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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití financí ze Strukturálních fondů 

Evropské unie k spolufinancování projektu Poradce, který by ráda realizovala nezisková 

organizace Vysočina Education. Práce obsahuje vypracovaný návrh optimální podoby 

daného projektu s ohledem na strukturu a povahu požadovaných finančních prostředků 

a v souladu s možnostmi, které nabízí Evropská unie. 

  

 Teoretická část se zabývá regionální politikou. Praktická část analyzuje problém 

a zabývá se současnou situací. Dále pracovává podklady potřebné k sestavení Žádosti o 

poskytnutí dotace z Evropské unie.  

 

 

Abstract 

 

 The bachelor thesis explores the possibilities of funding from the EU Structural 

Funds for financing the project Poradce, which a non-profit organization Highland 

Education would like to implement. The work contains a proposal prepared by the 

optimal design of the project, with regard to the structure and nature of funding required 

and in accordance with the possibilities offered by the European Union.  

 

 The theoretical part deals with regional policy. Practical section analyses the 

problem, discusses the current situation and processes the documents required for grants 

from the EU. 

 

 

Klí čová slova: financování, Regionální politika, Strukturální fondy Evropské unie, 

Žádost o dotaci, projekt 
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ÚVOD 

 

Vstup České republiky do Evropské unie přinesl nespočet výhod a jednou z nich 

je právě možnost čerpat finanční prostředky strukturálních fondů (SF). Během 

sedmiletého období 2007 – 2013 EU nabízí České republice ročně více než 100 miliard 

Kč v podobě nevratných dotací. 

 

Tyto dotace jsou poskytovány nejrůznějším organizacím, podnikům, 

podnikatelům, obcím, krajům i jiným subjektům pro jejich projekty či činnost. Většina 

zájemců o tyto dotace však postrádají znalosti o tom, na jaké projekty či aktivity je 

možnost získat finanční podporu, jakým způsobem o ni požádat, nebo co 

spolufinancování vlastně obnáší.  

 

Ve své bakalářské práci budu uvádět základní postupy, které by následně mohly 

pomoci žadatelům seznámit se s programovými dokumenty, jenž jsou nutné zpracovat 

v České republice pro získání finanční podpory z EU. Popíši i jednotlivé kroky 

nezbytné k vykonání, aby mohl subjekt žádat o dotaci. 

 

Značná část práce se zaměřuje na praktickou stránku. Nejdříve se budu zajímat o 

možnosti využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zvolen vhodný 

operační program a výsledné zpracování podkladů potřebné k sestavení Žádosti o 

poskytnutí dotace z fondu Evropské unie. 

 

Teoretická východiska se pokusí žadatelům přiblížit, co je to regionální politika 

EU, objasnit jednotlivé evropské fondy a popsat napojení na českou soustavu 

programových dokumentu. 
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1. Cíle práce 

Možnost čerpat finanční prostředky strukturálních fondů mohou využít nejrůznější 

organizace, podniky, podnikatelé, obce, kraje i jiné subjekty pro jejich projekty či 

činnost. 

 
Cíle bakalářské práce: 

 

1. Zjednodušení orientace na jaké projekty či aktivity je možnost získat finanční 

podporu, jakým způsobem o ni požádat nebo co spolufinancování vlastně 

obnáší. 

 

2. Vypracování optimální podoby projektu pro dosažení financí, jenž je možné 

získat ze Strukturálních fondů Evropské unie. Projekt musí mít požadovanou 

podobu s ohledem na povahu a strukturu projektu, kterým se poskytují finanční 

prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

 
3. Zpracování firemních podkladů k sestavení žádosti o finanční podporu 

z Evropské unie. 

 
4. Pomoci žadatelům seznámit se s programovými dokumenty, jenž jsou nutné 

zpracovat v České republice pro získání finanční podpory z EU. 

 
5. Popsání jednotlivých kroků, jenž jsou nezbytné k vykonání, aby mohl subjekt 

žádat o dotaci. 

 

6. Prozkoumání možností využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů 

EU, zvolení vhodného operačního programu a výsledné zpracování podkladů 

potřebné k sestavení Žádosti o poskytnutí dotace z fondu Evropské unie 

 

 
Cílem práce však nebude zkompletizování povinných příloh k Žádosti o dotaci.  
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2. Regionální politika 

 

Regionální problémy veřejnost vnímá již po celá tisíciletí, ale samotné 

regionální politice se věnovalo pozornosti mnohem méně, ačkoliv patří mezi 

nejvýznamnější aktivity Evropské unie. 

 

Realizací regionální politiky EU nedochází k přesunutí zodpovědnosti za její 

provádění na nadnárodní orgány jako v případě společných politik. Nadnárodní aspekt 

do této oblasti pouze vstupuje na bázi solidarity bohatých států či regionů s chudými a 

přispívá k rychlejšímu a tedy efektivnějšímu řešení problému sociálních a 

ekonomických disparit napříč celou Evropskou unií. Mezi lety 1985 a 1995 došlo 

v deseti nejchudších regionech Unie k 9 % nárůstu HDP na obyvatele ( z hodnoty 41 % 

průměru EU na 50 % ) a ve čtyřech státech se tento ukazatel zvýšil o 13 %    ( z 65 % na 

78 % průměru EU ).1 

 

2.1 Hospodářská politika a sociální soudružnost 

Česká republika spolu s jinými kandidátskými zeměmi vstoupila dne 1. května 

2004 do Evropské unie. To, co mají tito občané společné, je jejich členství v Evropské 

unii. Je to možnost rozhodnout o své budoucnosti v rámci EU, která dělá ze všech 

občanů členských zemí lid Evropské unie.2 Tímto vstupem jsme se zařadili do 

společenství evropských vyspělých zemí, jenž mohou vnímat výhody i nevýhody 

evropské integrace. 

 

Cílem hospodářské politiky a sociální soudružnosti je zmenšení ekonomických 

rozdílů. Prostředkem k dosažení jsou zejména strukturální fondy EU. Smyslem 

hospodářské a regionální politiky je podpora rozvoje lidských zdrojů, snižování 

nezaměstnanosti a vyvážený harmonický regionální rozvoj. 

                                                 
1 Úřad vlády České republiky. Minimum o regionální strukturální politice EU. 2004.s.44.  
2  PROCHÁZKOVÁ, L. Lid Evropské unie. (32) 
 



 

13 
 

 
2.1.1 Vznik regionální politiky 

 

Paul McAleavey tvrdí, že „klíčovým principem regionální politiky je obecně 

přesvědčení, že veřejný sektor má z ekonomických a sociálních důvodů úlohu 

intervenovat na trhu, aby došlo ke snížení regionálních rozdílů, jež vznikají jako 

následek působení tržních sil. Jinými slovy, zde existuje role pro vládu, aby se 

pokoušela ovlivnit geografickou distribuci ekonomických aktivit.“3 

 

K založení regionální politiky bylo mnoho motivů sociálních, ekonomických, 

politických i ekologických. Jedním z hlavních cílů bylo zmenšit rozdíly v rozvoji 

jednotlivých regionů, a to prostřednictvím zvýšené ekonomické a sociální soudružnosti. 

Především regionální motivy byly důležité, jelikož vlivem regionální nerovnosti se 

snižuje výkonnost ekonomiky a díky sbližování úrovní různých oblastí dochází k 

zlepšení vývoje a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Prostřednictvím zvýšené 

ekonomické aktivity, jenž se dá povzbudit veřejnou podporou firem, alokujících svojí 

výrobu ve vybrané oblasti, dojde ke snížení sociálních výdajů a poklesu 

nezaměstnanosti, a tak může regionální politika pomoci i z dlouhodobého hlediska.4 

Sbližování členských států Evropské unie je také potřeba k podpoře fungování měnové 

unie a v případě sílení tlaků vyspělejších regionů na odtržení, se vláda snaží udržet 

soudružnost ještě více. Nástroje regionální politiky také napomáhají omezit negativní 

dopady integračního procesu jakožto například nutnost restrukturalizace zastaralého 

průmyslu či společná zemědělská politika.5 

 

David Allen tvrdí, že „strukturální fondy jsou zejména využívány ke 

kompenzaci členských států jak za rozšiřování, tak prohlubování evropské integrace“.6 
 

                                                 
3 MCALEAVEY,P. Policy Implementation as Incomplete Contracting: The European Regional 
Development Fund. 1998.s.13. 
4 KAPOŠVÁRYOVÁ, D. a KREUZBERGOVÁ, E. Regionální politika EU. Integrace. (23) 
5 ROVNÁ, L. Regionální politika Evropské unie. Mezinárodní politika. 2003.s.4.  
6 ALLEN, D. Cohesion and Structural Funds. 2008.s.15-33.  
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 Regionální politika se však nesnaží o naprosté vyrovnání životních standardů, 

neboť si je vědoma, že ani tento stav není žádoucí, jelikož by ustala veškerá snaha o 

zlepšení a nenastala by žádná změna. 

 

2.1.2 Vývoj a současný stav regionální politiky 

 

Zásahy do tržního mechanismu začaly být považovány za nežádoucí až 

v neoklasické teorii. Po uvědomění si, že nenastává samoregulace rovnováhy ve vývoji 

regionu, objevil se zájem o sociálně-ekonomické rozdíly.  

 

Dnes chápeme regionální politiku jako soubor opatření a cílů, jenž používá své 

nástroje k zmenšování diference v ekonomicko-sociálním směru regionů. Cílem tohoto 

souboru veřejných zásahů je napravit prostorové důsledky volné tržní ekonomiky za 

účelem dosažení hospodářského růstu a zkvalitnění geograficko-sociálního šíření 

ekonomických aktivit. Jejím prostřednictvím se vláda snaží o vyrovnaný rozvoj státu 

včetně rozvoje státní podpory regionálního rozvoje. Ekonomické možnosti a politická 

vůle řešit tyto problémy se označují jako jedny z hlavních předpokladů realizace 

regionální politiky. 

 

Strukturální, tedy regionální politika se stále setkávala s velkým množstvím 

problémů, a díky dosavadním zkušenostem byla pro období 2000 – 2006 provedena 

stěžejní reforma. Jelikož se EU rozšířila o země střední a východní Evropy, jejichž 

hodnota GDP odpovídala jedné třetině unijního průměru, musela se přizpůsobit 

regionální politika zvýšenému počtu členů tak, aby se její účinnost nesnížila, jinak by se 

musela částka plynoucí z fondů zdvojnásobit. Celý proces se takto zjednodušil a zvýšila 

se koncentrace a efektivita finančních prostředků.7 

 

  

                                                 
7 MAREK,D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů Strukturálních fondů Evropské unie. 2009.s.22. 
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2.1.3 Cíle pro období 2007 – 2013 

 

Evropská rada po přistoupení nových členů do EU a tudíž jejím rozšíření na 25 

zemí musela reagovat na vzniklé změny ve stávající ekonomice a sociální situaci ve 

Společenství. Došlo především k prohloubení územních, hospodářských a sociálních 

rozdílů na regionální i celostátní úrovni. 

 

  Počet obyvatel se zvýšil o 20 %, avšak GDP pouze o 4-5%. To vyvolalo nutnost 

reformovat regionální politiku, jelikož se průměrný příjem na osobu v EU snížil o 10 %. 

Pokud by Evropská komise začátkem roku 2004 nezveřejnila návrh rozdělení financí na 

léta 2007 – 2013, tak by se regionální politika musela zákonitě zhroutit. Tento návrh je 

jeden z klíčových dokumentů Evropské unie, jenž kromě finančních limitů odráží 

politické priority EU na dané časové období.8 

 

V současném programovém období ročně směřuje do České republiky přibližně 

čtyřikrát vyšší množství financí, než v předcházejícím období 2004 – 2006. Pro 

programové období 2007 – 2013 bylo vyčleněno v Evropském rozpočtu 773, 9 miliard 

korun (26,7 miliard eur ) pro Českou republiku.9 

  

V letech 2007 – 2013 je na politiku sociální a politické soudružnosti určeno 

336,3 mld. Eur. Kalkulace objemu výdajů je stanovena tak, aby dosáhl 0.41 % HDP 

EU. Evropská komise tuto částku dlouhodobě sleduje a považuje ji za horní hranici 

možných výdajů. Tato částka však nebyla nikdy dosažena. Podle Ministerstva pro 

místní rozvoj, má každý stát pravidlo omezující alokaci 4% GDP, což v České republice 

odpovídá v roce 2010 částce 130 mld Kč. Při potřebě 20 % spolufinancování by byla 

potřeba alokace v částce 31 mld. Kč z domácích zdrojů a při potřebě 25% pak částka  

41.5 mld Kč.10 

  

                                                 
8 MAREK, D. a KANTOR,T. Příprava a řízení projektů Strukturálních fondů Evropské unie.2009.s.23. 
9KULMAN, T.  Obcím i firmám, které mají zájem o evropské dotace, pomáhají odborníci. (24) 
10 MAREK, D. a KANTOR,T. Příprava a řízení projektů Strukturálních fondů Evropské unie.2009.s.25. 
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V oblasti regionální politiky byly vytyčeny tři základní cíle: 

 

- Konvergence ( podporování vytváření a růstu nových pracovních pozic 

v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech ) 

- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( podporování ekonomických 

změn v městských, venkovských a průmyslových oblastech) 

- Evropská územní spolupráce ( podpora vyváženého a harmonického rozvoje 

v EU ) 

 

Kromě cílů byly stanoveny tři hlavní priority politiky soudružnosti: 

 

- zvětšení přitažlivosti Evropské unie a jejích regionů pro zaměstnávání a 

investování 

- zkvalitnění znalostí a inovací jako faktorů růstu 

- vytváření více kvalitnějších pracovních míst. 

 

Tabulka 1: Cíle programovacího období 2007 – 2013  

Cíle 2007-2013 Fondy 2007-2013 

Konvergence 

Evropský fond regionálního rozvoje 

Evropský sociální fond 

Fond soudržnosti 

Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 

Evropský fond regionálního rozvoje 

Evropský sociální fond 

Evropská územní spolupráce Evropský fond regionálního rozvoje 

Zdroj : Vláda České republiky. Cíle regionální politiky. (36) 
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Konvergence 

 

Tento prioritní cíl všech fondů je určen na zrychlení procesu konvergence 

v nejméně rozvinutých členských zemích a regionů. Z fondů jsou financovaná 

především opatření na jeho realizaci, jakožto investice do lidského a hmotného kapitálu, 

rozvoj znalostí společnosti a inovací, zlepšování schopnosti adaptace na sociální a 

ekonomické změny a v neposlední řadě lepší výkonnost institucionální správy a růst 

kvality životního prostředí. Územní celky mající možnost čerpat finance v rámci Cíle 

Konvergence, odpovídají úrovni NUTS II11  a jejich HDP na obyvatele měřen paritou 

kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2000 – 2002 odpovídá 

hodnotě nižší než 75 % průměru HDP na obyvatele EU-25 za stejné referenční období. 

