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ANOTACE 

 

Bakalářská práce „Návrh projektové ţádosti o dotaci z ESF na vzdělávání ve firmě“ se 

profiluje jako návod sepsání projektové ţádosti pro české společnosti. Hlavním cílem práce je 

vytvořit projektovou ţádost, která bude splňovat veškeré poţadavky hodnotící komise a bude 

mít vysoký potenciál úspěšnosti. Záměrem projektové ţádosti je získat dotaci z ESF na 

vzdělávání zaměstnanců. 

 

 

Klíčová slova: projektová ţádost, vzdělávání, zaměstnanci 

 

SUMMARY 

Bachelor thesis "Design of project applications for grants from the ESF for training in 

company" is profiled as a guide for writing project applications for czechcompanies. The 

main goal is to create a project application that fulfill all requirements of the evaluation 

committee and will have a high potential for success. The aim of the project application is to 

obtain a grant from the ESF for training of employees. 
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OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná 

s.r.o. – Společnost s ručením omezeným 
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FP – Finanční pracovník 
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NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

VŘ – Výběrové řízení 

VP – Veřejná podpora



Jakub Filip: Návrh projektové žádosti o dotaci z ESF na vzdělávání ve firmě 

1 
2013 

1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání pomocí dotací 

z Evropského sociálního fondu (ESF) pro Českou republiku. Je obecně známo, ţe Česká 

republika ani zdaleka naplno nevyuţívá moţnosti, které Evropský sociální fond nabízí a nejen 

úspěšnost podaných ţádostí, ale i celkový počet podaných ţádosti je přinejmenším 

nelichotivý. Toto je tedy první důvod, proč jsem svou bakalářskou práci jako takovou pojal 

formou praktického návodu pro potencionální ţadatele o dotaci z Evropského sociálního 

fondu. 

O Evropské strukturální fondy jsem se začal zajímat během mé 2-leté pracovní stáţe. 

V současné době jsem jiţ zaměstnancem společnosti na plný úvazek na pozici Junior Project 

Managera. Z mé pozice mohu nyní vidět praktickou část realizace projektů. Co ale vidím 

především, jsou lidé, firmy, různé organizace a vlastně celou českou společnost, které se 

v mnoha ohledech díky těmto dotacím navýšila ţivotní úroveň. Podle mého názoru česká 

společnost ale více vnímá negativní vlivy EU, které jsou denně prezentovány médii. Toto je 

tedy druhý důvod, proč sem se rozhodl napsat svou bakalářskou práci touto formou.  

Cílem mé bakalářské práce bude sestavení projektové ţádosti o dotaci z ESF na vzdělávání ve 

firmě. K sepsání projektové ţádosti nejprve vytvořím firmu, která bude profilově a 

legislativně vyhovovat podmínkám stanoveným pro podávání ţádosti. Dalším krokem bude 

popis dané společnosti, její situace a podmínky v jakých provozuje svou činnost. Finálním 

krokem pak bude vytvoření projektové ţádosti. Chtěl bych, aby má práce dala impulz 

společnostem a organizacím, které uvaţovaly o moţnosti, ţe by sepsaly projektovou ţádost o 

dotaci z EU, ale nakonec od této myšlenky upustily, protoţe se jim zdál tento proces příliš 

sloţitý. Navýšením počtu úspěšných ţádostí a následných realizovaných projektů se moţná i 

ti lidé, kteří se o tuto problematiku zajímají jen povrchně, pozastaví nad tím, co všechno nám 

uţ EU jako taková nejen vzala, ale hlavně dala. 

V první části své práce jsem se zaměřil na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, ze 

kterého je moţno získat dotace na firemní vzdělávání zaměstnanců. V druhé části je 

představena fiktivní společnost a její potřeby na vzdělávání svých zaměstnanců pro zajištění 

větší konkurenceschopnosti na trhu. Třetí a nejrozsáhlejší část je věnována samotné 

projektové ţádosti se všemi údaji nutnými k úspěšnému schválení dotace, které se vyskytují 

v textu, tabulkách a v přílohách. 



Jakub Filip: Návrh projektové žádosti o dotaci z ESF na vzdělávání ve firmě 

2 
2013 

2. Charakteristika vybrané firmy 

Dobrý rozvoz vzniklo jako s.r.o. v dubnu 2012 transformací z OSVČ po 2-leté historii. 

Zabývá se výrobou a rozvozem nadstandardního rychlého občerstvení. Společnost 

zaměstnává většinou mladé, nekvalifikované a na trhu práce těţko umístitelné lidi (i 

z projektu OP LZZ, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce). 

Do budoucna plánuje společnost větší pokrytí Ostravy svými sluţbami s vlastním kamenným 

obchodem z důvodu vzrůstající poptávky ze strany klientů. Z toho důvodu chce společnost 

Dobrý rozvoz s.r.o. v rámci tohoto projektu zavést výrobní a kontrolní standardy pro dodrţení 

kvality a minimalizaci nákladů. 

Společnost Dobrý rozvoz s.r.o. vyrábí a rozváţí rychlé občerstvení, připravuje rauty, cateringy 

a dodává do kaváren. Zákazníky jsou především lidé, kteří pracují v kancelářích a dbají o své 

zdraví i chuťové buňky. Dobrý rozvoz s.r.o. tak zde je pro všechny, kdo milují dobré jídlo a 

nemají zrovna čas či chuť opouštět své pracoviště do oblíbené restaurace. Firma se snaţí 

připravovat jen ty nejchutnější a nejzdravější pokrmy z kvalitních surovin, protoţe takový 

moţnost prozatím v Ostravě chyběla. 

Suroviny a spokojenost zákazníků je pro Dobrý rozvoz s.r.o. to, na čem společnosti nejvíce 

záleţí. Proto věnuje zvláštní pozornost výběru surovin. Cílem společnosti je, aby lidé 

zapomněli na jídla z prášku, zvýrazňovače chuti, sterilovanou zeleninu, vysušená masa, 

mastnoty a další neduhy obvyklého rychlého stravování a jedli zdravě a chutně. 

V rekapitulaci lze uvést, ţe společnost Dobrý rozvoz s.r.o. je mladá, progresivní firma 

s příznivým vlivem pro společnost. 

Zaměstnanecká struktura: 

Systém přijímání pracovníků a odměňování vychází z vnitřních předpisů a popisu konkrétního 

pracovního místa. Zohledňují se pracovní zkušenosti vzdělání pro příslušnou pozici bez 

ohledu na pohlaví, náboţenství, věk, národnost nebo původ. Zaměstnanecká struktura 

společnosti je shrnuta v tabulce č. 1. a grafu č. 1. 

Tabulka 1: Zaměstnanecká struktura dle pohlaví 

 Počet osob % 

Ţeny 7 58,3% 

Muţi 5 41,7% 

Celkem 12 100% 
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Graf 1: Zaměstnanecká struktura dle pohlaví: 

 

Společnost se však snaţí zaměstnávat i osoby těţko umístitelné na trhu práce bez vzdělání a 

pracovních zkušeností. (i z OP LZZ). Napomáhá tak ke sníţení nezaměstnanosti v regionu a 

nekvalifikovaných osobám k získání tolik potřebné praxe. Při případné změně zaměstnání 

budou tyto osoby kvalifikovány prací v Dobrý rozvoz s.r.o. a OP LZZ vzděláváním. 

Tabulka 2: Zaměstnanecká struktura dle věku 

 Počet osob % 

Do 25 let 7 58,3% 

26 – 49 let 4 33,3% 

Nad 50 let 1 8,3% 

Celkem 12 100% 

Graf 2: Zaměstnanecká struktura dle věku 

 

Zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

V současné době jiţ společnost Dobrý rozvoz, s.r.o. nestíhá uspokojit poptávku po svých 

sluţbách. Hlavní prioritou pro společnost bude v blízké době otevření vlastního kamenného 

obchodu a provozovny. Z tohoto důvodu je potřeba zaměstnance dostatečně proškolit, aby 

zvládli udrţet výrobní a kvalitativní standardy při minimalizaci provozních nákladů. 

58% 
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V rámci hodnotících a motivační pohovorů, které vede samotný majitel společnosti, byly 

zjištěny konkrétní poţadavky zaměstnanců na okruhy školení, které se staly spolu 

s předloţenými návrhy majitele základem pro vytvoření vzdělávacího plánu. 

Velmi frekventovaným poţadavkem ze strany zaměstnanců je vzdělávání v oblasti pochopení 

trhu s nezávadnou stravou, dodrţování kvality, hygieny na pracovišti a logistiky. Právě kvalita 

produktů společnosti je to, co ji dělá specifickou na trhu a přináší čím dál více zákazníků. 

Zaměstnanci jsou si toho vědomi, a proto se chtějí v této oblasti dále rozvíjet. 

Odborné další vzdělávání musí probíhat v souladu přání zaměstnanců a strategických cílů 

společnosti. Jednotlivá školení tak budou přinášet prospěch podniku i zaměstnancům a vést 

tak k ještě větší prosperitě podniku. Těchto cílů chce společnost dosáhnout tak, ţe se při 

stanovení dalších vzdělávacích potřeb vzaly v úvahu všechny tyto faktory: 

 Zaměstnanci; 

 Strategie společnosti; 

 Povinnosti, úkoly a činnost zaměstnanců; 

Na základě zjištění o potřebách dalšího vzdělávání ze strany zaměstnanců získané při 

motivační a hodnotících pohovorech, nutnosti vzdělávat zaměstnance pro konkrétní úkoly 

v souvislosti s expandováním společnosti byly vybrány dva tématické okruhy, 10 odborných 

školení a 2 obecné školení pro 3 cílové skupiny. 

