
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ZE ZDROJŮ EU

PROJECT FUNDING FROM EU FINANCIAL RESOURCES

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Ing. PETR BOUDNÝ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JIŘÍ KOLEŇÁK, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2013



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav managementu

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Boudný Petr, Ing.

Řízení a ekonomika podniku (6208T097) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Financování projektů ze zdrojů EU

v anglickém jazyce:

Project Funding from EU Financial Resources

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2.vyd. Praha: C.H. Beck,
2008. 135s. ISBN 978-80-7179-713-5.
MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů trukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd.
Brno: Barrister&Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87-029-56-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada, 2011. 471s. ISBN
978-80-247-3494-1.
VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 196s.
ISBN 80-247-0828-0.

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 14.05.2013



 

 

Abstrakt  

 Diplomová práce se zabývá vyţitím studie proveditelnosti při sestavování 

projektové ţádosti o finanční podporu z fondů EU. Práce se ve své teoretické části 

zabývá popisem základů projektového managementu a jeho nástrojů, nedílnou součástí 

teoretické části je i seznámení se s Regionální politikou EU a Operačními programy. 

Cílem práce je, v její praktické části, sestavení studie proveditelnosti projektu, který 

bude vyuţit k získání dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

 

Abstract  

 The submitted thesis is focused on the utilisation of the feasibility study during 

the preparation of project applications for financial assistance from EU funds. The 

thesis describes the basics of the project management and its tools in the theoretical 

part. The inseparable part from the theoretical part informs us also about EU regional 

policy and Operational programmes. The goal of the thesis is the preparation of the 

feasibility study of the project in its practical part. This project will be used to obtain a 

grant from the Human Resources and Employment Operational Programme (HREOP). 
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ÚVOD 

 Vzhledem k současné ekonomické situaci, vyuţívají lidé čím dál častěji 

moţnosti financování projektových záměrů za pouţití různých dotačních programů. 

Jednou z takových moţností je spolufinancování projektů ze zdrojů EU. Přiznání dotace 

však předchází mnoho kroků, které musí kaţdý ţadatel splnit. Z tohoto důvodu se kaţdý 

ţadatel musí podrobně seznámit s problematikou moţností získání dotací. Vhodnou 

metodou k úspěšnému získání finančních prostředků z fondů EU je pouţití projektového 

managementu. 

 K posouzení realizovatelnosti projektu se často vyuţívá studie proveditelnosti. 

Správné sepsání projektové ţádosti vycházející ze studie proveditelnosti je klíčem 

k úspěšnému získání dotace. Z tohoto důvodu si práce dává za cíl představit a sestavit 

studii proveditelnosti konkrétního projektu. 

Práce je koncipována do tří hlavních kapitol. První část je zaměřena na 

teoretické uvedení zkoumané problematiky, tedy projektového managementu a kohezní 

politiky EU. Druhá část představí prostředí vybraného projektu a moţnosti jeho 

spolufinancování ze zdrojů EU. Poslední část uvede studii proveditelnosti zvoleného 

projektu ţádajícího finanční prostředky z vybraného evropského fondu, včetně 

náleţitostí spojených s projektovou ţádostí. 

Jako nejvhodnější empirická metoda zkoumání uvedeného tématu byla zvolena 

metoda případové studie, přičemţ bude vyuţito především deskriptivního způsobu 

vyjádření s vyuţitím analýzy projektu ţádajícího finanční prostředky z EU. Popisným 

způsobem poznání budou vysvětleny jednotlivé jevy a zkoumaná problematika. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce je sestavení studie proveditelnosti v míře jejího pouţití 

v ţádosti o finanční dotaci na projekt, jehoţ záměrem je systémové zvýšení efektivnosti 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zkvalitnění veřejných sluţeb vyplývajících z jeho 

kompetencí. Tímto faktem se zabývá popis současného stavu a důvod realizace daného 

projektu.  

Teoretická část práce bude slouţit k seznámení s aplikací projektového 

managementu v rámci plánování a realizace projektu, v tomto případě projektu 

zabývajícím se financováním z evropských fondů. V rámci projektového managementu 

je obecně popsán projekt, jeho vlastnosti a specifika, dále nástroje slouţící 

projektovému managementu, studie proveditelnosti, jakoţto nedílná součást ţádosti      

o dotaci a finanční analýza zabývající se ekonomickou stránkou projektu. Další částí 

teorie je představení Regionální politiky EU a popsání operačních programů. 

Praktickou částí diplomové práce bude popsání potřeby realizace projektu a jeho 

určení v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavní části práce 

pak bude následně sestavení studie proveditelnosti podrobně popisující projekt ţádosti   

o dotaci.    
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

 V této části diplomové práci se budu zaobírat seznámením se s teoretickými 

poznatky zpracování projektu a pochopením role Evropské unie v rámci podpory 

členských států. Hlavními body této teoretické části tak bude projektový management, 

společně se studií proveditelnosti, finanční analýzou a posléze seznámení se 

s problematikou regionální politiky Evropské unie a operačními programy.  

 

  

2.1 Projektový management 

V rámci této části postupně představím základní prvky projektového 

managementu. 

 

 

2.1.1 Projekt 

 
Projekt bývá často definován jako série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby 

byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného 

rozpočtu. Existuje mnoho definic projektu, shodují se však v tom, ţe je to jednoznačná 

skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem, provedených 

jednotlivcem nebo týmem za účelem splnění specifických cílů v rámci definovaného 

času, nákladů a pracovních parametrů. Projekty mohou být také ukončeny, jestliţe uţ 

není potřebný produkt nebo sluţba, která představovala cíl projektu. Podstatou projektů 

je zavedení dosud neexistujících produktů nebo sluţeb, po nichţ existuje v dané chvíli 

poptávka.  

Projektem se obecně rozumí „jedinečná soustava činností směřujících k předem 

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

vyţaduje spolupráci různých profesí, váţe jejich kapacity a jejich úsilí a vyuţívá 

(případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, 

schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Projekt musí splňovat formální náleţitosti 

a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření 

a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření. Projekt musí být udrţitelný minimálně 

po stanovenou dobu.“ (4) 
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Pro projekty jsou dále charakteristické to, ţe jsou: 

 Nástrojem ke změně. 

 Nerutinní a jedinečné. 

 Sloţené ze vzájemně propojených aktivit. 

 Realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běţně nepracují. 

 Dočasné. 

 Mají zřetelně stanovený začátek a konec. 

 Navrţené tak, aby dosáhly jasného cíle. 

 Často riskantní a plné nejistoty. 

Proto by kaţdý projekt měl mít jasně definované nositele, primární cílovou 

skupinu konečných příjemců, systém zodpovědnosti a pravomocí, přesně stanovený 

rozpočet, systém průběţného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně definovaná kritéria 

pro kontrolu stanovených cílů. Před zahájením projektu je vhodné provést finanční 

a ekonomickou analýzu, která prokáţe, ţe přínos převýší jeho náklady. (4) 

 

Projekt má následující charakteristické vlastnosti: 

 Cíl - produkt / sluţbu tj. a jejich funkčnost / parametry. 

 Kvalitu s jakou má být cíl realizován (metriky). 

 Zdroje, za pomocí kterých bude cíl naplněn. 

 Čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt. 

 Náklady - tj. rozpočet, který bude čerpán. 

 Rizika, pro přípravu postupů jak se jim vyhnout nebo co dělat pokud 

nastanou. 

 Omezení, která projekt budou ovlivňovat. 

 

Cíl a kvalita 

Není horší varianta pro dodavatele, neţ nedostatečně definovaný cíl - tj. produkt, 

který má dodat zadaný včetně metrik, které musí splnit při akceptačních testech (např. 

počet transakcí zpracovaných za sekundu, objem přenesených dat za jednotku času, čas 

odezvy aplikace, maximální počet tolerovaných chyb apod.) Samozřejmostí by měla být 

kvalitní dokumentace. Pokud na konci projektu nevyhovuje dodaný produkt, je uţ 

opravdu pozdě začít přepracovávat nebo doplňovat funkce (mimo drobných úprav, které 

jsou samozřejmě naopak obvyklé). Dodavatel pak nemá jinou ochranu neţ dokument - 

smlouvu, ve které se zavazuje, co a v jaké kvalitě dodá za dohodnutou cenu. Zároveň by 
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neměl přistoupit na smlouvu, která toto jednoznačně nevymezuje, protoţe pokud naplní 

pouze nepřesné a špatné zadání a zadavatel nebude spokojen, riskuje přinejmenším svou 

pověst. (21) 

 

Čas a náklady 

Stejným způsobem je moţné nahlíţet na dodrţení času dodávky a náklady 

(souvisí s riziky a větším čerpáním zdrojů) jejich dodrţení sice není zcela pravidlem, ale 

můţe být ošetřeno ve smlouvě, která můţe dodavatele v případě překročení času 

dodávky stanovit penalizaci, případně dopředu počítat s tolerancí pro navýšení nákladů 

(v případě naplnění stanovených podmínek). Opět je ve hře image dodavatele, která 

můţe být poškozena v případě výrazného překročení jednoho z těchto parametrů. (21) 

 

Omezení a rizika 

Poslední, ale ne nejméně důleţitá jsou rizika a omezení. Jiţ ve fázi plánování by 

mělo být vyhodnoceno, co projekt ovlivní (např. kurz koruny), omezuje (např. výrobní 

zařízení, hardware) a co můţe projekt ohrozit. Při analýze rizik je třeba vyhodnotit míru 

pravděpodobnosti a velikost dopadu na projekt, pokud k události dojde a naplánovat pro 

takový případ další postup. Přitom platí, ţe riziko, které nastává s pravděpodobností 

100%, je omezení. (21) 

 

Tato pravidla (s malými odchylkami) platí i při interních projektech tj. uvnitř 

firmy - kdy dodavatelem je například vlastní oddělení vývoje. Ačkoliv zde probíhá 

financování projektu jiným způsobem, neúspěšný projekt je pro kaţdou firmu zbytečná 

zátěţ, která se v konečném důsledku zákonitě projeví na její pozici mezi konkurencí. 

Na druhé straně existuje řada projektů, které ušetřily spoustu peněz právě tím, ţe byly 

včas zastaveny (ideálně ještě ve fázi analýzy a plánováni) pokud bylo například 

zjištěno: 

 náklady na realizaci převýší jejich následný přínos, 

 zadání není technicky realizovatelné, 

 zadání je nesmyslné, 

 produkt/sluţba jiţ není potřeba (změna na trhu). 

Zároveň existuje řada projektů, které naopak spousty peněz promrhaly a byly 

zastaveny buď pozdě, nebo přinesly ve výsledku špatný, nefunkční a nevyhovující 

produkt, jehoţ vyuţití nepřineslo poţadované výsledky. (21) 

 



 15 

 

Typy projektů: investiční a neinvestiční projekty 

Rozlišujeme dva typy projektů, a to projekty investiční a neinvestiční. Projekty 

investiční (tzv. tvrdé projekty) jsou primárně zaměřeny na pořízení investičního 

majetku, který dále slouţí jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. 

Tyto projekty jsou také označovány jako projekty infrastrukturální. Příkladem tohoto 

typu projektů můţe být rekonstrukce učeben střední školy (infrastruktura pro 

vzdělávání) či výstavba hotelu v turisticky atraktivní oblasti (infrastruktura pro rozvoj 

cestovního ruchu). Neměli bychom však zapomínat, ţe smyslem těchto projektů není 

pouze fyzická realizace konkrétní stavby, ale pořízení nástroje pro umoţnění 

provozování dalších veřejně prospěšných aktivit (zvýšení úrovně vzdělání, resp. tvorba 

nových pracovních míst v odvětví cestovního ruchu a zvýšení příjmů regionu 

z turismu). 

 Naopak projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty) se zaměřují na podporu 

realizace činností, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záleţitostí a je značně 

omezeno. Příkladem tohoto typu projektu mohou být nejrůznější realizace v oblasti 

vzdělávání či poskytování sociálních sluţeb (zavádění nových vzdělávacích programů 

či nových forem výuky, zpřístupnění vzdělání osobám, kterým toto bylo doposud 

znemoţněno, zvyšování moţnosti uplatnění na trhu práce, apod.). 

 Z podstaty uvedené definice je zřejmé, ţe zatímco u projektů neinvestičních se 

efekty (výstupy) projeví jiţ v průběhu projektu (po dobu jeho trvání), u investičních aţ 

po jejich ukončení (po dobu trvání projektu budujeme nový hotel, ale pracovní místa 

pro nové zaměstnance můţeme zřídit aţ po jeho dokončení a kolaudaci). Proto 

u projektů investiční povahy sledujeme navíc ještě tzv. provozní fázi, kde je 

kontrolováno (monitorováno), nakolik ţadatel plní výstupy, ke kterým se ve smlouvě 

zavázal. (4) 

 Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být 

realizací projektu vytvořen. Pro produkt projektu platí jedna z moţností nebo téţ jejich 

kombinace: 

 je kvantifikovatelný a můţe představovat ucelený fyzický objekt nebo 

jeho část, 

 generuje určitou sluţbu, například zlepšení výkonnosti podnikového 

procesu, 

 vytváří výsledek, který se stává vstupem pro jiné interní nebo externí 

procesy, například dokument jako výsledek výzkumného projektu. (9) 
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2.1.2 Management v projektování  

 

V odborné veřejnosti se často nedělá rozdíl mezi pojmem řízení projektů 

a pojmem projektové řízení. Pokládají se za synonyma, ale není to správné. Je zřejmé, 

ţe kaţdý projekt je potřeba naplánovat (včetně jeho vypracování) a posléze i řídit jeho 

realizaci. Souhrnně pro tuto činnost pouţíváme pojem řízení (management) projektu. 

 V řízení projektu jsou uvedeny manaţerské činnosti specifické v tom, ţe jde 

o neopakovatelný proces vylučující rutinní přístup. Management projektu je specifickou 

metodikou plánování, tvorby a realizace projektu. (6) 

 
Obr. 1: Manaţerské činnosti v projektovém managementu (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno 

dle NĚMEC, V. Projektový management. 2002) 

 

Projektové řízení jako kaţdé jiné s sebou přináší výhody a nevýhody. 

Potenciální výhody a nevýhody projektového managementu výstiţně vymezila Alena 

Svozilová:  

Výhody: 

 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez 

ohledu na případné změny realizačního personálu. 

 Je jasně definován časový a nákladový rámec realizace. 

 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 

uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, coţ umoţňuje větší flexibilitu 

a efektivitu ve vyuţívání těchto zdrojů. 

Projektový management 

Management projektu 

Plánování 
projektu 

Vypracování 
projektu 

Řízení realizace 
projektu 

Organizování a koordinování projektů 

Vytváření  
podmínek 

Koordinace 
projektů 
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 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, 

v průběhu realizace je moţno definovat odchylky oproti plánu a efektivně 

směřovat korektivní akce. 

 Systém rozdělení odpovědností na řízení projektu a pravidla eskalace problémů 

umoţňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 

zákazníka/sponzora projektu. 

 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 

plánovaného cíle projektu. 

 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 

pouţitelných pro realizaci dalších projektů. (9) 

 

Nevýhody: 

 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 

součástí komplexního programu. 

 Specifické poţadavky zákazníka projektu, často se objevující aţ v průběhu 

realizace. 

 Organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu. 

 Rizika projektu a obtíţně předvídatelné vnější vlivy. 

 Změny v technologii. 

 Plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací. (9) 

 

 

2.1.3 Ţivotní cyklus projektu  

 
Řízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení, a to tak, ţe během 

klíčových částí přípravy a implementace projektů a programů dohlíţí na řádné 

posouzení proveditelnosti, strukturovaný monitoring a hodnocení a rozhodování 

podloţené potřebnými informacemi.  

