy pomohou regionům urychlit a podpořit 

                                                 
4 European commission. Hlavní cíle. [online]. 2009 [cit. 2009-9-25].  Dostupné z WWW:  
<http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_cs.htm>. 
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hospodářské změny prostřednictvím inovací a podporou znalostní společnosti, 

podnikavosti, ochrany životního prostředí a zlepšení jejich dostupnosti. Za druhé, 

přizpůsobení se pracovní síly a investice do lidských zdrojů podpoří vznik většího počtu 

kvalitnějších pracovních míst.  

Bývalé programy Urban II a Equal jsou integrovány do cílů „konvergence“ a 

„regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.  

Cíl Evropská územní spolupráce posílí mezinárodní spolupráci prostřednictvím 

společných místních a regionálních iniciativ, nadnárodní spolupráci, jejímž cílem je 

integrovaný územní rozvoj, a meziregionální spolupráce a výměna zkušeností. V 

příhraničních oblastech žije 181,7 milionu obyvatel (37,5 % celkové populace EU) a 

všechny regiony a občané EU spadají do jedné ze stávajících třinácti oblastí nadnárodní 

spolupráce. Tento cíl vychází ze zkušeností bývalé iniciativy Společenství INTERREG. 

 

Tab. č. 1.  Zdroj: European Commission. Hlavní cíle. [online]. 2009 [cit. 2009-9-25].  Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_cs.htm>. 

 

2. 1. 3. Porovnání strategických období 

V této podkapitole bych se chtěla pokusit o porovnání strategických cílů v minulém a 

současném období.  

Dle mého názoru byly názvy cílů v minulém období pro nezasvěceného člověka daleko 

výstižnější, než je to teď. Dokázal si pod nimi představit, o co alespoň přibližně usilují. 

Cíl 1 z minulého období, tedy Podpora rozvoje zaostávajících regionů byl téměř celý 
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v nezměněné podobě transformován do Cíle 1 dnešního období tedy do Konvergence. 

(Zde můžete jasně porovnat názvy a jejich vypovídací hodnotu). Podpora hospodářské a 

společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním problémům, se přeměnila do 

Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Největší změnou oproti dřívějšku je 

třetí cíl, který v minulém období nemá zastoupení. Je to Evropská územní spolupráce. 

Podle mě je v dnešní době velice důležité rozvíjet vztahy nejen mezi jednotlivými 

regiony, ale i na mezinárodní úrovni. 

2. 2. Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

 

Základními finančními nástroji pro realizaci hospodářské a sociální soudržnosti jsou: 

1. Společný rozpočet EU        

2. Strukturální fondy 

Oba tyto nástroje soustřeďují finanční pomoc pro zmenšování rozdílů mezi regiony a 

sociálními skupinami členských států.  

Rozpočet EU  je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. 

rozpočtovou autoritou, tj. Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vždy 

sestaven jako vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům.   [ 3 ] 

2. 3. Strukturální fondy a fond soudržnosti  

 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony 

(např. pro problémové městské oblasti, průmyslové zóny, geograficky nebo přírodně 

znevýhodněné oblasti, řídce osídlené a pohraniční regiony a pro venkovské oblasti). 5 

                                                 
5 Fondy Evropské unie. Co to jsou fondy Evropské unie. [online]. [cit. 2009-10-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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Evropská unie disponuje těmito hlavními fondy: 

1. Strukturální fondy:      

• Evropský fond pro regionální rozvoj  

• Evropský sociální fond  

2. Fond soudržnosti  

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Je jedním ze strukturálních fondů EU. Podporuje investiční6 (infrastrukturní) projekty, 

jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, podpora 

začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro 

cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, výsadba regenerační zeleně apod.  

Prostřednictvím ERDF je v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

poskytována cílená pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem. 

Myslí se tím regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP EU 25. 

V případě České republiky se v rámci cíle "Konvergence" jedná o všechny regiony 

mimo oblast hlavního města Prahy.7 

Evropský sociální fond (ESF) 

Tímto fondem se podrobně zabývám v další části mé práce.  

Fond soudržnosti (FS) 

Nebo také Kohezní fond byl založen roku 1993 nařízením Rady EU. Jedná se o 

samostatný nástroj mimo strukturální fondy. Je na rozdíl od strukturálních fondů určený 

na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj 

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

                                                 
6 U Evropského sociálního fondu jsou to výhradně projekty neinvestiční. 
7 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Základní informace o ERDF. [online]. 2009 [cit. 2009-10-
03].  Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zakladni-informace-o-erdf-2>. 
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infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení 

silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.8 

Poskytování pomoci je podmíněno dvěma faktory: 

1. HNP na obyvatele státu, měřený paritou kupní síly nesmí překročit 90% průměru EU 

2. členský stát musí realizovat program hospodářské konvergence9 

 

2. 4. Přehled operačních programů pro období 2007 – 2013 

 

„Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je 

zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní 

prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 

atd.) Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky 

soudržnosti.“10 Kategorizace regionů v EU a podrobnější informace jsou uvedeny 

v příloze č. 1.  

Přehled operačních programů programovacího období 2007 – 2013: 

 

Cíl Konvergence. Regionální operační programy 

• ROP NUTS II Severozápad 

• ROP NUTS II Moravskoslezsko 

• ROP NUTS II Jihovýchod 

• ROP NUTS II Severovýchod 

• ROP NUTS II Střední Morava 

• ROP NUTS II Jihozápad 

• ROP NUTS II Střední Čechy 

                                                 
8 Strukturální fondy EU. Strukturální fondy a Fond soudržnosti. [online]. [cit. 2009-10-11]. Dostupné z 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#cile>. 
9 KÖNIG, P. a LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 2004. Str. 193. 
10 Fondy EU. Co je to operační program? [online]. [cit. 2009-10-11].  Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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Osm tematických operačních programů  

• OP Doprava 

• OP Životní prostředí 

• OP Podnikání a inovace 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

• Integrovaný operační program 

• OP Technická pomoc 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Operační programy pro Prahu 

• OP Praha Konkurenceschopnost 

• OP Praha Adaptabilita 

 Cíl Evropská územní spolupráce 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) 

• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)“11 

 

                                                 
11 Fondy EU. Programy 2007 – 2013. [online]. [cit. 2009-10-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 



19 
 

Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013 

Cíl Fondy pro EU Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. € 81,54% 25,88 mld. € 96,98% 

Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

54,96 mld. € 15,95% 419,09 mil. € 1,56% 

Evropská územní 
spolupráce 

8,72 mld. € 2,52% 389,05 mil. € 1,46% 

Celkem 347 mld. € 100,00% 26,69 mld. € 100,00% 

Tab. č. 2. Zdroj: Fondy EU. Cíle regionální politiky. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#cile>. Upraveno 
autorkou 

 

2. 5. Strategické programové dokumenty 

 
 
Česká republika si vytvořila pro získávání finančních prostředků z fondů EU - stejně 

jako ostatní členové Společenství - soustavu programových dokumentů a nezbytné 

institucionální zajištění.  

 

Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS jsou na evropské 

úrovni Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde se definují hlavní priority 

této společné evropské agendy na období 2007–2013.  

 

Každý členský stát povinně vytváří svůj Národní rozvojový plán (NRP), kde se popisují 

hlavní problémy země. Je důležitým podkladem pro vyjednávání o finanční pomoci 

s Evropskou komisí. 

 

Protože nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám celoevropské 

politiky soudržnosti dohodnutým všemi členskými státy EU, musí se najít průnik. 
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Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace 

politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR), 

který představuje základní programový dokument ČR pro využívání fondů. Český 

NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České 

republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a udává systém 

operačních programů pro realizaci politiky HSS. Výchozím dokumentem pro 

Národního strategického referenčního rámce je Národní rozvojový plán České 

republiky. 12 

 
 
Systém strategických dokumentů 
 

 
 
Obr. č. 1. Zdroj: Fondy EU.  Jak se finanční podpora z EU získává? [online].  [cit. 2009-11-14]. Dostupné 
z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 

 

2. 6. Shrnutí kapitoly 

 

V této kapitole jsem se zabývala politikou Evropské unie. Popsala jsem politiku 

hospodářské a sociální soudržnosti a její strategické cíle a to v obou obdobích, kdy se 

Česká republika mohla účastnit čerpání finančních prostředků z fondů EU. Tyto období 

jsem potom i porovnala. Dále jsem se zabývala finančními nástroji politiky HSS. A 

                                                 
12 Fondy EU. Regionální politika EU. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>. 
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potom přímo stručným popisem strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejich 

operačními programy pro toto období. Nakonec jsem v jednoduchosti nastínila 

problematiku strategických programových dokumentů a jejich návaznost na projekty. 
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3. Analýza problému 
 
 
 
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je 

klíčovým finančním nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Byl 

založen v roce 1960 Římskou smlouvou a tím pádem je nejstarší ze strukturálních 

fondů. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, 

podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu 

práce a lidských zdrojů.13 

„V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha pomoci jim lépe se přizpůsobit měnícím se 

podmínkám na trhu práce.“ 

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního 

města Prahy, úřady práce, orgány místní regionální samosprávy.14 

Evropský sociální fond poskytuje prostředky v rámci cílů Konvergence a Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Hlavními cíli Evropského sociálního fondu jsou15: 

• Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce  

• Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce  

• Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při 

vstupu na trh práce  

• Celoživotní vzdělávání  

• Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly  

                                                 
13 ESF v ČR. Evropský sociální fond v ČR. [online]. 2008 [cit. 2009-11-14]. Dostupné z 
<http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>. 
14 PAVLÁK, M. Lidské zdroje a fondy EU. Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 2006. Str. 28 
15 ESF v ČR. Evropský sociální fond v ČR. [online]. 2008 [cit. 2009-11-14]. Dostupné z 
<http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>. 
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• Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání  

• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce  

• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce  

 

3. 1. Operační programy financované z ESF 

 

V období let 2007 – 2013 Česká republika využívá prostředky ESF prostřednictvím tří 

operačních programů. 