Odborná školení jsou následující: 

1. Logistika rozvozového rychlého občerstvení – plánování rozvozů, ekonomika 

rozvozu, zásobování; 

2. Hygiena rozvozu potravin; 

3. Správná prezentace sluţeb fast food; 

4. Nakládání s chemikáliemi v potravinářství, hygiena výroby potravin; 

5. Technologické procesy úpravy syrových surovin (teploty, trvanlivosti, ochucování a 

balení); 

6. Řízení a dodrţování kvality výroby fast food; 

7. Specifika rozvozového stravování ve vztahu k zákazníkům; 

8. Skladové hospodářství v gastro výrobě; 

9. Plánování výroby rychlého občerstvení, efektivní výroba potravin; 

10. Trendy ve zdravém stravování – tvorba nových produktových řad; 
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Obecná školení jsou: 

1. Účetní minimum; 

2. MS Excel – základní kurz; 
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3. Vzdělávací programy ESF 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na sniţování nezaměstnanosti 

prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování 

sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a 

mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadá mezi vícecílové tematické 

operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech 

aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných sluţeb a mezinárodní 

spolupráce téţ z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Kaţdý operační program je 

rozdělen podle svého zaměření, cílové skupiny apod. do tzv. prioritních os. Pro cíl mé práce a 

sestavení projektu na vzdělávání ve firmě je vhodná právě prioritní osa Adaptabilita. 

Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,88 mld. €, coţ činí přibliţně 7 % veškerých 

prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů je 

financování programu navýšeno o dalších 0,33 mld. €. 

Tento projekt bude ţádat o dotaci v rámci Prioritní osy 1 Adaptabilita. Operace (projekty) 

podporované v rámci této prioritní osy přispívají k naplňování prvního specifického cíle OP 

LZZ. Prioritní osa je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory 

investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných 

znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů a rozšiřování moţností pro 

uplatňování pruţnějších forem zaměstnávání a zavádění moderních forem systémů řízení a 

rozvoje lidských zdrojů. Prioritní osa rovněţ podporuje rozvoj specifických sluţeb v oblasti 

zaměstnanosti, odborné přípravy a podpory zaměstnanců v souvislosti s restrukturalizací 

podniků a odvětví. Podporovány jsou také vzdělávací moduly a zohledňována i návaznost na 

počáteční vzdělávání. V neposlední řadě je posilován systém hodnocení a řízení lidských 

zdrojů a rovněţ je podporováno vytváření podmínek, struktur a procesů pro uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém18, 

tedy kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání či neformálního učení. 

Dále jsou v rámci Prioritní osy 1 podporovány intervence zaměřené na zvyšování dostupnosti 

a kvality nabídky dalšího vzdělávání, a to podporou vzdělávacích a výcvikových programů 

pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo s ohledem na potřeby trhu práce a znalostní společnosti. 

Vedle podpory vzdělávání jsou podporovány i programy zaměřené na uplatňování pruţných 
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forem organizace práce. Podpora pruţných forem organizace práce přispěje ke sladění potřeb 

a moţností zaměstnavatele a jeho zaměstnanců a uplatňování těchto forem je nedílnou 

součástí modernizace trhu práce.  
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4. Návrh projektové žádosti 

V této kapitole stručně představím celou projektovou ţádost a všechny její povinné součásti. 

Kostru projektové ţádosti tvoří tyto body: 

 Identifikace operačního programu, výzvy a projektu; 

 Stručný obsah projektu; 

 Charakteristiku ţadatele; 

 Výpis realizačního týmu; 

 Popis projektu – cíle, inovativnost, zdůvodnění; 

 Popis aktivit; 

 Harmonogram realizace; 

 Rozpočet projektu; 

 Finanční plán; 

 Seznam hodnotících indikátorů; 

4.1 Identifikace operačního programu, výzvy a projektu 

V těchto informačních blocích se nachází identifikační údaje o vyuţitém Operačním 

programu a projektu jako takovém. Pomocí prvního bloku lze určit, do jakého Operačního 

programu podaná ţádost spadá. Další členění pak tvoří název prioritní osy a název konkrétní 

oblasti podpory.  V druhém informačním bloku se nachází název projektu v českém i 

anglickém jazyce a doba jeho trvání. Oba identifikační bloky se nacházejí v přílohách. 

Firma Dobrý rozvoz, s.r.o. se zabývá výrobou a rozvozem nadstandardně kvalitního rychlého 

občerstvení po Ostravě. Za svou 2-letou historii si stačila vybudovat stabilní klientelu, které 

záleţí na tom, co jí. Tato firma je tvořena ze zaměstnanců-nadšenců, kteří svou práci "dělají 

srdcem". Většina z nich jsou mladí, nevystudovaní a nekvalifikovaní lidé. Společnost si 

uvědomuje, ţe pro růst firmy je potřeba zavést a zkvalitnit všechny aktivity, které se v rámci 

výroby a rozvozu jídla uskutečňují. Toho můţe dosáhnout pouze zvýšením kvalifikace všech 

svých zaměstnanců. Obsahem tohoto projektu je soubor odborných i obecných kurzů (celkem 

12;10 odborných a 2 obecné), které zajistí potřebné kvalifikace pro všech 12 firemních 

zaměstnanců (3 THP, 4 výrobci rychlého občerstvení a 5 rozvozců/obchodníků). Výstupem 

bude efektivněji fungující podnik a výrobky na profesionální úrovni (moţnost rozšíření 

klientely), coţ zvýší konkurenceschopnost této firmy a stabilitu pracovních pozic jejich 

zaměstnanců. Těm se zvýšením kvalifikace zlepší postavení na trhu práce v případě ztráty 

zaměstnání. Další informace o projektu a ţadateli se nachází v tabulce č. 3níţe. 
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Tabulka 3: Identifikace žadatele 

Projekt počítá s výběrovým řízením: Ano 

Projekt vychází z IPRM: Ne 

Projekt má partnera: Ne 

Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 

3 účetní období: 

Ano 

Název ţadatele: Dobrý rozvoz, s.r.o. 

Právní forma: Společnost s r.o. 

IČ 11223344 

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ano 

Typ ţadatele: Zaměstnavatelé 

Má ţadatel datovou schránku: Ne 

Číslo datové schránky: - 

Je ţadatel MSP Ano 

 

4.2 Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti projektu 

Dobrý rozvoz, s.r.o. vznikla transformací z OSVČ (po dvouletém působení na trhu) 

27.4.2012. Zabývá se výrobou a rozvozem nadstandardně kvalitního rychlého občerstvení po 

Ostravě a dále se zajištěním občerstvení na společenských akcích (rauty, večírky, oslavy, 

podnikové akce, atd.) a dodávkami dalším prodejcům (kavárny, obchody). V dnešní době má 

Dobrý rozvoz, s.r.o. vybudováno dobré jméno u svých zákazníků jako dodavatel se stabilní 

kvalitou svých výrobků díky pouţívání pouze čerstvých a výběrových surovin, jehoţ pokrmy 

jsou pečlivě vytvořeny dle světových trendů. Dobrý rozvoz, s.r.o. má zkušenosti (i přenesené 

z OSVČ minulosti) s realizací projektů OP LZZ. Společnost byla příjemcem podpory oblasti 

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Touto firmou prošli 3 lidé, z nichţ 1 

zde zůstal i po skončení projektu (ostatní se neosvědčili) na pozici Vedoucí výroby. Nyní má 

Dobrý rozvoz, s.r.o. schválenou další podporu ze stejného programu (viz. kapitola4.12 

Veřejná podpora/podpora de minimis). V oblasti RLZ má společnost zkušenosti obecného 

charakteru - při přijímání nových zaměstnanců spolupracuje s úřadem práce, školí 

zaměstnance v zákonem předepsaných předpisech, provádí motivační pohovory - 

nadstandardem je zvýšená péče o nové zaměstnance a jejich pracovního zaškolování z důvodu 

jejich charakteristiky "těţko umístitelní na trhu práce". Další nezanedbatelnou zkušenost v 

oblasti zaměření projektu je zkušenost, kterou nese jednatel společnosti. Dlouhodobě se 

věnuje získávání dotačních podpor pro klienty, působil v několika realizačních týmech a je 
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obeznámen s problematikou ESF. Informační blok o statutárních zástupcích společnosti se 

nachází v příloze Statutární zástupci [ 3]. 

4.3 Realizační tým 

Realizační tým projektu tvoří 3 osoby. Identifikační bloky s informacemi o formě úvazku a 

odměňování jednotlivých členů projektového týmu se nachází v příloze Realizační tým [4] v 

kapitole příloh. Těmito osobami jsou: 

 Manaţer projektu; 

 Finanční pracovník projektu; 

 Genderový specialista. 

 

Popis pozic v projektu: 

Manaţer projektu (MP) bude dohlíţet na úspěšnou realizaci projektu i za realizaci samotnou. 