 Nedefinuje pouze různé fáze, ale i různé aktéry, kteří se na procesu podílejí, 

a způsoby rozhodování, kterých se uţívá. Trvání jednotlivých fází se liší projekt od 

projektu. Všechny části projektového cyklu jsou organizovány podle jasného logického 

rámce. Fáze se musí doplňovat, řídit stejnými principy a naznačovat další směr 

pokračování, co se týče časového i obsahového hlediska. Jedině tak budou projekt 

a jeho implementace zahrnovat všechny potřebné detaily a zároveň budou odpovídat 
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širším cílům operačního programu, budou relevantní vzhledem k záměrům a místním 

rozvojovým strategiím a přinesou výsledky, které budou dlouhodobě udrţitelné. (4) 

 

 Dle Svozilové neexistuje jednotný popis ţivotního cyklu projektů. Kaţdý autor 

rozděluje ţivotní cyklus do různých fází. Obecná definice dle PMBOK je: 

 Ţivotní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichţ 

názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 

angaţována. (9) 

 
Obr. 2: Hlavní procesy projektového managementu (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle 

http://www.12manage.com/methods_pmi_pmbok.html) 

 

Základní rozdělení ţivotního cyklu projektu: 

 Konceptuální návrh  

Formulace základních záměrů, hodnocení přínosů a dopadů realizace projektu, 

odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizaci, předběţná analýza rizik. 

 Definice projektu 

V podstatě se jedná o zpřesnění výstupů fáze – diversifikace cílů, výčet 

subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava metodik a disponibilních 

znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, nastavení realistického časového 

rámce a propočet nákladů, definice rizik a předpokladů omezení jejich dopadů, 

příprava detailních plánů na realizaci projektu. 

 

Zahájení Plánování 

Provedení Kontrola 

Ukončení 
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 Produkce 

Vlastní realizace neboli pořízení projektu – řízení prací a subdodávek, kontrola 

postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení komunikace a nezbytné 

projektové dokumentace, kontrola kvality a účinnosti dosaţení jednotlivých 

dílčích cílů, testování výstupů, pořízení dokumentace jako podklad pro uţívání 

předmětu projektu a tvorba plánu podpory v operačním období. 

 Operační období 

Vlastní uţívání předmětu projektu – integrace předmětu projektu do existujících 

organizačních systémů společnosti uţivatele, hodnocené technologických, 

sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů 

daných v konceptuálním období, zpětná vazba pro plánování dalších projektů 

a hodnocení úrovně spolupracujících systémů. 

 Vyřazení projektu 

Převedení předmětu projektu do stadia podpory a do případné odpovědnosti 

organizace, která podporu poskytuje, převedení zdrojů na jiné projekty, 

zpracování poučení a získaných zkušeností z řízení daného projektu. (9) 

Fáze ţivotního cyklu projektu: 

 Předinvestiční fáze 

Je nejdůleţitější částí celého projektu, plně za ní odpovídá vrcholový 

management firmy. Ten musí stanovit cíle (čeho se má dosáhnout) a definovat 

strategii projektu (způsob řešení problému) vedoucí k dosaţení cílů. K tomu je 

jmenován kmenový projektový tým. Stěţejním úkolem je prověření, zda je 

kaţdá fáze proveditelná (Studie proveditelnosti). 

 Investiční fáze 

Je nejpracnější a nejvíce nákladnou částí; odpovídají za ni členové vrcholového 

managementu – dozor projektu a manaţer projektu.  

 Fáze provozu a vyhodnocení  

V ní se výsledek projektu (realizovaný objekt) předává do uţívání, porovnají se 

dosaţené výsledky s plánovanými a získaná data se analyzují a zaznamenají pro 

budoucí potřeby. (6) 
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Obr. 3: Fáze ţivotního cyklu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle NĚMEC, V. 

Projektový management. 2002) 

 

Ţivotní cyklus je rozdělen do fází z hlediska odpovědnosti za jejich řízení, ale 

téţ z hlediska vynakládání investic. To ovšem neznamená, ţe by předinvestiční fáze nic 

nestála. Pokud se na jejím konci rozhodne o přijetí projektu, pak se náklady na ni 

připočtou k investicím do projektu. Je-li však projekt zamítnut, náklady půjdou k tíţi 

reţie podniku. Kaţdá fáze má svůj začátek a konec. Řízení projektu se při přechodu 

z jedné fáze do druhé mění, ale do začátku do konce je sjednocují cíle, kvalita, náklady 

a čas. (6) 

 

 
2.1.4 Metody a nástroje projektového managementu  

 

S.M.A.R.T. 

SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v rámci projektového 

managementu (Project Management) efektivně definovat rámec či cíl projektu 

a navrhovaného řešení. Pravidla SMART lze ale uplatnit i v jiných oblastech, kde je 

třeba nějakým efektivním způsobem definovat cíle. Velice dobrým příkladem vyuţití 

těchto pravidel, se kterým je moţné setkat se ve velkých společnostech s kvalitně 

zavedenými nástroji pro Human Resource Management, je stanovení osobních cílů 

v osobním profilu zaměstnance (performance management). Zaměstnanec má povinnost 

zpravidla jednou nebo dvakrát do roka stanovit si své osobní cíle, které jsou při jeho 

zhodnocovacím procesu konfrontovány s realitou a zaměstnanec je pak na základě 

plnění svých osobních cílů, které si sám stanoví, hodnocen. 

V okamţiku, kdy v počáteční fázi projektového managementu definujeme obsah 

a cíle projektu, je nutno zamyslet se nad kvalitativními stránkami našeho vymezení. 

Řešení v rámci projektového managementu by mělo být definováno podle pravidel 

známých souhrnně jako SMART. (12) 

 

 

 

Předinvestiční 
fáze 

Investiční fáze 
Fáze provozu a 
vyhodnocení 
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Specific 

Navrhované řešení nebo příleţitost by měly být přesně popsány. Pokud jsme schopni 

jednoznačně odpovědět na otázku co je přesně a konkrétně předmětný problém a jak jej 

hodláme vyřešit, pak jsme problém popsali podle tohoto pravidla. 

Measurable 

Navrhované řešení by mělo být měřitelné. K vymezení tohoto pravidla nám pomůţe 

například otázka, která se ptá, jak poznáme, ţe řešení je úspěšné. Kaţdý projektový plán 

by měl obsahovat i kontrolu úspěšnosti našeho řešení, která musí být definována uţ na 

začátku. 

Aligned 

Řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce. Je zřejmě jasné, ţe by nebylo vhodné 

navrhovat celostátní náborovou kampaň zaměřenou na studenty středních škol, pokud 

klient je lokálně orientovaná firma s potřebou specializovaných odborníků s mnoha lety 

zkušeností. 

Realistic 

Řešení musí být realistické. Při úvaze o tomto pravidle bychom si měli poloţit otázku, 

zda-li je moţné navrhované řešení vůbec realizovat a dosáhnout poţadovaných 

výsledků. Stanovení cíle například 200 uchazečů o volnou pracovní pozici během dvou 

týdnů je reálné v době a místě s vysokou nezaměstnaností, ale značně nadhodnocený cíl 

v době nebo místě s přezaměstnaností a nedostatkem volných cílových uchazečů. 

Timed 

Další otázku, kterou bychom si měli poloţit při vymezení navrhovaného řešení je 

časový rámec pro uvedení řešení v praxi. Například řešení vymezené jako „Náš tým 

navrhne strategii pro získávání nových zaměstnanců a naplnění volných pracovních 

pozic, která můţe být uvedena v praxi do května 20xx a která obsahuje alespoň tři 

technologická řešení doplněná o prvky osobního kontaktu.“ v sobě zahrnuje i dobu, do 

kdy klient můţe počítat se zhotovením zakázky. Tato definice navrhovaného řešení 

poskytuje odpověď na otázku, kdy bude současný problém řešen. (12) 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

Metoda logického rámce 

 Základem logického rámce je strom cílů, který nám spolu s ostatními nástroji 

pouţitými v logickém rámci umoţní předběţné rozvedení našeho mlhavého 

projektového nápadu. Nutí nás definovat aktivity projektu, zamyslet se nad tím, zda tyto 

aktivity budou generovat ţádoucí výstupy a za tyto výstupy povedou ke kýţenému cíli, 

kterého chceme dosáhnout, a to jak konkrétního projektového cíle, tak obecnějšího cíle, 

k jehoţ naplnění by měl projekt přispět. (10) 

 

 Proč? jsme se rozhodli napsat tento projekt – Definice cílů 

Odpověď definuje jednak širší cíl, tj. cíl na úrovni programu či opatření; cíl, na 

jehoţ naplnění jednotlivý projekt nestačí; projekt pouze přispívá k jeho naplnění 

– globální cíle, ale i konkrétní cíle, kterých chceme projektem dosáhnout. Cíl 

vyššího stupně, k jehoţ dosaţení je projekt jen jednou z předběţných podmínek 

(např. pokles nezaměstnanosti v daném regionu). 

 Co? realizace projektu – Definice výstupů 

Odpověď definuje výstupy projektu, co bude v rámci projektu nebo jeho 

jednotlivých částech skutečně zrealizováno, vytvořeno. 

 Jak? budeme postupovat při realizaci projektu – Definice klíčových aktivit 

Odpověď definuje činnosti, metody, způsoby, jak bude jednotlivých výstupů 

dosaţeno – aktivity projektu. (10) 

 

Ke kaţdému výstupu stanovíme aktivity projektu, jeţ podlé nás povedou k jejich 

dosaţení a jsou nezbytnou součástí daných výstupů. Je potřeba se ještě jednou zamyslet 

nad tím, zda navrţené aktivity logicky vedou k uvedeným výstupům a ty pak naplní 

předpokládaný účel projektu, který přispěje k hlavnímu cíli. (10) 
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Ganttovy diagramy 

 Ganttovy diagramy velmi jednoduše a názorně ukazují sled úkolů a jejich 

začátky a konce. Úkoly jsou zpravidla organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco 

časová osa je rozvinuta na horizontální linii. Tyto diagramy jsou dnes velmi často 

pouţívány – jsou jednoduché, dají se snadno vytvořit i bez specializované softwarové 

podpory a pro jejich pochopení není potřeba ţádné zvláštní kvalifikace. Tyto diagramy 

ve své původní podobě však mají několik slabin : (9) 

 

 Neukazují závislosti mezi úkoly 

 Změna v délce nebo začátku jednoho úkolu se nepromítne do zbývající části 

harmonogramu 

Tab. 1: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle SVOZILOVÁ, A. Projektový 

management. 2006) 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Úkol A                   

Úkol B                   

Úkol C                   

Úkol D                   

Úkol E                   

 

Tvorba Ganttova diagramu (postup):  

1. Vytvořit seznam všech činností, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci   

    projektu.  

2. Odhadnout časovou náročnost kaţdé činnosti.  

3. Zaznamenat činnosti pod sebe na vertikální osu diagramu.  

4. Vyznačit časové intervaly na horizontální osu.  

5. Zakreslit u kaţdé činnosti vodorovnou čáru začínající v okamţiku, kdy je  

    očekáváno zahájení činnosti, konec je v čase ukončení aktivity.  

6. Při souběţné činnosti, je nutno respektovat poţadavek, předcházející etapa je  

    dokončena před začátkem na ni navazujícího kroku. (15) 

 

V současnosti se Ganttovy diagramy stále často vyuţívají jako přehledný nástroj 

pro komunikaci, jednání a diskusi a byly v softwarových nástrojích zdokonaleny 

o moţnosti všech typů vazeb s překryvy a prodlevami, moţností znázornění kritické 

cesty i nástroji pro porovnávání odchylek skutečného stavu projektu oproti plánu. (9) 
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2.1.5 Studie proveditelnosti  

 

Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy téţ označovaná jako 

technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně 

významných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny 

realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakoţ 

i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. 

Studie proveditelnosti je rozdělena do tematicky samostatných kapitol, 

členěných podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Tyto 

různé stránky výstavby a provozu projektu lze samozřejmě nejprve řešit per partes (krok 

po kroku – jednu po druhé), ale je nutné si uvědomit, ţe zvolené varianty řešení v rámci 

jednotlivých kapitol (témat) se vzájemně ovlivňují a úprava jedné z nich můţe mít 

a zpravidla také má, vliv na vhodnost zvolených variant řešení u témat zpracovaných 

v předešlém kroku. Tedy volba optimálního provedení z hlediska jedné stránky projektu 

můţe ovlivnit řešení ostatních témat. (24) 

 

Osnova studie proveditelnosti: 

 

Titulní stránka 

1. Obsah. 

2. Úvodní informace. 

3. Stručné vyhodnocení projektu. 

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap. 

5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix. 

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů. 

7. Technické a technologické řešení projektu. 

8. Dopad projektu na ţivotní prostředí. 

9. Zajištění investičního majetku. 

10. Řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek). 

11. Finanční plán a analýza projektu. 

12. Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu. 

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza). 

14. Harmonogram projektu. 

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu. 

Přílohy 
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1) Obsah  

Obsahuje zejména informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které 

stránce je lze nalézt. 

2) Úvodní informace  

Na prostoru zhruba jedné stránky by měly být uvedeny následující údaje: účel, 

pro který je Feasibility Study zpracována a k jakému datu, identifikační údaje 

o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách. 

3) Stručné vyhodnocení projektu  

Na tomto místě by měly být v rozsahu 1-2 stran popsány zásadní závěry, které 

vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce uveďte zásadní 

ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. 

nákladů a výnosů obsaţených ve finálním finančním plánu, jakoţ i výsledky 

citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení 

finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků 

Feasibility Study a výsledky analýzy rizik. 

4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  

Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Jsou zde 

zodpovězeny základní otázky, jaký je název, smysl a zaměření projektu, jaké 

sluţby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, 

kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je 

kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt 

prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie 

a jaká jsou ostatní významná specifika projektu. 

5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix  

Zahrnuje popis všech marketingových aspektů projektu. Jsou zde řešeny 

všechny odhady a doporučení týkající se potřeb finálních uţivatelů, 

konkurenceschopnosti výstupů produktu, jak v případě veřejných tak 

i privátních projektů a to v následující struktuře, která vychází z výzkumné 

a analytické části (I) a přechází v části, které obsahují řešení daných problémů 

(II, III), ty jsou členěny dle rovin na strategické (II) a takticko-operativní (III). 

I. Analýza trhu a odhad poptávky. 

II. Marketingová strategie. 

III. Marketingový mix. 
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6) Management projektu a řízení lidských zdrojů  

Obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného 

managementu projektu. Pod tímto pojmem si lze představit veškeré plánování, 

organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek 

a veškerých lidských zdrojů. 

7) Technické a technologické řešení projektu  

Shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je 

zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody 

a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, 

potřebné energetické a materiálové toky, údaje o ţivotnostech jednotlivých 

zařízení, potřebné údrţbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti 

vlivem opotřebení apod. 

8) Dopad projektu na ţivotní prostředí  

Popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu 

v jeho jednotlivých etapách. 

9) Zajištění dlouhodobého majetku  

Vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, 

problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační 

schéma apod. 

10) Řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek)  

Vymezení struktury a velikosti oběţného majetku, jaké druhy materiálu, 

nedokončené výroby, výrobků a zboţí bude nutné skladovat a v jakých 

objemech, vzniklé pohledávky resp. Krátkodobé závazky, náročnost projektu na 

drţbu hotovostních prostředků a jejich řízení. 

11) Finanční plán a analýza projektu  

Komplexní finanční zohlednění předchozích bodů v následující struktuře: 

A. Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 

I. Kalkulace. 

II. Analýza bodu zvratu. 

B. Finanční plán 

I. Plán průběhu nákladů a výnosů. 

II. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí. 

III. Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů). 
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12) Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu  

Vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných 

z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba 

návratnosti, Index rentability 7 a finanční analýza projektu. 

13) Řízení rizik (citlivostní analýza)  

Vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností 

a event. opatření na jejich sníţení, výsledky citlivostní analýzy. 

14) Harmonogram projektu  

Časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do 

podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti 

začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se 

vzájemně překrývají. 

15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu 

Komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu 

ze všech uvaţovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční 

rentabilitě projektu. (24) 

 

 

2.1.6 Finanční analýza  

 
Analýza nákladů a přínosů – CBA 

 

 Specifickým nástrojem finanční analýzy je analýza nákladů a přínosů (Cost-

Benefit Analysis – CBA). Její zvláštností je, ţe zahrnuje nejen náklady (újmy) a přímé 

výnosy plynoucí z projektu příjemci dotace, ale současně zahrnuje finanční zhodnocení 

i dalších „společenských“ přínosů, tj. uţitky a náklady i pro další subjekty. V této 

souvislosti hovoříme o obecně nebo veřejně prospěšných projektech. Tento postup dále 

umoţňuje zhodnotit také výhodnost investic do projektů, které nejsou ziskové 

z hlediska účetního, ale mají celospolečenský přesah mimoekonomického rázu. (10) 
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Základními otázkami, které CBA řeší, jsou : 

1) Jaký je přínos a pro koho. 

2) Co naopak komu bere. 

 

Výstupy, které jsou odpovědí na tyto otázky, jsou následně agregovány, převedeny na 

hotovostní toky a zahrnuty do stanovení ukazatelů, na jejichţ základě lze konstatovat 

přínos nebo negativní dopad na společnost. (10) 

 

Doporučený postup při zpracování CBA : 

1) Definujeme podstatu projektu. 

2) Vymezíme strukturu beneficientů. 

3) Popíšeme rozdíly mezi investiční a nulovou variantou. 

4) Určíme a kvantifikujeme všechny relevantní náklady a přínosy. 

5) Vyčleníme doplňkové neocenitelné náklady a přínosy a slovně je popíšeme. 

6) Převedeme ocenitelné náklady a přínosy no hotovostní toky. 

7) Stanovíme diskontní sazbu. 

8) Vypočítáme kriteriální ukazatele. 

9) Provedeme citlivostní analýzu. 

10) Posoudíme projekt na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, 

neocenitelných efektů a citlivostní analýzy. 

11) Rozhodneme o přijatelnosti projektu. 

 

1. Podstata projektu 

Při identifikaci podstaty projektu se zaměříme na tyto otázky : 

 Předmět investice, pořízení hmotného a nehmotného majetku. 

 Lokalizace projektu. 

 Technické a organizační zajištění projektu. 

 Předpokládané fáze projektu a délka jejich trvání. 

 Pokud byla zpracována studie proveditelnosti, vychází se z ní; dalším 

zdrojem informací je technická, provozní dokumentace, sám investor 

apod. 
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2. Struktura beneficientů 

 Stanovení seznamu subjektů, vůči kterým budou zajišťovány dopady 

projektu. 

 Předpokládaní beneficienti by měli splňovat dvě podmínky : 1) jsou 

povaţování za relevantní z hlediska investora, 2) existuje reálný 

předpoklad, ţe na ně projekt bude mít skutečně dopad. 

3. Rozdíl mezi investiční a nulovou variantou 

 Rozdíl mezi investiční variantou (tj. investice byla uskutečněna) 

a nulovou variantou (investice nebyla uskutečněna), jenţ zahrnuje 

všechny důsledky (efekty, C&B) investice, které lze pouţít pro její 

ocenění. 

 Do následně stanovených C&B plynoucích z investice nelze zahrnout 

všechny příjmy a výdaje, které budou beneficienti realizovat v případě 

investiční varianty, ale pouze ty, které by v případě nulové varianty 

nerealizovali. 

 Rozdíly v situaci jednotlivých nadefinovaných beneficiantů. 

4. „Ocenitelné“ Cost&Benefits v rámci všech fází projektu 

 Vymezení relevantních C&B musí být v souladu s vymezením 

učiněnými v předchozích fází. 

5. Doplňkové „neocenitelné“ Cost&Benefits 

 Některé zanedbatelné a obtíţně ocenitelné C&B není třeba za kaţdou 

cenu vyjadřovat v podobě hotovostních toků. 

6. Převedení „ocenitelných“ Cost&Benefits na hotovostní toky 

 Prakticky všechny C&B, jeţ nabývají ve své primární podobě formy 

příjmů nebo výdajů, jsou jiţ v peněţních jednotkách vyjádřeny. 

7. Diskontní sazba 

 Vyjadřuje nejlepší moţný výnos alternativní investice vzhledem 

k investici posuzované, přičemţ tohoto výnosu by mělo být dosaţeno se 

stejným rizikem; jedná se tedy o výnos z investované částky, o který se 

přijde, jestliţe bude posuzovaný projekt realizován tak, ţe nebude 

realizována alternativní investice. 

8. Kriteriální ukazatele 

 Výpočet kriteriálních ukazatelů, z nichţ nejdůleţitější jsou : 
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a) Ukazatel současná hodnota – součet všech budoucích toků (cash flow) 

plynoucích z investice, převedených na jejich současnou hodnotu. 

b) Ukazatel čistá současná hodnota – součet současné hodnoty budoucích 

hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce. 

c) Ukazatel vnitřní výnosové procento – taková výše diskontní sazby, při níţ bude 

čistá současná hodnota  toků plynoucích z investice rovna nule. 

d) Ukazatel doba návratnosti – počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se 

kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. 

e) Index rentability – podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 

nultého období (na investičních výdajích), resp. procento ziskovosti investice 

měřené čistou současnou hodnotou. 

f) Ekonomická míra návratnosti – vnitřní výnosové procento z celkových 

ekonomických toků. 

g) Finanční míra návratnosti – vnitřní výnosové procento zahrnující pouze finanční 

toky. 

9. Citlivostní analýza 

 Zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru 

a především vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel.  

 Pomáhá vytipovat, které ze zahrnutých předpokladů do výpočtu 

hotovostních toků mají největší vliv na rozhodující ukazatele a kterým je 

tudíţ potřeba věnovat největší pozornost 

10. Posouzení projektu a závěrečné rozhodnutí 

 Na základě struktury a výše finančních toků, výsledcích zásadních 

ukazatelů a provedení citlivostní analýzy je rozhodnutí o smysluplnosti 

projektu. 

 Některé ukazatele si mohou protiřečit, proto je třeba vytvořit jejich 

pořadí (postup vytvoření pořadí odůvodnit) a následně projekt 

vyhodnotit. 

 Zhodnocení udrţitelnosti investice a konečné rozhodnutí o její 

přijatelnosti. 

 Pokud jsou ukazatele vypočtené z ekonomických toků dostatečně 

vysoké, lze projekt povaţovat objektivně za smysluplný.  (10) 
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2.2 Regionální politika EU  

 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná téţ politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti (dále jen „HSS“) či krátce kohezní politika (koheze znamená soudrţnost) 

má za úkol podporovat harmonický a udrţitelný rozvoj ekonomických činností, 

vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a zlepšování ţivotního prostředí na území EU. 

Třetí pilíř HSS představuje teritoriální koheze, tedy podpora územní provázanosti          

a soudrţnosti Unie. Významná role v této souvislosti patří také přeshraniční, nadnárodní 

a meziregionální spolupráci. V souladu se třetí a čtvrtou kohezní zprávou Evropské 

komise se regionální politika orientuje na realizaci lisabonské strategie. Ve středu zájmu 

spolu s důrazem na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření 

otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. (11) 

Oficiálně je politika hospodářské a sociální soudrţnosti především politikou 

solidarity (zejména finanční) bohatších regionů s chudšími regiony uvnitř Evropské 

unie. (8) 

Politika HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským 

agendám a Evropská unie na ni vynakládá více neţ třetinu svého společného rozpočtu. 

(11) 

Realizace regionální politiky je zajištěna institucionálním zabezpečením, tj. 

vytvořením řídících, platebních a kontrolních orgánů, které se podílejí na zajištění 

procesu administrace a implementace projektů v praxi. Jsou to zejména tyto subjekty: 

Řídící orgán, zprostředkující subjekt, platební orgán, monitorovací výbor a příjemce 

finanční pomoci. (2) 

 

 

 

2.2.1 Strukturální fondy a Fond soudrţnosti  

 

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti.  

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší anebo jinak znevýhodněné 

regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, 

oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté 

oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Peníze ze SF jsou čerpány v rámci 
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několikaletých cyklů, tzv. programových období (současné na roky 2007-2013) a na 

základě definování jasných cílů a priorit.  (14) 

 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na 

modernizaci a posilování hospodářství. Jelikoţ jsou jeho prostředky určeny pro 

všechny tři cíle programového období 2007-2013, má široký záběr a zasahuje do 

mnoha oblastí. Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. 

výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických zátěţí, budování 

stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj 

a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba 

regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní 

péče, zavádění sluţeb elektronické veřejné správy apod. 

 Evropský sociální fond (ESF) 

ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. 

Svých cílů dosahuje například posilováním sociálních programů členských států, 

pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příleţitostí na trhu 

práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU. ESF podporuje 

neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postiţením, děti, 

mládeţ, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba 

inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí sluţeb 

zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod. (14) 

 

Fond soudrţnosti (FS), jinak také Kohezní fond, 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 infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské sítě) a ochranu ţivotního 

prostředí, nově i na  oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. 

Členský stát má moţnosti čerpat prostředky z FS, pokud jeho hrubý národní důchod na 

obyvatele nepřekročí 90% průměru EU a má sestavený program vedoucí ke splnění 

podmínek hospodářského sbliţování (tzv. konvergenční program). (14) 
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2.2.2 Cíle regionální politiky  

 

V programovém období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichţ dosaţení 

má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 

prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti vyčleněné 347 mld. eur: 

 

 Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 

úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 

75% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání 

z tohoto cíle způsobilé státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele 

je niţší neţ 90% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl 

je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny 

regiony soudrţnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 

NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod 

něj spadá Hlavní město Praha. 

 Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na 

úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších 

pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, 

které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný 

z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. (23) 

 

 

 

2.2.3 Regiony regionální politiky EU   

 

Evropská unie pouţívá pro účely regionální politiky systém regionálního členění 

NUTS. Kaţdý členský stát je rozdělen do tří úrovní těchto statistických jednotek (dle 

počtu obyvatel). Pro čerpání z fondů EU se nejvíce vyuţívá region na úrovni NUTS II, 

v České republice byly proto vytvořeny tzv. regiony soudrţnosti. 

Kaţdý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 

respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje 

v Evropské unii 27 různých systémů správního členění, coţ omezuje moţnosti 



 34 

 

vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS). 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace 

v regionech byla proto v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních 

statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři 

hlavní úrovně regionálního členění území: NUTS I, NUTS II, NUTS III. (23) 

 

Tab. 2: Regionální členění území (Zdroj: Převzato ze http://www.strukturalni-fondy.cz 

/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-EU) 

Úroveň Doporučený minimální počet 

obyvatel 

Doporučený maximální počet 

obyvatel 

NUTS I                              3 000 000                                  7 000 000     

NUTS II                                 800 000                                  3 000 000     

NUTS III                                 150 000                                     800 000     

 

 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni 

NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě 

jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudrţnosti. Právě na 

úroveň NUTS II je totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně 

téţ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. (23) 

O dotaci mohou ţádat všechny subjekty z celé České republiky. Podstatné není 

sídlo ţadatele, ale místo realizace projektu. Projekt můţe být tedy schválen například 

firmě sídlící v Praze, která bude projekt realizovat v severních Čechách, ale nemůţe být 

schválen např. moravské firmě, která bude chtít projekt realizovat v Praze. Výše dotací 

také není stejná ve všech NUTS II. Existuje tzv. regionální mapa intenzity veřejné 

podpory, která stanovuje maximální výši dotací v jednotlivých krajích v závislosti na 

velikosti podniku (mikropodnik, malý podnik, střední podnik). (7) 

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území 

ČR zřízeny regiony soudrţnosti, které se skládají z jednoho či více krajů. Evropská 

kohezní politika je směřována především do územních celků s počtem obyvatel 

pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protoţe české kraje těchto počtů 

obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudrţnosti Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Střední Morava 

a Moravskoslezsko vedené regionálními radami, do kterých směruje podpora v rámci 

cíle Konvergence (tedy pomoc pro méně vyspělé regiony),  a Hlavní město Praha. (23) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU.aspx
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU.aspx
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2.3 Operační programy   

 

Členská země EU můţe vyuţívat zdroje evropských fondů pouze na základě 

vypracovaných a schválených operačních programů (OP), které se vţdy nově připravují 

pro kaţdé programové období. 

Realizace politiky soudrţnosti se řídí principem programování, kdy projekty 

nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat 

problémy identifikované ve strategických dokumentech. Zárukou tohoto přístupu jsou 

operační programy s prioritními osami sledujícími záměry politiky soudrţnosti. 

Prospívá se tím ekonomice a společnosti v konkrétním regionu a zároveň i na 

celoevropské úrovni. (18) 

 

Operační programy mají následující strukturu: 

 Úvod. 

 Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické 

situace v dané oblasti). 

 Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů 

operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah 

k horizontálním tématům. 

 Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, 

typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců 

podpory, monitorovací indikátory apod.). 

 Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy 

 Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, 

způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita). 

 Přílohy. 

 

Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, 

které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit 

a čeho chce v programovém období 2007-2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty 

nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrţ podle toho, zda pomáhají uskutečňovat 

záměry kohezní politiky. 

Česká republika si pro nynější období vyjednala 26 operačních programů. Osm 

z nich je zaměřeno tematicky (např. na dopravu, výzkum a vývoj, vzdělávání, 
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zaměstnanost, ţivotní prostředí atd.) a sedm zeměpisně (dle regionů soudrţnosti – např. 

Střední Čechy, Jihozápad, Moravskoslezsko atd.) a dva programy jsou určeny pro 

Prahu. Ostatní OP umoţňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudrţnosti. 

Kaţdý subjekt, jenţ chce poţádat o finanční podporu z fondů EU, musí předloţit 

projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů 

jsou u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP 

regionální rady regionů soudrţnosti, coţ jsou územní celky odpovídající jednomu nebo 

více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. 

Projekt je dokumentem, jak aktivity ţadatele přispějí k cílům stanoveným v operačním 

programu a tím i k uskutečňování evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. 

Ţadatel proto musí znát prováděcí dokumenty operačního programu a řídí se jeho 

prioritními osami.  

Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně časově vymezené 

výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 

Sledovat výzvy je nejsnazší na internetových stránkách operačních programů. 

Řídicí orgány OP přijímají od ţadatelů z řad podnikatelů, obcí, neziskových 

organizací i státní správy projekty, vyhodnocují je a přidělují jim finanční podporu. Na 

právě probíhající programové období 2007-2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 

26,7 mld. eur. Abychom si mohli udělat představu, jak velkou sumu to představuje, lze 

ji přirovnat ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR. (18) 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

3.1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) patří do systému 

ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými 

právními dokumenty. 

 

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní 

správy ve věcech: 

 regionální politiky, 

 politiky bydlení, 

 rozvoje domovního a bytového fondu, 

 nájmu bytů a nebytových prostor, 

 územního plánování, 

 stavebního řádu, 

 vyvlastnění, 

 investiční politiky, 

 cestovního ruchu, 

 veřejné draţby, 

 pohřebnictví. 