 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

OP Praha – Adaptabilita (OPPA) 

 

Výše popsané neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu 

umožňují českým žadatelům získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR. Spolu 

s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což 

činí cca 124,2 mld. Kč.16 

Veškerá finanční pomoc se samozřejmě opírá o účinné zákony České republiky. 

Problémy řešení zaměstnanosti mohou být financovány v rámci strukturálních fondů 

EU prostřednictvím jejich programů, jak uvádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

§ 120, odst. 1. 

Finanční pomoc z ESF je zaměřena pro tyto cílové skupiny: 

• Jednotlivci (uchazeči o zaměstnání, absolventi škol, matky s malými dětmi, 

osoby sociálně znevýhodněné, azylanti, zaměstnanci, matky samoživitelky…) 

• Organizace a instituce (orgány služeb zaměstnanosti, ZŠ, neziskové organizace, 

instituce výzkumu a vývoje, orgány podniky zvláště malé a střední..)  

[ 4 ]  

                                                 
16 ESF v ČR. Operační programy 2007 – 2013.  [online]. 2008 [cit. 2009-11-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.esfcr.cz/07-13>. 
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3. 1. 1. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Cíle OP LZZ          [ 7 ] 

Globálním cílem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP 

LZZ) pro období 2007 – 2013 je „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na 

úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“ 

Specifické cíle: 

• Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

• Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. 

• Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených. 

• Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 

služeb. 

• Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

zaměstnanosti. 

V rámci OP LZZ budou rovněž uplatňovány tzv. principy, které se osvědčily ve 

zkráceném programovém období 2004 – 2006 v programu Iniciativy Společenství 

EQUAL (CIP EQUAL). V rámci jednotlivých oblastí podpory bude zvláštní pozornost 

věnována principům: 

• Inovativnost 

• Partnerství 

• Mezinárodní spolupráce 

Celková alokace na OP LZZ pro období 2007 – 2013 činí 2,1 mld. €, což představuje 

cca 7 % všech finančních prostředků EU. Míra spolufinancování OP LZZ z ESF 

dosáhne 85 %, zbývajících 15 % bude hrazeno ze státního rozpočtu ČR, což je přibližně 

0,3 mld. €. Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015.  

O podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohou žádat 

Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, 
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orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb 

zaměstnanosti a další.17 

Prioritní osy OP LZZ:        [ 7 ] 

OP LZZ obsahuje 6 prioritních os, které rozdělují program na tematické logické celky, a 

ty jsou dále specifikovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké 

typy aktivit mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a pro které cílové 

skupiny jsou zaměřeny. Jednotlivé prioritní osy OP LZZ jsou v souladu se specifickými 

cíli programu.  

Prioritní osa 1 - Adaptabilita 

Zaměřuje se na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do 

rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, 

kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Specifický cíl 1. 

Prioritní osa 2 - Aktivní politika trhu práce 

Soustředí se na zlepšení přístupu k zaměstnání, na trvalé začlenění osob hledajících 

zaměstnání a na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a 

nezaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce. Specifický cíl 2. 

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti 

Je zaměřena především na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo 

osobám sociálně vyloučeným. Jsou podporována opatření vedoucí ke zvyšování 

zaměstnatelnosti těchto osob a opatření směřující k lepší slučitelnosti rodinného a 

profesního života. V rámci tohoto cíle budou podporovány také aktivity zaměřené na 

prosazování rovných příležitostí žena mužů na trhu práce. Specifický cíl 3. 

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby 

Zaměřuje se na zvyšování kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné 

správy a veřejných služeb. Podpora je zaměřena nejen na modernizaci orgánů ústřední 

státní správy a územní veřejné správy, ale i na realizaci aktivit a aplikaci nástrojů 

zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných služeb. Specifický cíl 4. 

                                                 
17 Fondy EU. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. [online]. [cit. 2009-11-28].  Dostupné 
z WWW:<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-
zdroje-a-zamestnanost>. 
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Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce 

Podporuje mezinárodní spolupráci v rámci rozvoje lidských zdrojů mezi projekty 

v různých členských státech EU. Specifický cíl 5. 

Prioritní osa 6 - Technická pomoc 

Zaměřuje se na financování aktivit spojených s řízením programu. 

 

Podíl jednotlivých prioritních os na OP 
LZZ

Adaptabilita

Aktivní politika trhu
práce
Sociální integrace a
rovné příležitosti
Veřejná správa a
veřejné služby
Mezinárodní
spolupráce
Technická pomoc

 

Graf č. 1. Zdroj: Nové operační programy klíčovou dírkou, Evropský sociální fond 2007 – 2013. 

 

Implementační struktura          

 

Tvoří ji různé subjekty na různých stupních řízení. Patří sem Ministerstvo práce a 

sociálních věcí – odbor Řízení pomoci z ESF jako Řídící orgán a zprostředkující 

subjekty, na které Řídící orgán deleguje některé činnosti. Tyto subjekty řídí OP LZZ. 

[ 7 ] 
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3. 1. 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) [ 7 ] 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pokrývá koncept celoživotního 

učení a je zaměřen nejen na modernizaci vzdělávání ve školách, ale i na podporu a 

dostupnost dalšího vzdělávání pro ty, kteří pociťují potřebu a nutnost doplňovat si 

v průběhu profesní kariéry svoji dosavadní kvalifikaci.  

V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku v letech 2007 – 

2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 

1 811,8 mld. €. Z celkové částky na financování OP VK tvoří 85 % zdroje EU (ESF) a 

15 % národní zdroje ze státního rozpočtu. Řídícím orgánem tohoto programu je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.18 

 

Cíle OP VK 

Globálním cílem je rozvoj vzdělanosti společnosti, aby se posílila konkurenceschopnost 

ČR. 

 

Specifické cíle: 

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání. Zaměřuje se na uplatnitelnost na trhu 

práce pro absolventy škol a jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. 

2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání a její propojenost s výzkumnou a vývojovou 

činností. 

3. Podpora dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky, která vede k posílení 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR. 

4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení. 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se specializuje na řadu oblastí 

pomocí 4 priorit, které jsou uvedeny níže. 

 

 

 

                                                 
18 ESF v ČR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. [online]. 2008 [cit. 2009-11-28].  Dostupné 
z WWW:<http://www.esfcr.cz/07-13/opvk> 
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Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

Tato priorita je určena na podporu prvního specifického cíle OP VK. Zaměřuje se na 

systém počátečního vzdělávání. Na rovný přístup, zajištění kvality ve vzdělávání, na 

odbornost pedagogických pracovníků, pozitivní přístup k dalšímu vzdělávání a 

individuální přístup k jednotlivci tak, aby uplatnil svůj talent na trhu práce. 

 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Druhá priorita OP VK naplňuje druhý specifický cíl. Snaží se zvýšit flexibilitu a hlavně 

kreativitu absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice. Dále chce zpopularizovat 

výzkum a vývoj, upřesnit postavení VOŠ ve vzdělávacím systému, nabídnout ty 

bakalářské studijní programy, které se budou kopírovat trendy na trhu práce a 

v neposlední řadě se chce věnovat podpoře partnerství a utváření sítí mezi vzdělávacími 

a výzkumnými a vývojovými institucemi. 

 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 

Další vzdělávání se věnuje třetímu specifickému cíli. Jeho záměrem je, aby další 

vzdělávání bylo vnímáno jako ucelený celek, ale zároveň jako otevřený systém, kde 

jsou přesně vymezeny pravidla jednotlivých institucí. Patří sem také podpora při 

osvojení obecných dovedností s důrazem na jazykové dovednosti, využívání 

informačních technologií a podporu podnikání. 