Kontroluje práci realizačního týmu a získává výstupy jeho práce pro kompletaci 

monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu, za které je MP také zodpovědný. MP je také 

zodpovědný za zajištění zastupitelnosti členů realizačního týmu. Dohled nad úspěšnou 

realizací zahrnuje přípravu a uskutečnění výběrového řízení projektu, dohled nad plněním 

harmonogramu, prevence rizik, zjišťování zpětné vazby od školených zaměstnanců a další 

aktivity, kterými bude zabráněno nesplnění závazných ukazatelů projektu. Realizace zahrnuje 

komunikaci s dodavatelem/i školení, zajištění školicích prostor a jejich vybavení, přípravu 

dokumentů (prezenční listiny, monitorovací zprávy, ţádosti o platbu atd.), komunikaci s 

cílovou skupinou a její koordinaci. Z rozpočtu bude MP zakoupen notebook, MS Office a 

multifunkční tiskárna. Dále mzda MP na základě DPČ. 

Finanční pracovník projektu (FP) se postará o správné výkaznictví projektu a dohled nad 

čerpáním rozpočtu. Bude zajišťovat evidenci potřebných dokladů a jejich zpracování do 

formy potřebné pro monitorovací zprávy a ţádosti o platbu. Také připraví podklady pro 

závěrečnou kontrolu projektu. Bude mít na starosti také všechny finanční toky projektu. 

Funkci FP bude vykonávat na základě DPČ manaţerka obchodu pro své zkušenosti s 

finančním řízením a vykazováním. Z rozpočtu bude FP proplacena mzda. 

Genderový specialista (GS) bude v projektu vykonávat klíčovou aktivitu č. 2 Rovné 

příleţitosti ţen a muţů. Bude mít za úkol rozšířit své znalosti v této problematice, předat tyto 
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vědomosti vedení firmy a pomoci důleţité aspekty této problematiky zakomponovat do 

interních dokumentů, a tím také do vnitropodnikové kultury. GS provede podrobnější rozbor 

naplňování principů RP ve firmě a na základě svých znalostí a zkušeností navrhne opatření, 

která pomůţe ve společnosti Dobrý rozvoz, s.r.o. realizovat. Z rozpočtu projektu bude GS 

proplacena mzda dle DPČ. 

 

4.4 Popis projektu 

Tato kapitola představuje hlavní cíle, kterých chce projekt dosáhnout, inovativnost tohoto 

projektu pro společnost Dobrý rozvoz s.r.o. a samotné odůvodnění potřebnosti projektu. Pro 

objektivní pohled na projekt jsou zde uvedeny i rizika, která mohou ohrozit realizaci projektu. 

4.4.1 Charakteristika hlavních cílů projektu: 

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvyšování kvalifikace a uplatnitelnosti zaměstnanců 

Dobrý rozvoz, s.r.o. na trhu práce prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí, 

dovedností a kompetencí. To zajistí poskytování kvalitnějších sluţeb a upevní se postavení 

zaměstnanců v této firmě i její postavení na trhu. Cíle se dosáhne osobní účastí zaměstnanců 

na školeních. Ve 12 kurzech se odborně proškolí 12 zaměstnanců společnosti (aktivity č. 3-5). 

Kurzy zajistí odborné znalosti v oblastech chápání trhu se zdravým stravováním, efektivního a 

hygienického provozu výroby a rozváţení rychlého občerstvení, technologií zpracovávání 

surovin, dodrţování kvality, ale také v administrativních činnostech. Jednou z hlavních 

podmínek akceptovatelnosti všech projektů je zajištění problematiky rovných příleţitostí ţen 

a muţů ve společnosti. Tato problematika bude zajištěna samotnou klíčovou aktivitou „Rovné 

příleţitosti ţen a muţů“. Všechny aktivity projektu se budou realizovat v sídle Dobrý rozvoz, 

s.r.o. na adrese Horní 14, 703 00 Ostrava Hrabůvka. Veřejné kurzy budou probíhat u 

dodavatele těchto kurzů ve městě Ostrava. Tabulkový souhrn dopadu a místa realizace se 

nachází v příloze Dopady a místa realizace [5] 

 

4.4.2 Zdůvodnění potřebnosti projektu: 

Projekt je pro tuto firmu a její zaměstnance potřebný z několika důvodů: 

 

 Zaměstnanci - Zaměstnanci jsou z velké části mladí, nekvalifikovaní, bez zkušeností a 

pracovní praxe. V této firmě však dostali moţnost se realizovat. Někteří přišli do společnosti z 

projektu OP LZZ (oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce) 
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jako těţko umístitelní na trhu práce. Pro tuto cílovou skupinu jsou vzdělávání a praxe velmi 

potřebné pro získání kvalifikace, kterou vyuţijí ve firmě Dobrý rozvoz, s.r.o. pro upevnění 

pracovního místa, moţnosti pracovního růstu nebo na trhu práce.  

 

 Dobrý rozvoz, s.r.o. - Společnost se zabývá výrobou a rozvozem rychlého občerstvení, které 

se svou kvalitou i sloţením vymyká ostravskému standardu. Stravovací návyky v Ostravě jsou 

stále na neuspokojivé úrovni a je obtíţné překonávat zaryté stravovací (mnohdy nezdravé) 

stereotypy. Na druhé straně je důleţité bezchybně plnit náročné poţadavky stávajících 

zákazníků, kteří ctí pravidla zdravého ţivotního stylu (to na nás klade zvýšené nároky na 

kvalitu). Proto je potřeba kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pochopí potřeby našeho trţního 

segmentu a budou umět perfektně uspokojovat jeho potřeby. Dále je za krátkou dobu 

existence této firmy velkým nedostatkem neexistence kvalifikovaného přístupu k efektivitě 

výroby, logistiky a skladového hospodářství. Navrţeným plánem vzdělávání chce Dobrý 

rozvoz, s.r.o. dosáhnout zprofesionalizování poskytovaných sluţeb a tím uspokojit i ty 

nejnáročnější zákazníky. Zároveň s efektivnějším provozem se zvýší výrobní kapacita a tím 

také počet zákazníků. 

 

Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu: 

Jako rizika, která by mohla ohrozit úspěšnou realizaci projektu, jsou povaţovány tyto: 

 Práce neschopný projektový tým - Členové realizačního týmu budou vzájemně 

informováni na projektových poradách o svých aktivitách. V rámci realizačního týmu 

budou tedy vzájemně zastupitelní. 

 Výběr nevhodného dodavatele vzdělávání – Toto riziko bude předem ošetřeno 

výběrovým řízením a referencemi přihlášených společností a v průběhu projektu 

zpětnou vazbou od účastníků školení. V případě zjištění nekvalitního školení či 

rozporů s podmínkami výběrového řízení bude poţadována náprava nebo změna 

dodavatele. 

 Nedodrţení závazných cílů a harmonogramu - Důvodem mohou být vnitrofiremní 

aktivity či absence účastníků. Tomu se bude předcházet včasným plánováním či 

změnou harmonogramu. 

 Finanční riziko – Průběţně se budou sledovat veškeré finanční operace a cash-flow 

projektu a firma bude mít připravenu finanční rezervu. 

 Neovlivnitelná a nepředvídatelná rizika - Na tato rizika, pokud nastanou, se dá 

připravit pouze částečně (pojištěním) nebo pouze reagovat na vzniklou situaci. Vznik 

takového rizika by však přímo ohrozil realizaci projektu (ţivelné, ekonomické, 
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společenské změny velkého rozsahu). Pravděpodobnost takového rizika je ale 

minimální.  

 

Všem rizikům se bude předcházet dobře navrţeným projektovým záměrem, včasným 

plánováním harmonogramu a komunikací se všemi zúčastněnými subjekty. Zárukou bude také 

zkušený projektový tým. Předcházení rizikům je náplní práce Manaţera projektu. Po zváţení 

výše uvedených rizik a navrţených nápravných opatření se dá konstatovat, ţe 

pravděpodobnost ohroţení projektu těmito riziky je minimální. 

 

4.4.3 Inovativnost projektu: 

Tento projekt je pro firmu Dobrý rozvoz, s.r.o. inovativní celým svým obsahem. Její 

zaměstnanci byli prozatím proškoleni pouze v zákonem daných předpisech. Předkládaný 

projekt obsahuje široké spektrum odborných školení, která jsou nutná pro jejich profesní růst 

a s ním i růst konkurenceschopnosti této firmy. Inovativní je tedy komplexnost i obsah tohoto 

plánu odborného vzdělávání. Je očekáván inovativní přístup dodavatelů školení - interaktivní 

formy výuky a nové trendy v oboru. Další bodem je inovativnost v přeneseném výstupu 

projektu - jedná se o výrobu a nabízení samotných produktů této firmy, které jsou kvalitou a 

svým sloţením pro ostravský region netypické. Realizace projektu zapříčiní lepší schopnost 

firmy vyhovět náročným klientům, kteří dbají o svou ţivotosprávu, a také zacílit na cílové 

skupiny, které s těmito produkty nemají zatím zkušenost. Po proškolení zaměstnanců bude 

firma schopna těmito produkty lépe uspokojovat své zákazníky. 

 

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: 

Pokud chce být Dobrý rozvoz, s.r.o. úspěšný na trhu se svými sluţbami, bude nadále dbát na 

zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců i po skončení projektu. Realizací předkládaného 

projektu získá zkušenosti a podněty, které mu pomohou k sestavení kaţdoročního 

vzdělávacího plánu. Tím bude zaručena udrţitelnost aktivit projektu. Další záruka 

udrţitelnosti je v samotných zaměstnancích, kteří jsou i cílovou skupinou projektu. Tito 

zaměstnanci budou nositeli nově nabytých znalostí a dovedností, které vyuţijí při výkonu 

svých pracovních povinností. Tyto budou také přenášet na nové zaměstnance. Také 

zakomponování principů rovných příleţitostí do interních dokumentů (a tím potaţmo do 

firemní kultury) zaručí udrţitelnost předkládaného projektu. Zároveň zkušenost projektového 
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týmu bude moţno vyuţít pro případné další vyuţití zdrojů ESF. Udrţitelnost bude zajištěna i 

vyuţíváním uchovaných vzdělávacích materiálů. 