 

Kromě výkonu výše uvedených kompetencí ministerstvo pro místní rozvoj: 

 spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení 

a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky 

státu. 

 plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný 

rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů 

a Fondu soudrţnosti v České republice. 



 38 

 

 zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na 

sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbliţování 

ekonomické úrovně ČR s EU. 

 zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční 

rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního 

rozvoje. 

 poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným 

celkům, městům, obcím a jejich sdruţením a zajišťuje činnosti spojené 

s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských 

regionálních struktur. (16) 

 

 

3.1.1 Představení projektu „Zavádění moderních metod řízení do činnosti 

MMR“ 

 

Od roku 2008 se začalo MMR systematicky zabývat vyuţíváním metod řízení 

kvality. Projekt se z podstatné části zaměří na rozpracování oblasti nazvané „Vnitřní 

správa“ a dále na útvary zajišťující „výkon státní správy“, do jejichţ kompetence 

spadají jednotlivé politiky ministerstva a „tvorbu koncepcí, metodik a legislativy“ – 

k tomu směřují výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Úroveň uvedených oblastí 

úřadu, tedy dobrá znalost a fungování vnitřních procesů, jejich vlastníků, výstupů 

a klientů chápeme jako nezbytný základ pro efektivní vyuţívání finančních prostředků, 

dobrou komunikaci se zákazníky a partnery úřadu, měření spokojenosti i výkonnosti. 

 

Projekt je potřebné realizovat z několika důvodů: 

1. V rámci úřadu bylo pouţito několik metod např. BSC, CAF, C&R, ISO, které 

mají různé stupně rozpracovanosti, je třeba popsat stávající stav a pomocí 

projektu zavést systémově do řízení řadu. 

2. Úřad ministerstva nemá vytvořen systém strategického řízení, navrhované 

dokumenty by měly vytvořit v klíčových oblastech rámce pro strategické řízení 

na všech úrovních. 

3. MMR potřebuje zpracovat srozumitelnou vizi a strategie, které přispějí k lepší 

transparentnosti úřadu a poskytovaných veřejných sluţeb. 
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4. MMR potřebuje zmapovat a popsat procesy úřadu, jejich vlastníky, výstupy, 

odstranit duplicity a předcházet jim v budoucnu, vytvořit podmínky pro sníţení 

administrativní zátěţe. 

5. Dále je nutné vytvořit metodickou podporu pro strategické a procesní řízení 

úřadu a jím zřizovaných organizací ve vazbě na partnery a zákazníky. 

6. MMR potřebuje jasně popsat své činnosti, minimalizovat duplicity, odstranit 

nadbytečnou administrativu, zlepšit výkon státní správy. S tím přímo souvisí 

kvalifikace úředníků, její prohlubování, motivace a stabilizace kvalifikovaných 

odborníků. 

7. MMR potřebuje v rámci svých agend nastavení měřitelných parametrů kvality 

veřejných sluţeb a jejich vyhodnocování.  

 

Hlavním cílem projektu je systémové zvýšení efektivnosti MMR a zkvalitnění 

veřejných sluţeb vyplývajících z jeho kompetencí. 

 

Specifickými cíli jsou: 

1. Zlepšení kvality řízení úřadu. 

2. Zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu popisem procesů. 

3. Zavedení systému strategického řízení, projektového a procesního řízení. 

4. Zavedení systému kvality a měření výkonnosti. 

5. Sníţení administrativní zátěţe a identifikace rizik. 

 

 

3.2 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na 

sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního 

vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 

zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

OP LZZ spadá mezi více cílové tematické operační programy. Je financován 

především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, 

modernizace veřejné správy a veřejných sluţeb a mezinárodní spolupráce téţ 
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z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým 

územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha.   

 OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické 

celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. (19) 

 

Prioritní osy jsou následující: 

1. Adaptabilita. 

2. Aktivní politika trhu práce. 

3. Sociální integrace a rovné příleţitosti. 

4. Veřejná správa a veřejné sluţby. 

5. Mezinárodní spolupráce. 

6. Technická pomoc. 

 

 

3.2.1 Prioritní osa 4  

 

Cílem prioritní osy 4 je zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti 

a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti 

veřejných sluţeb.  

Podpora v rámci prioritní osy 4 - Veřejná správa a veřejné sluţby, je zaměřena na:  

 modernizaci veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných sluţeb,  

 řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů 

veřejných sluţeb,  

 vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, 

komunitní plánování apod.,  

 realizaci aktivit a aplikaci nástrojů zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných 

sluţeb,  

 participaci občanů na místním veřejném ţivotě,  

 etické standardy ve veřejné správě včetně omezování prostoru pro korupci.  

Prioritní osa 4 je realizována prostřednictvím jedné oblasti podpory. (20) 
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3.2.2 Oblast podpory 4.1  

 

Oblast podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 

správy. Cílovou skupinou jsou správní úřady a úřady územních samosprávných celků, 

zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady, poskytovatelé veřejných 

sluţeb. Cílovou skupinou budou i politici včetně volených zastupitelů územních 

samosprávných celků. 

 

Specifické cíle:  

 Zvýšit kvalitu regulace.  

 Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů 

a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů 

územních samosprávných celků.  

 Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech 

územních samosprávných celků.  

 Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných sluţeb a zajistit jejich 

adekvátní dostupnost.  

 Zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních 

samosprávných celků. (17) 

 

 

3.2.3 Výzva 48  

 

Výzva slouţí k předkládání individuálních projektů v rámci OP LZZ. 

Název a číslo prioritní osy: Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné sluţby. 

Název a číslo oblasti podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti  

   veřejné správy. 

Název výzvy: Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad. 

 

Limity finanční podpory: 

Na tuto výzvu je určeno celkem 500 000 000 Kč, z toho 425 000 000 Kč z ESF (85 %) 

a dalších 75 000 000 Kč bude činit spolufinancování z rozpočtu ţadatele ČR (15%). 
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Minimální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 2 000 000 Kč. 

Maximální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 30 000 000 Kč. 

 

Místo realizace individuálních projektů: 

Oblast podpory bude zaměřena jak na cíl Konvergence, tak na cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a bude realizována na celém území ČR. 

 

Typ individuálního projektu: 

Individuální projekt systémového charakteru. 

 

Popis individuálního projektu: 

Projekty zaloţené na přímém přidělení prostředků programu na rozvoj národních politik 

a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných sluţeb, na 

navrţení nových systémů nebo na úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich 

zavedení do praxe. 

 

Způsob, místo a termín předloţení návrhu individuálního projektu: 

Ţádost předloţená v listinné podobě musí být podepsána statutárním zástupcem či 

osobou jím pověřenou, a to v jednom vyhotovení (originál) a ve třech prostých kopiích 

(tzn., nemusejí být ověřené). V případě, ţe je ţádost podepsána osobou pověřenou 

statutárním zástupcem, pak musí být doloţeno také pověření dané osoby. Vzor pověření 

je přílohou výzvy. Ţádost se vyplňuje do standardního formuláře, který je dostupný na 

webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-zadost.eu/
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4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

 V níţe sestavené studii proveditelnosti jsem vycházel z podkladů poskytnutých 

realizačním týmem uvedeného projektu, dále jsem pouţil projektovou ţádost, metodiky 

OP LZZ a programové dokumenty. Tyto materiály byly podkladem pro sestavení studie 

proveditelnosti, která byla provedena dle teoretického úvodu. Vzhledem k povaze 

projektu, kdy se jedná o neinvestiční projekt, bylo pouţito zjednodušené studie 

proveditelnosti, která neobsahuje finanční analýzu. Studie proveditelnosti byla částečně 

ovlivněna i závaznou strukturou projektové ţádosti, která vychází z metodik OP LZZ. 

  

Před samotnou studii proveditelnosti popíšu charakteristiku projektu pomocí 

metody SMART, která pomáhá definovat strategii projektu: 

1. Dle poţadovaných změn na fungování organizace, které jsou popsány jako 

důvody potřebnosti realizace projektu, budou sestaveny cíle vyuţívající metody 

řízení kvalit. Mezi cíle patří zlepšení kvality řízení úřadu. Zvýšení 

transparentnosti a otevřenosti úřadu popisem procesů. Zavedení systému 

strategického řízení, projektového a procesního řízení. Zavedení systému kvality 

a měření výkonnosti. Sníţení administrativní zátěţe a identifikace rizik. Cíle 

budou dosaţeny za pomoci provedení klíčových aktivit. 

2. V rámci navrhované strategie zvýšení efektivnosti úřadu je začleněno 

sebehodnocení a to jak na počátku zahájení projektu, tak posléze i po ukončení 

projektu, aby bylo moţné porovnat změny, ke kterým dojde během realizace 

projektu. Provedení sebehodnocení bude začleněno v klíčových aktivitách. 

3. Zavedení moderních metod řízení bude mít vliv na vnitřní správu úřadu, zvýšení 

efektivnosti a zkvalitnění veřejných sluţeb. Tím budou dosaţeny cíle projektu. 

4. Během realizace projektu budou s jeho aplikací pomáhat zástupci útvarů             

a externí dodavatelé, pro úspěšné zavedení projektu do praxe. 

5. Pro projekt bude sestaven harmonogram postupu realizací klíčových aktivit 

projektu. Jeho kontrolou dodrţování prací bude moţné monitorovat postup 

projektu.  
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4.1 Studie proveditelnosti 

 

Níţe popíši zjednodušenou studii proveditelnosti. 

 

 

4.1.1 Úvodní informace 

 

Název projektu: Zavádění moderních metod řízení do činnosti MMR a jeho vybraných  

                           organizací 

Zkrácený název projektu: Moderní metody řízení MMR 

Název projektu anglicky: Implementation of modern management tools into activities  

                                          under the authority of the Ministry for Regional Development 

 

Hlavním posláním projektu je posílení institucionální kapacity a zvýšení 

efektivnosti státní správy vytvořením příkladu dobré praxe jako pilotního projektu pro 

ostatní ústřední správní úřady. Součásti projektu je analýza stávajícího stavu 

uplatňování moderních metod a nástrojů řízení v prostředí MMR a jím řízené 

organizace a návrhu dalšího postupu a kroků k prohloubení uplatňování těchto metod 

a jejich praktickému zavedení. Projekt se bude zabývat posouzením stávajícího systému 

řízení a zlepšováním kvality organizace, zejména nastavením a vyuţitím nástrojů pro 

tvorbu, monitorování a evaluaci strategií, řízením procesů, následnou elektronizaci, 

měřením jejich výsledků a motivaci zaměstnanců. Dalším tématem projektu je zapojení 

vymezené cílové skupiny a identifikace jejich potřeb a participace na jednotlivých 

částech a výstupech projektu, implementace systému zpětné vazby s uţivateli sluţeb, 

posouzení stávající komunikační strategie, její aktualizace a výběr komunikačních 

kanálů pro její naplnění. Bude vytvořena metodika (systém) hodnocení spokojenosti 

partnerů na horizontální i vertikální úrovni. V rámci provádění analýz veřejné správy 

a realizací činností vedoucích k zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti výkonu 

veřejné správy bude zhodnocen stávající systém řízení vybrané přímo řízené organizace 

s důrazem na provázanost její činnosti vůči MMR. Součásti projektu bude i další 

rozšíření elektronizace úřadu a sníţení administrativní zátěţe. Analýzy a realizace 

opatření v rámci jednotlivých aktivit budou prováděny souběţně, přičemţ jejich průběh 

bude koordinován tak, aby nedocházelo k duplicitním činnostem a aby jednotlivá 
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zjištěni skutečnosti byla brána do úvahy všemi realizátory projektu za účelem 

provázanosti výsledků a synergického efektu implementace jednotlivých strategií, 

metodik a technologií, jejich následné aplikaci do praxe po ukončení projektu. 

 

Název ţadatele: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Právní forma: Org. sloţka státu 

IČ: 66002222 

DIČ : 

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne 

Typ ţadatele: Organizační sloţka státu 

Má ţadatel datovou schránku: Ano 

Číslo datové schránky: 26iaava 

 

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměřeni projektu: 

MMR je podle zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy ve věcech 

regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro nájmy 

bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řadu, vyvlastnění, 

investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. Dále MMR zajišťuje činnosti 

spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských 

regionálních struktur. MMR plní roli Národního koordinačního orgánu, který stanovuje 

jednotný rámec pro řízení a provádění pomocí poskytované ze strukturálních fondů EU 

(SF EU). Projekt se bude vztahovat i na přímo řízenou organizaci - Ústav územního 

rozvoje v Brně (dále "ÚÚR"). Předmětem činnosti ÚÚR je poskytovaní odborného 

zázemí MMR: jedná se především o metodickou, konzultační a publikační činnost, 

přípravu podkladů pro legislativu a tvorbu informačních systémů. 

Návrh projektu vychází z výstupů dosud realizovaných metod řízení kvality, tj. 

např. Akčního plánu MMR (CAF), Strategické mapy procesů (BSC). Dále byl popsán 

plán pro oblast ICT, který je doplněn o schéma vazeb mezi veřejným rozpočtem, 

centrálními registry a uplatněním Smart Administration na MMR. Dokumenty 

vycházejí z reálných potřeb MMR a ÚÚR, které jsou promítnuty do řady projektů a na 

ně jsou přímo navázány výstupy Klíčových aktivit (dále jen „KA“) navrhovaného 

projektu nebo je doplňují. 
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4.1.2 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

 

Charakteristika hlavních cílů projektu: 

Hlavním cílem projektu je systémové zvýšení efektivnosti Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a zkvalitnění veřejných sluţeb vyplývajících z jeho kompetence. 

 

Specifickými cíli jsou: 

1. Zlepšení kvality řízení úřadu. (KA02, 03, 04, 07). 

2. Zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu popisem procesů. (KA02, 03, 04). 

3. Zavedení systému strategického řízení, projektového a procesního řízení 

(KA03,07). 

4. Zavedení systému kvality a měření výkonnosti. (KA07, 03, 02). 

5. Sníţení administrativní zátěţe a identifikace rizik. (KA02, 04) 

 

Do KA projektu bude zapojeno opakovaně a v různé intenzitě minimálně 20 zástupců 

útvarů, kteří ve spolupráci s externím dodavatelem uplatní získané výstupy do praxe.  

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu: 

Projekt je potřebné realizovat z několika důvodů: 

1. V rámci úřadu bylo pouţito několik metod - např. BSC, CAF, C&R, ISO, které 

mají různé stupně rozpracovanosti, je třeba popsat stávající stav a pomocí 

projektu zavést systémově do řízení úřadu. 

2. Úřad ministerstva nemá vytvořen systém strategického řízení, navrhované 

dokumenty by měly vytvořit v klíčových oblastech rámce pro strategické řízení 

na všech úrovních. 

3. MMR potřebuje zpracovat srozumitelnou vizi a strategie, které přispějí k lepší 

transparentnost úřadu a poskytovaných veřejných sluţeb. 

4. MMR potřebuje zmapovat a popsat procesy úřadu, jejich vlastníky, výstupy, 

odstranit duplicity a předcházet jim v budoucnu, vytvořit podmínky pro sníţení 

administrativní zátěţe. 

5. Dále je nutné vytvořit metodickou podporu pro strategické a procesní řízení 

úřadu a jím zřizovaných organizaci ve vazbě na partnery a zákazníky. 

6. MMR potřebuje jasně popsat své činnosti, minimalizovat duplicity, odstranit 

nadbytečnou administrativu a zlepšit výkon státní správy. S tím přímo souvisí 
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kvalifikace úředníků, její prohlubování, motivace a stabilizace kvalifikovaných 

odborníků. 