 

V Evropské unii, která se v dnešní době skládá z 27 členských států, se cíl 

Konvergence bude týkat 84 regionů v 18 členských státech, tedy 154 milionů obyvatel. 

Jak uvádí internetový zdroj InfoRegio (2010), GDP v těchto zemích je nižší než 75 % 

průměru Společenství na osobu a z hlediska přechodného režimu při ztrátě způsobilosti 

máme dalších 16 regionů s 16,4 miliony obyvatel, jejichž GDP jen lehce převyšuje tento 

práh kvůli statistickému efektu rozšířené EU. Cíl Konvergence disponuje s částkou 

282,8 miliard EUR, která představuje 81,5 % celkové sumy. Tato suma se musí rozdělit 

pro konvergenční regiony (199,3 miliard EUR), regiony v přechodném režimu při ztrátě 

způsobilosti (14 miliard EUR) a Fond soudružnosti (69,5 miliard EUR), který se 

vztahuje na 15 členských států.  

  

                                                 
11 Tj. Nomenklatura územních statistických jednotek. Jsou to územní celky jenž byly vytvořeny 
Evropským statistickým úřadem pro statistické účely a k porovnávání ekonomických ukazatelů všech 
členských zemích Evropské unie. V ČR NUTS 0 a 1 je území ČR, NUTS II jsou regiony soudružnosti, 
NUTS III kraje, NUTS IV okresy a NUTS V obce. 
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 Tabulka 2: Rozdělení finančních zdrojů v cíli Konvergence 

 

Operační program 
% mil. eur (odhad) 

OP Podnikání a inovace 11,75 3.041,20 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 8 2.070,60 

OP Lidské zdroje a Zaměstnanost 10 2.588,20 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 1.811,80 

OP Životní prostředí 20 5.176,50 

OP Doprava 21,5 5.564,70 

Integrovaný operační program 7,5 1.941,20 

Regionální operační programy 13,25 3.429,40 

OP Technická pomoc 1 258,8 

Celkem 100 25.882,30 

 Zdroj:  Internetový server Finance.cz. Finance z Evropské unie v období 2007-2013. (17) 

 

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 

Druhý cíl se snaží o posílení konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a 

atraktivnosti regionů. Podporují se oblasti, jenž nepatří pod cíl 1 Konvergence, tedy 

těch, jejíchž GDP v průměru EU je vyšší jak 75 %. Pro dosažení cíle se využívají 

obdobná opatření jak v cíli 1, což jsou investice do lidského a hmotného kapitálu, 

rozvoj znalostí společnosti a inovací, ochrana životního prostředí a navíc také zvyšování 

dostupnosti na pracovním trhu pro podniky a pracovní síly, adaptace pracovních sil a 

podniků na změněné podmínky a rovnost a dostupnost v přístupu na trh práce.12 

  

                                                 
12 BOHÁĆKOVÁ, I. a HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 2009. s.43. 
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Evropská územní spolupráce 

 

Záměrem tohoto cíle je posílit přeshraniční kooperaci přes regionální a společné 

iniciativy, posílení národní spolupráce, v němž je základem integrovaný územní rozvoj 

a také upevnění mezi-regionální kooperace díky výměně vlastních zkušeností. Všechny 

regiony Evropské Unie spadají do jedné z třinácti oblastí nadnárodní kooperace. Za 

hlavní přednosti se považuje podporování rozvoje výzkumu, vědy, životního prostředí, 

předcházení rizik a koordinování vodních zdrojů.  

 

2.1.4 Obecné zásady regionální politiky 

 

V dnešní době máme pět základních principů (partnerství, koncentrace, 

programování, průběžného sledování a kontroly a adicionality) a několik doplňkových  

( subsidarity, harmonizace, solidarity, koordinace, konvergence či integrace ): 

• Princip partnerství je založen na kooperaci mezi Evropskou komisí a národními 

orgány na úrovni státní, regionální i místní kompetentních pro přípravy a 

realizaci podpůrných programů. 

• Princip koncentrace se snaží o přispění ke sjednocování sledovaných cílů a 

následně i k zefektivnění využití vynakládaných finančních prostředků. 

•  Princip programování a plánování vychází z potřeby víceletých programů 

k naplňování cílů Společenství, jelikož jednoleté projekty nejsou dostačující. 

Vyžaduje sledování problematiky v socioekonomických souvislostech a ve 

smyslu jak prostorovém tak i časovém. 

• Princip průběžného sledování a kontroly má za cíl dohlížet nad využitím 

poskytnutých finančních prostředků. 

• Princip adicionality zajišťuje, aby poskytnuté prostředky nebyly náhradou za 

prostředky z veřejných rozpočtů ve státě, ale pouze jejím doplňkem. 13 

  

                                                 
13 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektu strukturálních fondů Evropské unie.2007.s.42.  
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Princip partnerství 

 

Princip partnerství vyžaduje úzkou kooperaci mezi Evropskou komisí a 

odpovídajícími orgány místní, regionální a národní úrovně, které jsou vybrány každým 

členským státem pro veškeré etapy zavedení opatření již od přípravy až po realizace. 

Má dvě roviny a to vertikální a horizontální. První je partnerství mezi členským 

regionem, státem a Evropskou komisí. Druhá je, že partneři jsou na úrovni členského 

regionu či státu. Díky tomu se kooperace rozšířila i na osoby a orgány, jenž nejsou 

přímou součástí implementačních struktur, což jsou například soukromé osoby, 

vzdělávací instituce, města, regiony, obce, atd., se zajistilo, že na vybraných rozdělení 

prostředků se podílí i samotní příjemci. 

 

Princip koncentrace 

 

Smyslem principu koncentrace je soustředit co největší množství prostředků do 

oblastí s nejrozsáhlejšími problémy, avšak pouze na předem určené cíle. Účelem je 

omezit realizování jen větších projektů ( u nichž je předpoklad největšího přínosu ), 

díky čemuž se kromě větší viditelnosti a efektu dosahuje i přehlednějšího a snadnějšího 

monitorování a kontroly. 

 

Princip programování 

 

Samotná realizace hospodářské politiky a sociální soudružnosti se uskutečňuje 

použitím tzv. programování založeného na rozdělování financí Společenství na základě 

několikaletých rozvojových programů. 

 

Strukturální fondy Evropské unie nenapomáhají financovat jednotlivé akce, ale 

podporují rozvojové programy, jenž musí mít svůj vlastní rozpočet, který je členěn 

podle jednotlivých opatření a priorit. Uspořádání těchto programů obsahuje analýzu 

území zahrnující silné a slabé stránky a určení kompletní strategie rozvoje území. 

Rozvojové programy se nadále dělí na priority, podprogramy a opatření s jednotlivými 

vlastními rozpočty. 
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K čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie se sestavily základní  

programové dokumenty, které jsou navzájem provázané a pokaždé platí pravidlo, že 

dokumenty pro nižší úroveň rozvíjí dokumenty pro vyšší úroveň až na úroveň 

jednotlivých projektů.14 

 

Princip monitorování 

 

Podle Tsapikidou se v těchto principech jedná o neustálé sledování a 

vyhodnocování jakým způsobem se čerpají finanční prostředky ze zdrojů Společenství, 

a to ve veškerých jednotlivých fázích procesu (z pohledu finančního i věcného) : 

 

předběžné hodnocení – evaluace ex ante 

průběžné hodnocení – mid-term evaluation 

následné hodnocení – evaluace ex post15 

 

Princip adicionality  

 

Cílem podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR je zajistit, aby zdroje EU 

nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a 

členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném 

plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především doplňovat (proto se někdy 

nesprávně označuje jako princip doplňkovosti), nikoliv nahrazovat národní zdroje. 

Snaha dosáhnout finanční pomoci vede k větší zodpovědnosti a efektivitě při čerpání 

poskytnutých finančních prostředků. Stanovenou minimální hranici musí dosáhnout 

poměr mezi unijním a národními prostředky, avšak národní prostředky mohou pocházet 

z různých zdrojů.16 

 
  

                                                 
14 VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 2005. s.26-27.  
15 TSAPIKIDOU,G. D. a kol. Průvodce fondy EU pro neziskové organizace, Cesta labyrintem 
financování EU. 2003.s.65- 66. 
16 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Fondy EU: Glosář základních pojmů.2005. s.6. 
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Územní členění – územní jednotky NUTS 

 

Evropský statistický úřad Eurostat zavedl klasifikaci územních jednotek NUTS – 

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. 

 

Tato klasifikace je určena pro: 

 

- sběr, přípravu a harmonizaci regionálních statistik členských států EU sociálně-

ekonomickou analýzu regionů a určování dopadů regionální politiky v rámci EU 

- poskytování pomoci ze Strukturálních fondů takto definovaným jednotkám, 

které spadají pod jednotlivé Cíle strukturální politiky17 

 

V České republice se územně vyčlenilo osm regionů soudružnosti (NUTS II), 

jenž zahrnují jeden až tří samosprávné kraje ( NUTS III) 

Tabulka 3: Regionální uspořádání v České republice podle klasifikace NUTS 

NUTS I NUTS II (8) 

regiony soudružnosti 

NUTS III (14) 

Kraje 

 
 
 
 
 
 

Česká Republika 

Praha Praha 
Střední Čechy Středočeský kraj 
Severozápad Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 
Jihozápad Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 
Severovýchod Královehradecký kraj 

Liberecký kraj 
Pardubický 

Jihovýchod Vysočina 
Jihomoravský kraj 

Střední Morava Olomoucký kraj 
Zlínský kraj 

Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj 
Zdroj:  HAVLOVÁ, R. Pokyny pro žadatele k výzvě pro podání žádosti v rámci Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů. 2005.s.6-7. 

                                                 
17  Územní členění - územní jednotky NUTS. (35) 
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2.1.5 Rozpočet EU 

 

O rozpočet Evropské unie se stará Komise EU. V současné době výše tohoto 

rozpočtu odpovídá sumě 115 miliard ročně, což je přibližně jedno procento celkového 

GDP všech členských zemí EU, nebo jinými slovy částce zhruba 250 eur na každého 

občana EU. Tato hodnota je však pouze průměrná, jelikož chudší státy přispívají méně 

do rozpočtu Evropské unie než státy bohaté.  

 

Nejrozsáhlejšími jednotlivými části rozpočtu je podpora méně rozvinutým 

regionům a zemědělství. Další prostředky z rozpočtu jsou použity pro ostatní oblasti 

politik, především vzdělávání, dopravu, energetiku, pro spravedlnost, kulturu a vnitřní 

záležitosti. Nejméně podstatným faktorem z hlediska výdajů je technická a finanční 

pomoc pro potřebné země v celosvětovém měřítku.18 

 

Komise každý rok navrhuje velikost rozpočtu, přičemž však nesmí přesáhnout 

stanovenou horní hranici, která je určena vládami členských států a Evropským 

parlamentem. Evropský parlament a vlády všech členských států dbají na průhlednost 

všech finančních toků, a tak Komise nemůže nakládat s financemi z rozpočtu dle své 

libosti, ale má za povinnost veškeré výdaje řádně doložit a vyúčtovat. Na konci každého 

rozpočtového roku je povinna předložit závěrečný účet. 

  

 

2.1.6 Nástroje regionální politiky 

 

Hlavními nástroji regionální a strukturální politiky Evropské unie je Fond 

soudružnosti EU a Strukturální fondy. 

 

 

 

                                                 
18 Evropská komise. Ve službách evropských občanů, Co pro Vás dělá Evropská komise.2006. s.14. 
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Ve smyslu Nařízení Rady Evropského společenství č. 1260 / 1999  se strukturálními 

fondy rozumí19: 

 

1. Evropský fond regionálního rozvoje 

2. Evropský sociální fond 

3. Evropský zemědělský podpůrný a záruční ( garanční ) fond 

4. Finanční nástroj na podporu rybolovu 

 

Strukturální fondy jsou tedy zastřešující název pro čtyři relativně samostatné fondy, 

jenž vznikly v různých etapách vývoje Evropské unie. Zaměření těchto fondů je odlišné, 

ale jejich operace se mohou často křížit. 

 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (The European Regional Development Fund–

ERDF) 

 

Fond pomáhá odstraňovat hlavní problémy v zaostávajících regionech a to 

podporou rozvoje a strukturálních změn. Poskytuje finance do infrastruktury, tvoření 

pracovních míst, podporuje zaměstnanost, místní rozvoj, vědu, výzkum a malé i střední 

podnikání v problémových regionech. 

 
 
 
Evropský sociální fond ( The European Social Fund – ESF ) 
 

 

Tento fond je nejvíce flexibilní fond. Prostředky tohoto fondu by měly 

především pomoci integraci nezaměstnaných osob. Měly by napomáhat dalšímu růstu 

zaměstnanosti, adaptaci pracovníků na průmyslové změny, snazšímu zapojení mladých 

lidí do pracovního procesu, uplatňování stejných příležitostí na trhu práce, podpoře 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a dalšímu zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace. 

Tento fond poskytuje podporu víceletým programům, jenž mají za úkol napomáhat 

regionům po celé Evropě, především těm co zaostávají za ostatními, modernizovat a 

                                                 
19 ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. 2000.s.121. 
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aktualizovat schopnosti pracovní síly a podporovat podnikatelské iniciativy. Tyto 

regiony se pak stávají atraktivní pro zahraniční i domácí investice, což napomáhá získat 

vyšší ekonomickou prosperitu a konkurenceschopnost20. 

 
 
Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

 

Již sám název nám naznačuje, že tento nástroj je zaměřen na modernizaci a 

podporu rybářského průmyslu. 

 
 

Kohézní fond ( Fond soudružnosti) 

 

Fond byl založen jako nástroj solidarity v roce 1993 Maastrichskou smlouvou. 

Tento nástroj solidarity pomáhá slabším zemím naplnit maastrichská kriteria pro vstup 

do Měnové a hospodářské unie. 

 

Finanční pomoc se zaměřuje na životní prostředí a dopravní infrastrukturu. 

Pomoc se poskytuje členským zemím, jejíchž GDP na obyvatele je menší jak 90% 

průměru EU. 