 

4.5 Klíčové aktivity 

V následující podkapitole jsem rozepsal jednotlivé klíčové aktivity, které se budou v rámci 

projektu provádět. Celkem je v projektu 5 klíčových aktivit, které zaručí jeho úspěšné 

zrealizování a prospěch zaměstnancům i společnosti Dobrý rozvoz s.r.o. 

Klíčová aktivita č. 01 – Řízení projektu 

Aktivita Řízení projektu je po celou dobu realizace a je nezbytná pro zajištění úspěšné 

realizace předkládaného projektu. Na této aktivitě se podílí projektový tým, sloţený z 

firemních zaměstnanců: Manaţer projektu (MP), Finanční pracovník projektu (FP) a 

Koordinátor projektu (KP). V rámci této aktivity bude provedeno výběrové řízení, zajištění a 

organizace školení (komunikace s dodavatelem/li, cílovou skupinou, zajištění a vybavení 

školicích prostor), zajištění, kontrola a kompletace všech podkladů pro monitorovací zprávy, 

zajištění finanční stránky projektu a dodrţení (nebo případné úpravy) harmonogramu. 

Projektový tým je řízen MP, který kontroluje a koordinuje FP a KP. Další činností je podávání 

monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu. Projektový tým také zajistí průběţnou kontrolu 

průběhu projektu, povinnou publicitu a případnou komunikaci s administrátorem výzvy, na 

kterou reaguje tato ţádost. 

 

Výstupy: nakoupené vybavení, výkazy mezd projektového týmu, monitorovací zprávy, 

ţádosti o platbu, aktualizovaný harmonogram, publicita. 

 

Z rozpočtu bude pro Manaţera projektu zakoupen notebook (13 000,-), MS Office (4 000,-) a 

multifunkční zařízení (7 000,-). Všechny ceny v projektu jsou uvedeny díky průzkumu trhu a 

jsou uvedeny bez DPH. Souhrn rozpočtu této klíčové aktivity se nachází v tabulce č. 4. a 5. 

níţe. 
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Tabulka 4: Mzdové náklady projektu 

Pozice Celkem Sazba za měsíc / hodinu Měsíců / hodin Úvazek 

Manaţer projektu 516 000,- 43 000,- 24 měsíců 0,5 

Finanční pracovník projektu 91 200,- 38 000,- 24 měsíců 0,1 

Koordinátor projektu 208 080,- 255,- 816 hodin DPČ 

 

Tabulka 5: Další náklady aktivity 1 

Nepřímé náklady 113 878,80,- 

Vybavení pro realizaci školení (datový projektor a promítací plátno) 16 600,- 

Celkové náklady na vedení projektu 320 098,80,- 

 

Klíčová aktivita č. 02 – Rovné příležitosti žen a mužů 

Aktivitu bude mít na starost Genderový specialista (GS). Funkci GS bude vykonávat osoba se 

zkušenostmi s problematikou jak Rovných příleţitostí (RP), tak s podmínkami ESF. GS si v 

průběhu projektu rozšíří znalosti o problematice RP pomocí dostupné literatury, internetu či 

návštěvou seminářů na toto téma. Tyto znalosti pak implementuje do interních řádů a proškolí 

vedení firmy (i s externí mzdovou účetní, která nám připravuje pracovní smlouvy) v 

problematice RP. Celkově pak tyto aktivity přispějí k upevnění firemní kultury. Pozitivní 

dopady pak bude společnost prezentovat na svých webových stránkách, Facebooku i akcích, 

které pořádáme ve spolupráci s dalšími subjekty, které jsou prosociálně zaměřené. 

Výstupy: interní řády upravené o problematiku RP 

Nákladem na tuto aktivitu bude mzda pro GS, která bude činit 18 900,- Tato částka je 

vygenerována odpracováním 70 hodin se sazbou 270,- na hodinu. GS bude v projektu 

zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti.  

Aktivita bude probíhat od května 2013 do dubna 2014. 
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Klíčová aktivita č. 03 – Školení rozvozců/obchodníků 

Školení pro rozvozce a obchodníky, která jsou obsahem této aktivity, budou probíhat přímo 

v provozovně společnosti (sídle Dobrý rozvoz, s.r.o.). Témata školení byla zvolena přímo na 

míru potřebám rozvozců a obchodníků (někdy se tyto funkce překrývají). Těmito školeními je 

potřeba dosáhnout co nejefektivnějších rozvozů a zásobování (správná logistika), dodrţování 

pravidel rozvozu potravin tak, aby tyto byly dovezeny zákazníkovi v poţadované kvalitě a 

stavu (teplota, sloţení, hygienické předpisy) a porozumění sortimentu kvalitního rozvozového 

jídla v souvislosti se zákazníkovými potřebami (protoţe zákazníci společnosti Dobrý rozvoz 

s.r.o. jsou nároční na kvalitu poskytovaných sluţeb). Těchto školení se zúčastní 5 

rozvozců/obchodníků a provozní (celkem 6 osob). Úspěšně podpořených osob v této aktivitě 

bude 16. 3 kurzy budou probíhat celkem 4 dny (1 2denní a 2 1denní). 

Odborná školení této aktivity: 

1. Logistika rozvozového rychlého občerstvení - plánování rozvozů, ekonomika rozvozu, 

zásobování skladu. Tento kurz je dvoudenní a zúčastní se jej všech 6 osob, které budou tvořit 

1 vzdělávací skupinu. 

2. Hygiena rozvozu potravin. Obsahem budou zásady hygienických předpisů u rozvozu 

rychlého občerstvení a sledování důleţitých lhůt. Tento kurz bude trvat 1 den a absolvuje ho 1 

skupina o 6 osobách. 

3. Správná prezentace sluţeb fast food. Cílová skupina se dozví o potřebách klientů a 

především jakým způsobem je vhodně uspokojovat, jak řešit nedorozumění tak, aby to 

nepoškodilo firmu. Z obchodního hlediska se naučí přednosti kvalitních výrobků tak, aby je 

mohli nabízet dalším prodejcům. Tento kurz bude rovněţ trvat 1 den a absolvuje ho 1 skupina 

o 6 osobách. 

Cena všech kurzů je 21 000,- za den. Celkové náklady na tuto aktivitu činí 105 360,-. Tato 

částka je rozdělena na dvě části. První část (84 000,-) bude vyuţita pro uhrazení 4 školících 

dní po 21 000,-. Zbylá část (21 360,-) bude vyuţita jako mzdové příspěvky.  

Aktivita bude realizována v květnu aţ srpnu 2013 v době menší poptávky po sluţbách Dobrý 

rozvoz s.r.o. 
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Klíčová aktivita č. 04 – Školení pracovníků ve výrobě rychlého občerstvení 

Kurzy této aktivity budou probíhat od září 2013 do března 2014 v sídle společnosti Dobrý 

rozvoz, s.r.o. Cílovou skupinou jsou pracovníci ve výrobě rychlého občerstvení (4 + 1 

vedoucí výroby) a 1 provozní. Celkem toto školení absolvuje 6 osob. Tato cílová skupina 

získá odborné znalosti o správné úpravě všech námi pouţívaných surovin (technologické 

postupy, zajišťující co nejchutnější, nejzdravější a nezávadné výstupy), dodrţování 

pracovních postupů (jednotná kvalita, standardizované výstupy, dodrţování hygienických 

předpisů), a také o trhu, na který cílíme (skupina náročných klientů, kteří dbají o co nejvyšší 

kvalitu stravování). Počítáme s tím, ţe ve dny, kdy budou probíhat školení, budeme mít 

omezený provoz (objednávky od 15h). Půjde o dny, kdy se obvykle objednává méně (úterý, 

středa). Všechny 4 kurzy jsou dvoudenní (zaberou 8 dní školení) a zúčastní se jich všech 6 

osob zmíněných výše (vţdy budou tvořit 1 vzdělávací skupinu). Úspěšných absolventů 

počítáme 22. 

Odborná školení této aktivity jsou: 

1. Nakládání s chemikáliemi v potravinářství a hygiena výroby potravin; 

2. Technologické procesy úpravy syrových surovin. Školení dá cílové skupině odborné 

znalosti o správné, efektivní a efektní úpravě surovin, které pouţíváme. Naučí se pouţívat 

správné teploty, trvanlivosti, ochucování, balení, řezání, uchovávání, a další. 

3. Řízení a dodrţování kvality výroby fast food; 

4. Specifika rozvozového stravování ve vztahu k zákazníkům; 

Ceny všech kurzů jsou 24 000,-/den. Celkové náklady na tuto aktivitu činí 234 720,-. Tato 

částka je rozdělena na dvě části. První část (192 000,-) bude vyuţita pro uhrazení 8 školících 

dní po 24 000,-. Zbylá část (42 720,-) bude vyuţita jako mzdové příspěvky.  