7. MMR potřebuje v rámci svých agend nastavení měřitelných parametrů kvality 

veřejných sluţeb a jejich vyhodnocování. 

Spolupráce a zapojení dotčených útvarů MMR s externím dodavatelem bude velmi 

intenzivní. Zaměstnanci MMR a ÚÚR budou proškoleni v oblastech klíčových aktivit, 

coţ je předpokladem pro vyuţívání výsledků i po ukončení projektu a pro jejich 

aktualizaci. MMR navazuje na dosavadní Akční plán MMR vytvořený v rámci aplikace 

CAF, zpracovanou strategickou mapu, systém controlingu a reportingu, které potřebuje 

dále rozpracovat do dokumentů navrhovaných ve výstupech KA. Na ÚÚR bude 

aplikován CAF poprvé, MMR provede aktualizaci Akčního plánu MMR, srovnání 

a vyhodnocení výsledků CAF. Navrţené aktivity směřuj i k naplnění cílů projektu, 

v případě jeho nerealizace bude aplikace výrazně omezena. (5) 

 

Inovativnost projektu: 

Tento projekt lze povaţovat za pilotní projekt z hlediska uplatnění moderních 

metod řízení na úrovni ústřední státní správy s tím, ţe po jeho skončení budou jeho 

výsledky slouţit výměně dobré praxe s ostatními ústředními správními orgány a jimi 

řízenými organizacemi. Inovativnost lze spatřovat v transparentním popisu činností, 

které umoţní reagovat pruţněji na potřeby a kvalitu poskytovaných sluţeb, v neposlední 

řadě také sniţovat výdaje. Projekt zahrnuje aktivity a výstupy zaměřené na zvyšování 

znalostí a vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností v oblasti moderních metod řízení. 

Další inovací je propojení s projekty "Zavádění metod řízení kvality do veřejné správy". 

Smyslem projektu je zlepšení efektivity a výkonnosti, posílení institucionální kapacity 

ve státní správě, tj. zejména zlepšit komplexní řízení a vnitřní provázanost, prohloubit 

koordinaci jednotlivých strategických dokumentů a doplnit operativní řízení řízením 

strategickým a procesním. Inovativnost tohoto projektu spočívá v souběţném průběhu 

implementace několika vhodných metod v (sebehodnocení, strategické řízení, procesní 

a projektové řízení a elektronizace) s provázáním na změny v personálních, IT, 

finančních a komunikačních procesech ministerstva. Jedná se o zavádění moderních 

metod na ústřední správní orgán a jeho přímo řízenou organizaci s výrazně různorodou 

působností a činnostmi. Koordinovaný postup a provázanost těchto metod umoţní 

vzájemné zlepšení komunikace, efektivnější uplatnění procesního a strategického řízení, 
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včetně vyuţití synergických efektů. Projekt bude koordinován s následujícími projekty 

ţadatele: 

- Podpora a rozvoj procesů zadávání veřejných zakázek: Návrh modelu fungování 

národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ); 

- Úprava portálu MMR ČR v návaznosti na Portál veřejné správy a ve vazbě na ostatní 

portály v rámci resortu MMR; 

- "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců MMR a podřízených organizací" (5) 

 

 

4.1.3 Management projektu a řízení lidských zdrojů  

 

Název pozice: Vedoucí projektu  

Popis pozice v projektu: 

Vedoucí projektu řídí přípravu, zpracování a realizaci projektu. Zároveň průběţně 

předkládá jednotlivé výstupy projektu (i ve fázi přípravy) a informuje o postupu 

projektu vedení ministerstva. Zajišťuje zejména věcnou náplň projektu na úrovni 

managementu úřadu a směrem dovnitř úřadu, a to jak ve fázi přípravy, tak realizace. 

Provádí průběţné monitorování realizace jednotlivých aktivit projektu v rámci 

ministerstva, v případě potřeby projednává vybranou problematiku s externími 

odborníky. Pravidelně svolává a řídí projektový tým k přípravě a realizaci projektu, 

schvaluje výstupy z projektového týmu, konzultuje a diskutuje své kroky s dalšími 

odborníky na danou problematiku. Je hlavní kontaktní osobou pro poskytovatele dotace 

a řídící orgán OP LZZ a odpovídá za věcnou správnost realizace projektu. Odborně 

zajišťuje realizaci KA07. 

 

Název pozice: Koordinátor projektu 

Popis pozice v projektu: 

Koordinátor projektu je zodpovědný za věcné zajištění přípravy, zpracovaní a realizace 

projektu. Je stanoven jako kontaktní osoba pro členy projektového týmu, v projektovém 

týmu má funkci zástupce vedoucího projektového týmu. Při zpracovaní a realizaci 

projektu zajišťuje soulad a dodrţení všech pravidel vyhlášené výzvy v rámci OP LZZ, 

zejména pak: 

- provádí průběţný monitoring a kontrolu věcného, finančního a časového plnění, 

- spolupracuje s finančním manaţerem a externími dodavateli při realizaci projektu, 
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- koordinuje zajištění celkové publicity projektu formou vhodných prostředků a opatření 

na základě Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 a podle Příručky pro publicitu OP 

LZZ. 

Koordinuje KA03 v části vize a strategie úřadu, v dalších částech spolupráci mezi 

odbornými útvary a externími dodavateli, věcně zajišťuje realizaci KA07 - CAF.  

 

Název pozice: Finanční manaţer 

Popis pozice v projektu: 

Finanční manaţer zajišťuje zpracování rozpočtu projektu podle pravidel pro sestavování 

rozpočtu v rámci OP LZZ při respektování limitů finanční podpory a způsobilosti 

výdajů. V průběhu realizace projektu odpovídá za splnění podmínek pro poskytování 

dotací, na dodrţování všeobecně závazných právních předpisů při hospodaření 

s veřejnými prostředky. Zajišťuje účetní operace ţadatele. Pozice bude obsazena 

konkrétním zaměstnancem odboru rozpočtu ţadatele.  

 

Název pozice: Odborná asistentka 

Popis pozice v projektu: 

Odborná asistentka projektu bude zajišťovat organizační přípravu a realizaci projektu, 

dílčí odborné úkoly zejména ve vazbě na KA04 (příprava formulářů a dalších podkladů 

pro elektronizaci). Bude zabezpečovat běţné administrativní činnosti spojené 

s projektem pro vedoucího projektu a koordinátora, dále korespondenci a komunikaci 

mezi členy týmu, odbornými útvary a externím dodavatelem, vyplňovat formuláře 

spojené s projektem, připravovat technické zázemí, rozesílání informací zaměstnancům 

- mail list, technicky zajišťuje jednání realizačního týmu, případně ad hoc vzniklých 

pracovních skupin.  

 

Název pozice: Expert a koordinátor problematiky ICT - zástupce odboru IT 

Popis pozice v projektu: 

Člen projektového týmu bude odpovídat za přípravu a realizaci klíčových aktivit 

projektu souvisejících s vyuţíváním ICT. Je odborníkem realizačního týmu pro oblast 

IT a člen pracovní skupiny odborníků, která bude vytvořena ze zaměstnanců ţadatele 

a bude spolupracovat na realizaci aktivit směřující ke sníţení administrativní zátěţe 

a elektronizaci sluţeb. Spolupracuje s členy realizačního týmu projektu a externími 

dodavateli po dobu 24 měsíců projektu z pohledu odborníka na informační technologie, 
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bude se podílet na přípravě výběrových řízení, realizaci KA02 (vazby na potřeby IT), 03 

(vize, strategie, funkční strategie ICT), na KA04 se bude podílet intenzivně po dobu 

realizace. Po ukončení projektu bude mít na starosti funkční strategii ICT. 

 

Název pozice: Koordinátor za přímo řízenou organizaci - ÚÚR 

Popis pozice v projektu: 

Koordinátor za přímo řízenou organizaci ministerstva - ÚÚR bude v projektu zajišťovat 

zejména činnosti, které budou souviset s touto organizací - vy tvoři pracovní skupinu, 

která se bude podílet na zajištění realizaci KA02 spolu s odborným garantem. Odpovídá 

a administrativní, věcné operace při realizaci aktivit v rámci daného útvaru. Dále se 

bude významným způsobem podílet na aplikaci KA07 a zavedeni CAF. Spolupracuje 

s členy realizačního týmu a je odpovědný za realizaci vedoucímu projektu. Činnost 

bude realizována v rámci KA02 a KA07. 

 

Název pozice: Expert pro funkční strategii RLZ - zástupce odboru personálního KA03 

Popis pozice v projektu: 

Odborník na lidské zdroje bude mít na starosti zapracování uvedené problematiky do 

strategie a vize úřadu a dále pak spolupráci na funkční strategii rozvoje lidských zdrojů 

na MMR. Tato aktivita bude koordinována se souběţně realizovaným projektem 

v oblasti vzdělávání a zajistí tak synergický efekt obou projektů. Intenzívni spolupráce 

na projektu se předpokládá po dobu 5 měsíců, po ukončení projektu bude odpovědný za 

udrţení strategie RLZ na MMR. 

 

Název pozice: Expert pro funkční finanční strategii- zástupce odboru rozpočtu KA03 

Popis pozice v projektu: 

V rámci KA03 budou externím dodavatelem zpracovány funkční strategie a jednou 

z nich bude finanční strategie, která se bude vztahovat na oblast rozpočtu a finančních 

sluţeb MMR. Po dobu realizace musí být na straně ţadatele odpovídající partner -

odborník z řešené oblasti. Intenzívní spolupráce na projektu je po dobu 5 měsíců. 

 

Název pozice: Expert pro funkční komunikační a marketingové strategie KA03 -

                          zástupce odboru komunikace 
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Popis pozice v projektu: 

Pro externího dodavatele bude odborným partnerem v otázkách uvedené funkční 

strategie, která se bude zabývat nejen působením MMR na veřejnost, ale především 

otázkami veřejných sluţeb, komunikací se zákazníky směrem ven i dovnitř úřadu, 

spoluprací s partnery. Externí dodavatel bude závislý na informacích o specifických 

podmínkách MMR, které bude zapracovávat do výsledného dokumentu. V rámci KA03 

se předpokládá intenzivní účast po dobu 5 měsíců. Odborník z tohoto útvaru bude 

participovat na projektu po celou dobu jeho realizace z hlediska publicity. Tato část 

spolupráce však není zahrnuta do nákladů projektu. 

 

Název pozice: Expertní poradenství CAF 

Popis pozice v projektu: 

Jedná se o externího spolupracovníka pro realizací KA07, který provede na základě 

DPP externí hodnocení CAF aplikovaného na MMR a ÚÚR. 

(5) 

Mzdy pracovníků byly stanoveny dle Přílohy 2 - Obvyklé mzdy/platy pro období 2009-

2010 

 

 

4.1.4 Technické a technologické řešení projektu 

 

 Realizace projektu bude probíhat za pomocí klíčových aktivit. 

 

Klíčová aktivita: 01 

Název klíčové aktivity: Realizace výběrového řízení (dále jen „VŘ“) na odborné sluţby   

a zajištění odborných sluţeb souvisejících s projektem. 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

V rámci projektu budou realizována 4 výběrová řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. První VŘ se týká právních a administrativních sluţeb na 

realizaci otevřených nadlimitních VŘ s rámcovou smlouvou. Jedná se o zajištění výzvy, 

elektronické zpracování, vypracování rámcových smluv a zadávání mini tendrů či 

dílčích plnění dle rámcových smluv. Uvedené VŘ zajistí odborného externího 

dodavatele z důvodů nestrannosti a vyšší transparentnosti pro další VŘ pro KA02, 03, 
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04. Příprava a realizace této aktivity bude provedena ve spolupráci s členy realizačního 

týmu a zástupci odborných útvarů (věcný obsah zadání). Maximální cena bude činit 

450 tis. Kč včetně DPH. KA je v souladu s hlavním cílem projektu a plní specifické cíle 

č. 2 a 5. 

 

Klíčová aktivita: 02 

Název klíčové aktivity: Analýza stavu vyuţívání metod řízení kvality ministerstvem,  

                                       zavedení procesního řízení a definice rizik. 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

Aktivita bude tvořena třemi částmi:  

1) Analýza stávajícího stavu procesního řízení na MMR a ÚÚR. Na analýzu bude 

navazovat KA03 a 04. Výstup: 1 analytický materiál vyuţívání metod řízení kvality, 

procesního řízení, stanovení priorit pro popis procesů na útvarech, kde popisy procesů 

chybí; přepokládaná max. cena 800 tis. Kč. 

2) Navazovat bude popis procesů u útvarů zabezpečujících tzv. vnitřní správu a státní 

správu a budou vytvořeny ucelené procesní mapy s přesným určením vlastníka procesu, 

s jasným stanovením výstupů (sluţeb) a propojeností na klienty - vazba na KA03 

a podklad pro KA04, která bude průběţně navazovat. Výstupy: 

 1 mapa hl. procesů úřadu. 

 2 mapy procesů útvarů v sekci řízení úřadu. 

 2 mapy procesů v sekcích s výkonem sl. Správy. 

Cílem je odstranění neefektivních a duplicitních činností, definice funkčnosti 

informačních toků a návrhy na elektronizaci výstupů procesů a redukce papírových 

dokumentů. Předpokládaná cena 2,5 mil. Kč, nákup sw pol. 03.03.01.01. 

3) Na popis procesů bude navazovat identifikace rizikových oblastí, navrţení 

nápravných opatření a jejich implementace. Výsledkem bude: 1 mapa rizik úřadu a 4 

mapy rizik útvarů dle bodu 2), dok. bude obsahovat vyhodnocení jejich závaţnosti 

a stanovení nápravných opatření k eliminaci. Předpokládané náklady 2 mil. Kč. 

Doba trvání: III/2011 – XI/2012 

Aktivity budou realizovány externím dodavatelem dle rámcové smlouvy dle 

zákona 137/2006 Sb., výše ceny a kvalita provedení bude hlavními kritérii. Do realizace 

se aktivně zapojí zaměstnanci odborných útvarů, kteří budou proškolení dle specifikace 
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rozsahu KA. Podrobné podmínky stanoví zadávací dokumentace a rámcová smlouva 

veřejné zakázky. 

Odpovědná osoba: manaţer projektu, členové týmu, vedoucí zaměstnanci 

vybraných útvarů. Školení bude připraveno pro 61 členů PS. 

KA plní hlavní cíl projektu a specifické cíle č. 1,2,3,4,5. Rozsah prací KA předpokládá 

cca 390 člověkodnů. 

 

Klíčová aktivita: 03 

Název klíčové aktivity: Zpracování a implementace vize, strategie a funkčních strategií  

                                      úřadu. 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

Vstupní analýza bude zaměřena na zhodnocení fungování systému strategického 

a projektového řízení, jeho aktualizaci na MMR a ÚÚR a bude součástí vize a strategie 

úřadu. Do zpracování vize a strategie bude zapojen vrcholový a střední management 

i všichni zaměstnanci úřadu a ÚÚR, přímo nebo elektronicky. Budou vytvořeny 

pracovní skupiny vedené odborníkem pro uvedenou oblast - člen realizačního týmu. 

Dále bude obsahovat nastavení měřítek pro tvorbu a implementaci strategií a provázání 

systému strategického řízení na proces operativního plánování a finanční a personální 

řízení. Dalším výstupem je metodika pro strukturování hlavních priorit organizace do 

dílčích cílů a přiřazení odpovědnosti za jejich plnění. Zaměstnanci MMR a ÚÚR budou 

proškoleni v 5ti 1denních workshopech. Výstupy KA: 

1. Vize a strategie úřadu jako celku. 

2. Metodika pro implementaci a hodnocení strategií. 

3. Funkční strategie: 

3a. Marketingová a komunikační strategie (dovnitř a vně úřadu) - součásti bude např. 

image úřadu, poskytování sluţeb partnerům (zákazníkům), ověřování jejich 

spokojenosti a zlepšování kvality sluţeb, budou zapojeni všichni zaměstnanci. 