 

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení 

Účelem této priority je realizace systémových aktivit na národní úrovni dotýkajících se 

věcných priorit 1, 2 a 3. Je vytvořena za účelem podpory a financování aktivit 

podporujících budování systému na úrovni počátečního, terciárního i dalšího 

vzdělávání. 

 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 
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3. 1. 3. Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)   [ 7 ] 

Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) je učen na podporu neinvestičních 

projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Je realizován výhradně v hlavním městě České 

republiky, v Praze. Platí, že účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí pracovat 

pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských škol. Realizátoři 

projektů (např. vzdělávací instituce) mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR. 

Řídícím orgánem OPPA je Magistrát hlavního města Prahy. 

OPPA je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z 

fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro 

OPPA vyčleněno 108,39 mil. €, což činí přibližně 0,41 % veškerých prostředků 

určených z fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc 

financování programu navýšeno o dalších 19,13 mil. €.19 

 

Cíle OPPA 

Globálním cílem je posílení konkurenceschopnosti Prahy prostřednictvím posílení 

adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny.  

Specifické cíle: 

1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů. 

2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na 

trhu. 

3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům na 

trhu práce.  

OPPA je rozdělen na 3 prioritní osy a to: 

Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

                                                 
19 Fondy EU. Operační program Praha Adaptabilita. [online]. [cit. 2009-11-28]. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/575b6253-c04f-4eba-818f-acaecd7aa003/OP-Praha-
Adaptabilita>. 



30 
 

Tato priorita se zabývá rozvojem odborných teoretických ale i praktických znalosti a 

kompetencí zaměstnanců na trhu práce. Dále se zabývá spoluprací mezi pracovišti 

výzkumu a vývoje, vzdělávacími institucemi a podnikatelskou sférou a podáváním 

informací při zakládání podniků. 

Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce 

Podpora vstupu na trh práce, jak už sám název napovídá, se zaměřuje na začleňování 

znevýhodněných osob do zaměstnání a doplňující sociální služby. 

Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání 

Třetí a poslední priorita podporuje rozvoj SŠ, odborných učilišť, VOŠ a VŠ a také 

vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků. Dále se zaměřuje na podporu 

poradenství v oblasti dalšího vzdělání popřípadě volby budoucího povolání. 

Výjimečnou oblastí podpory je začleňování žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ať už jde o extrémně nadané jedince nebo žáky, kteří mají 

problémy se studiem. 

Zařazení cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost do regionů NUTS 2 

 

Obr. č. 2. Zdroj: Operační program Praha Adaptabilita. [online]. 2008 [cit. 2009-11-20].  Dostupné 
z WWW:<http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/OPPA_CS_final.pdf>. 
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3. 2. Období 2004 – 2006       [ 4 ] 

 

Dovolte mi, abych krátce popsala minulé období a jeho vývoj po vstupu ČR do EU. Od 

1. 5. 2004 se stala ČR členem EU a tak mohla zahájit financování ze strukturálních 

fondů. V této době se bohužel ukázala nepřipravenost české společnosti čerpat dotace 

nejenom z ESF. Vznikl zde mírný chaos a zbytečné chyby. Díky tomu jsme v tomto 

období neuplatnili všechny možnosti pro financování z EU.  

Když se zaměříme přímo na ESF, v programovacím období 2004 – 2006 bylo 

vyčleněno 456, 98 mil. EUR pro ČR jako finanční nástroj pro realizaci Evropské 

strategie zaměstnanosti. Jako největší rozdíl mezi minulým a nynějším obdobím 

považuji samotné operační programy. V období 2004 – 2006 totiž byly na rozdíl od 

2007 – 2013 dohromady 4 programy a to: 

• Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 

• Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3) 

• Program Iniciativy Společenství EQUAL 

• Společný regionální operační program (SROP) 

 

3. 3. Charakteristika projektu a jeho zdůvodnění 

 

Jak již jsem uvedla v úvodu, chci se v této diplomové práci zabývat projektem, který 

čerpá právě dotaci z Evropského sociálního fondu. Žadatelem u tohoto daného projektu 

je město Žďár nad Sázavou, respektive Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou. Žďár nad 

Sázavou je okresní město ležící na Českomoravské vrchovině uprostřed chráněné 

krajinné oblasti Žďárské vrchy. Má přes 20 000 obyvatel a hlavním důvodem proč jsem 

si vybrala právě toto město je, že v něm žiji už přes 21 let.  

Městský úřad bohužel nemůže na tento záměr čerpat finance ze svých zdrojů, protože 

jsou nedostačující. Město jim nepřidělilo ze svého rozpočtu žádné finanční prostředky. 
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Proto se rozhodli zúčastnit výzvy č. 53 o dotaci z Evropského sociálního fondu. Je to 

pro ně jediné možné řešení. 

Kvalita veřejných služeb, výkonnost, transparentnost a efektivita, zaměření na 

zákazníka a občana se jako téma v oblasti veřejné správy a obcí s rozšířenou působností 

objevuje zejména v posledních 10 letech. Městský úřad (MěÚ) se této problematice 

věnuje již několik let. Je však odkázán na omezené zdroje, které bránily ve zlepšování 

systému, zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových 

procesů. Proto se rozhodli využít příležitost podpory z ESF pro své záměry, které by 

jinak v době ekonomické krize byly nereálné. Projekt kombinuje několik věcných 

zaměření - témat uvedených ve výzvě. Oficiální název projektu je Zvyšování 

výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů Městského 

úřadu Žďár nad Sázavou, zkrácený název je MěÚ Žďár nad Sázavou- KVALITA. 

 

 

Obsah projektu20: 

• strategické řízení, realizace a hodnocení (měření dosahování) strategických cílů 

• řízení vztahů s klienty a marketingu MěÚ ve Žďáru nad Sázavou 

• řízení podle cílů (realizace strategie), hodnocení dosahování strategických cílů 

(controlling, reporting) zaměstnanci a organizačními jednotkami 

• zaměření na zvýšení efektivity činností a jejich automatizaci 

 

Hlavním cílem je zvýšení výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a 

klíčových procesů MěÚ a nastavení systému kontinuálního zlepšování klíčových 

procesů a služeb. Vzhledem k plánované zpětné vazbě a korekci optimalizovaných 

procesů je projekt naplánován na plnou délku realizace dle výzvy 36 měsíců.21 

 

Projekt významně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb a procesů na MěÚ, který 

bude mít i zpětnou vazbu od občanů, organizací, klientů, zastupitelů, obcí. Hlavním 

                                                 
20 Žádost o finanční podporu z OP LZZ. Městský úřad Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou. 2010. Str. 3.  

21 Žádost o finanční podporu z OP LZZ. Městský úřad Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou. 2010. Str. 3.  
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důvodem projektu je, že MěÚ ve Žďáru nad Sázavou chce naplňovat své vize, neustále 

se zdokonalovat a zlepšovat své služby. 

Městský úřad by rád zlepšil své řízení a provoz. Chtěl by mít zpětnou vazbu od svých 

klientů a chce zefektivnit vzdělávání a přípravu svých zaměstnanců. 

Samotná realizace projektu je naplánována na 01. 09. 2010 a předpokládané ukončení 

projektu je 31. 08. 2013, tedy na 36 měsíců. Žadatel se zúčastnil výzvy pro předkládání 

GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Tato výzva má číslo 

53 a je součástí OP LZZ a prioritní osy Veřejná správa a veřejné služby.22 Celková 

částka pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč.      [ 15 ]  

 

3. 4. Etapy projektového cyklu 

 

 
Projektový cyklus je v zásadě hrubý scénář, do něhož spadají veškeré činnosti spojené 

s dotací a úsilím financování projektů ze strukturálních fondů EU, tedy i z Evropského 

sociálního fondu. A proto doporučuji, aby se řídil dle dále zmíněných etap i Městský 

úřad ve Žďáru nad Sázavou u svého projektu. 

Projektový cyklus lze dělit do několika hlavních fází a to: 

1. Existence problému 

2. Zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek 

3. Vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho přijatelnosti 

4. Zpracování projektové žádosti 

5. Schválení projektu a předrealizační příprava 

6. Vlastní realizace 

7. Ukončení a udržení projektu            [ 1 ] 
   

                                                 
22 Více o prioritní ose Veřejná správa a veřejné služby je v kapitole 3.1.1. OP LZZ. 
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Jednotlivé fáze samozřejmě nemusejí striktně probíhat v tomto pořadí. Seznam jaký 

jsem uvedla je nejčastější, ale jednotlivé etapy se mohou prolínat, popřípadě 

„přeskakovat“. 