 

2.2 Druhy programovacích dokumentů 

Česká republika spadá do třífázového plánovacího postupu, který můžeme 

zjednodušeně popsat jako vícestupňový systém: 

 

Národní rozvojový plán 

 Rámec podpory Společenství 

 Operační programy 

 

Veškeré projekty mají za povinnost řídit se Národním rozvojovým plánem (NRP). 

                                                 
20 Tsapikidou G.D. a kol. Průvodce fondy EU pro neziskové organizace. 2003. s.64 –65. 
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Dalším navazujícím dokumentem je Rámec podpory společenství (RPS neboli CSF, 

Community Support Framework).  

 

Tento navazující dokument má podobu smlouvy mezi EU a členským státem, 

jenž je příjemcem podpory ze strukturálních fondů EU. Na základě schváleného RPS se 

předkládají jednotlivé operační programy, které mohou být sektorové a regionální. Je-li 

celková výše podpory menší než 1mld. Eur, tak se předkládá Jednotný programový 

dokument ( JPD neboli SPD, Single Programming Document ). 

 

 

2.2.1 Strategické obecné zásady společenství (Community Strategic Guidelines) 

 

Jedná se o rámcový strategický dokument určen regionální politice EU. V tomto 

dokumentu jsou zahrnuty hlavní zásady a přednosti hospodářské politiky a sociální 

soudružnosti EU pro programové období 2007 – 2013. Ukazuje nejlépe zvolené cesty, 

díky kterým by regiony mohly co nejefektivněji využít 308 miliard eur, jenž v dnešním 

programovém období je poskytnuto v rámci unijní regionální politiky.21 

 

Na SOZS navazuje tzv. Národní strategický referenční rámec, který je připraven 

každým členským státem a následně předložen Evropské komisi k přijetí. Přijímací 

proces je poměrně dlouhodobý, jelikož musí být nejprve navrhnut Evropskou komisí, ta 

ho následně zasílá Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu, ty jej projednají a 

stanoví jeho finální verzi. 

 

Proces na toto období nebyl velmi komplikovaný. Evropská komise zveřejnila 

Sdělení ke Strategickým obecným zásadám, následně Evropský parlament schválil pět 

nových nařízení pro Fond soudružnosti a strukturální fondy na programové období 2007 

– 2013. Rada Evropské unie jej přijala bez rozpravy. 

 

Dle článku na internetovém serveru InfoRegio, těchto pět nových nařízení 

shrnuje společná pravidla kontroly, řízení, programování a hodnocení nové politiky 
                                                 
21 Národní rozvojový plán České republiky 2007—2013. (31) 
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soudružnosti. Dále se jednalo o čtyři konkretizovaná nařízení, jež stanovovaly pravidla 

Evropského sociálního fondu, Evropského fondu regionálního rozvoje, Fondu 

soudružnosti a Evropského sdružení pro územní spolupráci. Rada EU a Evropský 

parlament schválili Strategické obecné zásady Společenství a následně komisařka 

Danuta Hübner jej prezentovala. 

 

Tento dokument zahrnuje hlavní zájmy investic v rámci nově vzniklých oborů, 

jež jsou v harmonii s Agendou ekonomického růstu a zvyšování zaměstnanosti EU. 

Doporučení Komise je, aby byla dávána přednost těm projektům, jejichž cílem je 

zlepšení přitažlivosti regionů a měst EU, jakožto míst, kde se vyplatí investovat.  

 

2.2.2 Národní rozvojový plán 

 

Národní rozvojový plán (NRP) zaujímá mezi programovými dokumenty 

výjimečné místo. Tento základní strategický dokument pro získání podpory ze 

strukturálních fondů je podkladem pro vyjednávání o finanční pomoci s Evropskou 

komisí. 

 

Obsah:  

• Popis současné socioekonomické situace 

• Analýza SWOT 

• Zaměření jednotlivých operačních programů 

• Rozložení finančních prostředků 

• Koordinace a řízení politiky soudržnosti v ČR v období 2007–2013 

(institucionální rámec). 22 

Globální cíl tohoto programu se často definuje jako udržitelný rozvoj založený na 

konkurenceschopnosti 

 

 

                                                 
22

Národní rozvojový plán. (30) 
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2.2.3 Rámec podpory Společenství 

 

Tento dokument zajišťuje koordinaci veškeré pomoci EU. Je rozčleněný podle 

priorit a realizuje se prostřednictvím jednoho nebo více operačních programů. 

 

Obsah: 

 

• priority a strategie pro dosažení daného cíle 

• doba trvání a povaha operačních programů 

• opatření pro realizaci 

• informace o transparentnosti finančních toků 

• finanční plán ( rozmístění finančních toků pro každou prioritu a rok) 

• předběžné ověření adicionality23 

 

Finance z EU jsou rozdělovány pomocí pěti operačních programů: 

 

o OP Rozvoj lidských zdrojů 

o OP Průmysl a podnikání 

o OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

o OP Infrastruktura 

o Společný regionální operační program 

 

Česká republika může dále v rámci ostatních strukturálních operací čerpat 

z rozpočtu Evropské unie. Základní jsou především prostředky strukturální a regionální 

politiky Evropské unie pro region soudružnosti Praha a podílení se na spolufinancování 

rozsáhlých projektů v oblasti infrastruktury a životního prostředí z Fondu soudružnosti. 

Ministerstvo pro místní rozvoj je řídící orgán pro Rámec podpory Společenství, jenž 

zodpovídá za komunikaci s Evropskou komisí a rovněž za věcnou koordinaci pomoci 

v rámci strukturální politiky EU. 

                                                 
23 VILAMOVÁ,Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 2005. s.29 
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Důležité je zajištění účinné komunikace s vedoucími orgány veškerých 

operačních programů, zahrnující sladění činností, vypracování směrnic k zajištění 

potřebných školení a uskutečňování jejich funkcí. 

 

2.2.4 Operační programy 

 

Čerpání finanční podpory v rámci regionální politiky je uskutečňováno pomocí 

pěti operačních programů. Z hlediska realizátorů a žadatelů projektů jde o nejdůležitější 

dokumenty. Každý operační program je dokument, jenž musí být schválen Evropskou 

komisí a určen k realizaci Rámec podpory Společenství. Obsahuje ucelený soubor 

priorit, jež zahrnují několikaletá opatření. 

 

Může být financován z jednoho či více fondů, finančních nástrojů a Evropské 

investiční banky. 

 

Obsah operačních programů: 

 

- Prvotní zájmy (nutná jednotnost s Rámcem podpory, hodnocení 

předpokládaného vlivu, kvantifikace úmyslů) 

- Několikaletý finanční plán (očekávaný příděl financí pro každý prvotní zájem) 

- Charakteristika opatření pro realizování priorit  

- Ustanovení pro realizaci ( vedoucí orgány, mechanické nástroje, hodnotící  a 

kontrolující systémy). 24 

 

Na základě Národního rozvojového plánu České republiku pro programovací období  

2007 –2013 vláda ČR přijala Národní strategický referenční rámec 24 operačních 

programů, jenž byly posléze předloženy k rozhodnutí Evropské komise. 

  

                                                 

24 VILAMOVÁ,Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 2005. s.30-31. 
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Operační programy: 

 

- Životní prostředí 

- Doprava 

- Výzkum a vývoj pro inovace 

- Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- Lidské zdroje a zaměstnanost 

- Podnikání a inovace 

- Technická pomoc 

- Integrovaný operační program 

- Dva programy pro region a soudružnost hl.m.Prahy 

- Sedm Regionálních operačních programů 

- Devět programů evropské územní spolupráce25 

 

Politika soudružnosti Evropské unie má tři cíle – Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnosti a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Tyto cíle se snaží 

dosáhnout pomocí uvedených operačních programů. 

 

Tematické operační programy 

 

Tematické operační programy vycházejí z Národního rozvojového plánu ČR pro 

období 2007 – 2013. V rámci cíle konvergence je připraveno osm operačních programů 

se svým tematickým zaměřením určených pro celou Českou republiku kromě Hlavního 

města Prahy. Tomuto pravidlu se však vymykají projekty spolufinancované z Fondu 

soudružnosti v operačních programech Životní prostředí a Doprava, jelikož tento fond 

je určený pro celou Českou republiku. Pro více cílové operační programy je způsobilá 

celá Česká republika včetně Prahy, a to z důvodu, že jsou financovány z prostředků 

určených pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Mezi tyto programy náleží OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, OP Technická pomoc a Integrovaný OP. 

                                                 
25 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektu strukturálních fondu Evropské unie. 2007.s.45. 



 

31 
 

Následující graf znázorňuje přehled Alokaci fondů Evropské unie mezi tématické OP 

cíle Konvergence v programovém období 2007 – 2013. 

 

             Graf 1: Alokace fondů EU mezi tématické operační programy cíle Konvergence 2007 - 2013 

 
    Zdroj:  FONDY EVROPSKÉ UNIE. Tématické operační programy. (21) 
 

 

Operační program Doprava 

Za největší operační program v České republice je považován Operační program 

Doprava. Cílem je v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T) zkvalitnit 

infrastrukturu a vzájemnou propojenost silniční, železniční a říční dopravy, stavba a 

renovace sítě TEN-T, sítí drážní dopravy, dálniční sítě, zkvalitňování dopravy a ochrany 

životního prostředí z pohledu problematiky dopravy, výstavba a modernizace 

nejfrekventovanějších dopravních spojení na území hlavního města. Tímto operačním 

programem jsou především realizovány dopravní aspekty hlavních strategických cílů 

Národního rozvojového plánu. OP Doprava se zaměřuje na monitorování priorit 

nadregionálního i evropského významu, na realizaci cílů stanovených Dopravní 

politikou České republiky na období 2007-2013 a ostatními strategickými dokumenty. 

Při naplňování všech cílů a priorit se budou respektovat i cíle udržitelného rozvoje. 

Podpora z fondů Evropské unie navazuje na podporu realizovanou v období 2004 - 

2006. O podporu můžou žádat správci a vlastníci dotčené infrastruktury, vlastníci 

překládacích mechanismů u multimediální dopravy, vlastníci drážních vozidel a 

provozovatelé drážní dopravy a jiní. Jeho 8 prioritních os rozděluje program na celky, 
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jenž jsou konkretizovány tzv. oblastmi podpor určující, jaké typy projektů mohou být 

podpořeny v rámci příslušné prioritní osy. 

 
Operační program Životní prostředí 
 
 

Tento program s cílem zlepšovat kvalitu životního prostředí, stav ovzduší, půdy 

a vody se dále zabývá problematikou odpadů, znečištění, podporou péči o krajinu, 

budování infrastruktury a využívání obnovitelných zdrojů energie. Je označován za 

druhý největší český operační program. Z tohoto programu mohou čerpat státní a 

příspěvkové organizace, podniky, obce, kraje a jejich organizační složky, nestátní 

neziskové organizace, podnikatelé i fyzické osoby, atd. Je to jeden z tematických 

operačních programů v cíli 1 – Konvergence. 

 

Operační program Podnikání a inovace 
 

 

Zaměření tohoto programu je na podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje 

do podnikatelské praxe a rozvoje podnikatelského prostředí jakož je podpora vzniku 

nových firem, rozvoj stávajících, rozvoj inovačního potenciálu a užívání nových 

technologií a obnovitelných zdrojů. Tento program zlepšuje infrastrukturu, služby pro 

navazování spolupráce mezi vědeckovýzkumnými institucemi a podniky. Podporu 

z tohoto programu mohou čerpat jednotlivý podnikatelé či jejich sdružení, vzdělávací a 

výzkumné instituce, fyzické osoby i neziskové organizace atd. Operační program 

Podnikání a inovace je český třetí největší operační program a patří mezi operační 

programy v prvním cíli – Konvergence. 

 
 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
 

 

Z hlediska finančních prostředků se operační program označuje jako čtvrtý 

největší. Je zaměřen na upevňování vývojového a výzkumného potenciálu České 

republiky, zejména prostřednictvím spolupráce soukromého sektoru s výzkumnými 

institucemi a vysokými školami. Záměrem je podpora budování výzkumných pracovišť, 



 

33 
 

vybavení moderní technikou a rozšiřování kapacity terciárního vzdělávání. Mezi 

příjemce této podpory se řadí veřejné výzkumné instituce, ústavy a vysoké školy 

provádějící vývoj, výzkum a další. Řadí se mezi tématické operační programy prvního 

cíle Konvergence. 

 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost má za cíl podpořit růst 

zaměstnanosti, zvýšit adaptibilitu jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, zlepšit přístup 

k zaměstnání a posílit integraci osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

Usiluje také o posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné zprávy, služeb a 

v neposlední řadě posílit mezinárodní kooperaci v lidských zdrojích a zaměstnanosti.26     

             

          Podporu čerpají poradenské a vzdělávací organizace, zaměstnavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb, státní správní orgány, orgány kraje, obce a jejich 

svazky a asociace, orgány služeb zaměstnanosti atd.  

 

Operační program patří mezi více cílové tematické operační programy a finance 

čerpá zejména z prvního cíle – Konvergence. V oblastech modernizace veřejné správy a 

veřejných služeb, aktivní politiky trhu práce a mezinárodní spolupráce čerpá také z 

prostředků pro druhý cíl -  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  

 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

 

Tento několikaletý tématický program je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, a to 

prostřednictvím všech různých forem vzdělávání s zdůrazněním na ucelený systém 

celoživotního učení, povzbuzování kooperace zúčastněných subjektů a vytváření 

vyhovujícího prostředí pro inovační, vývojové a výzkumné aktivity. 27 

 

                                                 
26 Fondy Evropské unie. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. (19) 
27 Fondy Evropské unie. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (20) 
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Podpora je poskytnuta ústředním orgánům státní správy a jimi řízených 

organizací, organizacím působících ve vzdělání, nestátním neziskovým organizacím, 

školským zařízením, institucím výzkumu a vědy, obcím, městům, krajům a další. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost patří mezi více cílové 

tematické operační programy. Finanční prostředky čerpá zejména z prostředků prvního 

cíle – Konvergence, ale může čerpat i z druhého cíle - Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost v případě projektů tvořící rámec celoživotního učení. Způsobilým 

územím je díky tomu i Praha.  

 
Integrovaný operační program 
 

Operační program je doplňkový k připravovaným regionálním a operačním 

programům. Vymezuje zásahy v vzájemně souvisejících oblastech rozvoje kultury, péče 

o zdraví, cestovního ruchu, bydlení, informační společnosti a veřejné správy. 