Ceny jsou bez DPH a zjištěné průzkumem cen na internetu. 
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Klíčová aktivita č. 05 – Školení THP – veřejné kurzy 

Vzdělávání, které je obsahem této aktivity, se zúčastní 3 THP - provozní, manaţerka obchodu 

a vedoucí výroby. Aktivita bude probíhat v období květen 2013 aţ prosinec 2013. Cílová 

skupina bude proškolena kurzy, které budou odborného i obecného zaměření. Všech 5 kurzů 

bude veřejných - budou se konat u dodavatele školení na území města Ostravy. Všechny 

kurzy jsou 2 denní. Úspěšně podpořených osob v této aktivitě bude 12. 

Odborná školení této aktivity jsou: 

THP získají odborné znalosti pro řízení efektivního chodu a plánování podstatných aktivit 

společnosti Dobrý rozvoz, s.r.o. 

1. Skladové hospodářství v gastronomické výrobě. Toto školení absolvují všichni 3 THP. 

Cena tohoto kurzu je 4 000,- za osobu. 

2. Plánování výroby rychlého občerstvení, efektivní výroba potravin. Školením získají 

zaměstnanci dovednosti plánovat výrobu v čase a získají také základy v pravidlech štíhlé 

výroby. Díky tomuto školení společnost očekává zefektivnění výroby. Tohoto školení se 

zúčastní opět všichni 3 THP. Cena tohoto kurzu je 7 000,- za osobu. 

3. Trendy ve zdravém stravování - tvorba nových produktových řad. Toto školení bude pouze 

pro vedoucího výroby (tedy 1 osobu). Vedoucí výroby bude na tomto odborném 

gastronomickém kurzu obeznámen s moderními trendy stravování. Díky tomu se zkvalitní 

příprava pokrmů a budou navrţeny nové produktové řady. Cena tohoto kurzu je 10 000,- za 

osobu. 

Obecná školení: 

Vybraní zaměstnanci budou proškoleni v základech dovedností, které jsou nutné pro 

administrativní chod firmy. Jsou to: 

1. Účetní minimum. Kurzu se zúčastní 2 osoby (provozní a manaţerka obchodu). Tito 

zaměstnanci jsou zodpovědní za administrativu a přípravu podkladů pro účetní. Cena tohoto 

školení je 5 000,- za osobu. 

2. MS Excel - základní kurz. Je určen pro 3 osoby (všichni THP). Všichni tito zaměstnanci 

připravují výstupy/reporty, které bude efektivnější připravovat v MS Excel (prozatím tento 

program zvládají neuspokojivě). Cena tohoto kurzu je 4 000,- za osobu. 
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Celkové náklady na tuto aktivitu jsou 86 360,-. Tato částka je rozdělena na dvě části. První 

část (65 000,-) bude vyuţita pro uhrazení školení. Zbylá část (21 360,-) bude vyuţita jako 

mzdové příspěvky.  

Veřejné kurzy této aktivity nebudou předmětem výběrového řízení. Dodavatele vybereme na 

základě průzkumu trhu. 

 

4.6 Cílové skupiny 

Cílová skupina:  Zaměstnanci 

Popis a způsob zapojení cílové skupiny: 

Cílovou skupinou je všech 12 zaměstnanců firmy Dobrý rozvoz, s.r.o. 

Profesně se cílová skupina dělí na: 

1. 3 THP 

a. Provozní: vede celý personál firmy a zodpovídá za zásobování, organizaci 

rozvozu a vztahy s odběrateli. 

b. Manaţerka obchodu: zajišťuje dodávky materiálu a obalů, vytváří podklady 

pro účetnictví a mzdovou evidenci, komunikuje se zákazníky a vyřizuje 

objednávky. Počítá se s ní do funkce v realizačním týmu projektu jako 

Finanční pracovník projektu. 

c. Vedoucí výroby: zodpovídá nejen za plynulý a efektivní chod výroby rychlého 

občerstvení (koordinuje výrobce, sám vyrábí), ale také za kvalitu a úplnost 

objednávek, hygienu provozu a stav skladových zásob. 

2. 5 rozvozců/obchodníků: rozváţejí objednávky a zajišťují nové obchodní příleţitosti 

3. 4 výrobci rychlého občerstvení: starají se o výrobu objednaných zakázek. 

Genderově se cílová skupina dělí na 7 ţen (58,3 %) a 5 muţů, 7 osob ve věku do 25 let (58,3 

%) a 1 osoba nad 50 let. Cílovou skupinu tvoří z velké části mladí, nekvalifikovaní 

zaměstnanci, těţko umístitelní na trhu práce. Působením v této firmě postupně získávají 

kvalifikaci, a tím i konkurenceschopnost na trhu práce. 2 zaměstnanci pocházejí z projektu OP 

LZZ (Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce). Cílová skupina bude do projektu 

zapojena svou účastí na kurzech. Dále byla zapojena do tvorby obsahu vzdělávacích aktivit - 

projekt reaguje na jejich potřeby. Motivací pro účast na aktivitách předkládaného projektu je 
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pro zaměstnance právě zvýšení kvalifikace, díky níţ dojde k upevnění jejich pozic díky 

zvýšené konkurenceschopnosti firmy. Také se zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce v 

případě ztráty zaměstnání. 

 

Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny: 

 

Aktivity projektu vycházejí přímo z potřeb cílové skupiny. Tu tvoří všichni zaměstnanci 

Dobrý rozvoz, s.r.o. a jak jiţ bylo popsáno v kapitole „Charakteristika vybrané společnosti“, 

jsou to z velké části lidé mladí, nekvalifikovaní, bez zkušeností a pracovní praxe. Jejich 

potřebou je získání pracovní praxe a kvalifikace, a tím i konkurenceschopnost na trhu práce. 

Kvalifikovaný zaměstnanec má samozřejmě také předpoklady v jistotě stávajícího pracovního 

místa a moţnost budoucího postupu. Konkrétní vzdělávací potřeby vycházejí z analýzy 

vzdělávacích potřeb, kterou jsem vytvořil v kapitole „Charakteristika vybrané společnosti“ a 

jsou promítnuty do aktivit č. 3-5, které jsou určeny vzdělávacím kurzům cílové skupiny. Tyto 

aktivity jsou tedy navázány na výše popsané potřeby cílové skupiny, protoţe z nich přímo 

vycházejí. 

 

Aktivita č. 1 - Vedení projektu je na potřeby cílové skupiny zaměřena plánováním 

harmonogramu - ten bude přizpůsoben potřebám zaměstnanců.  

 

Aktivita č. 5 - Rovné příleţitosti ţen a muţů - reaguje na potřeby cílové skupiny dobře 

fungující firemní kultury. K té a ke genderové rovnoprávnosti tato aktivita směřuje. 

4.7 Harmonogram realizace, rozpočet, financování a finanční plánprojektu 

Časový harmonogram jednotlivých aktivit v projektu je zobrazen v tabulce č. 6. Z tabulky 

jasně vyplývá, ţe jedinou aktivitou, která poběţí po celou dobu projektu je „Řízení projektu“. 

 

Tabulka 6: Harmonogram realizace 

Rok 
Číslo 

aktivity 
Název aktivity I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2013 01 
Řízení projektu   X X X X X X X X X X 

2013 02 Rovné příleţitosti ţen a 

muţů 
    X X X X X X X X 

2013 03 Školení 

rozvozců/obchodníků 
    X X X X     
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2013 04 
Školení pracovníků ve 

výrobě rychlého 

občerstvení 

        X X X X 

2013 05 Školení THP – veřejné 

kurzy 
    X X X X X X X X 

2014 01 
Řízení projektu X X X X         

2014 02 Rovné příleţitosti ţen a 

muţů 
X X X X         

2014 04 
Školení pracovníků ve 

výrobě rychlého 

občerstvení 

X X X          

4.7.1 Rozpočet projektu: 

Celkové náklady tohoto projektu tvoří částku 746 538,80 Kč. Celková rozpočtová tabulka, 

která se nachází v kapitole příloh, se skládá ze sedmi základních pilířů. Nacházejí se zde 

veškeré finanční prostředky, které budou během projektu vyuţity. Pro lepší transparentnost je 

tato tabulka velmi rozsáhlá a popisuje do detailu všechny náklady, které během realizace 

vzniknou. Náklady na nákup sluţeb představují 341 000,- Kč. Do této kategorie spadají 

veškeré náklady na realizaci školení zaměstnanců externí firmou. Druhou nejvyšší částkou je 

165 620,-. Tento obnos bude slouţit jako rozpočet na mzdy projektového týmu. Další částkou 

přímé podpory v rozpočtu projektu je 85 440,- Kč. Tato částka bude vyuţita k uhrazení ušlých 

mezd zaměstnanců při absolvování zmiňovaných školeních. Nejniţší částkou 40 600,-  

disponuje kategorie „Zařízení a vybavení“, ve které se nachází například nákup MS Office 

atd. 

4.7.2 Zdroje financování a náklady projektu 

V tabulce č. 7 níţe je rozepsána struktura financování projektu. Strukturální fondy EU se na 

tomto projektu budou podílet z 85% a národní veřejné zdroje ze zbylých 15%. Společnost 

nebude vynakládat na tento projekt ţádné soukromé prostředky ani investovat.  