Na úvod je důležité si říci, kdo je to projektový manažer, protože nás bude provázet 

celou čtvrtou kapitolu. Projektový manažer je klíčovým článkem, který projekty tvoří a 

řídí. Samozřejmě to, že dokáže i projekt sepsat, je jeho výhodou. Funkce samotného 

manažera přesahují pouhé sepsání žádosti, touto činností jeho práce nezačíná ani 

nekončí. (viz. nahoře). Žadatelé zaměstnávají specializovaného pracovníka nebo externí 

subjekt. 

Z výše definovaných etap je patrné, že vlastní zpracování projektové žádosti je pouze 

polovina úspěchu. S trochou nadsázky je možno konstatovat, že to nejdůležitější musí 

projektový manažer učinit ještě předtím, než je žádost zpracována. 

 

Desatero úspěšného projektu23 

I. Kdo může žádat 

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů mohou být jak fyzické, tak právnické 

osoby splňující následující podmínky: 

• sídlo v České republice 

• přímá odpovědnost za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako 
prostředník) 

II. Mít jasnou p ředstavu o tom, co chci realizovat  

Je důležité vědět, jaký projekt chcete realizovat, a svůj projektový záměr si důkladně 

promyslet. 

III. Jakých cíl ů chci dosáhnout 

S jasnou představou o projektu souvisí cíle, kterých chcete dosáhnout. Je nutné si tyto 

cíle vytyčit a vědět, jakou cestou jich dosáhnete. 

                                                 
23 PAVLÁK, M. Lidské zdroje a fondy EU. Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 2006. Str. 102 
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IV. Prostudujte si Programový dodatek 

Programový dodatek každého programu podrobně charakterizuje jednotlivé cílové 

skupiny a oblasti pomoci z ESF. Pomůže Vám ujasnit si Vaší myšlenku. 

V. Nevymýšlet nemožné, pohybovat se v mantinelech realizovatelnosti 

Po seznámení s nároky a požadavky příslušného programu kladenými na žadatele 

zvažte své časové a odborné možnosti. 

VI. Být v souladu s právem ČR a EU 

Programy Evropského sociálního fondu v ČR se řídí legislativou EU, ale samozřejmě i 

ČR. Je důležité tuto legislativu brát ve svých projektech v úvahu. 

VII. Nebát se získat informace – ptát se a konzultovat 

Touto činností nikoho neobtěžujete, je zdarma. Doporučuje se pravidelně sledovat 

internetové stránky řídících orgánů jednotlivých programů ESF.  

VIII. Dodržet podmínky výzvy 

Ve výzvě budou přesně definovány podmínky podávání přihlášek. Je důležité dodržet 

všechny uvedené náležitosti. Výzvy budou zveřejňovány jak v tisku, tak na těchto 

stránkách. 

IX. Nepodceňovat povinné přílohy a jejich formát 

Dodržujte formální úpravu přihlášky a nezapomeňte na všechny povinné přílohy 

k přihlášce.  

X. Dávat pozor na dodržování termínů 

Dodržujte dané termíny, jejich nedodržením vystavujete Váš projekt neúspěchu. 

 

3. 4. 1. První etapa: Existence problému a uvědomění si rizik 
 

V každé lidské činnosti jsou problémy nežádoucí a mnohdy tvoří velkou překážku a 

frustraci. V případě projektových záměrů jsou však základním předpokladem. Zaručují 

vysoké bodové hodnocení projektové žádosti, jelikož projekt je koncipován jako řešení 
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daného problému, kdy chceme dosáhnout budoucího (plánovaného) cíle. Dá se tedy 

konstatovat, že problém značí, že existuje potřebnost strukturální intervence. 

V některých případech samozřejmě nemusí jít ani tak o problém jako o příležitost 

k rozvoji.  

 

Rizika ohrožující projekt 

 

1. Nedostatky v řízení a organizaci projektu 

2. Zpoždění zálohových plateb, vyšší ceny 

3. Zpoždění realizace projektu, nedostatky výběrových řízení 

4. Nedostatečná politická podpora 

5. Nezájem cílových skupin o aktivity projektu 

6. Provozní problémy účasti více pracovníků na aktivitách projektu 

7. Nenaplnění monitorovacích indikátorů 

 

3. 4. 2. Druhá etapa: Zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek 
 

Druhá etapa zabere nejméně času, přesto je velice důležitá. Jestliže osoba žadatele není 

stejná s projektovým manažerem, je nutné seznámit žadatele s hlavními zásadami 

celého dotačního řízení. O dotacích ze strukturálních fondů panují totiž četné mýty, 

které vycházejí z neznalosti. Například: fondy zaplatí každému vše, peníze dostanu 

předem a v celkové částce, získáním dotace pro mě končí veškerá práce. Této 

nesrovnalosti se lze jednoduše vyhnout a to konzultací s potencionálním žadatelem. [ 1 ] 

 

3. 4. 3. Třetí etapa: Vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho 
přijatelnosti 
 

V první etapě jsme sledovali, zda je projektový záměr vhodný k získání finanční 

podpory z Evropského sociálního fondu. Na rozdíl ve třetí etapě vyhledáváme vhodný 

dotační titul. Dotační možnosti jsou zveřejňovány na základě tzv. výzev. Dotační titul, 
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spolu s nastavením výzev, je hlavním a velmi konkrétním ukazatelem, zda je projektový 

záměr způsobilý k získání dotace.  

Projektová výzva, lépe výzva pro předkládání projektů, je vyhlašována řídícími orgány, 

tedy orgány spravujícími jednotlivé dotační tituly (OP LZZ - Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, OP VK - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OPPA - 

Magistrát hlavního města Prahy). Jedná se o závazný termín, do kterého mají být 

předkládány projektové záměry.24 

Projektový manažer by měl sám před samotným posouzením řídícím orgánem 

kvalifikovaně a kriticky zhodnotit míru úspěšnosti daného projektu. Jeho reálnost 

popřípadě nereálnost. Přirozeně je nutné posuzovat projektový záměr ve vztahu ke 

správné oblasti podpory. Což je někdy velice obtížné, protože jsou nastaveny natolik 

obecně, že nelze z nich s určitostí říci, kam který projektový záměr zařadit. 

Projektový manažer musí, pokud je to možné, zohledňovat i časovou stránku podání 

žádosti o dotaci z ESF. Musí mít na paměti výši finanční alokace pro danou výzvu, 

nastavení výzvy a samozřejmě i počet podaných žádostí a jejich požadovaná suma. 

 

3. 4. 4. Čtvrtá etapa: Zpracování projektové žádosti 
 

Zpracovaná žádost by měla obsahovat následující fakta a skutečnosti: 

1. Právní forma žadatele – je nutné uvést přesný a plný název žadatele, IČO, právní 

formu a DIČ.  

2. Finanční náležitosti – k žádosti se přikládá účetní uzávěrka za uplynulý rok 

3. Odpovídající lidské zázemí – aby organizace prokázala, že je schopna projekt 

realizovat, je nutné přiložit životopis lidí, kteří na projektu budou pracovat25 

                                                 
24 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka projektového 
manažera. 2007. Str. 21. 
25 PAVLÁK, M. Lidské zdroje a fondy EU. Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 2006. Str. 87. 
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Osnova projektu by měla zahrnovat tyto body: 

• název projektu, umístění projektu, zdůvodnění projektu, popis projektu, 

zabezpečení projektu, časový postup při realizaci projektu, finanční plán, výběr 

a stanovení indikátorů pro monitorování a hodnocení projektu, vliv projektu na 

životní prostředí, očekávané efekty z realizace projektu, zajištění implementace 

projektu do praxe a zajištění rovných podmínek pro muže a ženy 

Projektové žádosti jsou zpracovávány elektronicky až na některé přílohy, které se musí 

předkládat v „papírové“ podobě. V období 2007 – 2013 se používá pro všechny 

programy ESF formulář s názvem BENEFIT 7. Jedná se o aplikaci, která je určena pro 

vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů. 

Žadatel o dotaci si musí nejdříve založit svůj vlastní účet. Po přihlášení se aktivuje 

nabídka všech výzev a po výběru požadované výzvy si založí žadatel on-line novou 

žádost a tím se mu aktivují jednotlivé její položky.  

Nejdůležitější při zpracovávání projektové žádosti je její kvalita. I průměrný projektový 

záměr může díky vynikajícímu zpracování předčít záměry s vyšším potenciálem, 

nicméně horší kvalitou. Žadatel by si měl také promyslet, jaké informace a údaje do 

projektu uvádí a zda je schopný těmto údajům při schválení projektu také dostát. 

 

3. 4. 5. Pátá etapa:  Schválení projektu a předrealizační příprava 
 

Samotnému schválení projektu předchází jeho posouzení. Výběrová kritéria jsou pro 

všechny předkládané žádosti o podporu z ESF stejná. V následující tabulce jsou 

uvedená výběrová kritéria. 