Zaměřuje se na řešení společných regionálních problémů v oboru veřejné služby, 

infrastruktury pro veřejnou správu a územní rozvoj.28 V rámci operačního programu se 

integruje několik tematických oblastí podpory, jež musí být z hlediska vymezených 

kompetencí, dělby práce a respektování pravomocí organizačně nižších úrovní 

(subsidiarity) zajišťovány z centrální úrovně orgány státní či územní veřejné správy: 

• podpora územního rozvoje, 

• modernizace veřejné správy, 

• zkvalitňování a zvýšení dostupnosti veřejných služeb. 

  Hlavním cílem všech tématických oblastí je posílení veřejné správy a veřejných 

služeb na území České republiky za účelem zlepšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu 

České republiky pro investory. Příjemci podpory se ve většině shodují s příjemci 

podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj je kalkulován ve vztahu k 

celkovým způsobilým veřejným výdajům, tedy podle obecného nařízení Evropské 

                                                 
28 Fondy Evropské unie. Integrovaný operační program. (18) 
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komise maximálně 85% celkových způsobilých veřejných výdajů a minimální hranice 

spolufinancování z veřejných státních zdrojů je 15% celkových způsobilých veřejných 

výdajů a v omezeném rozsahu financování ze soukromých zdrojů.  

Cíl 2 -  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost obdrží nižší částku, 

jelikož se týká pouze vybraných úseků řešící IOP a dále díky lepší situaci v rámci 

regionu NUTS 2 Praha. 29 

 

Operační program Technická pomoc 

 

Globálním cílem programu je zlepšení a posílení jednotnosti ústředního řízení a 

sladění činností projektů, které obdržují finance z fondů Evropské unie na úrovni České 

republiky. Díky tomu se přispívá k dosažení žádaného stavu věcí v programovacím 

období 2007 – 2013. Dalším cílem je zkvalitnit úroveň vedení a kontrolování při 

dodržování pravidel řádného finančního řízení. 

 

O podporu může žádat Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a 

Centrum pro regionální rozvoj ČR.30 Operační program Technická pomoc patří mezi 

více cílové tématické operační programy. Poskytuje technickou podporu a zajišťuje 

řízený přístup při koordinování operačních programů, díky čemuž doplňuje tyto 

programy, jenž mají pro své efektivní řízení také prostředky pro technickou pomoc. 

Cílem je zajištění realizace aktivit spojených s řízením operačních programů jenž 

přesahují napříč všemi operačními programy. Příkladem je zajištění publicity fondů 

Evropské unie u horizontálních témat a na národní úrovni. 

                                                 
29 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Integrovaný operační program pro období 2007 – 2013.(27) 
30 Ministerstvo pro místní rozvoj. Operační program technická pomoc.(29) 
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  Tabulka 4: Operační programy 

Operační program Řídící 
orgán 

Dotační 
fond 

Počet 
prioritníc

h os 

Dotace ze 
strukturální

ch zdrojů 
v € 

% z fin. 
prostředk
ů pro ČR 

Suma z 
českých 
veřejnýc
h zdrojů 

Technická pomoc Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ČR 

Evropský 
fondu pro 
regionální 

rozvoj 

8 Cíl -
258,8mil. 

Cíl 2-4,2 mil. 

0,97% 0,046 
mld. € 

Integrovaný OP Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ČR 

Evropský 
fondu pro 
regionální 

rozvoj 

6 Cíl 1–1,788 
mld. 

Cíl 2-735mil. 

 0,28 
mld. € 

Vzdělávání pro 
konkurenceschopno

st 

Ministerstvo 
školství, 

mládeže a 
tělovýchovy 

ČR 

Evropský 
sociálního 

fondu 

 1,83 mld. 6,8 % 0,32 mld 
€ 

Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

Ministerstvo 
práce a 

sociálních 
věcí ČR 

Evropský 
sociálního 

fondu 

6 1,84 mld. 6,80 % 0,32 
mld. € 

Výzkum a vývoj pro 
inovace 

Ministerstvo 
školství, 

mládeže a 
tělovýchovy 

ČR 

Evropský 
fondu pro 
regionální 

rozvoj 

5 2070,68 mil.   

OP Podnikání a 
inovace 

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu ČR 

Evropský 
fondu pro 
regionální 

rozvoj 

7 3,04 mld. 11,4% 0,54 mld 
€ 

OP Životní 
prostředí 

Ministerstvo 
životního 

prostředí ČR 

Fond 
soudružnost
i, Evropský 
fondu pro 
regionální 

rozvoj 

8 4,92 mld. 18,4 % 0,87 
mld. € 

OP Doprava Ministerstvo 
dopravy ČR 

Fond 
Soudružnos
ti, Evropský 
fondu pro 
regionální 

rozvoj 

8 5,774 mld. 22 % 1,01 
mld.€ 

  Zdroj : vlastní zpracování 
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2.3 Zásady projektové přípravy a projektové techniky 

Dobrý projekt je takový projekt, jenž by byl realizován i bez pomocí dotace ze 

strukturálních fondů EU. Musíme si uvědomit, že u většiny projektů je dotace 

proplácená zpětně, nikoliv při zahájení projektu, a proto je nutné mít vlastní 

předfinancování. 

 

Před požádáním podpory z fondů Evropské unie je nutné ujasnit si jaký projekt 

plánujeme realizovat, jaká bude lokalizace projektu a jeho způsob financování. 

 

Celý proces je celkem náročný, a to nejen z časového hlediska, ale i z nutnosti 

řídit se zvláštními požadavky pro uskutečňování výběrových řízení k výběru 

dodavatele, nutnost dokládání veškerých výdajů, archivování dokumentů, evidování 

účetnictví, neustálé monitorování průběhu projektu z věcné, technické i finanční stránky 

a především veškerý postup neustále projednávat s donátorem. Po schválení platí 

povinný předpoklad víceleté udržitelnosti projektu, nově vzniklá pracovní místa musí 

být zachována po stanovenou dobu, vybavení a technologie musí být využívány pouze 

k vymezenému účelu a subjekt, jenž získal dotaci nesmí tento účel měnit. 

 

Nejdůležitější je stanovení projektového záměru. Nestačí prvotní myšlenka, ale 

je nutné definovat, co bude projekt řešit a jaké aktivity ho naplní. 

 

Popisuje : 

 

- hlavní rysy projektu 

- přibližný rozpočet 

- navržený způsob jeho financování 

- dopady a výsledky 

 

Dále musíme vybrat správný dotační zdroj. Po vyhledání vhodného operačního 

programu, musíme zjistit přesné vymezení jakožto různé restrikce u podniků, např. 
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největší množství zaměstnanců, minimální délka působení na trhu, velikost obratu, 

vybraná odvětvová klasifikace ekonomických činností, atd. 

 

Projekt se může realizovat jen v programem definovaných oblastech a územích. 

Pokud se rozpočet projektu nevejde do stanovených mezí pro minimální či maximální 

výši podpory, musíme se vrátit k původnímu záměru a náležitě jej přizpůsobit pro lepší 

splnění kritérií daného programu. 

 

Dále je důležitý časový aspekt. Je nutné stanovit si časový rozvrh zahrnující 

dostatečné rezervy a posoudit rizika, která by mohla zdržet uskutečnění projektu o pár 

týdnů či měsíců. 

 

Velkým problémem bývají dostatečné finanční prostředky. Důležité je si 

uvědomit, zda disponujeme vlastními kapitálovými rezervami, jež bychom mohli 

potřebovat  v překlenovací době. Nejlépe je mít 100% krytí nákladů projektu. Bankovní 

instituce v České republice jsou většinou seznámeni s tímto principem a nebudou se 

zdráhat poskytnout potřebnou částku s upravenou úrokovou mírou. 

 

Poskytnutá dotace ze strukturálních fondů EU může pokrýt mezi 40 až 50 % 

veškerých nákladů projektu. Šanci na proplacení mají jen tzv. způsobilé výdaje. 

Velikost finanční dotace se přitom poskytuje dle lokalizace realizace projektu a odlišují 

se z hlediska jednotlivých regionů soudružnosti popřípadě krajů. 

 

Je tedy nezbytné zajistit si financování „nezpůsobilých“ výdajů a u způsobilých 

výdajů je nutné nezanedbat načasování, aby je bylo možno uznat z hlediska dotačního 

programu. Datum od kdy se započítávají výdaje za způsobilé k financování projektu se 

obvykle považuje datum podání projektové žádosti. Výjimka je například u OP 

Podnikání a inovace, kde je důležité datum podání registrační žádosti.   
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3. Analýza problému a současné situace 

 

Tato část je věnována sestavování podkladů za účelem zpracování žádosti o 

finanční dotaci ze strukturálních fondů EU pro projekt s názvem Poradce pro finanční 

vzdělávání na školách v kraji Vysočina, v zkráceném názvu Poradce. 

 

3.1 Stručný obsah projektu 

Projekt je zaměřen na zvyšování a podporu kompetencí učitelů na základních  a 

středních škol v kraji Vysočina v oblasti finanční gramotnosti prostřednictvím vzniku 

poradenské podpory, proškolením metodiků a jejich stálého profesního růstu. 

 

Klí čové aktivity:  

 

• vytvoření poradensko-metodické sítě pro finanční vzdělávání na školách kraje 

Vysočina  

• podpora vzdělávání učitelů - e-learningové prostředí MOODLe a portál 

• vytvoření vzdělávacích programů, pilotování programu a aktivit 

• podpora zavádění prvků finanční gramotnosti ve školách kraje Vysočina 

 

Tyto aktivity umožní metodikům adaptovat se v nové roli poradce a zapojit se do 

procesu zavádění prvků finanční gramotnosti na školách a pomoci dalším učitelům 

zvolit správné formy a metody práce. Síť konzultantů je nástroj dalšího vzdělávání 

učitelů, kteří informace využijí pro osobní rozvoj žáků v oblasti finanční gramotnosti a 

zvýší jejich šance zorientovat se v reálném životě. 
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3.2 Žadatel 

Předkladatel tohoto projektu je právnická osoba Vysočina Education. Je to 

školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám. 

Zřizovatelem je kraj Vysočina.  Vznikla 13. května 2008 usnesením Zastupitelstva kraje 

Vysočina a navazuje na činnost Pedagogického centra Vysočina. Všechna práva, 

povinnosti i závazky přešly na nově vzniklou organizaci. Hlavním účelem organizace je 

zabezpečení potřeb, především výchova a vzdělávání občanů kraje. 

 

Předmětem činnosti této organizace je podpořit rozvoj vzdělanosti v kraji 

Vysočina a to v souladu s platnými předpisy. Organizace zajišťuje realizaci a podporu 

plošných opatření ve stěžejních oblastech vzdělávání kraje formou projektové, 

evaluační, koordinační (především síťování organizací), poradenské a konzultační, 

metodické, vzdělávací, informační a marketingové činnosti.  

 

Vysočina Education vykonává činnost školských zařízení pro vzdělávání 

pedagogických pracovníků a střediska služeb školám. Organizace koordinuje činnost a 

spolupracuje s radním pro školství a Odborem školství mládeže a sportu. Zabývá se 

realizací projektů a plní úkoly a priority svého zřizovatele kraje Vysočina. 

 

Tato organizace má pobočku v každém okrese ( Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův 

brod a Žďár nad Sázavou). Má deset interních zaměstnanců - ředitel, ekonom, 

administrátora, dva projektové manažery a pět metodiků pro vzdělávání. 

 

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti Rozvoj lidských 

zdrojů: 

 

Vysočina Education má bohaté zkušenosti spolupráce se školami, umí 

koordinovat školní projekty a spolupracuje s metodickou sítí v kraji. V realizačním 

týmu jsou zkušení pracovníci Vysočina Education, kteří již realizovali projekty, 
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podporované Evropskou unii v uplynulém období 2004-2006 a zabývají se realizací 

projektů v současném období. 

 

Úspěšné projekty  

 

 Projekty, které byly úspěšně realizovány organizací Vysočina Education jsou 

uvedeny v Příloze č. 1. 

 

Zkušenost prací s cílovou skupinou: 

 

Vysočina Education má v současné době sedmdesát vzdělávacích programů. 

Primární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských 

zařízení kraje Vysočina. 

 

Náplní hlavní činnosti žadatele je organizování akcí dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků s důrazem na kurikulární reformu a priority kraje Vysočina. 

Jedná o vzdělávací akce pro management škol, jazykové kurzy pro učitele, semináře, 

mezinárodní projekty a aktivity, regionální vzdělávací konference ve spolupráci se 

zřizovatelem a jiné. Zajišťuje také metodickou podporu a poradenství pedagogům 

zejména v oblasti informatiky a jazyků. Organizace má i dlouhodobou spolupráci 

s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, jenž se zabývá přípravou nové maturitní 

zkoušky. 

 

Vysočina Education se dlouhodobě zabývá finanční gramotností, a proto 

požádala o akreditaci programů pro základní školy a připravila regionální konferenci 

pro učitele. 

 

Organizační struktura tohoto žadatele podporuje efektivnější a intenzivnější 

spolupráci s cílovou skupinou a rozložení dopadu na území kraje Vysočina. 
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3.3 Základní charakteristika a cíle projektu 

Obecným cílem projektu je nabídnout pedagogům základních a středních škol 

další vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti tak, aby byli schopni tyto dovednosti a 

znalosti efektivně předávat svým žákům. 

 
3.3.1 Specifické cíle: 

 

• vytvořit podpůrnou síť metodiků a poradců v oblasti finančního vzdělávání z řad 

učitelů ze škol kraje Vysočina, kteří by napomáhali dalším pedagogům při 

tvorbě metodických materiálů a začleňování finančního plánování do výuky 

• prostřednictvím nově vzniklých metodických nástrojů a materiálů motivovat 

učitele k výuce finanční gramotnosti a ukázat jim příklady dobré praxe  

• vytvořit kvalitní a pestrou vzdělávací nabídku dalšího vzdělávání 

prostřednictvím vytvoření, pilotního ověření a následné akreditace vzdělávacího 

programu pro učitele základních a středních škol v kraji Vysočina s důrazem na 

realizaci kurikulární reformy 

 

3.3.2 Klíčové aktivity 

 

K dosažení těchto cílů budou realizovány následující klíčové aktivity: 

 

1) Vytvoření poradenské sítě pro finanční vzdělávání na školách kraje Vysočina 

2) Podpora vzdělávání učitelů - e-learningové prostředí MOODLe a portál 

3) Vytvoření vzdělávacího programu, pilotování programu a aktivit 

4) Podpora zavádění prvků finanční gramotnosti ve školách kraje Vysočina 
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Výstupy těchto klíčových aktivit: 

 

• vytvořená metodicko-konzultantská síť - 10 osob 

• čtyři nově vytvořené e-learningové produkty 

• zajištění on-line podpory 

• pět workshopů vedených metodicko-konzultantskou sítí 

• padesát aktivit vytvořených metodicko-konzultantskou sítí 

• pilotní ověření programu dvaceti učitelů 

• odborná konference s názvem Finanční gramotnost napříč předměty v kraji 

Vysočina 

 

3.3.3 Zdůvodnění potřebnosti 

 
Projekt vychází ze vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků základních a 

středních škol kraje Vysočina, které byly zjištěny formou dotazníkového šetření dne    

4. dubna 2010.  