3b. Strategie RLZ - strategie bude koordinována s projektem "Analýza vzdělávacích 

potřeb zaměstnanců MMR." 

3c. ITC strategie - příprava dokumentu bude úzce navázána na KA02, 07 a bude 

zastřešujícím dokumentem pro elektronizaci činnosti úřadu uvedenou v KA04. 

3d. Finanční strategie bude zaměřena na kompetence úřadu související s efektivním 

vyuţíváním veřejných zdrojů (např. programové řízení, legislativní rámce). 
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Garantem vize, strategie a metodiky bude realizační tým, funkční strategie 

budou odborně garantovat věcné útvary = jejich intenzivní zapojení. Externí dodavatel 

zajistí odborné zpracování včetně proškolení 64 členů PS, předpokládá se rozsah 

dodávky 250 člověkodnů (5x50). KA naplňuje specifické cíle 1,3,4,5. 

 

Klíčová aktivita: 04 

Název klíčové aktivity: Elektronizace úřadu a vyuţiti ITC 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

KA se zaměřuje na zvýšení vyuţívání IT v činnostech MMR a ÚÚR. Je přímo 

provázána na výstupy KA02 - procesní mapy a řízení rizik s definováním vhodných 

výstupů k elektronizaci a KA03 funkční strategie ITC a průřezově s výstupy všech KA. 

Fáze KA04: 

1. Analýza a návrh inovací, které budou zahrnovat propojení stávající ICT a systémů 

MMR s nově navrhovanými systémy a postupy. Zahrnuje sjednocení přístupů 

k elektronickým dokumentům. Zabezpečení proti ztrátě el. Dokumentů. Zjednodušeni 

a zrychlení práce s el. dokumenty a jejich oběhu (přímá vazba na výstupy KA02             

a funkční strategii ITC). 

2. Studie dopadů elektronizace do skartace a archivace a splnění povinnosti úřadu 

vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě. Výstup: 

Aktualizovaný Spisový, skartační a archivní řád MMR a s ním související interní 

předpisy. 

3. Inovace stávajícího intranetu a interní komunikace, která povede ke sníţení 

administrativní zátěţe. Implementace MIS (Manaţerský informační systém) a inovace 

intranetu ECM (Enterprise Content Management) umoţní systémové propojení el. 

komunikace MMR v úrovni legislativní, procesní, personální a organizační. 

4.  Elektronizace dokumentů a procesů ve vazbě na výstupy KA02. 

Výstup: Databáze - min. 80 elektronických formulářů a popis procesů s nimi 

souvisejících. Součástí je zakoupení SW uvedeného v pol. 03.03.01.02. 

Navrhovaná KA04 a její výstupy jsou koordinovány s dalšími projekty MMR 

s cílem propojení MMR s centrálními registry a agendami ostatních úřadů. Zároveň 

inovuje interní komunikací a sdílení informací. Potřeba je definována úkoly vlády 

v oblasti modernizace veřejné správy, zejména sniţováni administrativy a interními 

výstupy MMR. Pro zaměstnance, kteří budou zabezpečovat elektronizaci dokumentů, 
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a aktualizaci procesů, bude v rámci projektu zajištěno proškolení 15 osob. Rozsah KA 

přepokládá počet člověkodnů na 420. KA naplňuje spec. cíle č. 1,2,5. 

 

Klíčová aktivita: 05 

Název klíčové aktivity: Publicita projektu 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

Publicita bude zajištěna členy realizačního týmu ve spolupráci s odborem komunikace 

MMR (tiskové zprávy, web...) v souladu s Pravidly pro publicitu SF. 

Projekt bude zahájen 2denním seminářem: 

1. den bude určen zaměstnancům ţadatele a ÚÚR - celkem 40 osob. Účastníci budou 

seznámeni s cíli projektu, klíčovými aktivitami, časovým harmonogramem 

a plánovanými výstupy a moţnostmi jejich zapojení do projektu. Cílem této části je 

informovat o projektu. 2. den bude určen členům projektového týmu a dalším 

spolupracovníkům, kteří se budou podílet na realizaci projektu - 10 osob. Program bude 

zaměřen na plánování dílčích úkolů, způsob řízení a administrace projektu, doladění 

formálních náleţitostí projektu, realizace projektu, nastavení pravidel komunikace 

a publicity mezi členy realizačního týmu a nastavení kontrolních mechanismů. 

Předpokládaná cena je 30 tis. Kč pol. 05.04.01. 

Účastníci obdrţí propagační předměty, které budou pouţity pro prezentaci projektu 

nebo k plnění úkolů v rámci projektu. Termín konání akce: 2010. 

Na závěr projektu se uskuteční konference pro cca 100 osob, kde budou 

prezentovány výsledky jednotlivých klíčových aktivit, bude vydán sborník na DVD 

a výsledky budou prezentovány na webových stránkách ministerstva. Na realizaci 

aktivity se budou podílet všichni členové realizačního týmu ve spolupráci s odbornými 

útvary, případně experty dodavatele. Předpokládaná cena 120 tis. Kč, pol. 05.04.02, 

termín 2013. 

Ţadatel umístí na svých webových stránkách pravidelné informace o projektu 

v souladu s pravidly pro publicitu. Náklady na úvodní a závěrečnou aktivitu jsou 

uvedeny v pol. č. 05.04. rozpočtu projektu. 

Dále viz bod 17. Publicita. Na zajištění propagačních materiálů (bloky, tuţky, 

flash disky apod.) předpokládáme částku cca 100 tis. Kč. Náklady na propagační 

materiály jsou uvedeny v pol. č. 05.03.02. Pro účely publicity a dokumentace projektu 

bude zakoupen digitální fotoaparát. 
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Klíčová aktivita: 06 

Název klíčové aktivity: Administrace projektu 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

Administrace projektu bude probíhat po celou dobu realizace. 

KA01 - vedoucí a koordinátor projektu připraví veřejnou zakázku na poskytnutí 

odborných a právních sluţeb pro realizaci nadlimitních zakázek s rámcovými 

smlouvami. Externí dodavatel byl zvolen z důvodu náročnosti právní problematiky 

a dále z důvodu transparentnosti a vyloučen i podjatosti veřejného zadavatele. 

Dodavatel bude zajišťovat administraci a realizaci zadávání dle rámcových smluv. 

Odborná pozice 005 bude zajišťovat vazby projektu na IT po dobu 29 měsíců 

(úvazek 0.15), intenzívně KA04 ve vazbě na KA02 (elektronizací procesů), systémové 

vazby na ostatní projekty zabývající se e-governmentem. 

Ke zpracování jednotlivých funkčních strategií jsou v týmu uvedeni odborníci 

ţadatele (úvazek celkem 0,3), kteří budou spolupracovat s dodavatelem a zajišťovat 

koordinaci a udrţitelnost strategií po ukončení projektu. Ostatní zástupci útvarů 

zapojených zejména do KA 02, 04, 05 se budou podílet na zpracování v rámci svých 

pracovních činností a nejsou uvedeni v realizačním týmu, náklady jsou hrazeny 

ţadatelem v rámci běţného rozpočtu. I kdyţ bude řada činnosti realizována externě, 

odborné a věcné části vyţadují spolupráci ţadatele a koordinaci prostřednictvím 

realizačního týmu. 

V případě ÚÚR se sídlem v Brně je v týmu pozice koordinátora (č. 006). Aby 

nedošlo k "překryvu" s běţnou agendou, je zvolena forma dohody o pracovní činnosti, 

která je lépe kontrolovatelná. Realizační tým bude odpovídat za koordinaci aktivit 

a komunikaci mezi jednotlivými pracovními skupinami vytvořenými ze zaměstnanců 

ţadatele a externími dodavateli. 

Pracovní smlouvy konkrétních zaměstnanců - realizačního týmu budou doplněny 

dodatkem ve vztahu k projektu a doloţeny výkazy práci. Návrh sazeb pro jednotlivé 

pozice vychází z doporučených sazeb OP LZZ a interních předpisů ţadatele. Součet 

úvazků realizačního týmu je 0,9. 

KA07 zajišťuje realizační tým a nezávislý externí hodnotitel na dohodu 

o pracovní činnosti. 
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Klíčová aktivita: 07 

Název klíčové aktivity: CAF - provedení sebehodnocení a aktualizace Akčního plánu  

                                      MMR, zavedení CAF na ÚÚR. 

 

Popis realizace klíčových aktivit: 

Postup aplikace CAF na MMR je popsán v příloze projektu. KA02,03 a 04 navazují na 

tuto metodu a její výstupy. V rámci projektu plánuje ţadatel provést sebehodnocení 

v letech 2011 a 2013 tak, aby byl zhodnocen stav před zahájením, ale zejména po 

ukončení klíčových aktivit projektu. Aplikaci provedou členové realizačního týmu, kteří 

byli proškoleni v této metodě v předchozích letech ve spolupráci s externím nezávislým 

hodnotitelem. 

Předpokládá se proškolení 20 osob pro aplikaci CAF (10 MMR a 10 ÚÚR 

v Brně, kde je CAF pouţíván poprvé). Aplikace CAF bude v roce 2013 aktualizovat 

Akční plán MMR v návaznosti na výsledky projektu, tím bude podpořena udrţitelnost 

výsledků projektu i po jeho ukončení. 

KA07 naplňuje hlavní cíl projektu a zejména dílčí cíle projektu č. 1, 2, 3, 4. 

Výstupy: 

- sebehodnotící zprava a Akční plán 2x (MMR a ÚÚR), 

- měření spokojenosti zaměstnanců 2x (MMR a ÚÚR). 

V případě MMR se jedná o aktualizaci výstupů metody CAF z roku 2008, jehoţ 

aplikace je dle metodiky opakována v pravidelných intervalech, aby bylo moţné 

identifikovat kvalitativní změny v 9ti hodnocených oblastech, které jsou úzce provázány 

s výsledky projektu a byly poptávány zaměstnanci při první aplikaci CAF na MMR. 

Z tohoto pohledu je opakované uplatnění CAF jedním z dokladů o kvalitě projektu. 

(5) 
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4.1.5 Dopad projektu na ţivotní prostředí 

 

Při přípravě projektu bylo zkoumáno a zodpovězeno několik otázek týkajících se 

ţivotního prostředí: 

 

1. Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologické třídění odpadů: 

 Ano 

Komentář: 

 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jím vybraných 

řízených organizacích jsou tyto přístupy běţně vyuţívány - tříděni odpadu, 

vyuţívání elektronické komunikace. 

 

2. Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úspornou spotřebu 

materiálu: 

 Ano 

       Komentář: 

 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jím vybraných 

řízených organizacích jsou uvedené metody aplikovány a budou vyuţívány i 

v rámci projektu. Např. tříděni odpadu, sníţeni spotřeby papíru 

upřednostněním el. komunikace apod. 

 

3. Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úsporné vyuţívání 

energetických zdrojů a vody: 

 Ano 

       Komentář: 

 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jím vybraných 

řízených organizacích je úspora jiţ realizována a bude vyuţita i v rámci 

projektu. 

 

4. Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologicky šetrné způsoby 

dopravy: 

 Ano 
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Komentář: 

 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jim vybraných 

řízených organizacích je úsporný způsob dopravy vyuţíván. 

 

5. Jsou činnosti Vaší organizace v souladu se zásadami ochrany ţivotního 

prostředí: 

 Ano 

Komentář: 

 V rámci působnosti MMR a jím vybraných řízených organizací jsou metody 

ochrany ţivotního prostředí aplikovány, dále jsou aplikovány v rámci 

zákonných norem v gesci ţadatele (např. stavebního zákona) a při jejich 

fungování. 

 

 

4.1.6 Průzkum cen pro výběrová řízení projektu 

 

Průzkum cen byl proveden prostřednictvím internetu a zveřejněných výběrových 

řízení úřadů veřejné správy na obdobná plnění, které plánuje ve výše uvedeném 

projektu MMR. Ceny vzdělávacích aktivit byly zjištěny na základě dlouhodobé praxe 

v oblasti vzdělávání a konzultovány v Institutu státní správy MVČR. Ceny byly 

sestaveny k druhé polovině roku 2010. Výběrová řízení jsou plánována: 3 otevřená 

nadlimitní s rámcovou smlouvou + 1 zakázka malého rozsahu. V rámci jednotlivých 

výběrových řízení budou uvedené ceny stanoveny jako maximální. V případech, kdy 

bude rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči, budou na jednotlivá plnění vyhlášeny 

mini tendry.   

 

CENA – Klíčová aktivita 01 

Cena právních sluţeb byla stanovena dle porovnání výběrových řízení úřadů veřejné 

správy a dále dle konzultací se zprostředkujícím subjektem. 

 

Předpokládaná cena:  

450 000 Kč (poloţka rozpočtu 05.02.01) 
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CENA – Klíčová aktivita 02 

Porovnání výběrových řízení úřadů veřejné správy: 

Tab. 3: Výběrová řízení KA02 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Název Cena  

1 Procesní řízení – Zefektivnění řízení zřízených příspěvkových 
organizací a založených obchodních společností 
Pardubickým krajem 

3 500 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-studie-procesni-rizeni-zefektivneni-rizeni.  

2 Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro 
řízení úřadu , MÚ Valašské Meziříčí 

3 960 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/kompletni-dodavka-modelu-procesniho-rizeni-a-nakladove 

3 Procesní analýza a optimalizace, SFŽP 7 500 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/procesni-analyza-a-optimalizace 

4 Analýza hlavních a podpůrných procesů Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 

2 459 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/analyza-hlavnich-a-podpurnych-procesu-krajskeho-uradu 

 

CENA – Software pro online modelování v rámci KA 02 

Software bude vyuţíván pro online modelování procesů agend a jejich změn. 

Modelování procesů bude zařazeno do běţné agendy MMR pro aktualizaci a kontrolu 

funkčnosti nastavených procesů. 

Předpokládaná cena 500 000 Kč byla stanovena na základě průzkumu trhu na 

straně nabídky a porovnání potřeb MMR. Předpokládá se zakoupení minimálně 10 

uţivatelských a jedné serverové licence. 

Minimální poţadavky: 

 modelování a popisy procesů,  

 optimalizace a řízení změn procesů,  

 podpora strategického, operativního řízení a kontrola, 

 reporting na základě stanovených cílů.  

 
Tab. 4: Software KA02 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Prodejce Název produktu Cena bez DPH 

1 Software AG ARIS Design Platform 1 520 000,00 Kč 

http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Design_Platform/34490.html 

2 LBMS Business Process Design 1 927 000,00 Kč 

http://www.lbms.cz/Reseni/Business-Process-Management/Business-Process-Design/index.html 

3 ATTN Consulting ATTIS.PM - performance management 329 540,00 Kč 

http://www.attn.cz/software/peformance-management-(attispm).aspx 

 

http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-studie-procesni-rizeni-zefektivneni-rizeni
http://www.esfcr.cz/zakazky/kompletni-dodavka-modelu-procesniho-rizeni-a-nakladove
http://www.esfcr.cz/zakazky/procesni-analyza-a-optimalizace
http://www.esfcr.cz/zakazky/analyza-hlavnich-a-podpurnych-procesu-krajskeho-uradu
http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Design_Platform/34490.html
http://www.lbms.cz/Reseni/Business-Process-Management/Business-Process-Design/index.html
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Předpokládaná cena včetně vzdělávacích aktivit:  

5 200 000 Kč + 4x25 000 Kč (poloţky rozpočtu 05.02.02 + 05.02.06) 

 

CENA – Klíčová aktivita 03 

Porovnání výběrových řízení úřadů veřejné správy. 