Kritérium Váha kritéria 

1. zdůvodnění projektu 30 % 

2. cílová skupina 15 % 

3. realizace projektu 16 % 

4. výsledky a výstupy 14 % 
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5. horizontální témata 10 % 

6. specifické požadavky 15 % 

Celkem 100 % 

Tab. č. 3. Zdroj: PAVLÁK, M. Lidské zdroje a fondy EU. Evropský sociální fond jako nástroj 
spolufinancování projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 2006. Str. 100. 

 

Horizontální témata 

Celkem je definováno 8 horizontálních výběrových kritérií. Jejich prostřednictvím 

dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč programy. 

1. Potřeba podpory 

2. Udržitelný rozvoj 

3. Rovné příležitosti 

4. Informační společnost 

5. Vyvážený rozvoj regionů 

6. Sociální integrace a zaměstnanost 

7. Provázanost projektu s dalšími aktivitami 

8. Partnerství          [ 5 ] 

 

V rámci této etapy je v tom lepším případě projekt schválen, nicméně ani to ještě 

neznamená, že máme vyhráno. Žadatel je o schválení informován prostřednictvím 

svého elektronického účtu nebo e-mailu. Seznam schválených projektů v rámci ESF je 

také zveřejněn na internetových stránkách příslušných řídících orgánů.  

Při výběru projektů a jejich následném posuzování jsou hlavními kritérii soulad 

s prioritami a opatřeními jednotlivých operačních programů. Dále musí zpracované 

projekty respektovat principy podpory rovných příležitostí, udržitelného rozvoje, 

informační společnosti a místních iniciativ.      [ 4 ] 
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Ale jak již jsem naznačila, schválení neznamená, že bude projekt nakonec podpořen, 

poněvadž vydání závazného rozhodnutí o poskytnutí dotace je často podmíněno 

doložením dalších dokumentů.  

Pokud je žadatel řádně a včas nedoloží, schválená dotace propadá ve prospěch jiných 

projektů. Lhůta pro jejich doložení totiž bývá mnohdy i kratší než měsíc.26 Po schválení 

projektu konečný příjemce nemůže již měnit cíle a uznatelné náklady. Pokud je tato 

změna dovolena, provází ji dlouhý schvalovací proces. 

 

3. 4. 6. Šestá etapa: Vlastní realizace  
 

Do šesté etapy patří samotná realizace projektového záměru. To znamená jak vlastní 

realizace plánovaných výstupů, tak správa projektu po jeho skončení. Patří sem 

samozřejmě také administrativní složka, tj. dodržení všech formálních podmínek a 

omezení, které jsou s realizací projektu spojeny.      [ 1 ] 

V průběhu realizace je nutné sepisovat tzv. průběžné monitorovací zprávy27. Ty 

vyhodnocují dosavadní průběh realizace projektu s ohledem na čerpání dotace, resp. na 

plnění stanovených podmínek. 

 

3. 4. 7. Sedmá etapa: Ukončení a udržení projektu 
 

Je důležité rozlišovat ukončení projektu a ukončení projektového řízení. Jsou to zcela 

jiné pojmy. Ukončení projektového řízení nastává schválením závěrečné monitorovací 

zprávy a proplacením způsobilých výdajů. Zatímco ukončení projektu má širší záběr. O 

úspěšném ukončení projektu lze hovořit pouze tehdy, pokud proplacené výdaje nebyly 

později vyžadovány zpět. Tzn. Projekt je ukončen až tehdy, pokud příjemce splní nejen 

                                                 
26 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka projektového 
manažera. 2007. Str. 37. 
27 Více v kapitole 4.1.1. Monitorovací zprávy 
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podmínky pro reálné proplacení způsobilých výdajů, ale též další podmínky, aby dotaci 

nemusel vracet.28  

Pro pochopení slouží následující obrázek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 3. Zdroj: DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka 
projektového manažera. 2007. Str.42. 

 

Při ukončení projektu se sleduje, zda byla obsahová stránka projektu dosažena 

správným, povoleným a plánovaným způsobem. Speciální podmínkou je udržitelnost 

projektu. Není to nic jiného než zachování určitých výstupů projektu i po skončení 

finanční podpory např. udržení vytvořených pracovních míst. U projektů z ESF může 

být podmínka udržitelnosti veliký problém, neboť dotace je ve většině případů určena 

především na osobní náklady.       [ 1 ] 

 

3. 5. Shrnutí kapitoly 

 

Ve třetí kapitole „Analýza problému“ jsem se věnovala výhradně Evropskému 

sociálnímu fondu. Popsala jsem jeho hlavní cíle. Dále jsem se zaměřila na jeho operační 

programy a to konkrétně na operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita.  
                                                 
28 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka projektového 
manažera. 2007. Str.42. 
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Cílem této kapitoly bylo představit celý Evropský sociální fond, protože je zásadní 

dobrá orientace v programovém rámci fondu, na jehož základě dochází k rozdělení 

podpory z Evropské unie. Je důležité, aby žadatel vyhledal pro svůj projektový záměr 

vhodný operační program a navíc i vhodnou oblast podpory. 

Seznámila jsem čtenáře zkráceně se Žďárem nad Sázavou a zdůvodnila jsem proč musí 

čerpat dotaci z ESF. Potom jsem definovala projektový cyklus, všechny jeho etapy, se 

kterými se může projektový manažer v průběhu setkat. Dále jsem popsala, jak by měl 

vypadat úspěšný projekt, jaké aspekty by projektový manažer neměl opomenout a 

naopak na jaké by si měl dávat pozor.  

Ráda bych ale upozornila, že výše popsané etapy slouží jako pomocný nástroj a je téměř 

jisté, že se příjemce, popř. žadatel, dotace bude muset potýkat s nesčetně více problémy 

a nesnázemi.  
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4. Vlastní návrhy řešení 
 
 
 
Cílem této kapitoly je představit vlastní návrhy řešení, nastínit hlavní zásady 

projektového řízení a představit jednotlivé aspekty, se kterými se může příjemce dotace 

setkat. Přirozeně není možné rozebrat všechny skutečnosti, se kterými se musí 

projektový manažer potýkat, protože jednotlivá řízení se liší případ od případu, ale chci 

upozornit na vybrané postupy, nástroje a problémy. 

 

4. 1. Obecný postup řízení projektů 

 

Pojem „projektové řízení“ se v nejobecnější rovině vztahuje ke všem projektovým 

realizacím. Ovšem, projektové řízení na úseku strukturálních fondů má oproti obecné 

definici řadu specifik. V zásadě lze vytipovat několik důvodů, proč je projektové řízení 

důležité: 

• úspěšná realizace zamýšlených cílů (naplnění plánovaných výstupů) 

• úspora v oblasti lidských zdrojů (efektivní řízení může znamenat více volného 
času) 

• zvýšení kvality (efektivní řízení může zkvalitnit výstupy i oproti původnímu 
plánu) 

• úspora financí (efektivní řízení může snížit náklady)29 

 

V projektovém řízení je nezbytné dostát třem základním zásadám – zásada 

transparentnosti, zásada monitoringu a zásada komunikace. 

Zásada transparentnosti znamená, že příjemce dotace musí doložit, že s ní nakládá 

řádně, dle dohody, a že ji využívá pouze na vymezená a schválené aktivity. Tato zásada 

                                                 
29 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka projektového 
manažera. 2007. Str. 49. 
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v sobě taktéž zahrnuje povinnost dokládat a archivovat po určitou dobu 30související 

účetní a právní dokumenty. 

Zásada monitoringu  není nic jiného než kontrola, a to jak před zahájením projektu až 

po jeho skončení.  

Zásada komunikace je třetím a posledním aspektem pro úspěšnou realizaci projektu. 

Zahrnuje v sobě komunikace mezi členy projektového týmu a dalších osob 

zúčastněných na projektu a komunikaci mezi řídícími orgány a úředníky.  [ 1 ] 

 

4. 1. 1. Monitorovací zprávy 
 

Monitorovací zprávy jsou nedílnou součástí řízení projektů. Jsou nejčastějším druhem 

kontroly ze strany poskytovatele. Tyto zprávy vyplňuje vždy příjemce dotace a 

podléhají schválení řídícím orgánem. Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti 

projektu je povinen konečný příjemce odevzdat vždy do třiceti kalendářních dnů po 

uplynutí každého roku od ukončení realizace projektu. Poslední zprávu tedy odevzdává 

nejpozději po pěti letech a třiceti dnech ode dne vydání rozhodnutí.  [ 2 ] 

Přirozeně nejdůležitější je závěrečná monitorovací zpráva. Ta má u různých dotačních 

titulů různou podobu. 