 

Vyhodnocením šetření se zjistily následující potřeby cílové skupiny: 

 

• získávání dalších kompetencí v oblasti finanční gramotnosti, především potřeby 

on-line podpory a lektorské podpory 

• vytvoření konzultantské a metodické podpory v oblasti finanční gramotnosti 

• cílené vzdělávání pedagogů ve finanční gramotnosti a výměna zkušeností 

 

Projekt Finanční gramotnost souvisí s aktivitami Ministerstva školství, Evropské 

unie, kraje Vysočina a města Jihlavy. Cílem je vytvoření uceleného systému finančního 

vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti v České republice. 

 

Ministerstvo školství vyhlásilo 1. ročník celostátní soutěže s názvem Finanční 

gramotnost, jelikož zadlužení Čechů by mělo podle analytiků růst o 30 %. Češi dluží 

nejvíce v historii, a i přesto se očekává další nárůst úvěrů domácnostem. 
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Tento rok Evropská unie vyhlásila Evropský rok proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení. Projekt Poradce má zas cíl předávat zkušenosti učitelům, jež pomohou získat 

žákům znalosti z oblasti finanční gramotnosti.  

 

3.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou učitelé  základních a středních škol vyučující 

matematiku, rodinnou výchovu, občanskou výchovu, dějepis a samozřejmě zájemci z 

řad pedagogů o dannou problematiku. Záměrem projektu je oslovit tu část pedagogů, 

kteří by mohli obohatit svoji výuku o téma finanční gramotnost. V rámci projektu bude 

připraven program s názvem Zvyšování kompetencí v oblasti finanční gramotnosti, kde 

učitelé základních a středních škol získají znalosti odborné i metodické. 

 

Na Vysočině zatím neexistuje síť konzultantů a poradců, kteří by mohli učitelům 

pomoci s metodikou výuky. Tento projekt vytvoří metodicko-konzultantskou síť, jenž 

bude fungovat i po skončení projektu. Učitelé, co se zapojí do pilotování programu 

Zvyšování kompetencí v oblasti finanční gramotnost, budou moci tuto síť využívat 

během celé doby trvání projektu. 

 

Výcviku lektorských dovedností první klíčové aktivity se zúčastní deset 

motivovaných a odborně zdatných učitelů především z Obchodních akademii. Bude 

poskytnuto 200 konzultačních hodin, připraveno pět workshopů, kde se každého z nich 

zúčastní 15 pedagogů. 

 

Program Zvyšování kompetencí v oblasti finanční gramotnosti je rozvržen pro 

dvacet pedagogických pracovníků. Je naplánován společný program pro základní i 

střední školy, kde budou pracovní skupiny rozděleny pouze dle typu škol a předmětů. 

V rámci zapojení do aktivit projektu nebudou upřednostňována hlediska gendrová, 

rasová, ani věková, tudíž se do projektu mohou zapojit i osoby starší 50 let. 
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Zapojení a motivace cílové skupiny 
 

Dne 29. března 2010 byla na poradě zjišťována možnost zapojení pedagogů 

z Obchodních Akademií, kde ředitelé deklarovali zájem o spolupráci na projektu a 

ujistili, že mají dostatek odborně kompetentních učitelů pro pozici konzultant-metodik. 

 

Zapojení pedagogové budou mít příležitost získat nové konzultansko-metodické 

kompetence. Motivačním prvkem je rozvoj vlastníc schopností. Na základě 

dotazníkového šetření Vysočina Education osloví dvacet učitelů, kteří projevili zájem. 

 

Přínos pro cílovou skupinu 

 

Cílovou skupinu můžeme podrobněji rozdělit na: 

 

•  metodici-konzultanti - 10 osob 

•  učitelé zapojení do pilotování programu  - 20 osob 

•  učitelé účastníci workshopů - 75 osob 

•  zájemci o problematiku z řad pedagogické veřejnosti - návštěvníci portálu, 

účastníci závěrečné odborné konference 

 

První skupina, metodici-konzultanti, získají odborné znalosti, především lektorské a  

metodické. Účastníci projektu budou lektorovat program pilotovaný v rámci projektu 

Poradce a budou se podílet na jeho vlastním sestavení. Získají kompetence, jenž je 

možné využít pro programy v rámci udržitelnosti samotného projektu. 

   

 Po celou dobu bude poskytnuta možnost konzultovat s tutorem pomocí 

MOODLe pracovníkem odborné instituce. Účastníci vytvoří metodicko-konzultantskou 

síť, z níž budou profitovat další učitelé zapojeni do projektu. Každý metodik poskytne 

dvacet hodin konzultací, přispěje do on-line prostředí a bude se podílet na programu, 

jenž bude dále vyučovat. Tyto aktivity mají být největším užitkem pro běžné učitele, 

jenž budou zapojeni do projektu, jakožto jejich osobního profesního růstu, jež využijí 

při práci s žáky. 
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3.5 Lokalizace projektu 

Kraj Vysočina je tvořen Českomoravskou vrchovinou a nachází se v samém 

středu České republiky. Území kraje je vymezeno územími okresů Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Sídelním statutárním městem  je  město 

Jihlava, která se nachází u stejnojmenné řeky Jihlava v kraji Vysočina. Nachází se zde 

703 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 s pověřeným obecním úřadem. 

Kraj Vysočina má kolem 600 000 obyvatel ( rok 2010 ).   

 

Podnět k zavedení finančního vzdělávání dalo množství základních škol, 

středních škol, gymnázii a akademií, které se nachází v tomto kraji. 

 

Tabulka 5:  Počet ZŠ a SŠ v kraji Vysočina 

 Základní školy Střední školy 

Jihlava 45 19 

Havlíčkův Brod 44 9 

Pelhřimov 9 28 

Třebíč 59 11 

Žďár nad Sázavou 16 69 

  Zdroj:  vlastní zpracování 

3.6 Analýza trhu 

Podnikatel na trhu nebývá sám, a tak jeho činnost ovlivňuje oblast, kde působí a 

jeho okolí. Proto je důležité pro rozhodování o projektu správně zanalyzovat trh. Je 

nutné zohlednit, jak současnou situaci trhu, tak i její budoucí vývoj. Podnikatel by se 

měl dívat na to, jak je trh velký, atraktivní, na jeho míru růstu trhu, na vývoj a odhad 

poptávky, odhad potřeb a na tržní trendy. 

 

Při zkoumání působení podniku na své okolí by se měl soustředit na hodnocení 

politických, sociálních, technologických a ekonomických faktorů. 
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3.6.1 Analýza potenciálních klientů 

 

Kraj Vysočina se skládá z pěti okresů. V každém z těchto okresů je velký počet 

základních i středních škol, kde se vyučují předměty jako základy společenských věd, 

občanská nauka a dějepis. V těchto školních předmětech může být finanční gramotnost 

jako průřezové téma. Školy, které akceptují téma finanční gramotnosti budou 

podporovány samotným krajem Vysočina. 

 

3.6.2 Analýza konkurenčního prostředí 

 

Většinou se nevyhneme konkurenci, se kterou musíme bojovat. Při analýze 

konkurence nestačí sledovat pouze současnou situaci, ale také potenciální soupeře, kteří 

by mohli ovlivnit podnikání. 

 

Jedním z největších konkurentů tohoto programu je tzv. ISIS, což je zkratka pro 

integrovaný studijní informační systém. Tento integrovaný systém pokrývá většinu 

aktivit a činností spojených s řízením školy. Je zaveden na vysokých či vyšších 

odborných školách, které však postrádají vlastní vývojářské a aplikační kapacity a počet 

jejich studentů je pod 5000. 

 

 

3.6.3 Rizika projektu a jejich eliminace 

 
Při plánování projektu, je nutné vyhodnotit možná rizika, jenž by mohly ohrozit 

realizaci aktivit. V následující části je navrženo, jak by mohla být rizika eliminována. 

Rizika jsem shledala v následujících oblastech: 

 

1. Finanční: problémy s průběžným financováním projektu, spojené s nepružnými 

finančními toky z centra 

Opatření: částečné krytí aktivit projektu po nezbytně dlouhou dobu z fondů žadatele. Při 

dlouhodobém zastavení finančních toků bude projekt pozastaven a restrukturalizován 

tak, aby se naplnily jeho hlavní záměry. 
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2. Personální: rezignace klíčových expertů a lektorů 

Opatření: budování kvalitních týmů, jejich dostatečné personální obsazení 

 

3. Manažerská rizika a administrativní rizika : náročné administrativní požadavky 

(chyby v rozsáhlé dokumentaci, kterou je nutno vést, dlouhodobá archivace, 

pravidelnost zasílat doklady) 

Opatření: žadatel má bohaté zkušenosti 

 

4. Další personální rizika: nezájem, přetížení, vyčerpání účastníků, absorpční kapacita 

cílové skupiny 

Opatření: učitelé zapojeni do projektu nebudou zapojeni do jiných náročných projektů, 

zvýší se podíl zážitkových forem u všech programů a výcviků 

 

5. Akreditační proces: možnost pozastavit akreditační řízení 

Opatření: v akreditační skupině budou pracovníci s bohatými zkušenostmi 

 

6. Technické problémy: neschopnost učitelů využívat technické zázemí projektu portál 

Opatření: bude zřízena pozice technický manažer on-line podpory ke konzultaci s učiteli 

 

3.7 Přidaná hodnota 

1. Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z Evropský 

strukturálních fond ů: 

 

Jako přidanou hodnotu projektu bude považováno rozšíření nabídky Vysočina 

Education, kdy nově vzniklý program Zvyšování kompetencí v oblasti finanční 

gramotnosti a vytvořená síť metodiků-konzultantů pro téma finanční gramotnosti se 

stanou součástí základní nabídky vzdělávacího centra. Poradci budou vyškoleni pro 

práci s dospělými, kde získají znalosti v oblasti lektorování, couchingu a moderování 

on-line diskusí. 
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Veškeré inovace sledují zejména zvyšování kompetencí učitelů základních a 

středních škol v oblasti finanční gramotnosti. Inovativnost tohoto projektu se projevuje 

také ve snaze všechny nové přístupy a metody, co nejrychleji zavést do praxe. 

 

Za inovativní lze také považovat rozšíření dopadu projektu na širokou 

pedagogickou veřejnost, jež bude moci využívat služeb portálu. Na portálu se objeví 

čtyři e-learningové výukové programy pro učitele, jenž budou vyvinuty jako forma 

osobního vzdělávání učitelů, kteří se zúčastnili pilotování projektu. E-learningové 

programy bude využívat i širší pedagogická veřejnost. 

 

Důležitou přidanou hodnotou je vytvoření platformy pro výměnu zkušeností a 

znalostí mezi konzultanty a tutorem, který jim bude moci pomáhat v jejich profesním 

růstu. V rámci projektu vzniknou nové informační a metodické materiály pro výuku 

finanční gramotnosti. 

 

2. Inovativnost  přidané hodnoty projektu: 

 

Vytvořená síť metodiků-konzultantů se bude v rámci projektu vzdělávat, ale 

především bude působit jako podpůrná síť pro učitele, kteří chtějí svou výuku obohatit o 

prvky finanční gramotnosti. Síť metodiků - konzultantů bude zajišťovat osobní 

konzultace i on-line podporu. V rámci projektu vzniknou čtyři e-learningové kurzy, 

které budou mít formu samostudia. Učitelé budou moci kurzy využít jako formu 

vzdělávání po absolvování pilotního kurzu. Kurzy budou moci využít i učitelé mimo 

projekt.  

 

Nově vytvořená síť bude mít zejména úkoly jako: 

 

- rozvíjet se v oblasti odborné i metodické 

- vytvořit padesát metodických listů 

- podílet se na tvorbě akreditovaného programu 

- poskytovat osobní podporu zapojeným učitelům 



 

50 
 

- poskytovat konzultace on-line pro skupinu učitelů zapojených do pilotního 

ověření 

-  lektorování pilotního kurzu 

- pomáhat se sestavením čtyř e-learningových kurzů 

 

Všechny aktivity vedou k získávání zkušeností účastníků metodicko-lektorské sítě, 

jež využijí po skončení projektu při spolupráci s organizací Vysočina Education. 

Proškolení učitelé budou velkým přínosem na svých školách. Tyto změny sledují 

zejména zvyšování znalostí učitelů základních a středních škol v kraji Vysočina ve 

finanční gramotnosti. Projekt klade také důraz na skutečnost, aby nově osvojené 

techniky byly co nejrychleji uvedeny v praxi. V rámci projektu vzniknou další 

informační a metodické materiály pro management škol. 

 

3.8 SWOT analýza projektu 

Rozhodla jsem se provést SWOT analýzu, jako nejvhodnější způsob k nalezení 

silných a slabých stránek projektu a k objevení příležitostí či hrozeb, které mohou 

ovlivnit vývoj projektu. Tato analýza nám usnadní vyhodnotit fungování podniku, 

objevit možnosti růstu a nalézt problémy, jež mohou ohrozit projekt. 