Tabulka 7: Zdroje financování a náklady projektu 

Příspěvek ze strukturálních fondů 634 557,98,- 85% 

Příspěvek z národních veřejných zdrojů 111 980,82,- 15% 

Z toho příspěvek ze státního rozpočtu 111 980,82,- 15% 

Z toho příspěvek z krajských rozpočtů 0,00,- 0% 

Z toho příspěvek z obecního rozpočtu 0,00,- 0% 

Jiné národní veřejné 0,00,- 0% 

Veřejné finanční prostředky celkem 746 538,80,- 100,00% 

 

V další tabulce č. 8 je shrnut finanční plán jednotlivých plateb. Celá dotace bude rozdělena na 

tři části a bude vyplácena vţdy v půlročním intervalu od 1. 5. 2013. 
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Tabulka 8: Finanční plán 

Číslo ţádosti Pořadí ţádosti o 

platbu 

Datum předloţení 

ţádosti o platbu 

Předpokládaná 

poţadovaná částka 

01 1. platba 01.05.2013 149 308,00 

02 2. platba 01.11.2013 298 615,00 

03 3. platba 01.05.2014 298 615,80 

4.8 Hodnoty indikátorů 

V této kapitole se nachází výpis indikátorů, které jsou podmínkou pro získávání průběţných 

plateb. V tomto projektu je monitorovacím indikátorem počet podpořených osob, počet 

podpořených organizací a počet úspěšných absolventů kurzů. 

Kód nár. číselníku:    07.41.00 

Název indikátoru:    Počet podpořených osob – celkem 

Měrná jednotka:    Počet osob 

Výchozí hodnota:    0,00 

Datum dosaţení plánované hodnoty:  12,00 

Datum dosaţení plánované hodnoty:  30.04.2012 

Komentář – popis stanovení cílové hodnoty: 

Podpořeno bude 12 zaměstnanců firmy Dobrý rozvoz, s.r.o. Tito zaměstnanci budou 

podpořeni absolvováním odborných a obecných vzdělávacích kurzů. Toto vzdělávání zajistí 

zaměstnancům zvýšení kvalifikace, čímţ budou pro firmu cennější, tudíţ se jedná o stabilizaci 

pracovního místa a navíc získají lepší konkurenceschopnost na trhu práce v případě, ţe by si 

hledali jiné zaměstnání. 

Kód nár. číselníku:    07.45.00 

Název indikátoru:    Počet podpořených organizací – celkem 

Měrná jednotka:    Počet 

Výchozí hodnota:    0,00 
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Cílová hodnota:    1,00 

Datum dosaţení plánované hodnoty:  30.04.2014 

Komentář – popis stanovení cílové hodnoty: 

Jedinou podpořenou organizací je Dobrý rozvoz, s.r.o. Tato firma bude podpořena formou 

finanční dotace, určené na pokrytí nákladů na odborné a obecné školení svých zaměstnanců. 

Toto školení podpoří jak samotné zaměstnance firmy (zvýšením kvalifikace budou pro firmu 

cennější, tudíţ se jedná o stabilizaci pracovního místa a navíc získají lepší 

konkurenceschopnost na trhu práce v případě, ţe by si hledali jiné zaměstnání) 

Kód nár. číselníku:    07.46.13 

Název indikátoru:    Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem 

Měrná jednotka:    Počet 

Výchozí hodnota:    0,00 

Cílová hodnota:    49,00 

Datum dosaţení plánované hodnoty:  30.04.2014 

Komentář – popis stanovení cílové hodnoty: 

Celkový počet osob, které společnost plánuje kurzy proškolit je 54. plánovaných osob, který 

projde kurzy je 54. Předpokládaná úspěšnost těchto osob by měla být okolo 90%. Celková 

cílová hodnota indikátoru je tedy 49 úspěšných absolventů kurzů (16 v aktivitě 3, 22 v 

aktivitě 4 a 11 osob aktivity 5). 

4.9 Výběrová řízení 

V rámci transparentnosti projektu bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele odborných i 

obecných školení. Detaily tohoto výběrového řízení jsou popsány níţe. 

Pořadové číslo výběrového řízení:  001 

Je výběrové řízení evidováno v ISV7: Ne 

Název výběrového řízení: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích 

kurzů pro Dobrý rozvoz, s.r.o. 
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Vyplňované údaje k: Výběrové řízení 

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Výběrové řízení malého rozsahu (VZMR) 

Stav výběrového řízení: Výběrové řízení plánováno 

Specifický druh zadavatele: Dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu:  Sluţby 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 276 000,00 

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.03.2013 

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ 30.04.2013 

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne 

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání (pouze pro aktivity 3 a 4, aktivita 5 je sloţena 

z veřejných kurzů, které budou vybrány na základě průzkumu trhu) proběhne na počátku 

projektu. Předpokládaná doba trvání je cca 2 měsíce. Termín trvání výběrového řízení je 

4.3.2013 – 30.4.2013. Částka výběrového řízení bude 276 000,- bez DPH. Vzhledem 

k různorodosti kurzů je moţné, ţe zakázka bude rozdělena na více částí. Za správný průběh 

VŘ je zodpovědný Manaţer projektu. 

4.10 Publicita 

V této podkapitole jsem rozepsal, jakým způsobem bude společnost zajišťovat povinnou 

publicitu projektu. 

Místnost i budova provozovny (sídlo Dobrý rozvoz, s.r.o.), kde budou probíhat vzdělávací 

aktivity, budou označeny vývěskou s informacemi o realizaci projektu financovaného ESF. 

Její obsah, rozvrţení a grafika (loga, texty) se budou řídit Manuálem pro publicitu OP LZZ 

2007-2013. Účastníkům projektu budou poskytnuty informace o spolufinancování projektu 

z fondů EU na všech dokumentech. Všechny dokumenty, které v rámci projektu společnost 

vyprodukuje (presenční listiny, harmonogram školení, dokumentace k VŘ, smlouvy s 

dodavateli, monitorovací zprávy, atd.), označí dle Manuálu pro publicitu OPLZZ 2007-

2013.V rámci publicity projektu společnost Dobrý rozvoz s.r.o. souhlasí se zveřejněním v 

seznamu příjemců v případě, ţe bude projektová ţádost úspěšná. Pro účely publicity projektu 

budou na firemních webových stránkách www.dobryrozvoz.cz umístěny informace o realizaci 

projektu financovaného OP LZZ. Společnost tak učiní také na webových stránkách ESF, a 
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také na Facebook stránce http://www.facebook.com/pages/DobryRozvoz.Společnost také 

nechá vytisknout samolepky povinných log, kterými označí majetek pořízený z rozpočtu 

tohoto projektu. Při jejich tvorbě se bude řídit Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013. 

4.11 Veřejná podpora/podpora de minimis 

V této podkapitole jsem rozepsal údaje k posouzení projektu z hlediska veřejné podpory. 

V rámci projektové ţádosti musí kaţdý ţadatel uvést, zda nečerpá veřejnou podporu i z jiných 

zdrojů. Nachází se zde informace o velikosti ţadatele, velikost partnerů (počet zaměstnanců, 

výše obratu, atd.) a informace o tom, jakým způsobem je další veřejná podpora vyuţívána. 

Ţadatel se pro co největší transparentnost musí vyjádřit k 5 předem daným okruhům, které se 

nachází níţe v této kapitole. 

Firma Dobrý rozvoz, s.r.o. zaměstnává v současné době 10 zaměstnanců (stav k 31.7.2012). 

Výše obratu i výše aktiv je v současné době rovna nule. Dobrý rozvoz, s.r.o. vznikl v dubnu 

2012 transformací z OSVČ, které mělo téměř 2letou historii. Proto jsou účetní hodnoty s.r.o. 

nulové. Výsledky hospodaření u OSVČ za rok 2011 jsou shrnuty v tabulce č. 9. 

 

Tabulka 9: Hospodaření OSVČ za rok 2011 

Výše obratu 1 408074,21 Kč 

Výše aktiv 271 898,43 Kč 

Počet zaměstnanců 5 

 

Popis služeb a dodávek (dále jen plnění) poskytovaných žadatelem a partnery: 

Dobrý rozvoz, s.r.o. vyrábí a po Ostravě rozváţí kvalitní rychlé občerstvení. Výrobna slouţí 

pouze k výrobě dle objednávek. Sortiment společnosti tvoří pokrmy inspirované zdravou 

výţivou a světovými trendy. Od konkurence se společnost liší pouţíváním pouze čerstvých a 

kvalitních surovin. Zaměstnanci společnosti vyrábí teplou (plněné brambory, buritos, rýţové 

pochoutky, panini, gnocchi a další) i studenou kuchyni (sendviče, saláty, wrapy, a další). 

Kromě rozvozové sluţby působí společnost i jako dodavatel studené kuchyně do kaváren a 

jiných provozoven (podnikové jídelny, prodejny potravin, atd.). Pořádá také rauty a veškeré 

cateringové sluţby. 