 

4. 1. 2. Finanční aspekty projektového řízení 
 

Finanční toky v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou poměrně 

komplikované. V zásadě probíhají mezi třemi hlavními subjekty: Evropskou komisí, 

platebním orgánem a finančním útvarem příslušného řídícího orgánu.31 

                                                 
30 V kapitole 4. 7.  Ukončení a udržení projektu jsou bližší informace k této době. 
31 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka projektového 
manažera. 2007. Str. 62. 
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1. Evropská komise (EK) stanoví celkový objem svého závazku na program a fond 

za programové období. Po schválení programu zašle České republice na 

zdrojový účet platebního orgánu předběžnou platbu. 

2. EK zasílá průběžné platby a platbu konečného zůstatku České republice na 

zdrojový účet platebního orgánu na základě žádostí doložených provedenou 

certifikací. 

3. Platební orgán provádí převody prostředků z rozpočtu EU do kapitol státního 

rozpočtu. 

4. Kapitoly státního rozpočtu uvolňují prostředky, které mají být kryty z prostředků 

z rozpočtu EU32 

 

Typy finančních modelů 

Jednotlivé operační programy kalkulují s různými finančními modely. 

Z nejdůležitějších je třeba zmínit: 

• čerpání dotace formou záloh (tzv. ex-ante platby) 

• čerpání dotace po ukončení projektu nebo jeho etap (tzv. ex-post platby) 

U Evropského sociálního fondu a jeho programů se používají ex-ante platby. Ve velké 

většině jsou realizovány organizacemi řízenými výkonnými orgány státní a veřejné 

správy a svojí povahou jsou nevhodné pro financování prostřednictvím cizích zdrojů.  

           [ 2 ] 

 

Finanční spoluúčast 

                                                 
32 Ministerstvo financí ČR. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů. MFCR. [online]. 2010 [cit. 2010-05-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fondy.html>. 



46 
 

Princip spolufinancování je jednou z důležitých zásad politiky HSS. Smyslem je zvýšit 

odpovědnost příjemce za výsledky tím, že v daném projektu budou vkládány i jeho 

vlastní finanční prostředky. Konkrétní výše spolufinancování se určuje u každého 

dotačního titulu zvlášť ve výzvách. Obecně platí, že míra může dosáhnout až 85 % 

způsobilých výdajů. Zvýhodněny jsou samozřejmě neziskové organizace a malé a 

střední podniky. Malé podniky mohou usilovat až o 60 % a střední až o 50 % 

způsobilých výdajů.         [ 1 ] 

 

Způsobilost výdajů v rozpočtu projektu 

Ne všechny výdaje, které vzniknou během realizace projektu, jsou způsobilé. Tzn. 

Takové, které je možno hradit z dotace. Způsobilé výdaje musejí splňovat tyto 

náležitosti:33 

- musejí být v souladu s evropskou a českou legislativou 

- musejí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým a jsou 

vynaloženy na základě zásady hospodárnosti a účelnosti) 

- musejí být doložitelné, identifikovatelné a musejí prokazatelně souviset 

s realizací projektu 

- musejí v zásadě vznikat až po odevzdání projektové žádosti 

U dotací z ESF tvoří většinu způsobilých výdajů projektu osobní náklady (cca 60% - 

70%) Proto je velice důležité efektivně řídit lidské zdroje. U měkkých, neziskových 

projektů je vysoký počet angažovaných osob.     [ 1 ] 

 

Účetnictví na úrovni příjemců 

Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. 

Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni 

                                                 
33 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Příručka projektového 
manažera. 2007. Str. 70. 
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vést analytickou evidenci související s konkrétním projektem, na který bude poskytnuta 

dotace. Musí být jasně prokazatelné, zda se konkrétní účetní zápis týká daného projektu. 

Samotné účetnictví musí být samozřejmě vedeno úplně, prokazatelně a srozumitelně.  

Příjemci musí být schopni všechny operace dokladovat při následných kontrolách a 

auditech.34 

Okamžik, kdy příjemce může účtovat o dotaci z ESF je: 

• okamžik předložení žádosti o platbu a její autorizaci řídícím orgánem; 

• okamžik přijetí dotace.       [ 2 ] 

 

4. 1. 3. Ostatní aspekty projektového řízení 
 

Veřejná podpora 

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo 

ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, 

že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod 

mezi členskými státy. Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je neslučitelná se 

společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné 

podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě 

rozhodnutí Evropské komise. Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, 

ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své 

limitované výši), a proto není  při dodržení všech ustanovení daných příslušným 

nařízením EK považována za veřejnou podporu.35 

Podpora nesmí přesáhnout u jednoho příjemce za dobu předchozích tří let částku 

200 000 EUR.          [ 1 ] 

                                                 
34 Ministerstvo financí ČR. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů. MFCR. [online]. 2010 [cit. 2010-05-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fondy.html>. 
35 Agentura pro podporu podnikání a investic. Veřejná podpora [online]. 2007 [cit. 2010-05-05]. 
Dostupné z  WWW: <http://www.czechinvest.org/verejna-podpora>. 
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Veřejné zakázky 

Aby subjekt obdržel dotaci z veřejných zdrojů, je povinen zajistit výběrové řízení na 

dodavatele v rámci svých projektů. Provedením výběrového řízení na smluvní 

dodavatele je zajištěno transparentní, nediskriminační, efektivní a hospodárné využití 

poskytnutých veřejných prostředků.  

Výběrová řízení můžeme rozdělit do dvou kategorií a to na výběrová řízení v plném 

rozsahu dle platného zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. A výběrová řízení 

zjednodušená, realizovaná dle konkrétních operačních programů.   [ 2 ] 

Výběrová řízení v plném rozsahu, a tedy se i řídit zákonem o veřejných zakázkách, 

realizují veřejní zadavatelé (územní samosprávy, příspěvkové organizace) dále 

dotovaní zadavatelé (PO nebo FO zadávající zakázku z veřejných zdrojů dotovanou 

z více než 50 % u stavebních prací a služeb při splnění podmínek) a sektoroví 

zadavatelé (osoby podnikající v plynárenství, vodárenství, poštovních službách…)[ 2 ] 

 

Publicita projektu 

Na základě Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 je každý realizátor projektu 

povinen informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je 

spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) a daného 

operačního programu.  

 

Finanční spoluúčast EU a státního rozpočtu ČR musí být zdůrazněna během všech fází 

realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace, především v místě jeho 

realizace, při prezentaci v médiích, na internetu, ve výročních zprávách o realizaci 

projektu, během konferencí a seminářů apod. Volba vhodných nástrojů pro zajištění 

publicity projektu a jejich věcné a organizační zajištění závisí na rozhodnutí každého 

příjemce podpory.36 

 

                                                 
36 Manuál pro publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007- 2013. ŘO OP LZZ. 
2009. Str.  6. 
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„Povinné minimum publicity OP LZZ“ 37 
 
a) logo Evropského sociálního fondu; 

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

umístěn samostatně; 

c) logo Evropské unie a textu „Evropská unie“; 

d) logo Operačního programu např. Lidské zdroje a zaměstnanost; 

e) prohlášením „Podporujeme vaši budoucnost“; 

f) odkazu na oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz. 

 

Doporučené nástroje komunikace a publicity 

 

• Internet 

• Tištěné materiály (brožury, letáky, publikace…) 

• Audiovizuální materiály (filmy, reportáže) 

• Komunikace s médii (tisk, televize, rozhlas) 

• Informační akce (konference, semináře, školení) 

• Kulturní akce, veletrhy, výstavy 

• Kampaně (billboardy, televizní spoty, internet) 

• Propagační předměty (pera, tašky, hrníčky, samolepky…)   [ 6 ] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Manuál pro publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007- 2013. ŘO OP LZZ. 
2009. Str.  7. 
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4. 2. Projekt MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

V následujícím textu doporučuji nejlepší návrh projektu a způsoby řízení tak, aby se 

projekt stal úspěšným 

.        

4. 2. 1. Interní x externí zpracování projektu 
 

Ve Žďáru nad Sázavou je hned několik společností, které se zabývají dotačním a 

finančním poradenstvím. Uvedená cena služeb je taková, kterou by MěÚ zaplatil za 

zpracování projektu v tomto městě u společnosti Eurogrant consulting, s.r.o. 

Ceník služeb externích pracovníků 

Konzultace (započatá hodina) 500 Kč 

Kompletní zpracování žádosti 40 000 – 50 000 Kč 

Bonus při úspěchu žádosti 3 % 

Řízení projektu při realizaci 2 % 

Tab. č. 4. Ceník služeb externích pracovníků. Zdroj: Dotaz autorky u společnosti Eurogrant consulting, 
s.r.o. 

 

Zaměstnaný projektový manažer na MěÚ ve Žďáru nad Sázavou má měsíční sazbu 

45 500 Kč. 