 

Tabulka 6: SWOT analýza projektu Poradce 

Silné stránky Slabé stránky 

• partnerské vazby na školy v okolí • snadné napodobit projekt 
• nezadluženost podniku • limitovaná distribuce – ne VŠ 
• dostupná pracovní síla • nutnost souhlas kraje 
• příznivá geografická poloha • nutnost souhlas ředitelů škol 
• hodné podmínky pro rozvoj projektu  

Přiležitosti Hrozby 
• velké množství škol v kraji Vysočina • rostoucí konkurence 

 • legislativní překážky 
• rozvoj vzdělání středoškoláků • neschválení projektu komisí 

 • náročné řízení 
 • nízký zájem ze strany studentů 
 • nízká poptávka ze strany učitelů 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.9 Volba operačního projektu pro spolufinancování 

 
Pro usnadnění hledání správného operačního programu můžeme hned na začátku 

uvést programy, které nemůžeme v žádném případě použít pro tento projekt a to jsou 

programy Evropské územní spolupráce a Operační programy Praha. Na projekty o 

vzdělávání existuje konkrétní operační program a to Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Tento program má pět prioritních os a třetí osa s názvem Další 

vzdělávání je zaměřena mimo jiné na vzdělávání učitelů. Na tuto osu Evropská unie 

vyčlenila 289,9 mil. €, což je 16 % z celého operačního programu.31 Program se mimo 

jiné také zaměřuje na podporu poradenských a vzdělávacích středisek v oblastech 

specializačního vzdělávání. 

 

Prioritní osa číslo 3 - Další vzdělávání 
 
 

Tato osa se zabývá podporou vzdělávání v oblasti odborných a obecných 

kompetencí, podporuje vytváření vzdělávacích modulů, jenž jsou zaměřeny na podporu 

obecných kompetencí, jakožto IT dovednosti, vzdělávací dovednosti, podpora 

dovednosti a znalostí v enviromentální oblasti a podpora podnikatelských dovedností. 

Dále podporuje rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách, 

vzdělávání lektorů, pedagogů, organizačních a řídících pracovníků škol a dalších 

poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj.  

 

Jejím cílem je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního 

faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje České Republiky 

prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.  

  

                                                 
31 TOTH, D. Regionální politika zaměstnanosti. (34) 
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3.10 Kritéria výběru 

Projekt prochází dlouhým procesem hodnocení, kde se nejprve posuzuje 

z formálního a následně z expertního hlediska. Formální hodnocení trvá přibližně čtyři 

týdny a expertní šest týdnů. V další fázi výběrová komise hodnotí podané žádosti mezi 

sebou.32. 

Formální posouzení 

Žádost musí splnit veškerá kritéria pro formální posouzení. Existují položky. 

Které lze opravit a položky u kterých není přípustná náprava. Není – li možnost opravy, 

je žádost automaticky vyřazena. 

Expertní posouzení 

Projde – li žádost formálním posouzením, hodnotí se dále z expertního hlediska. 

Z databáze hodnotitelů vedené odborem fondů Evropské unie Magistrátu hlavního 

města Prahy jsou vybrány dva nezávislí experti, kteří dále hodnotí tuto žádost. 

 
 
Analýza rizik 
 

Analýza rizik se provádí z důvodu detailnějšího prověření časové, věcné a 

finanční proveditelnosti a hlavně udržitelnosti projektu. Tato úroveň se vztahuje pouze 

na projekty, jež dosáhly minimální hranice, která je potřebná ke schválení financování 

programu. 

V dalších úrovních se posuzuje projekt dle souboru výběrových kritérií, které směřují 

především k naplnění Strategického cíle 4 - Vyvážený rozvoj území. Na závěr se 

provede průměr těchto dvou posouzení. 

                                                 
32 PALÁNOVÁ,I. a RATHOUSKÝ,M. Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 
2007-2013 – praktická příručka pro školy. 2008. s.21. 
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Výběrová komise 
 

Výběrová komise umožňuje porovnávat projekty mezi sebou. Pokud se sejde 

skupina několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, komise může 

například rozhodnout, že doporučí k financování jen nejlepší z nich. Komise seřadí 

projekty od nejlépe hodnoceného po nejhůře bodově hodnocený. 

 

Cílem výběrové komise je zejména posoudit schopnosti žadatele jak projekt 

financovat, realizovat a zajistit jeho udržitelnost. Posuzují se i potřeby území, cílových 

skupin, trhu, dále jeho vlastní kvality, vliv výsledku projektu na udržitelný rozvoj a 

rovné příležitosti a aplikace principu partnerství v jednotlivých fázích projektu. 
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4. Návrhy na řešení 

 

 Poslední část mé bakalářské práce představuje mimo jiné harmonogram 

klíčových aktivit, projektovou fiši, zajištění realizace projektu, přínos návrhu řešení a 

možnost, jak postupovat při neposkytnutí dotace pro projekt. 

 

4.1 Harmonogram klíčových aktivit 

Zpracovala jsem harmonogram aktivit, který je přehledně zobrazen v následující 
tabulce. 

 

Tabulka 7: Harmonogram klíčových aktivit  

NÁZEV AKTIVITY OBDOBÍ 

Vytvoření poradensko-metodické sítě pro finanční vzdělávání na 
školách kraje Vysočina 

1. 12. 2010–30. 6. 2012 

Podpora vzdělávání učitelů - elearningové 
prostředí MOODLe a portál 

1. 12. 2010–30. 6. 2012 

Vytvoření vzdělávacích programů,pilotování programu a aktivit 1. 5. 2011–30. 6. 2012 

Podpora zavádění prvků finanční 
gramotnosti ve školách kraje 

1.4. 2012–31. 5. 2012 

Zdroj: firemní materiály 

 

4.2 Projektová fiše 

1. aktivita - Vytvoření (lektorské) poradensko-metodické sítě – pro finanční 

vzdělávání  na  školách kraje Vysočina 

 

Zahájení této aktivity se plánuje na prosinec 2010 a ukončení na červenec 2012. 

Plánem je, aby deset vyškolených motivovaných pedagogů vytvořilo lektorský tým, 

těchto deset pedagogů by mělo být zejména ze středních ekonomických škol. Budou  

absolvovat školení, v podobě čtyřech modulů, které proběhnou dvakrát dva dny. 
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Tito metodici díky školení získají odborné, ale především lektorské a metodické 

znalosti, které využijí při metodické podpoře v kraji Vysočina. Dále vytvoří metodické 

návody pro svůj konkrétní typ školy a skupinu předmětů. Každý lektor dodá pět 

konkrétních aktivit, které budou sdíleny v on-line prostředí prostřednictvím. 

 

Každý lektor bude mít odborného oponenta z řad zkušených pedagogů, který s 

ním bude moci konzultovat  

 

Na začátku projektu, prosinec 2010 až duben 2011 proběhne první část, a to 

vyškolení konzultantů. V další části projektu budou lektoři moci konzultovat s tutorem a 

to jak osobně, tak i v on-line prostředí.   

 

Tutor bude odborník, který bude konzultanty motivovat k dalšímu osobnímu 

rozvoji.  Metodici  připraví  aktivity a budou odborně spolupracovat na pilotních 

programech pro učitele základních a středních škol. Výstupem by mělo být deset 

poradců z řad pedagogů proškolených odbornými lektory.  

 

Je plánováno padesát konkrétních aktivit. Metodici připraví ve svém okrese 

jeden workshop (2-3 hodiny), zpracují metodický materiál dle rozdělených oblastí a 

každý poskytne dvacet až třicet poradenských hodin, metodických schůzek a 

individuálních konzultací one to one. 

 

2. aktivita - Podpora  vzdělávání učitelů – e-learningové prostředí moodle a portál  

 

Druhá aktivita je naplánovaná na období od prosince 2010 do června 2012. 

Aktivita bude technicky zajištěna pozicí manažera. Bude to metodik on-line podpory, 

který zabezpečí fungování stránek, sám bude aktivně vyhledávat užitečné odkazy a 

vkládat je na web. Bude vytvořen informační portál pro širší pedagogickou veřejnost, 

který bude obsahovat zdroje, instituce, vzdělávací akce v České Republice, databáze 

lektorů a akreditovaných institucí. 
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Další částí bude e-learningový program – pro poradce vedoucí k zefektivnění 

jejich práce. Bude vnitřně strukturovaný (sami by se na struktuře podíleli) a bude 

obsahovat informace pro základní školy, střední školy, oblasti, taktéž příklady dobré 

praxe a metodické náměty, které tam budou vkládat zúčastnění pedagogové. 

 Výstupem této aktivity bude moodle prostředí pro e –learning. Udržitelnost 

projektu je plánována jako odkaz, který bude dále pět let fungovat, v rámci aktivit 

dalšího vzdělávání, jež bude zajištěno žadatelem. 

 

3. aktivita - Vytvoření vzdělávacích programů, pilotování programu a aktivit   

 

Třetí aktivita je naplánována na období od května 2011 do června 2012. 

Vysočina Education ve spolupráci s odbornými školiteli a odbornými oponenty 

z aktivity jedna vytvoří dva vzdělávací programy. jeden pro základní školy a druhý pro 

střední školy, jehož lektory budou  metodici ( konzultanti ) proškolení v první aktivitě.  

 

Pilotní ověření programu bude mít čtyři moduly, obsahující šestnáct hodin, jehož 

se zúčastní dvacet učitelů, kteří vyučují matematiku, občanskou nauku, dějepis, základy 

společenských věd nebo zájemci o dannou problematiku 

 

Účastníci budou proškoleni a po ukončení pilotování vytvoří každý tři evaluační 

zprávy aktivit, které na moodle vloží lektorský tým.  Následně se plánuje diagnostika 

stavu znalostí žáků. 

 

Výstupem aktivity je hodnocení vložených aktivit a spolupráce s lektorským 

týmem, jako zpětná vazba. Dále vytvoření dvou vzdělávacích programů pomocí čtyřech 

modulů a jejich akreditace. A taktéž dvacet učitelů proškolených při pilotním ověření. 

Udržitelnost této aktivity je zajišťována akreditovaným programem. 
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4. aktivita - Podpora zavádění prvků finanční gramotnosti ve školách kraje 

Vysočina 

 

Poslední aktivita je naplánována na duben až květen 2013. Jedná se o nabídku 

akreditovaného programu učitelům. Je naplánovaná odborná konference na jeden den, 

kde se účastníci dozví  informace o metodice výuky finanční gramotnosti a možných 

aktivit. Také se seznámí s názory zřizovatele jednotlivých  ředitelů škol. 

 

Výstupem bude odborná konference s ukázkou výstupů projektu. Udržitelnost 

projektu se bude prosazovat pomocí portálu, který bude fungovat na stránkách Vysočina 

Education.   

  

4.3 Finanční plánování 

Finanční plánování je podstatná část projektové žádosti. Je nutné postupovat co 

nejpřesněji, jelikož nepřesné údaje vedou k zbytečně velkým výdajům, které nejsou 

žádoucí. 

 

4.3.1 Rozpočet 

  
 Podle firemních materiálů jsem zpracovala rozpočet projektu Poradce, který 
uvádím v Příloze č. 2 
 
4.3.2 Přehled financování 

    Tabulka 8: Předpokládané zdroje financování v Kč 

Zdroj   Náklady % nákladů 
Celkové náklady projektu 2 799 870,96 100,00 
Soukromé spolufinancování 0,00 0,00 
Přímé výnosy projektu 0,00 0,00 
Veřejné spolufinancování ze strukturálních 
fondů 

2 379 890,31 85,00 
 

Veřejné spolufinancování ze státního rozpočtu 419 980,65 15,00 
 

    Zdroj: firemní materiály 
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Tabulka 9: Rozpočet projektu podle aktivit 

Aktivita  Náklady na 

aktivitu 

% 

nákladů 

Vytvoření poradensko-metodické sítě pro finanční 
vzdělávání na školách kraje Vysočina 

1 498 841,00 53,53 

Podpora vzdělávání učitelů - e-learningové prostředí 
MOODLe a portál 

426 151,00 15,22 

Vytvoření vzdělávacích programů, pilotování 
programu a aktivit 

335 780,00 11,99 

Podpora zavádění prvků finanční gramotnosti ve 
školách kraje 

112 000,00 4,00 

Zdroj: firemní materiály 

 

Tabulka 10: Rozpočet projektu podle subjektu 

Subjekt Podíl na 

nákladech 

% 

nákladů 

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, 
příspěvková organizace 

2 799 870,96 100,00 

 

Zdroj:  firemní materiály 

 

4.4 Zajištění realizace projektu 

Nejprve si musíme odpovědět na otázku, do jaké míry jsou navrhované aktivity 

reálné, a do jaké míry má návrh projektu zajištěny mechanismy pro úspěšnou realizaci. 

Například jakou má žadatel zkušenost s řízením projektu takového typu, technická 

odbornost a finanční stabilitu. 

 

Klí čové aktivity a stádia realizace: 

Způsob realizace musí striktně odpovídat možnostem žadatele. Z popisu aktivit 

je nutné, aby bylo zřejmé, že aktivity jsou reálné, časově zvládnutelné, mají vzájemnou 

návaznost a nevylučují se. 
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Monitorování projektu 

Projekt musí mít jasně stanoveny hodnotící ukazatele. Musí být určeno 

objektivní monitorování a hodnocení v průběhu i po skončení projektu. 

 

Předchozí zkušenosti žadatele 

Vysočina Education má již bohaté zkušenosti s realizací obdobných projektů a 

z projektu je patrné, že tyto zkušenosti mají vazbu na realizovaný projekt a mohou ho 

velmi podpořit. 

 

4.5 Realizační tým 

Tým se skládá z patnácti osob, a každá z nich má svoji odpovědnost za uložený 

úkol. Vedoucí projektu je Mgr. Roman Křivánek, který je i předkladatelem projektu.  

 

        Tabulka 11: Složení realizačního týmu 

číslo Název pozice Úvazek Forma 

001 vedoucí projektu 228,00    hodin DPČ 
002 asistent aktivit 285,00    hodin DPČ 
003 odborný manažer aktivit 760,00    hodin DPČ 
004 fin. manager aktivit 380,00    hodin DPČ 
005 metodik-konzultant 2 240,00 hodin DPČ 
006 Tutor 234,00    hodin DPČ 
007 odborný oponent 375,00    hodin DPP 
008 technický manager on-line podpory 180,00    hodin DPP 
009 manager-metodik on-line podpory 270,00    hodin DPP 
010 učitelé - ověřovatelé   300,00    hodin DPP 
011 odborný lektor 16,00     hodin DPP 
012 odborný garant NÚOV 100,00   hodin DPP 
013 moderátor odborné konference 8,00       hodin DPP 
014 garant programu DVPP 150,00   hodin DPP 
015 garant e-learningového kurzu 150,00   hodin DPP 

       Zdroj: firemní materiály 

 

Popis činností jednotlivých pozic v realizačním týmu uvádím v Příloze č. 3 

 

 



 

60 
 

4.6 Partneři projektu 

Nejsou. 

 

4.7 Žádost o poskytnutí dotace 

Monitorovací indikátory  

Monitorovací indikátory jsou uvedeny v Příloze č.4. 