Tab. 5: Výběrová řízení KA03 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Název Cena 

1 Zpracování Koncepce rozvoje lidských zdrojů včetně Koncepce 
vzdělávání na KrÚ Pk 

1 458 333,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/koncepce-rozvoje-lidskych-zdroju-vcetne-koncepce-vzdelavani 

2 Nastavení řízení kvality programové kanceláře – MV ČR 640 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/nastaveni-systemu-rizeni-kvality-programove-kancelare 

3 Informační strategie Pardubického kraje 1 916 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/informacni-strategie-pardubickeho-kraje 

4 Zvýšení kvality řízení KÚ kraje Vysočina 1 350 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/uploads/.procurements/25134/zefektivneni-systemu-rizeni-kvality-a-
strategickeho-rizeni-na-krajskem-uradu-kraje-vysocina.doc 

5 Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu Vlády 4 000 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/efektivni-rizeni-lidskych-zdroju-uradu-vlady-ridici-procesy 

6 Zpracování vize, strategické analýzy a strategie KÚ 
Královehradeckého kraje 

1 250 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-vize-strategicke-analyzy-a-strategie-krajskeho 

7 Zpracování funkčních strategií Krajské úřadu Královéhradeckého 
kraje – personální, komunikační, marketingová, informační a 
finanční strategie 

3 335 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-funkcnich-strategii-krajske-uradu 

8 Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP 2 500 000,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/nastaveni-efektivni-komunikace-s-klienty-sfzp-cr 

 

Předpokládaná cena:  

2 875 000 Kč + 5x25 000 Kč (poloţky rozpočtu 05.02.03 + 05.02.07) 

 

CENA – Klíčová aktivita 04 

SW pro elektronizaci zastřeší komplexní poţadavky pro IT řešení v rámci celého MMR                      

a stane se stěţejním pilířem dlouhodobé strategie rozvoje IT prostředí na MMR. 

Navrhované řešení dokáţe pracovat s velkým mnoţstvím nejrůznějších druhů a typů 

informací a umoţní efektivní práci s nimi podle konkrétních potřeb a poţadavků 

příslušného útvaru. 

Jádrem řešení je Oracle Content Server, který pomocí otevřených rozhraní (API) 

poskytne všechny poţadované sluţby - systém byl vybrán jako nejlépe vyhovující pro 

potřeby MMR.  

http://www.esfcr.cz/zakazky/koncepce-rozvoje-lidskych-zdroju-vcetne-koncepce-vzdelavani
http://www.esfcr.cz/zakazky/nastaveni-systemu-rizeni-kvality-programove-kancelare
http://www.esfcr.cz/zakazky/informacni-strategie-pardubickeho-kraje
http://www.esfcr.cz/uploads/.procurements/25134/zefektivneni-systemu-rizeni-kvality-a-strategickeho-rizeni-na-krajskem-uradu-kraje-vysocina.doc
http://www.esfcr.cz/uploads/.procurements/25134/zefektivneni-systemu-rizeni-kvality-a-strategickeho-rizeni-na-krajskem-uradu-kraje-vysocina.doc
http://www.esfcr.cz/zakazky/efektivni-rizeni-lidskych-zdroju-uradu-vlady-ridici-procesy
http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-vize-strategicke-analyzy-a-strategie-krajskeho
http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-funkcnich-strategii-krajske-uradu
http://www.esfcr.cz/zakazky/nastaveni-efektivni-komunikace-s-klienty-sfzp-cr
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Předpokládaná cena 2 000 000 Kč byla stanovena na základě průzkumu trhu na straně 

nabídky a porovnání potřeb MMR. Součástí nabídek jsou také veškeré integrační práce. 

MMR vycházelo z těchto nabídek: 

Oracle/Stellent - http://www.oracle.com/stellent/index.html 

 

Nabízená cena:   

Licence pro software - ECM, časová razítka a další podpůrný SW: 2 000 000 Kč 

(součást KA02 – rozpočet 03.03.01.02, cena vč. DPH). 

 

Implementační a integrační práce obsaţené v KA 04: 5 000 000 Kč (cena vč. DPH)                  

(poloţka rozpočtu číslo 05.02.04 + 05.02.08). 

Rozsah poţadovaných prací pro potřeby průzkumu trhu dle KA 04 byl ve dvou 

případech vznesen prostřednictvím odboru informatiky MMR, se kterým je projekt 

průběţně konzultován a který bude odborným garantem za výstupy elektronizace a ITC. 

 

CENA – Klíčová aktivita 05 

Cena konferencí a vzdělávacích aktivit byla stanovena dle porovnání výběrových řízení 

úřadů veřejné správy a dále dle konzultací se zprostředkujícím subjektem. 

 

Předpokládaná cena:  

30 000 Kč + 120 000 Kč + 100 000 Kč (viz poloţky rozpočtu 05.04.01 + 05.04.02 + 

05.03.02) 

 

CENA – Klíčová aktivita 06 

Předpokládaná cena kancelářského vybavení byla stanovena dle Přílohy 1 – Obvyklé 

ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010. 

 

Předpokládaná cena:  

50 500 Kč (viz poloţka rozpočtu 03.01) 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/stellent/index.html
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CENA – Klíčová aktivita 07 

Porovnání výběrových řízení úřadů veřejné správy. 

Tab. 6: Výběrová řízení KA 07(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Název Cena bez DPH 

1 Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, 
efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji – aplikace 
modelu CAF 

4 180 552,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/aplikace-modelu-caf-2006 

2 Vzdělávání zaměstnanců úřadu v oblastech strategického 
managementu, projektového řízení a modelu CAF 

4 316 667,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/vzdelavani-zamestnancu-uradu-v-oblastech-strategickeho 

3 Vstupní a výstupní analýza dle modelu CAF, poradenství v 
oblasti nastavení projektového řízení a strategického 
plánování Krajského úřadu Libereckého kraje 

2 916 667,00 Kč 

http://www.esfcr.cz/zakazky/vstupni-a-vystupni-analyza-dle-modelu-caf-poradenstvi-v 

 

Předpokládaná cena:  

112 500 Kč (poloţka rozpočtu 01.03.01) 

 

 

4.1.7 Rozpočet projektu 

 

Tab. 7: Rozpočet, část 1. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kód Název nákladu Úvazek Délka 
působení 

v real. 
týmu 

[měsíc] 

Průměrné 
měsíční 

náklady [Kč] 

Přepočet 
měsíční/h
odinové 

sazby [Kč] 

Celkové 
náklady[Kč] 

% 

01 Osobní náklady         1 677 500,00 9,06 

01.01 Pracovní smlouvy         1 509 000,00 8,15 

01.01.01 Vedoucí projektu, vedoucí 
samostatného oddělení 
koordinace a řízení 0,30 34 13 500,00 45 000,00 459 000,00 2,48 

01.01.02 Koordinátor projektu 0,25 34 11 250,00 45 000,00 382 500,00 2,07 

01.01.03 Finanční manažer-zástupce 
odboru rozpočtu 0,10 34 4 000,00 40 000,00 136 000,00 0,73 

01.01.04 Odborná asistentka 0,25 34 8 750,00 35 000,00 297 500,00 1,61 

01.01.05 Expert a koordinátor 
problematiky ICT -zástupce 
odboru IT 0,15 29 6 000,00 40 000,00 174 000,00 0,94 

01.01.06 Expert pro funkční strategii 
RLZ - zástupce odboru 
personálního KA 03 0,10 5 4 000,00 40 000,00 20 000,00 0,11 

http://www.esfcr.cz/zakazky/aplikace-modelu-caf-2006
http://www.esfcr.cz/zakazky/vzdelavani-zamestnancu-uradu-v-oblastech-strategickeho
http://www.esfcr.cz/zakazky/vstupni-a-vystupni-analyza-dle-modelu-caf-poradenstvi-v
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Kód Název nákladu Úvazek Délka 
působení 

v real. 
týmu 

[měsíc] 

Průměrné 
měsíční 

náklady [Kč] 

Přepočet 
měsíční/h
odinové 

sazby [Kč] 

Celkové 
náklady[Kč] 

% 

01.01.07 Expert pro funkční finanční 
strategii zástupce odboru 
rozpočtu KA03 0,10 5 4 000,00 40 000,00 20 000,00 0,11 

01.01.08 Expert pro funkční 
komunikační a 
marketingové strategie KA 
03 - zástupce odboru 
komunikace 0,10 5 4 000,00 40 000,00 20 000,00 0,11 

01.02 Dohody o pracovní činnosti         56 000,00 0,30 

01.02.01 Koordinátor za přímo 
řízenou organizaci - ÚÚR 280,00 1 56 000,00 200,00 56 000,00 0,30 

01.03 Dohody o provedení práce         112 500,00 0,61 

 
01.03.01 Expertní poradenství CAF 150,00 1 112 500,00 750,00 112 500,00 0,61 

01.04 Jiné osobní náklady         0,00 0,00 

 

Tab. 8: Rozpočet, část 2. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kód Název nákladu Počet 
kusů 

Cena kusu 
[Kč] 

Náklady 
celkem [Kč] 

Z toho 
investiční 

[Kč] 

Jednotka  % 

02 Cestovné     30 000,00 0,00   0,16 

02.01 
Cestovní náhrady 
pro místní personál     30 000,00 0,00   0,16 

02.01.01 Místní personál v 
ČR     30 000,00 0,00   0,16 

02.01.01.01 Diety (ubytování, 
stravné) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

02.01.01.02 Doprava 30 1 000,00 30 000,00 0,00   0,16 

02.01.02 Místní personál v 
zahraničí     0,00 0,00   0,00 

02.01.02.01 Diety (ubytování, 
stravné) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

02.01.02.02 Doprava 0 0,00 0,00 0,00     

02.02 Cestovní náhrady 
pro zahraniční 
experty     0,00 0,00   0,00 

02.02.01 Diety (ubytování, 
stravné) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

02.02.02 Doprava 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

03 Zařízení a vybavení     2 550 500,00 0,00   13,78 

03.01 Neodpisovaný 
hmotný majetek     50 500,00 0,00   0,27 
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Kód Název nákladu Počet 
kusů 

Cena kusu 
[Kč] 

Náklady 
celkem [Kč] 

Z toho 
investiční 

[Kč] 

Jednotka  % 

03.01.01 Nákup     50 500,00 0,00   0,27 

03.01.01.01 Notebook 1 20 000,00 20 000,00 0,00   0,11 

03.01.01.02 Tiskárna 1 4 000,00 4 000,00 0,00   0,02 

03.01.01.03 Kompaktní 
přenosný 
dataprojektor 1 15 000,00 15 000,00 0,00   0,08 

03.01.01.04 
Digitální fotoaparát 1 6 500,00 6 500,00 0,00   0,04 

03.01.01.05 Plátno 1 5 000,00 5 000,00 0,00   0,03 

03.01.02 Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

03.02 Neodpisovaný 
nehmotný majetek     0,00 0,00   0,00 

03.02.01 Nákup 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

03.02.02 Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

03.03 Odpisovaný 
nehmotný majetek     2 500 000,00 0,00   13,51 

03.03.01 Nákup     2 500 000,00 0,00   13,51 

03.03.01.01 SW pro online 
modelování 
procesních map KA 
02, částečně 04 1 500 000,00 500 000,00 0,00 kus 2,70 

03.03.01.02 SW pro realizaci 
elektronizace v KA 
04 - podpůrný sw, 
časová razítka, ECM 
aj. 1 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 kus 10,81 

03.03.02 Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

03.04 Odpisy vlastního 
majetku     0,00 0,00   0,00 

03.04.01 Odpisy hmotného 
majetku 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

03.04.02 Odpisy 
nehmotného 
majetku 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

04 Místní 
kancelář/náklady 
projektu     0,00 0,00   0,00 

04.01 Spotřební zboží a 
provozní materiál 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

04.02 Telefon, fax, 
poštovné 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

04.03 Nájem kanceláře 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

04.04 Provoz vozidla 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

04.05 Náklady na nákup 
vody, paliv a 
energie(el./topení) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
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Kód Název nákladu Počet 
kusů 

Cena kusu 
[Kč] 

Náklady 
celkem [Kč] 

Z toho 
investiční 

[Kč] 

Jednotka  % 

04.06 Jiné výše 
neuvedené náklady 
(internet, úklid, 
údržba) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

05 Nákup služeb     14 250 000,00 0,00   76,99 

05.01 Publikace/školící 
materiály/manuály 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

05.02 Odborné 
služby/studie a 
výzkum     13 980 000,00 0,00   75,37 

05.02.01 Aktivita 1 - 
Realizace VŘ na 
odborné služby 
související s proj.  1 450 000,00 450 000,00 0,00   2,43 

05.02.02 Aktivita 2 - Analýza 
stavu využívání 
metod řízení kvality 
ministerstev a 
zavedení 
procesního řízení v 
úřadě 1 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00   28,10 

05.02.03 Aktivita 3 - 
Zpracování a 
implementace vize, 
strategie a 
funkčních strategií 
úřadů 1 2 875 000,00 2 875 000,00 0,00   15,53 

05.02.04 Aktivita 4 - 
Elektronizace úřadu 1 4 985 000,00 4 985 000,00 0,00   26,93 

05.02.05 Poradenské a 
právní služby 5 40 000,00 200 000,00 0,00   1,08 

05.02.06 Vzdělávání ke KA 
02 dle popisu v 
příloze 4 25 000,00 100 000,00 0,00   0,54 

05.02.07 Vzdělávání ke KA 
03 dle popisu v 
příloze 5 25 000,00 125 000,00 0,00   0,68 

05.02.08 Vzdělávání ke KA 
04 Elektronizace 
úřadu a využití ITC 1 15 000,00 15 000,00 0,00   0,08 

05.03 Náklady vyplývající     150 000,00 0,00   0,81 

05.03.01 Audit projektu 1 50 000,00 50 000,00 0,00   0,27 

05.03.02 Náklady na 
publicitu uvedenou 
v KA č. 5 
(propagační 
materiály) 1 100 000,00 100 000,00 0,00   0,54 
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Kód Název nákladu Počet 
kusů 

Cena kusu 
[Kč] 

Náklady 
celkem [Kč] 

Z toho 
investiční 

[Kč] 

Jednotka  % 

05.04 Náklady na 
konference/kurzy     150 000,00 0,00   0,81 

05.04.01 Úvodní seminář k 
projektu pro 
zaměstnance MMR 
a ÚÚR, KA 05 1 30 000,00 30 000,00 0,00   0,16 

05.04.02 Závěrečná 
konference 
projektu s 
prezentací výsledků 
projektu, KA 05 1 120 000,00 120 000,00 0,00   0,65 

05.05 Jiné náklady 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

06 Stavební úpravy     0,00 0,00   0,00 

06.01 Drobné stavební 
úpravy 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

07 Přímá podpora     0,00 0,00   0,00 

07.01 Mzdové příspěvky 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

07.02 Cestovné, 
ubytování a stravné 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

07.03 Příspěvek na péči o 
dítě a další závislé 
osoby 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

07.04 Jiné výše 
neuvedené náklady 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

08 Křížové financování     0,00 0,00   0,00 

08.01 Odpisovaný 
hmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

08.02 Odpisované 
technické 
zhodnocení budov 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

08.03 Neodpisovaný 
nábytek 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

09 Celkové způsobilé 
náklady     18 508 000,00 0,00   100,00 

10 Celkové 
nezpůsobilé 
náklady 0 0,00 0,00 0,00   0,00 

11 Celkové náklady 
projektu     18 508 000,00 0,00   100,00 
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Tab. 9: Rozpočet, souhrn. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady projektu [Kč] 

Výdaje křížového financováni 0,00 

Soukromé prostředky 0,00 

Celkové investiční způsobilé výdaje 0,00 

Celkové neinvestiční způsobilé výdaje 18 508 000,00 

Celkové způsobilé výdaje 18 508 000,00 

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 

Celková dotace 18 508 000,00 

Celkové výdaje projektu 18 508 000,00 

    

Veřejné financování   

Příspěvek ze strukturálních fondů 15 731 800,00 

Příspěvek z národních veřejných zdrojů 2 776 200,00 

Příspěvek ze státního rozpočtu 2 776 200,00 

Příspěvek z krajských rozpočtů 0,00 

Příspěvek z obecních rozpočtů 0,00 

Jiné národní veřejné 0,00 

Veřejné finanční prostředky celkem 18 508 000,00 

 

 

 

4.1.8 Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu 

 

Udrţitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: 

Výstupem projektu bude zavedení moderních metod řízení a vyuţívání 

strategických dokumentů do činnosti MMR a ÚÚR. Součásti jsou vzdělávací aktivity 

pro zaměstnance i management. Tyto metody řízení a výstupy budou po ukončení 

projektu průběţně aktualizovány a jejich uplatňování bude standardně zapojeno do 

běţné činnosti těchto organizací. 