 

4. 2. 2. Uvědomění si rizik ohrožujících realizaci 

 

Jak již jsem uvedla, důležitou stránkou projektu je uvědomění si možných příčin 

neúspěchu. Projektový manažer potom s možnými problémy počítá nebo se jich 
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vyvaruje. Tuto problematiku bohužel velké množství žadatelů opomíjí, a proto je i 

velice časté, že díky neuvědomění si sebe sama a možných překážek, žadatel ztrácí 

šanci o finanční podporu z ESF pro své plány.  

 

 

1. Nedostatky v řízení a organizaci projektu 

Projektový tým musí být pečlivě sestaven ze stávajících pracovníků s potřebnými 

znalostmi a dovednostmi, kteří využijí všech zkušeností v této oblasti. Samozřejmostí je 

vyhodnocování zpětných vazeb účastníků. 

2. Zpoždění zálohových plateb, vyšší ceny 

Rozpočet projektu bude pravidelně vyhodnocován ve vazbě na rozpočet města.  

3. Zpoždění realizace projektu, nedostatky výběrových řízení 

Projekt bude řízen na základě plánu dílčích a hlavních aktivit. Plán bude průběžně 

vyhodnocován. Výběrová řízení budou připravena ve spolupráci se zaměstnanci, kteří 

se problematikou veřejných zakázek dlouhodobě zabývají. Kritériím výběrových řízení 

bude věnována mimořádná pozornost vzhledem k cílům projektu a očekávaným 

efektům jeho realizace. 

4. Nedostatečná politická podpora 

Žádost byla schválena usnesením Rady města, je v souladu se strategickými dokumenty. 

Členové orgánů města budou navrženi k účasti v monitorovacím výboru projektu. 

5. Nezájem cílových skupin o aktivity projektu 

Cílové skupiny byly zapojeny do přípravy vize a první strategie MěÚ, zaměstnanci jsou 

motivováni k ovlivňování směřování MěÚ na rozvojových projektech a zlepšování 

služeb a procesů. 

6. Provozní problémy účasti více pracovníků na aktivitách projektu 

Plánování všech aktivit v dostatečném předstihu tak, aby bylo možné včas zajistit 

zastupitelnost na pracovištích, zejména v úřední dny. Dobrá organizační příprava a 

průběžná komunikace s účastníky. 

7. Nenaplnění monitorovacích indikátorů 

Klíčové riziko je eliminováno jejich reálným nastavením. Stejně důležité je naplnění 

stanovených cílů projektu prostřednictvím výstupů klíčových aktivit. 
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4. 2. 3. Posouzení úspěšnosti schválení projektu dle výběrových kritérií 

 

1. zdůvodnění projektu 

Projekt významně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb a procesů a především k 

nastavení systému zlepšování se silnými mechanismy zpětných vazeb ze strany 

uživatelů služeb (klientů, občanů, zastupitelů, příspěvkových organizací, obcí ve 

správním obvodu atd.). Realizace projektu pomůže naplňovat vize úřadu. 

2. cílová skupina 

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené 

nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. 

3. realizace projektu 

Realizace projektu je naplánována na celé období (viz. harmonogram). Je 

uskutečňována dle stanovených etap projektu a řízení projektu. 

4. výsledky a výstupy 

Dlouhodobý systém řízení činností na MěÚ, vzdělávání zaměstnanců, zpětná vazba… 

5. horizontální témata   

5. 1. Potřeba podpory - dochází zde ke 100 % inovaci. 

5. 2. Udržitelný rozvoj – udržitelnost je specifikována níže. 

5. 3. Rovné příležitosti – veškeré aktivity jsou dostupné všem účastníkům. Bude 

podporována nediskriminace. 

5. 4. Informační společnost – o veškerých činnostech bude společnost informována dle 

podmínek publicity. 

6. specifické požadavky 
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4. 2. 4. Návrh harmonogramu realizace 

 

Pro samotný projekt je důležité si naplánovat časový plán. Zjednodušeně řečeno 

naplánovat co a kdy dělat. V následující tabulce jsem se pokusila společně s panem Ing. 

Matouškem rozepsat harmonogram k projektu MěÚ Žďár nad Sázavou. Projekt bude 

trvat 36 měsíců, tedy jeho ukončení je až v roce 2013. 

 

 

Rok Aktivita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 Řízení projektu         X X X X 

2010 Vztahy s klienty a marketing 
MěÚ - analýza, optimalizace, 
realizace a zpětná vazba 

         X X X 

2010 Kontrola klíčových ukazatelů a 
reportingu 

         X X X 

2011 Řízení projektu X X X X X X X X X X X X 

2011 Vztahy s klienty a marketing 
MěÚ - analýza, optimalizace, 
realizace a zpětná vazba 

X X X X X X X X X X X X 

2011 Strategické řízení, hodnocení a 
motivace zaměstnanců 

 X X X X X X X X X X X 

2011 Kontrola klíčových ukazatelů a 
reportingu 

X X X X X X X X X X X X 

2012 Řízení projektu X X X X X X X X X X X X 

2012 Vztahy s klienty a marketing 
MěÚ - analýza, optimalizace, 
realizace a zpětná vazba 

X X X X X X X X X X X X 

2012 Strategické řízení, hodnocení a 
motivace zaměstnanců 

X X X X X X X X X X X X 

2012 Kontrola klíčových ukazatelů a 
reportingu 

X X X X X X X X X X X X 
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2013 Řízení projektu X X X X X X X X     

2013 Vztahy s klienty a marketing 
MěÚ - analýza, optimalizace, 
realizace a zpětná vazba 

X X X X X X       

2013 Strategické řízení, hodnocení a 
motivace zaměstnanců 

X X X X X X       

2013 Kontrola klíčových ukazatelů a 
reportingu 

X X X X X X       

Tab. č. 5. Plánovaný harmonogram činností. Zdroj: Autorka. 

 

4. 2. 5. Rozpočet projektu 

 
 

Rozpočet je pro projektového manažera velice důležitou součástí projektu. Je to bohužel 

i nejnáročnější a zároveň také nejméně oblíbená část zpracování. Což je zřejmé. Žadatel 

potřebuje co nejvíce finančních prostředků pro svou činnost, zároveň ale dotace jsou 

prostředky z veřejných zdrojů, a proto je na místě co největší opatrnost při rozdělování. 

U tohoto projektu se předpokládá, že největší položkou budou osobní náklady 

projektového týmu a jejich asistentů popřípadě externích pracovníků. 

Předpokládá se, že projekt bude hrazen z 85 % ze strukturálních fondů a z 15 % ze 

státního rozpočtu. Celkový rozpočet na tento projektu je necelých 10 milionů korun. 

V následujícím grafu je návrh struktury nákladů na projekt MěÚ Žďár nad Sázavou. 

Návrh struktury náklad ů

nákup služeb

osobní náklady

DHM

 
Graf č. 2. Návrh struktury nákladů MěÚ Žďár nad Sázavou. Zdroj: Autorka. 
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4. 2. 6. Náklady na publicitu projektu MěÚ 

 

 

Graf. č. 3. Náklady na publicitu. Pozn.: Náklady na publicitu jsou odhadovány pro konkrétní projekt. 

  

 

4. 3. Závěrečné vlastní návrhy řešení 

 

 

MěÚ musí doložit, že poskytnuté finanční prostředky budou využity pouze na daný 

projekt dle dohodnutých pravidel. Měl by mít neustálou zpětnou vazbu. Tu bych 

zajistila díky plánovaným dotazníkům, které by vyplňovali klienti, občané, podniky, 

zaměstnanci, atd. Doporučuji také pravidelné vyhodnocování cílů projektu na 

zasedáních rady města. Zásadní je samozřejmě i komunikace nejenom mezi členy 

projektového týmu, ale i dalších osob zúčastněných na projektu. Důležitá je i 

komunikace mezi řídícími orgány a úředníky. 

Subjekt musí dodržovat termíny pro odevzdání monitorovacích zpráv, vypracovat 

finanční plán projektu s datumy předpokládaného předložení žádosti o platbu a obdržení 
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dotace. V případě že by je opomněl, je pravděpodobné, že by dotace byla zkrácena 

popřípadě i celá vzata. 

Žadatel by se měl vyhnout nezpůsobilým výdajům a naopak vést „tvrdý“ monitoring 

způsobilých výdajů, kontrolovat na co se vynakládají a v jakém množství. Zajistit 

doložitelnost nákladů, které souvisí s projektem. MěÚ je povinen vést úplné, 

prokazatelné a srozumitelné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Z tabulky č. 5 je patrné, že nejlepší způsob pro zplnění publicity je použití internetu. 

Doporučuji použít oficiální stránky MěÚ Žďár nad Sázavou a dále stránky Evropského 

sociálního fondu. Dále je výhodné vytisknout informační letáky a zakoupit propagační 

předměty v podobě nálepek a propisovacích tužek. Jako výhodná alternativa se také zdá 

komunikace s médii. Zde bych využila služeb žďárských novin, kde bych prezentovala 

připravený projekt.  