 
 
Finanční plán 

Finanční plán projektu uvádí harmonogram čerpání rozpočtu. Je v něm uvedeno 

datum předložení žádosti o platbu s požadovanou částkou. Zjednodušená verze žádosti 

se předkládá jednou za tři měsíce a to maximálně do třicet kalendářních dnů po 

skončení vybrané finanční fáze projektu.  

  

      Tabulka 12: Harmonogram čerpání rozpočtu 

Pořadí žádosti o 
platbu 

Datum předložení žádosti o 
platbu 

Předpokládaná 
požadovaná částka 

01 01.12.2010 559 974,19 
02 31.03.2011 500 000,00 
03 30.06.2011 350 000,00 
04 30.09.2011 350 000,00 
05 30.12.2011 370 000,00 
06 30.03.2012 340 000,00 
07 29.06.2012 329 896,77 

     Zdroj: firemní materiály  

 

 
Prioritní téma: 
 

Prioritním tématem je navrhování, zavádění a provádění reforem vzdělávacích 

systémů a odborné přípravy se záměrem rozvíjet zaměstnatelnost, zlepšovat význam 

základního i odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a zlepšovat 

dovednost vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. 
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Číslo prioritního téma:   72 
Prostředky z EU v Kč:   2 379 890,31 

Název typu území:    Město 

Číslo typu území:    01 

Název hospodářské činnosti:  Vzdělávání 

Číslo hospodářské činnosti:  18 

             

4.8 Přínos návrhu řešení 

 Největším přínosem je dosažení finanční podpory z Evropské unie, jenž zlepší 

gramotnost ve finanční oblasti na Vysočině, čímž se naplní následující prvotní přínosy, 

jenž vyplívají ze záměru celého projektu: 

 

4.8.1 Horizontální témata 

 
 Každý projekt by měl přispívat k naplnění horizontálních cílů a to udržitelného 

rozvoje a rovných příležitostí. Proto musí žadatel doložit ve své žádosti o dotaci, 

pozitivní vliv jeho projektu na horizontální témata 

 

1. Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti: 

 

Princip rovných příležitostí je uplatňován ve dvou rovinách: 

Rovnost přístupů se odrazí na práci a zapojení cílové skupiny. Je vyloučena 

diskriminace při výběru podpořených osob jak na základě pohlaví, etniky, rasy, 

zdravotního postižení, věku, světového názoru, náboženství či sexuální orientace. 

 

V rámci monitorovacích indikátorů bude sledována jen struktura podpořených 

osob podle pohlaví. Druhá rovina uplatňování rovných příležitostí se dotýká 

realizačního týmu. Hlavním přístupem žadatele a také partnera je vyloučení jakékoliv 

diskriminace dle pohlaví a zaměstnávání osob výlučně na základě ověřených a 

projevených schopností. 
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2. Podpora udržitelného rozvoje: 

 

Projekt je zaměřený na sociální a ekonomický rozměr udržitelného rozvoje. 

Prostřednictvím sítě poradců se bude budovat povědomí o principech finanční 

gramotnosti, aby žáci a studenti vyučovaní moderními metodami poučenými učiteli 

nežádali v budoucnu o neuvážené úvěry a půjčky, znali principy hospodaření, a aby 

nedocházelo k dalšímu zadlužování domácností v České republice. 

 

Veškeré aktivity projektu budou prováděny hospodárně a s ohledem na životní 

prostředí. Zamezí se zbytečnému plýtvání pohonnými hmotami. Komunikace bude z 

velké části probíhat prostřednictvím telefonů a elektronickou poštou. Žadatel plánuje 

užívat převážně recyklovaný papír pro potřeby projektu a bude též třídit odpad vzniklý 

v průběhu realizace projektu. 

 

4.8.2 Publicita 

 
Každý příjemce podpory ze Strukturálních fondů EU dle legislativy EU musí 

veřejnost informovat o získané podpoře.  

 
Propagační předměty (propisky, diáře) 

Všechny propagační předměty označeny dle pravidel vizuální identity. 

 

Informace účastníkům projektu  

Informování účastníků o spolufinancování z fondů EU, tato informace na všech 

dokumentech a výstupech. 

 

Informa ční a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační 

sdělení zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty) 

Na všech prezenčních listinách logoling podle aktuálních pravidel. 
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Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech 

Na všech vzdělávacích akcích informace o způsobu financování dle instrukcí pro 

publicitu z příručky pro žadatele 

 

Oznámení ve všech mediálních prezentacích 

Na všech prezentacích a výstupech informace o způsobu financování dle instrukcí pro 

publicitu z příručky pro žadatele. 

 

Viditelné umístění trvalé informační desky 

Na pracovišti žadatele bude informační deska a materiály propagující projekt. 

 

Oznámení na specifických internetových stránkách 

Na stránkách žadatele budou informace o projektu. 

 

Jiné formy zajištění publicity projektu 

Inzerce v tisku, která zároveň bude informovat o fungování portálu. 

 
 
4.9 Nepřidělení dotace 

Nejčastější příčina zamítnutí žádosti je špatné zdůvodnění podnikatelského záměru. Je 

nutné, aby se dostatečně popsali očekávané přínosy.  

V čem se nejčastěji chybuje: 

1. Rozpočet projektu je nadhodnocený nebo podhodnocený. 

2. Příliš obecný popis projektu. 

3. Nedostatky v přílohách, postrádání všech povinných příloh. 

4. Nedostatečně podložena potřebnost projektu (analýza trhu, očekávaná poptávka 

po výstupech projektu apod.) 

5. Nedostatečně popsána vybraná technologie či udržitelnost projektu. 

6. Kompetence jednotlivých členů týmu a realizační tým není dostatečně popsaný. 

7. Nejasný harmonogram projektu i jeho záměr. 
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8. Nekvalitní marketingová studie, například popis propagace výstupů, 

komunikace s cílovými skupinami, cenová politika. 

9. Nedostatečné ekonomické analýzy, komentář vypočtených výsledků a tabulek. 

10. Projekt prezentuje nepodložené statistické údaje, fakta, parametry strojů atd.33 

 

Těchto chyb jsem se vyvarovala důkladným popisem všech položek a doložením 

potřebnými firemními zdroji.  Projekt je důkladně zpracován, Žádost je vyplněna podle 

nejpřísnějších kritérii, vše je jasně a detailně popsáno a v týmu jsou zkušení odborníci. 

Pokud by však Žádost Vysočiny Education byla zamítnuta z jiných příčin, projekt se 

nebude realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků.   

  

                                                 
33 SOVOVÁ, E. Dotace na podnikání: na co si dát pozor. (33) 
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 Závěr 

 Evropská unie nabízí šanci realizovat projekty v různých oblastech, avšak 

mnoho žadatelů nemá povědomí o správném postupu podávání Žádosti o dotaci. Moji 

bakalářskou prací jsem čtenářovi ulehčila orientaci ve složitém procesu sestavování 

žádosti. 

 Teoretická část seznamuje s hospodářskou politikou, sociální soudružností a 

Operačními programy, jejichž prostřednictvím lze dotaci získat. Ukazuje zásady 

projektové přípravy a projektové techniky, podle kterých se musel řídit i projekt 

organizace Vysočina Education. 

 Náplní praktické části byla příprava projektu Poradce pro finanční vzdělávání na 

školách v kraji Vysočina. Díky podrobné analýze a následně detailní přípravě pro 

realizaci projektu, jsem zpracovala Žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské 

unie. 

 Úspěšnou realizací projektu Poradce se zvýší a podpoří kompetence učitelů na 

základních a středních školách v kraji Vysočina v oblasti finanční gramotnosti 

prostřednictvím vzniku poradenské podpory, proškolením metodiků a jejich stálého 

profesního růstu. 

 Projekt je velmi dobře připraven k realizaci, bude mít kladný vliv na rovné 

příležitosti i udržitelný rozvoj. Žadatel má dobré zkušenosti s realizováním projektů 

jako je Poradce pro finanční vzdělávání na školách v kraji Vysočina.  
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Příloha č. 1:  Úspěšné projekty organizace Vysočina Education 
 

"U čitelé pro učitele" (UPROU)  

 

Tento projekt byl zaměřen na podporu rozvoje patnácti úplných základních škol 

kraje Vysočina. Byl financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a 

celková dotace byla 1,7 mil. Kč. Hlavním cílem projektu byla podpora týmové 

spolupráce učitelů a talentovaných jednotlivců z řad pedagogických pracovníků. 

 

"Eurodny, aneb EU očima učitelů, dětí a rodičů"  

 

Projekt zaměřený na zvýšení informovanosti o fungování a principech a aktuální 

problematice EU ve školství. 

 

"Praxe v technických oborech - součást výuky" 

 

Cílem projektu byla podpora technických oborů prostřednictvím vzdělávání 

pedagogů. Tento projekt byl financován z Operačního programu Rozvoj Lidských 

zdrojů.  

 

"Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality"  

 

Cílem je podpora rozvoje dovedností a znalostí pedagogů ze základních škol 

města Jihlavy v oblasti autoevaluace. Celková výše dotace je 5438215 Kč. 

  



 

 

Příloha č. 2: Rozpočet projektu Poradce 

 
 

Kód  Název nákladu  Jednotka  Počet 
kusů 

Cena 
kusu  

Náklad 
celkem  % 

01 OSOBNÍ NÁKLADY    1 799 772,00 64,28 

01.01 Platy, odměny z dohod  a 
pojistné    1 473 100,00 52,61 

01.01.0 
1 

Výdaje na odborné 
zaměstnance, v tom    1 328 700,00 47,46 

01.01.0 
1.01 Platy os. * měs. 

(hod.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.0 

1.02 Odměny z dohod (DPČ) os. * měs. 
(hod.)   892 400,00 31,87 

01.01.0 
1.02.01 asistent aktivit hodina 285,00 120,00 34 200,00 1,22 
01.01.0 
1.02.02 odborný manažer aktivit hodina 760,00 300,00 228 000,00 8,14 
01.01.0 
1.02.03 metodik-konzultant hodina 2 

240,00 250,00 560 000,00 20,00 
01.01.0 
1.02.04 tutor hodina 234,00 300,00 70 200,00 2,51 
01.01.0 

1.03 Odměny z dohod (DPP) os. * měs. 
(hod.)   436 300,00 15,58 

01.01.0 
1.03.01 odborný oponent hodina 375,00 300,00 112 500,00 4,02 
01.01.0 
1.03.02 

technický manžer on-line 
podpory hodina 180,00 300,00 54 000,00 1,93 

01.01.0 
1.03.03 

manažer-metodik on-line 
podpory hodina 270,00 300,00 81 000,00 2,89 

01.01.0 
1.03.04 učitelé-ověřovatelé hodina 300,00 200,00 60 000,00 2,14 
01.01.0 
1.03.05 odborný lektor hodina 16,00 400,00 6 400,00 0,23 
01.01.0 
1.03.06 odborný garant NÚOV hodina 100,00 300,00 30 000,00 1,07 
01.01.0 
1.03.07 

moderátor odborné 
konference hodina 8,00 300,00 2 400,00 0,09 

01.01.0 
1.03.08 garant programu DVPP hodina 150,00 300,00 45 000,00 1,61 
01.01.0 
1.03.09 garant e-learningového kurzu hodina 150,00 300,00 45 000,00 1,61 
01.01.0 

1.04 Autorské honoráře  0,00 0,00 0,00 0,00 
01.01.0 

2 
Výdaje na administrativní 

zaměstnance, v tom    144 400,00 5,16 
01.01.0 

2.01 Platy os. * měs. 
(hod.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.0 
2.02 Odměny z dohod (DPČ) os. * měs. 

(hod.)   68 400,00 2,44 
01.01.0 
2.02.01 vedoucí projektu hodina 228,00 300,00 68 400,00 2,44 
01.01.0 

2.03 Odměny z dohod (DPP) os. * měs. 
(hod.)   76 000,00 2,71 

01.01.0 
2.03.01 fin. manažer aktivit hodina 380,00 200,00 76 000,00 2,71 
01.01.0 

2.04 Autorské honoráře  0,00 0,00 0,00 0,00 

01.02 Sociální pojištění  1,00 240 200,00 240 200,00 8,58 

01.03 Zdravotní pojištění  1,00 86 472,00 86 472,00 3,09 



 

 

01.04 FKSP  0,00 0,00 0,00 0,00 

01.05 Jiné povinné výdaje (Zákonné 
pojištění zaměstnanců)  0,00 0,00 0,00 0,00 

02 SLUŽEBNÍ CESTY 
ZAHRANIČNÍ    0,00 0,00 

02.01 Cestovné (vč. provozu 
služebního auta) cesta 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02 Ubytování osoba*den 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.03 Stravné osoba*den 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.04 Ostatní  0,00 0,00 0,00 0,00 

03 ZAŘÍZENÍ    275 000,00 9,82 

03.01 Nehmotný majetek do 60 tis. 
Kč    0,00 0,00 

03.01.01 Software kus 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.01.02 Ostatní  0,00 0,00 0,00 0,00 

03.02 Dlouhodobý nehmotný 
majetek    0,00 0,00 

03.02.01 Software kus 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.02.02 Ostatní  0,00 0,00 0,00 0,00 

03.03 Drobný hmotný majetek kus   275 000,00 9,82 

03.03.01 spotřební materiál aktivity 3,00 20 000,00 60 000,00 2,14 
03.03.0 

2 fotoaparát fotoaparát 1,00 5 000,00 5 000,00 0,18 

03.03.03 mobilní telefon kus 2,00 5 000,00 10 000,00 0,36 

03.03.04 notebook kus 10,00 200 000,00 200 000,00 7,14 

03.04 Použitý drobný hmotný 
majetek kus 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.05 Nájem zařízení, leasing  0,00 0,00 0,00 0,00 

03.06 Odpisy měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.07 Výdaje na opravy a údržbu měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.08 Křížové financování    0,00 0,00 

03.08.01 Investiční část  0,00 0,00 0,00 0,00 

03.08.02 Neinvestiční část  0,00 0,00 0,00 0,00 

04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ  0,00 0,00 0,00 0,00 

05 NÁKUP SLUŽEB    298 000,00 10,64 

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

05.02 Odborné služby/Studie a 
výzkum služba 0,00 0,00 0,00 0,00 

05.03 Výdaje na konference/kurzy konference   212 000,00 7,57 
05.03.0 

1 seminář KA1 školení 4 
dny 1,00 70 000,00 70 000,00 2,50 



 

 