Zavedení moderních metod řízení je spojeno s realizací akčních programů 

a implementačních plánů, které popisují konkrétní detailní kroky zahrnující rychle 

řešitelné problémy aţ po problémy vyţadující dlouhodobější řešení. Projektový tým 

bude zajišťovat jejich splnění v souladu s harmonogramem. Členové týmu budou 

zodpovědní za jednotlivé dílčí výstupy, které budou připravovány ve spolupráci 

s externím dodavatelem, ale zejména zaměstnanci dotčených útvarů. Při přípravě budou 

ad hoc vytvářeny odborné pracovní skupiny, které budou členové týmu koordinovat 

z hlediska realizačního - budou "spojkou" mezi externím dodavatelem a zaměstnanci 
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odborných útvarů, kteří se budou průběţně do plnění KA zapojovat a tím si osvojovat 

praktickou aplikaci nových poznatků do běţných agend. Specializace jsou u členů týmu 

popsány. 

Členem realizačního týmu je první náměstek ministra a státní tajemník. 

Realizace projektu je podporována managementem úřadu po celou dobu realizace 

a bude zajištěna implementace v rámci úřadu, informace jsou zařazovány pravidelně v 

programu porady ministra a dle potřeby na další úrovně řízeni. Vyhodnocování 

a aktualizace výstupů projektu budou po ukončení projektu zařazeny do systému řízení 

úřadu ministerstva a hrazeny z prostředků ministerstva (ze státního rozpočtu). 

Ke komunikaci v průběhu realizace i po ukončení projektu bude vyuţit interní 

IS, který je dostupný všem zaměstnancům ministerstva a prostřednictvím kontaktní 

osoby i v ÚÚR. (5) 

 

 

4.1.9 Analýza a řízení rizik 

 

Popis moţných rizik ohroţujících realizaci projektu: 

 

1. Nerealizace projektu z důvodu vyčerpání prostředků určených na výzvu před 

konečným termínem ukončení výzvy.  

Navrţená opatření:  

Dodrţet pevný harmonogram projektu a předloţit ţádost před konečným 

termínem ukončení výzvy, zpracovat projektovou ţádost kvalitně tak, aby uspěla 

v soutěţi s ostatním projekty. 

 

2. Malá ochota zaměstnanců MMR a ÚÚR podílet se na realizaci projektu, časté 

změny osob.  

Navrţené opatření:  

Zapojení všech relevantních útvarů MMR (předpokládá se zapojení aţ 24 

zástupců útvarů, 4 sekcí), které bude různě intenzívní dle řešené problematiky. 

Ke sníţení rizika bude sloţení PS schváleno nejvyšším vedením. Zaměstnanci 

budou průběţně informováni prostřednictvím interního IS (emaily, zprávy, atd.). 

Informace o projektu je pravidelně předkládána na poradě ministra. Riziko je 

hodnoceno jako nízké. 
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3. Změna podpory projektu při změně vedení ministerstva. Cíle a výstupy projektu 

jsou definovány tak, aby respektovaly potřeby státní správy, sníţení admin. 

zátěţe, úspornost s vyuţitím moderních nástrojů řízení, které jsou podporovány 

napříč politickým spektrem. Riziko je střední. 

 

4. Nedostatečná zkušenost dodavatelských firem se zaváděním moderních metod 

řízení do činnosti ústředních správních orgánů a jejich podřízených organizací.  

Navrţené opatřeni:  

Kvalitně zpracovaná zadávací dokumentace na výběr dodavatele, velký důraz na 

zkušenosti dodavatele s obdobnými projekty a jejich reference, kvalitně 

zpracované smlouvy s dodavatelem. 

 

5. Kolísavá podpora vedení ministerstva a přímo řízených organizací při realizaci 

projektu. 

Navrţené opatření:  

Průběţně projednávat realizaci projektu ve vedení MMR a ÚÚR. Členem týmu 

je náměstek ministra. Uvedená opatření by měla zmírnit výskyt tohoto rizika, 

přesto je třeba s tímto rizikem počítat a v případě nutnosti vypovědět smlouvu 

s dodavatelem. Riziko hodnotíme středním stupněm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.10 Harmonogram projektu 

 

Tab. 10: Harmonogram. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 

2010 2011 2012 2013 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Realizace výběrového řízení na odborné                                                                     

služby a zajištění odborných služeb   
 

                              
          

    
    

  

souvisejících s projektem                                                                     

Publicita projektu                                                                     

Administrace projektu                                                                     

CAF - provedení sebehodnocení                                                                     

a aktualizace Akčního plánu MMR,   
 

          
        

    
       

            
   

  

zavedení CAF na ÚÚR                                                                     

Analýza stavu využívání metod řízení    
  

    
          

    
          

    
    

  

kvality ministerstvem, zavedení   
  

    
 

                                              
    

  

procesního řízení a definice rizik   
  

    
          

    
          

    
    

  

Zpracování a implementace vize,                                                                     

strategie a funkčních strategií úřadu                                                                     

Elektronizace úřadu a využiti ITC                                                                     
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4.2 Hodnocení a výběr projektů 

 

Prvním krokem k získání dotace je podání ţádosti u příslušného vyhlašovatele výzvy 

o dotaci. Ţádost o finanční podporu z OP LZZ se vypracovává prostřednictvím aplikace 

Benefit7 dostupné na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-

zadost.eu. Zpracovaná projektová ţádost o finanční podporu musí být v tištěné formě 

zaslána v termínu dané výzvy a to prostřednictvím pošty nebo předána osobně 

vyhlašovateli. Po obdrţení ţádosti bude ţádost zaregistrovaná do IS Benefit7 a posléze 

dojde k formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti pracovníky ŘO OP LZZ. Při 

úspěšném hodnocení následuje věcné hodnocení a výběrová komise. (22) 

Proces hodnocení: 

1. Předloţení projektů. 

2. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti projektů. 

3. Věcné hodnocení projektů. 

4. Výběrová komise. 

5. Vyrozumění o výsledku. 

 

4.2.1 Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti projektů 

Po zaregistrování ţádosti v IS Benefit7 provede vyhlašovatel dle předem stanovených 

kritérií formální hodnocení ţádostí a hodnocení přijatelnosti. Ţadatelé, jejichţ ţádosti 

tomuto hodnocení nevyhoví, mohou být vyzvání k odstranění formálních nedostatků 

před zahájením věcného hodnocení.  

Při formálním hodnocení probíhá kontrola úplnosti a správnosti údajů 

uvedených v ţádosti a kontrola povinných příloh. (22) 

 

4.2.2 Věcné hodnocení projektů 

Věcné hodnocení je prováděno na základě posuzování ţádosti ve vztahu ke kritériím 

věcného hodnocení, která jsou stanovena pro celý program a schvalována 

Monitorovacím výborem OP LZZ.  

Pro věcné hodnocení projektů je stanoven soubor obecných kritérií a subkritérií 

se stanoveným maximálním počtem 100 bodů. Specifická kritéria mohou dosáhnout 

maxima 15 bodů a v rámci kritéria synergie lze dosáhnout 6,5 - 10 bodů. Celkem tedy 

můţe projekt v rámci věcného hodnocení obdrţet maximálně 125 bodů. Projekt můţe 

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.eu-zadost.eu/
http://www.eu-zadost.eu/


 73 

 

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

kritéria minimálně 65 bodů. (22) 

 

Tab. 11: Hodnocení projektu. (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle Příručka pro žadatele 

o finanční podporu z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 2011) 

Kritérium 
Váha kritéria 

[%] 
Subkritérium 

Váha 
subkritéria 

v rámci 
kritéria [%] 

Celková 
váha 

subkritéria 
[%] 

A 
Smysl a cíle 

projektu 
20 bodů 

A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu 40 8 

A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory 
OP LZZ) 

20 4 

A3 Zhodnocení cílů projektu 40 8 

B Cílová skupina 15 bodů 

B1 Jasné vymezení cílové skupiny 20 3 

B2 Přiměřenost cílové skupiny 30 4,5 

B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu 30 4,5 

B4 Způsob zapojení cílové skupiny 20 3 

C Žadatel 10 bodů 

C1 Kompetence žadatele 60 6 

C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu 40 4 

C3 Partneři x x 

D 

Projektové řízení, 
udržitelnost a 

rizikovost 
projektu 

20 bodů 

D1 Volba a popis klíčových aktivit a 
harmonogram projektu 

60 12 

D2 
Předpoklady pro udržitelnost 
projektu po skončení financování OP 
LZZ 

15 3 

D3 Kvalita řízení rizik 25 5 

D4 Rizikovost projektu x x 

E 
Rozpočet 
projektu 

15 bodů 

E1 
Přiměřenost rozpočtu projektu jeho 
obsahové náplni a rozsahu 70 10,5 

E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná 
správnost rozpočtu 

30 4,5 

F 
Výsledky a 

výstupy 
20 bodů 

F1 Šíře a adekvátnost výběru 
monitorovacích indikátorů 

35 7 

F2 Reálnost kvantitativních hodnot 
monitorovacích indikátorů 

40 8 

F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k 
požadovaným prostředkům 

25 5 

G Rozpor s horizontálními tématy x x 

H Závěrečné zhodnocení x x 
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Celkem za obecná kritéria 0 až 100 bodů 

Specifická kritéria 0 až 15 bodů 

Kritérium "Synergie" (IPRM) 

10% z celkového 
bodového hodnocení v 

rámci obecných kritérií, tj. 
6,5 - 10 bodů 

Celkem včetně specifických kritérií a kritéria "Synergie" 0 až 125 bodů 

 

4.2.3 Výběrová komise 

Ţádosti, které prošly věcným hodnocením, jsou předloţeny min. sedmičlenné výběrové 

komisi sloţené ze zástupců organizaci a instituci, kterých se aktivity výzvy týkají (statni 

instituce, nestatni neziskové organizace, sociální partneři, nezávislí odbornici). 

Zasedání výběrové komise se musí uskutečnit do 30 dnů od ukončení věcného 

hodnocení, u průběţných výzev zasedá výběrová komise min. jednou za 3 měsíce. 

- Ţádosti jsou projednávány a schvalovány sestupně podle počtu získaných bodů. 

- Vybrané ţádosti doporučuje komise k finanční podpoře aţ do vyčerpání 

prostředků výzvy (či kola průběţné výzvy). 

- Komise můţe stanovit podmínky financování projektu – úpravu monitorovacích 

indikátorů, rozpočtu apod. 

- Další projekty mohou být zařazeny do zásobníku projektů pro případ, ţe by 

některý z doporučených projektů nebyl realizován. 

- Zápis z jednání musí být vyhlašovatelem vyhotoven do 5 pracovních dnů od 

zasedání výběrové komise a podepsán předsedou výběrové komise (zástupce 

vyhlašovatele). (13) 

 

4.2.4 Vyrozumění o výsledku 

Do 5 pracovních dnů od vyhotovení zápisu z jednání výběrové komise připraví 

vyhlašovatel Zprávu o výsledku výběrového procesu (výsledky výzvy), kterou zašle ke 

schválení řediteli Řídícího orgánu jako přílohu Ţádosti o potvrzení postupu výběru 

grantových projektů. 

Řídící orgán provede kontrolu pomocí interního kontrolního listu, případně si od 

vyhlašovatele vyţádá doplnění. Zpráva o výsledku je do 5 pracovních dnů od schválení 
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ředitelem Řídícího orgánu zveřejněna na www.esfcr.cz a vyhlašovatel připraví právní 

akty o poskytnutí podpory na vybrané projekty. 

Do 15 pracovních dnů od schválení Ţádosti o potvrzení postupu vyhlašovatel zašle (z IS 

Monit7+ do Benefit7) všem ţadatelům informaci o výsledku v rozsahu: 

- Vyrozumění o schválení ţádosti 

- případně Vyrozumění o výsledku výběrového procesu – zařazení do zásobníku 

projektů 

- případně Vyrozumění o výsledku výběrového procesu – neschválení ţádosti 

Proti vyrozumění o výsledku není moţné odvolání. 

Pokud výběrová komise stanovila podmínky, ţadatel musí svoji ţádost upravit. 

Po podepsání právního aktu o poskytnutí podpory můţe být zahájena realizace projektu. 

 (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
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Obr. 4: Hodnocení a výběr projektů (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle 

Hodnocení a výběr grantových projektů OP LZZ. 2008)
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ANO 

NE 
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ZÁVĚR 

  

 Závěrem si dovoluji shrnout, ţe jsem úspěšně splnil stanovený cíl a sestavil 

studii proveditelnosti projektu ţádajícího o finanční podporu z EU. Při vypracování 

projektu jsem postupoval v souladu s teoretickými zásadami projektového 

managementu. Konkrétně jsem za pouţití metody SMART definoval úvodní 

charakteristiku projektu, kterou jsem dále konkretizoval v dalších fázích projektového 

managementu. 

 Po seznámení se s projektem a projektovou ţádostí, jsem se rozhodl zpracovat 

studii proveditelnosti, která obsahuje komplexnější rozbor projektu a jeho prostředí 

a určí konkrétní kroky, kterými bude řízena celá realizace projektu. Postupně jsem 

popsal podstatu projektu, jeho etapy, realizační tým, dále jeho technické zastřešení 

včetně vlivu na ţivotní prostředí. V rámci studie jsem dále konkretizoval finanční 

náročnost projektu v souladu s dodrţením základních principů projektového 

managementu a metodik OPLZZ, a to včetně řízení rizik.  

 Při sestavování studie proveditelnosti jsem dodrţoval principy hospodárnosti, 

efektivnosti a účelovosti. 

 Po sepsání uvedené studie mohu říci, ţe k vypracování detailní studie 

proveditelnosti by měl přistoupit kaţdý, kdo má v plánu realizovat projektový záměr. 

Tak jako v popsaném případě nemusí studie vţdy obsahovat všechny části stanovené 

v teoretickém úvodu. Kaţdý projekt je specifický a tomu odpovídá i specifičnost 

a rozdílnost kaţdé studie, která musí být přizpůsobená daným charakteristikám 

projektu. Studie napomůţe stanovit proveditelnost daného záměru vzhledem k jejímu 

komplexnímu zahrnutí všech potřebných informací nutných k tomuto rozhodnutí 

o realizaci. Dále je nutné podotknout, ţe studie napomůţe předejít komplikacím, které 

by mohly nastat při samotné realizaci projektu.  

 Uvedená studie tedy můţe být předlohou pro ostatní ţadatele o dotaci, kteří musí 

sepsat projekt splňující četná kritéria a pravidla stanovená jak českými, tak evropskými 

normami a zákony. 
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