Je nutné, aby MěÚ ve Žďáru nad Sázavou prováděl veškerá výběrová řízení dle 

platného zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 

Aby MěÚ byla přiznána dotace, je důležitá udržitelnost projektu, kterou jsem již 

objasnila v teoretické části. Je nutné, aby udržitelnost projektu byla minimálně 

v pětiletém období. Doporučuji, aby příjemce dotace využil své Know–how v delším 

časovém období, udržel nastavenou kvalitu a přitom se neustále snažil své zkušenosti 

zdokonalovat. 

Pro MěÚ je nejvýhodnější použít interní zdroje, jak pro zpracování žádosti, tak pro 

řízení projektu. Dlouhodobě zaměstnává zkušeného projektového manažera, který zná 

potřeby subjektu, jeho klady a zápory. Navíc subjekt ušetří finanční prostředky na 

osobních nákladech. Je ale samozřejmé, že může využít poradenství a konzultace u 

externích subjektů. 

Žadatel si musí stanovit harmonogram činností, které jsem jako příklad uvedla v tabulce 

č. 5, musí posoudit rizika ohrožující realizaci a v neposlední řadě nezaujatě posoudit 

úspěšnost schválení projektu. 
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Doporučenou strukturu nákladů jsem uvedla v grafu č. 2. Největší podíl na celkových 

nákladech je nákup služeb od externích dodavatelů. Ty představují pořádání seminářů, 

kurzů a školení. Osobní náklady jsou také důležitou součástí rozpočtu. Představují je 

mzdy a odměny pro projektového manažera a jeho tým. Poslední položkou je 

dlouhodobý majetek, jako je například diaprojektor, promítací plátno a notebook. Tento 

dlouhodobý majetek by měl sloužit výhradně pro potřeby činností spojené s čerpáním 

dotace z ESF. 

V neposlední řadě doporučuji lepší a větší informovanost žadatelů o dotaci z ESF. 

Přehledně uspořádat veškeré informace a lépe zorganizovat pomoc pro žadatele. Neboť 

právě proto nejsme schopni plně využít příležitost získat finanční prostředky z EU.  
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5. Závěr 

 

 

Regionální politika EU patří k základním pilířům evropské integrace. A my jako občané 

jsme do značné míry touto politikou ovlivněni. Proto je nutné abychom příležitosti 

čerpání dotací plně využili. Bohužel v mnoha případech chybí znalosti a zkušenosti 

v oboru čerpání dotací. 

Proto jsem se rozhodla ve své diplomové práci „Financování z ESF“ vysvětlit tuto 

problematiku na konkrétním fondu pro konkrétní projekt a projektového manažera. 

Nejdříve zde byla vysvětlena politika hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o 

rovnoměrný hospodářský a sociální růst členských států Evropské unie. Dále byl popsán 

Evropský sociální fond, jeho operační programy, cíle a užitky. 

Také byl představen Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou, který chce zkvalitni své 

služby a řízení, avšak nemá na tento počin dostatek finančních prostředků. Což ho 

přivedlo k možnosti čerpání dotace právě z Evropského sociálního fondu. Proto jsem 

popsala projektový cyklus, tedy kroky, podle kterých bude dále postupovat, aby zdárně 

dokončil projektové řízení.  

Neméně důležitou stránkou financování z ESF je samotné řízení projektu, v rámci 

něhož dochází k realizaci souhrnných a vzájemně se doplňujících cílů. Příjemce dotace 

z ESF by měl mít na paměti, že při špatném vedení projektového řízení přichází o čas, 

peníze a motivaci. Dokonce mu může být dotace zkrácena či zcela odebrána. 

Cílem mé diplomové práce „Financování z ESF“ bylo navrhnout optimální řešení pro 

jednotlivé indikátory a problematické části při čerpání finančních prostředků z ESF pro 

konkrétní projekt. Dílčími cíly bylo ušetřit žadatelům o dotaci peníze, čas a práci 

spojenou s přípravou projektu a jeho řízením. Chtěla jsem vypracovat návod jak 

postupovat při žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu. Veškeré teoretické 

poznatky jsem následně uplatnila v praktické části práce. A proto jsem tyto cíle plně 

splnila. 
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SŠ   Střední škola 

VOŠ   Vyšší odborná škola 

VŠ  Vysoká škola 



64 
 

Seznam tabulek 
 
 
Tab. č. 1. Hlavní cíle....................................................................................................... 14 

Tab. č. 2. Rozdělení prostředků fondů EU ..................................................................... 19 

Tab. č. 3. Výběrová kritéria ……………………………………………………………38 

Tab. č. 4. Ceník služeb externích pracovníků ………………………………………….50 

Tab. č. 5. Plánovaný harmonogram činností.. ................................................................ 54 

Tab. č. 6. Definice územních statistických jednotek NUTS .......................................... 65 

  

Seznam grafů a obrázků 
 
 
Graf č. 1 Podíl jednotlivých prioritních os na OP LZZ .................................................. 26 

Graf č. 2 Návrh struktury nákladů ……………………………………………………..54 

Graf č. 3 Náklady na publicitu …………………………………………………………55 

Obr. č. 1 Systém strategických dokumentů. ................................................................... 20 

Obr. č. 2 Zařazení cíle Regionální konkurenceschopnost. ............................................. 30 

Obr. č. 3 Ukončení projektového řízení a ukončení projektu......................................... 41 

Obr. č. 4 Mapa regionů pro regionální politiku. ............................................................. 66 

Obr. č. 5 Loga ESF, EU, OP LZZ, OP VK a OPPA …………………………...……...67 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 - Definování regionů v EU.................................................................................... 65 

Příloha č. 2 – Definice malých a středních podniků ............................................................. 66 

Příloha č. 3 – Loga ESF, EU, OP LZZ, OP VK a OPPA………………………………67



65 
 

Přílohy  
 

Příloha č. 1 - Definování regionů v EU      [ 5 ] 
 

V Evropské unii se používá dělení na územní statistické jednotky, tzv. NUTS. Tato 

klasifikace je především důležitá pro potřebu regionální politiky EU, na základě které je 

podle jednotlivých cílů poskytována pomoc ze strukturálních fondů. Dále je tato 

klasifikace důležitá pro regionální statistiku a analytické rozbory ekonomických 

ukazatelů. 

Klasifikace NUTS má celkem pět úrovní: 

NUTS 1 – území státu (Česká republika) 

NUTS 2 – oblast regionů soudržnosti (v ČR celkem 8) 

NUTS 3 – kraje (v ČR 14) 

NUTS 4 – okresy 

NUTS 5 – obce 

Pro potřebu politiky HSS jsou důležité tzv. NUTS 2, které se skládají z 1 až 3 krajů. 

 

Definice územních statistických jednotek NUTS 

Jednotka Minimální počet obyvatel Maximální počet obyvatel 

NUTS 1 3 000 000 7 000 000 

NUTS 2                  800 000               3 000 000 

NUTS 3                  150 000                  800 000 

Tab. č. 6. Zdroj: VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. Str. 38. 
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Mapa regionů pro regionální politiku 

 

Obr. č. 4. Zdroj: Strukturální fondy EU. Regiony pro regionální politiku. Dostupné z 
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU. 
 

 

Příloha č. 2 – Definice malých a středních podniků 
 

Pokud se podnik rozhoduje pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je 

určen pro malé nebo střední podniky (MSP), musí zvážit, zda jako žadatel podmínku 

malého nebo středního podnikání splňuje. Základními kritérii pro posouzení velikosti 

podniku je počet zaměstnanců a celková bilance a obrat. Tyto údaje se vztahují 

k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období. Velikost podniku se samozřejmě 

v průběhu jeho existence mění. Proto při posuzování statutu MSP platí jednoduché 

pravidlo. Podnik nabývá / pozbývá tohoto statutu, pokud limit počtu zaměstnanců a 

finanční limity jsou splněny / nesplněny ve dvou po sobě jdoucích účetních nebo 

zdaňovacích obdobích.        [ 1 ] 
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Malé a střední podniky (MSP) se člení následovně38: 

• mikropodniky  do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR  

• malé podniky do 50 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR a 
ne více než 25 % kapitálu může být v držení jedné nebo několika firem, které 
nesplňují kritéria MSP (tzv. kritérium nezávislosti) 

• střední podniky do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková 
bilance do 43 mil. EUR a opět ne více než 25 % kapitálu může být v držení 
jedné nebo několika firem, které nesplňují kritéria MSP 

 

 

Příloha č. 3 – Loga ESF, EU, OP LZZ, OP VK a OPPA39 
 

 

 

 

                                                 
38 PAVLÁK, M. Lidské zdroje a fondy EU. Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování 
projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 2006. Str. 27 
39 ESF v ČR. [online]. 2008. [cit. 2010-05-14]. Dostupné z WWW: <http://www.esfcr.cz/. 
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