 

1. Existence relevantního trhu v ČR a EU týkajícího se poskytovaného plnění resp. plnění 

zaměnitelného, účast subjektů z jiných členských států EU na relevantním trhu: 

http://www.facebook.com/pages/DobryRozvoz
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Pro plnění, které poskytuje firma Dobrý rozvoz, s.r.o. existuje relevantní trh. Firma poskytuje 

své sluţby pouze na území města Ostravy jednotlivcům i právním subjektům. Zdejší trh je v 

současné době velmi nenasycený co se kvality a úrovně rozváţkového jídla týče. V Ostravě je 

Dobrý rozvoz s.r.o. prozatím jediná firma, která poskytuje sluţby tohoto druhu. V tomto 

regionu je situace s kulturou stravování prozatím na velmi nízké úrovni (zákazníci tohoto 

regionu stále preferují cenu a kvantitu před kvalitou a zdravotní nezávadností), ale situace se 

postupně zlepšuje. Na území Ostravy existuje konkurence ve sluţbách rozvozového 

občerstvení pouze v podobě pizzerií (Don Corleone, Chacharova pizza, Pizza Poruba a další), 

rozvoz čínských nudlí (Guty), hotových jídel a různých krabičkových diet. Sortiment 

společnosti Dobrý rozvoz s.r.o. se od těchto dodavatelů liší úplně ve všem. Zmíněná 

konkurence však pokrývá většinu relevantního trhu, jelikoţ její produkty (pizza, nudle) jsou 

místním obyvatelstvem nejvíce poptávány. Konkurence v podobě firem z dalších zemí EU je 

pouze v podobě firmy Guty, jeţ pochází z Polska. Ostatní fastfood obchody světoznámých 

značek své produkty nerozváţí. Co se druhu a kvality nabízeného jídla týče, konkurenci 

společnost nevnímá - je to její konkurenční výhoda. Souhrn částek získaných z veřejné 

podpory jsem uvedl v tabulce č. 10. 

 

2. Místo, kde je plnění k dispozici klientům (název obce, regionu nebo Česká republika 

příp. i jiné členské státy EU): 

 

Místem plnění je adresa udaná klientem v objednávce. V provozovně se objednávky pouze 

vyrábí a rozváţí se na místo, kam si plnění klient objednal. Dobrý rozvoz, s.r.o. operuje pouze 

na území Ostrava - město. 

 

3. Charakteristika klientů vyuţívajících poskytované plnění, včetně uvedení, zda je 

plnění určeno i pro klienty z jiných členských států EU resp. je pravděpodobné, ţe 

bude vyuţíváno klienty z jiných členských států EU: 

 

Plnění společnosti je určeno komukoliv na území města Ostravy bez rozlišení pro jakékoli 

skupiny obyvatelstva. Klienty společnosti jsou soukromé osoby (objednávky jídla přes e-shop 

na www.dobryrozvoz.cz) a firmy. Cílová skupina, která sluţby nejvíce vyuţívá, jsou 

především mladí, vzdělaní lidé, pracující převáţně v kancelářských budovách (stravovací 

návyky zkušenosti ze studentských zahraničních pobytů, je náročná právě na kvalitu surovin a 
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kulturu prezentace). Klienty jsou i zástupci jiných zemí, ale pouze vyskytují-li se na území 

Ostravy. 

 

4. Pouţitelnost podpory z OP LZZ pro plnění nabízené na relevantním trhu - je moţné 

vyuţití podpory pro plnění nabízené na relevantním trhu vyloučit: 

 

Podpora z OPLZZ bude přímo vyuţitelná pro plnění, kterým se Dobrý rozvoz, s.r.o. zabývá - 

výroba a rozvoz kvalitního rychlého občerstvení. Díky odbornému školení očekává společnost 

zefektivnění výrobního procesu i dalších aktivit (logistika, zásobování, komunikace se 

zákazníky, apod.). Tím by mělo dojít ke sníţení výrobních nákladů a zlepšení poskytovaných 

sluţeb. 

 

5. Jaký dopad bude mít podpora z OP LZZ na postavení ţadatele a partnerů na 

relevantním trhu - změní se druh či mnoţství nabízeného plnění, rozšíří se oblast, ve 

které nabízí plnění, rozšíří se okruh klientů i na klienty z jiných členských států EU: 

 

Podpora OP LZZ zajistí zkvalitnění a zefektivnění sluţeb. Poskytovaných společnosti Dobrý 

rozvoz s.r.o. Pokrmy i jejich výroba se především zprofesionalizují. To zapříčiní vyšší 

produktivitu práce a kvalitu výrobků společnosti. Důsledkem bude zvýšení jak mnoţství 

(počet i druhy) poskytovaného plnění, tak i klientely (více zákazníků, nové trhy - například 

obchody, restaurace, kde je dbáno na standard výrobků, kterého prozatím není firma schopna). 

Zprofesionalizováním firemních sluţeb chce společnost dosáhnout rozvoje směrem k expanzi 

do dalších měst ČR. O dalších zemích EU se prozatím neuvaţuje. 

 

Tabulka 10: Režimy podpory 

Kód Typ reţimu podpory Částka reţimu podpory 

02 Podpora de minimis 632 660,00 

03A VP na specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1) 0,00 

03B VP na obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2) 0,00 

 

Informace o žádané VP/podpoře de minimis: 

Společnost ţádá podporu v reţimu de minimis. V tomto reţimu je 100 % nákladů  

Název ţadatele:  Dobrý rozvoz s.r.o. 

Název zdroje:   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Částka:   54 000,00 

Datum poskytnutí podpory: 14.08.2012 

Kurz:    25,03 
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5. Závěr 

Mým cílem v bakalářské práci bylo vytvoření projektové ţádosti o dotaci z ESF na vzdělávání 

zaměstnanců ve firmě Dobrý rozvoz s.r.o. V bakalářské práci jsou všechny části projektové 

ţádosti, které jsou vyţadovány hodnotící komisí při jejím posuzování. 

Zvolil jsem postup seznámení se společností, kterou jsem vytvořil jako potencionálního 

ţadatele o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců pomocí ESF. Následně jsem provedl 

analýzu zaměstnanecké struktury společnosti a analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců. 

Na základě provedených analýz, při kterých jsem čerpal zejména z informací získaných 

konzultací s kolegy v mé práci, jsem byl schopen vytvořit vzdělávací plán, který by efektivně 

zhodnotil čas zaměstnanců strávený mimo jejich pracoviště. Tento vzdělávací plán jsem na 

míru sestavil podle potřeb společnosti pro to, aby byla schopna efektivně konkurovat na trhu a 

zároveň, aby mohli zaměstnanci, kteří by z firmy případně časem odešli, těţit ze získaných 

znalostí i snáze tak získat novou práci. 

Po sestavení vzdělávacího plánu jsem vytvořil samotnou projektovou ţádost. Popsal jsem zde 

všechny aktivity, které se budou v rámci projektu provádět. Následně jsem sestavil 

strukturovaný rozpočet projektu. Veškeré náklady spojené s realizací projektu budou hrazeny 

ze získané podpory a společnost tak nebude muset vynaloţit své, v dnešní době velmi cenné 

finanční prostředky. 

Téma této bakalářské práce se mi opravdu zdálo velmi zajímavé. Vzhledem k tomu, ţe se 

v oblasti psaní a realizace projektů pohybuji jiţ delší dobu, byl jsem schopen přispět svými 

zkušenostmi z oboru. Myslím, ţe jsem tímto naplnil cíl mé bakalářské práce, jenţ byl 

poskytnut jednoduchý návod pro společnosti a organizace, které si zatím netroufly sepsat 

vlastní projektovou ţádost o ţádnou dotaci z ESF. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Identifikace operačního programu, výzvy a projektu 

Číslo operačního programu: CZ. 1.04 

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo globálního grantu:  CZ.1.04/1.1.02 

Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy:  1 

Název prioritní osy:  Adaptabilita 

Číslo oblasti podpory: 1.1 

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 

podniků 

Číslo výzvy: 33 

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - Podnikové vzdělávání 

Typ účetní jednotky: Pro podnikatele 

Účetní osnova: 500/2002 Sb.  001-023 (FZ 01/2003) 

Název IPRM: - 

Kód IPRM: - 

Název aktivity IPRM: - 

Číslo aktivity: - 

Příloha č. 2: Identifikace projektu 

Název projektu: Bon appetit, Ostravo!!! Školení zaměstnanců Dobrý rozvoz, 

s.r.o. 

Zkrácený název projektu: Školení Dobrý rozvoz 

Název projektu anglicky: Enjoyyourmeal, Ostrava!!! Trainingofemployees Dobrý rozvoz, 

s.r.o. 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.03.2013 

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.04.2014 

Doba trvání v měsících: 14 

 

Příloha č. 3: Statutární zástupci: 
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Příjmení:  Medl    Jméno:  Petr 

Titul před:  Mgr.    Titul za: - 

Funkce osoby:  jednatel   Telefon I.:  +420732589632 

Telefon II.:  -    Fax:  - 

Email:   petr.medl.@email.com 

Kontaktní osoba: 

 

Příjmení:  Medl    Jméno:  Petr 

Titul před:  Mgr.    Titul za: - 

Funkce osoby:  jednatel   Telefon I.:  +420732589632 

Telefon II.:  -    Fax:  - 

Email:   petr.medl.@email.com 

Oficiální adresa: 

 

Kraj:   Moravskoslezský  Okres:  Ostrava-město 

 

Obec:   Ostrava   Část obce: Poruba 

        

PSČ:    70025    Ulice:  Hornopolní 

 

WWW:  www.dobryrozvoz.cz   

Příloha č. 4: Realizační tým: 

Číslo:     001 

Výběr typu pozice:   Manaţerské a administrativní pozice 

Název pozice / jméno pracovníka: Manaţer projektu 

Název subjektu:   Dobrý rozvoz s.r.o. 

Forma:     DPČ 

Úvazek:    350,00/hodina 

Sazba:     265,00 Kč 

 

Číslo:     002 
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Výběr typu pozice:   Manaţerské a administrativní pozice 

Název pozice / jméno pracovníka: Finanční pracovník projektu 

Název subjektu:   Dobrý rozvoz s.r.o. 