05.03.02 pronájem KA1 a KA4 hodina 24,00  12 000,00 0,43 

05.03.03 školení a správa MOODLe 
KA2 MOODLe 1,00 70 000,00 70 000,00 2,50 

05.03.04 portál - zřízení, správa portá 1,00 60 000,00 60 000,00 2,14 

05.04 Podpora účastníků (stravné, 
ubytování?) osoba   86 000,00 3,07 

05.04.0 
1 ubytování KA1 osoba 20,00 1 200,00 24 000,00 0,86 

05.04.02 strava KA1, seminář osoba 40,00 300,00 12 000,00 0,43 

05.04.03 občerstvení občerstvení 1,00 50 000,00 50 000,00 1,79 

05.05 Jiné výdaje  0,00 0,00 0,00 0,00 

06 STAVEBNÍ ÚPRAVY    0,00 0,00 

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

06.02 Stavební úpravy v rámci 
křížového financování  0,00 0,00 0,00 0,00 

06.03 Odpisy  0,00 0,00 0,00 0,00 

07 PŘÍMA PODPORA    0,00 0,00 

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

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

07.03 Doprovodné aktivity osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 
NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ 

PŘÍMO ZE 
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ 

   0,00 0,00 

08.01 Audit audit 0,00 0,00 0,00 0,00 

08.02 Ostatní  0,00 0,00 0,00 0,00 

09 PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
CELKEM    2 372 772,00 84,75 

09.01 Přímé výdaje bez křížového 
financování    2 372 772,00 84,75 

10 NEPŘÍMÉ VÝDAJE  1,00 427 098,96 427 098,96 18,00 

11 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ 
VÝDAJE    2 799 870,96 100,00 

11.01 Celkové způsobilé výdaje 
investiční    0,00 0,00 

11.02 Celkové způsobilé výdaje 
neinvestiční    2 799 870,96 100,00 

12 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ 
VÝDAJE    0,00 0,00 

12.01 Celkové nezpůsobilé výdaje 
investiční  0,00 0,00 0,00 0,00 

12.02 Celkové nezpůsobilé výdaje 
neinvestiční  0,00 0,00 0,00 0,00 

13 CELKOVÉ VÝDAJE 
PROJEKTU    2 799 870,96 100,00 

13.01 Celkem investiční výdaje    0,00 0,00 

13.02 Celkem neinvestiční výdaje    2 799 870,96 100,00 

14 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM    0,00 0,00 



 

 

14.01 Příjmy projektu připadající na 
způsobilé výdaje  0,00 0,00 0,00 0,00 

14.02 Příjmy projektu připadající na 
nezpůsobilé výdaje  0,00 0,00 0,00 0,00 

15 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA 
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE  0,00 0,00 0,00 0,00 

16 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ    0,00 0,00 

 
 
Komentá ř k rozpo čtu 
 
03.03.01 spotřební materiál pro cílovou skupinu je zahrnut do přímých nákladů, jedná 

se o materiál, který je jednoznačně určen pro cílovou skupinu, zahrnuje zejména hand-

outy, tonery, flesh disky atd. Do této položky nebude započítán běžný kancelářský 

materiál (papíry, psací potřeby..) 

 

05.04.03 občerstvení - konference 40x300Kč /12000Kč/, workshopy 5x15 účastníků x 

150Kč /11 250Kč/, seminář pilotování programu DVPP 4x 20účastníků x 150Kč /12 

000Kč/, seminář MOODLe 2x10 účastníků x150Kč,1x20x150Kč /6 000kč/, konzultace 

metodiků-konzultantů, další setkání s tutorem, s metodikem on-line podpory 

atd.8750Kč, celkem 50 000Kč 

 

01.01 Platy, odměny z dohod a pojistné - činnosti svojí podstatou spadající do 

nepřímých nákladů nebude žádná osoba zařazená do přímých nákladů vykazovat. 

  



 

 

 

Příloha č.3: Popis činností realizačního týmu projektu Poradce 

 

Vedoucí pozice 

Vedoucí pozice  je zodpovědný za celkové řízení projektu, za komunikaci s 

poskytovatelem podpory, provádí odborný dohled a zajištění provázanosti klíčových 

aktivit projektu, vede a svolává porady o projektu ( ohledně řízení a chodu aktivit ). Je 

zodpovědný za řádný chod aktivit projektu v souladu s harmonogramem, za hodnocení 

průběhu aktivit, za správnost a přípravu monitorovacích zpráv, sledování a 

vyhodnocování monitorovacích indikátorů projektu, za správnost změn v projektu. Dále 

je zodpovědný za složení a práci projektového týmu, komunikaci s realizačním týmem a 

cílovou skupinou a za konečnou kvalitu akreditovaného vzdělávacího programu. 

 

Finanční manager aktivit 

Pracovní náplní finančního managera aktivit je zpracování žádosti o platbu, 

příprava podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv, dohled nad financováním 

projektu a stavem rozpočtu (harmonogram čerpání) a účast na poradách a kontrolách 

projektu (řízení a chod). Je zodpovědný za archivaci materiálů k projektu a za finanční 

správnost a platby. Je to také konzultant pro odborné otázky týkající se finanční 

gramotnosti 

 

Asistent aktivit 

Asistent aktivit spolupracuje a podléhá odbornému manažerovi aktivit. Účastní 

se porad k řízení aktivit projektu a zpracování zápisů. Zabývá se přípravou kompletace 

materiálů pro vzdělávací aktivity projektu a přípravou technického zázemí pro klíčové 

aktivity. Aktivně se účastní seminářů a působí jako technická podpora lektorům. 

Připravuje a zajišťuje podklady pro monitorovací zprávy z pohledu aktivit a provádí 

archivaci materiálů a dokumentů k aktivitám projektu 

 

Odborný manažer aktivit 

Pracovní náplní odborného manažera aktivit je zajištění provázanosti klíčových 

aktivit projektu. Je koordinátorem aktivit projektu, zabývá se řízením aktivit projektu, 



 

 

komunikuje s realizačním týmem a cílovou skupinou, je zodpovědný za naplňování 

monitorovacích indikátorů, komunikuje s poskytovatelem dotace, koordinuje 

organizační zjištění a připravuje vzdělávací aktivity projektu. Organizuje porady 

řídícího týmu a účastní se porad projektu. Zabývá se věcnou přípravou monitorovacích 

zpráv. 

 

Metodik-konzultant 

Tuto pozici bude zastávat deset osob. Je to klíčová skupina osob v projektu, 

neboť se budou účastnit projektu po celou dobu. Absolvují kurz lektorských dovedností, 

připraví ve svém okrese jeden workshop, který budou metodicky vést. Budou se 

spolupodílet na tvorbě čtyř e-learningových kurzů a budou poskytovat metodickou 

podporu formou konzultací. 

 

Odborný oponent 

Tuto pozici bude zastávat pět osob. Každý metodik bude mít odborného 

oponenta, se kterým bude moci konzultovat metodické a odborné otázky. Půjde o 

zkušeného pedagoga, zatímco tutor bude odborník nikoliv pedagog. Odborná 

oponentura připravovaného programu k akreditaci bude z pohledu praxe učitele se 

zkušeností s výukou finanční gramotnosti. 

Bude se zabývat doporučením pro workshopy a oponenturou vlastních prací metodiků-

konzultantů. 

 

Technický manager 

Technický manager on-line podpory bude zajišťovat technickou podporu 

účastníkům projektu. Bude konzultovat přes MOODle a e-mailem. Zúčastní se i 

osobních konzultací, kde bude pomáhat s prací v MOODle prostředí. Osobní konzultace 

bude poskytovat v prostorách Vysočina Education. Bude připraven poskytovat pomoc 

všem účastníkům projektu. 

 

Manager – metodik on-line podpory 

Manager bude působit jako garant vkládaných informací do prostředí MOODLe, 

ale zejména na portál, jenž bude volně přístupný pro širší pedagogickou veřejnost. Bude 



 

 

kontrolovat obsah portálu. Každý vložený materiál bude procházet jeho supervizí před 

tím, než ho správce portálu zveřejní. Zabrání se tak šíření informací, které mají obsah 

nesouvisející s projektem, nebo obsahují mylné informace. 

 

Učitelé - ověřovatelé 

Po absolvování pilotního ověření projektu všichni učitelé vyzkouší ve své 

hodině tři aktivity, které vložili do prostředí MOODLe metodici. Každý učitel vypracuje 

také evaluační zprávu, kterou vloží do prostředí MOODLe. 

 

Odborný lektor 

Budou vybrány čtyři osoby na posty odborného lektora. Na konci se provede 

závěrečná konference, kde všichni lektoři budou moci prezentovat svoji osobní 

zkušenost s výukou finanční gramotností a tématy pracovních sekcí.  

 

Odborný garant NÚOV  

Jsou předpokládání dva odborní garanti. Jeden bude působit jako garant 

programu DVPP a druhý bude garantem portálu. Garant portálu bude aktivně 

vyhledávat informace a vkládat na portál.  

 

Moderátor odborné konference   

Bude moderovat závěrečnou odbornou konferenci.  

 

Garant programu DVPP  

  Předpokládá se, že tato osoba bude zkušený a erudovaný pracovník, který za 

žadatele pravidelně připraví vzdělávací programy k akreditaci. Bude dlouhodobým 

expertem v oblasti DVPP a vzdělávání dospělých. Jeho pracovní náplní je komunikace a 

spolupráce s metodiky-konzultanty a garantem z NÚOV. Bude sumarizovat a 

zpracovávat podklady pro akreditovaný vzdělávací program. Bude mít zodpovědnost za 

včasné zpracování a odevzdání žádosti o akreditaci ve vysoké kvalitě z hlediska 

struktury, formy a obsahu, včetně administrativních náležitostí. Bude komunikovat s 

odpovědným pracovníkem z Ministerstva školství. 

 



 

 

 

 

Garant e-lerningového kurzu  

Garant e-learningového kurzu ( 4 kurzy ) bude zkušený pracovník, jenž bude 

pravidelně připravovat vzdělávací programy. Je dlouhodobým expertem v oblasti DVPP 

a vzdělávání dospělých. Bude komunikovat a spolupracovat s metodiky a garantem 

z NÚOV, sumarizovat a zpracovávat podklady a bude zodpovídat za finální dokončení 

čtyřech e-learningových kurzů.  

  



 

 

Příloha č.4:  Monitorovací indikátory 

 

Název indikátoru:    Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou  

     ŽP 

Měrná jednotka:    produkt 

Plánovaná hodnota:    0,00 

Datum plánované hodnoty:  29.06.2012 

Komentář:     není 

 

Název indikátoru:    Počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou  

     ICT 

Měrná jednotka:    produkt 

Plánovaná hodnota:    4,00 

Datum plánované hodnoty:  27.04.2012 

Komentář:     čtyři e-learningové kurzy volně přístupné na  

     portálu 

 

Název indikátoru:    Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 

Měrná jednotka:    produkt 

Plánovaná hodnota:    54,00 

Datum plánované hodnoty:  29.06.2012 

Komentář:     1 metodicko-konzultantská síťKA1 

1 prostředí MOODLe pro cílovou skupinu KA2 

1 portál KA2 

1 program DVPP - KA3 

50 aktivit vytvořených metodicko-konzultantskou 

sítí -KA4 

 

Název indikátoru:    Počet podpořených osob - klienti služeb 

Měrná jednotka:    Počet osob 

Plánovaná hodnota:    185,00 

Datum plánované hodnoty:  29.06.2012 



 

 

Komentář:     10 osob metodici-konzultatnti KA1 

10 osob odborný poradce KA1 

20 osob účastníci pilotního ověřování KA3 

40 osob účastníci odborné konference KA4 

75 osob účastníci workshopů KA1 

30 osob - osoby, které konzultovali se sítí 

metodiků-konzultatntů KA2 

 

Název indikátoru:    Počet podpořených osob - klienti služeb - muži 

Měrná jednotka:    muži 

Plánovaná hodnota:    30,00 

Datum plánované hodnoty:  29.06.2012 

Komentář:     metodici-konzultanti KA1 

odborný poradce KA1 

účastníci pilotního ověřování KA3 

účastníci odborné konference KA4 

účastníci workshopů KA1 

osoby, které konzultovali se sítí metodiků-

konzultantů KA2 

 

Název indikátoru:    Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy 

Měrná jednotka:    ženy 

Plánovaná hodnota:    145,00 

Datum plánované hodnoty:  29.06.2012 

Komentář:     metodici-konzultanti KA1 

odborný poradce KA1 

účastníci pilotního ověřování KA3 

účastníci odborné konference KA4 

účastníci workshopů KA1 

osoby, které konzultovali se sítí metodiků-

konzultantů KA2 

 



 

 

Název indikátoru:    Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 

Měrná jednotka:    Počet osob 

Plánovaná hodnota:    50,00 

Datum plánované hodnoty:  30.06.2012 

Komentář :     10 metodici-konzultanti KA1 

20 učitelé-ověřovatelé KA3 

10 odborní poradci KA1 

1 tutor KA1 

1 technický manažer on-line podpory KA2 

4 odborní lektoři KA1 

1 garant programu DVPP KA3 

1 garant e-learningového kurzu KA3 

2 odborný garant NÚOV KA2, KA3 

 

Název indikátoru:    Počet úspěšně podpořených osob 

Měrná jednotka:    Počet osob 

Plánovaná hodnota:    30,00 

Datum plánované hodnoty:  27.04.2012 

Komentář:  10 metodiků-konzultantů - absolvují seminář - 

lektorské dovednosti při práci s dospělými KA1 

20 účastníků pilotního ověření KA3 

 

Název indikátoru:    Počet úspěšně podpořených osob - muži 

Měrná jednotka:    Počet osob 

Plánovaná hodnota:    15,00 

Datum plánované hodnoty:  30.06.2012 

Komentář:  metodici-konzultanti - absolvují seminář - 

lektorské dovednosti při práci s dospělými 

účastníci pilotního ověření 

 

Název indikátoru:   Počet úspěšně podpořených osob - ženy 

Měrná jednotka:    Počet osob 



 

 

Plánovaná hodnota:    15,00 

Datum plánované hodnoty:  30.06.2012 

Komentář:  metodici-konzultanti - absolvují seminář - 

lektorské dovednosti při práci s dospělými 

účastníci pilotního ověření 

 

Název indikátoru:    Počet vytvoř./inov. produktů - žáci se spec. potř. 

Měrná jednotka:    produkt 

Plánovaná hodnota:    0,00 

Datum plánované hodnoty:  29.06.2012 

Komentář:    není 

 