Forma:     DPČ 

Úvazek:    257,00/hodina 

Sazba:     210,00 Kč 

 

Číslo:     003 

Výběr typu pozice:   Odborné pozice 

Název pozice / jméno pracovníka: Genderový specialista 

Název subjektu:   Dobrý rozvoz s.r.o. 

Forma:     DPČ 

Úvazek:    70,00/hodina 

Sazba:     270,00 Kč 

Příloha č. 5: Dopady a místa realizace 

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: 

CZ080 Moravskoslezský kraj Moravskoslezsko 

Místo realizace NUTS5: 

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: 

CZ0806546135 Ostrava-Jih Ostrava-město 

Realizované investice NUTS3: 

Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: 

CZ080 Moravskoslezský kraj 100,00 

 

Příloha č. 6 : Rozpočet projektu: 

Kód 
Název 

nákladu 
Úvazek 

Délka 

působení 

v realizační
m týmu 

Průměrné 
měsíční/hodinové 

sazby [Kč] 

Přepočet 
měsíční/hodinové 

sazby [Kč] 

Celkové 
náklady 

[Kč] 

% 
Reţim 

podpory 

01 
Osobní 

náklady 
    165620,00 26,18  

01.01 
Pracovní 
smlouvy 

    0,00 0  

01.02 

Dohody o 

pracovní 

činnosti 

    165620,00 26,18  

01.02.01 Manaţer 350,00 1,00 92 750,00 265,00 92 750,00 14,66 02 
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projektu 

01.02.02 

Finanční 

pracovník 

projektu 

257,00 1,00 53 970,00 210,00 53 970,00 2,99 02 

01.02.03 
Genderový 
specialista 

70,00 1,00 18 900,00 270,00 18 900,00 2,99 02 

01.03 

Dohody o 

provedení 
práce 

    0,00 0  

01.04 
Jiné osobní 

náklady 
    0,0 0  

 

Kód Název nákladu 
Počet 
kusů 

Cena 

kusu 

[Kč] 

Náklady 
celkem [Kč] 

Z toho 

investiční 

[Kč] 

Jednotka % 
Reţim 

podpory 

02 Cestovné   0,00 0,00  0  

02.01 
Místní personál 

v zahraničí 
   0,00  0  

02.01.01 
Diety (ubytování, 

stravné) 
0 0,00 0,00 

0,00 

 
 0  

02.01.02 Doprava 0 0,00 0,00 0,00  0  

02.02 
Cestovní náhrady pro 

zahraniční experty 
  0,00 0,00  0  

02.02.01 
Diety (ubytování, 

stravné) 
0 0,00 0,00 0,00  0  

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

03 Zařízení a vybavení   40 600,00 0,00  6,42  

03.01 
Neodpisovaný hmotný 

majetek 
  36 600,00 0,00  5,79  

03.01.01 Nákup   36 660,00 0,00 Ks 5,79  

03.01.01.01 Notebook 1 
13 00

0,00 
13 000,00 0,00 Ks  02 

03.01.01.02 Data projektor 1 
12 50
0,00 

12 500,00 0,00 Ks  02 

03.01.01.03 Multifunkční zařízení 1 
7 000,

00 
7 000,00 0,00 Ks  02 

03.01.01.04 Promítací plátno 1 
4 100,

00 
4 100,00 0,00   02 

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

03.02 
Neodpisovaný 

nehmotný majetek 
  4 000,00 0,00    

03.02.01 Nákup   4 000,00 0,00    

03.02.01.01 MS Office 1 4 000 4 000,00 0,00 ks  02 

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

03.03 
Odpisovaný nehmotný 

majetek 
  0,00 0,00    

03.03.01 Nákup 0 0,00 0,00 0,00    

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

03.04 
Odpisy vlastního 

majetku 
  0,00 0,00    

03.04.01 
Odpisy hmotného 

majetku 
0 0,00 0,00 0,00    

03.04.02 
Odpisy nehmotného 

majetku 
0 0,00 0,00 0,00    

04 Nákup sluţeb   341 000,- 0,00  53,9  

04.01 
Publikace/školící 

materiály/manuály 
0 0,00 0,00 0,00    

04.02 
Odborné sluţby/studie 

a výzkum 
0 0,00 0,00 0,00    

04.03 
Náklady vyplývající 

přímo ze smlouvy 
0 0,00 0,00 0,00    

04.04 
Náklady na 

konference/kurzy 
0  341 000,00 0,00    

04.04.01 

Logistika rozvozového 

rychlého občerstvení – 

plánování rozvozů, 
ekonomika rozvozu, 

zásobování skladu 

2 
21 00

0,00 
42 000,00 0,00 den školení  02 

04.04.02 
Hygiena rozvozu 

potravin 
1 

21 00
0,00 

21 000,00 0,00 den školení  02 

04.04.03 
Správná prezentace 

sluţeb fast food 
1 

21 00

0,00 
21 000,00 0,00 den školení  02 
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04.04.04 

Nakládání 
s chemikáliemi 

v potravinářství, 

hygiena výroby 
potravin 

2 
24 00
0,00 

48 000,00 0,00 den školení  02 

04.04.05 

Technologické procesy 

úpravy syrových 
surovin 

2 
24 00

0,00 
48 000,00 0,00 den školení  02 

04.04.06 

Řízení a dodrţování 

kvality výroby fast 

food 

2 
24 00
0,00 

48 000,00 0,00 den školení  02 

04.04.07 

Specifika rozvozového 

stravování ve vztahu 

k zákazníkovi 

2 
24 00
0,00 

48 000,00 0,00 den školení  02 

04.04.08 Účetní minimum 2 
5 000,

00 
10 000,00 0,00 osoba/kurz  02 

04.04.09 
Skladové hospodářství 

v gastro výrobě 
3 

4 000,

00 
12 000,00 0,00 osoba/kurz  02 

04.04.10 

Plánování výroby 

rychlého občerstvení, 

efektivní výroba 

potravin 

3 
7 000,

00 
21 000,00 0,00 osoba/kurz  02 

04.04.11 

Trendy ve zdravém 

stravování – tvorba 

nových produktových 
řad 

1 
10 00

0,00 
10 000,00 0,00 osoba/kurz  02 

04.04.12 
MS Excel – základní 

kurz 
3 

4 000,

00 
12 000,00 0,00 osoba/kurz  02 

04.05 Jiné náklady 0 0,00 0,00 0,00    

05 Stavební úpravy   0,00 0,00    

05.01 
Drobné stavební 

úpravy 
0 0,00 0,00 0,00    

06 Přímá podpora   85 440,00 0,00    

06.01 Mzdové příspěvky   85 440,00 0,00    

06.01.01 

Logistika rozvozového 

rychlého občerstvení – 

plánování rozvozů, 
ekonomika rozvozu, 

zásobování skladu 

12 
890,0

0 
10 680,00 0,00 osoboden  02 

06.01.02 
Hygiena rozvozu 

potravin 
6 

890,0

0 
5 340,00 0,00 osoboden  02 

06.01.03 
Správná prezentace 

sluţeb fast food 
6 

890,0

0 
5 340,00 0,00 osoboden  02 

06.01.04 

Nakládání 
s chemikáliemi 

v potravinářství, 

hygiena výroby 
potravin 

12 
890,0

0 
10 680,00 0,00 osoboden  02 

06.01.05 

Technologické procesy 

úpravy syrových 

surovin 

12 
890,0

0 
10 680,00 0,00 osoboden  02 

06.01.06 

Řízení a dodrţování 

kvality výroby fast 

food 

12 
890,0

0 
10 680,00 0,00 osoboden  02 

06.01.07 
Specifika rozvozového 
stravování ve vztahu 

k zákazníkům 

12 
890,0

0 
10 680,00 0,00 osoboden  02 

06.01.08 Účetní minimum 4 
890,0

0 
3 560,00 0,00 osoboden  02 

06.01.09 
Skladové hospodářství 

v gastro výrobě 
6 

890,0

0 
5 340,00 0,00 osoboden  02 

06.01.10 

Plánování výroby 
rychlého občerstvení, 

efektní výroba 

potravin 

6 
890,0

0 
5 340,00 0,00 osoboden  02 

06.01.11 

Trendy ve zdravém 

stravování – tvorba 

nových produktových 
řad 

2 
890,0

0 
1 780,00 0,00 osoboden 0,28 02 

06.01.12 
MS Excel . základní 

kurz 
6 

890,0

0 
5 340,00 0,00 osoboden 0,84 02 

06.02 
Cestovné, ubytování a 

stravné 
0 0,00 0,00 0,00  0  

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

06.04 
Jiné výše neuvedené 

náklady 
0 0,00 0,00 0,00  0  

07 Kříţové financování  0,00 0,00 0,00  0  

07.01 
Odpisovaný hmotný 

majetek 
0 0,00 0,00 0,00  0  

07.02 
Odpisované technické 

zhodnocení budov 
0 0,00 0,00 0,00  0  

07.03 Neodpisovaný nábytek 0 0,00 0,00 0,00  0  

08 
Přímé způsobilé 

náklady celkem 
  632 660,00 0,00  100  

09 
Přímé způsobilé 

náklady bez kříţového 

financování 

  632 660,00 0,00  100  

10 Nepřímé náklady 1 
113 8
78,80 

113 878,80 0,00  18  

11 
Celkové způsobilé 

náklady 
  746 538,80 0,00  118  

12 
Celkové nezpůsobilé 

náklady 
0 0,00 0,00 0,00  0  

13 
Celkové náklady 

projektu 
  746 538,80 0,00  118  

 


