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ÚVOD 
 
  

Vzdělávání a odborná příprava mladé generace je významné odvětví  nejen České 

republiky, ale celé Evropské unie. Její rozvoj je zásadní pro konkurenceschopnost se státy 

jako je USA, Čína, Japonsko, Korea a další. Cílem Evropské unie není vytvořit jeden 

společný evropský systém vzdělávání, ale naopak hrát pouze roli koordinátora 

vzdělávacích politik a podpořit tak růst vzdělanosti, jako základního kamene dalšího 

vývoje směrem k moderní a konkurenceschopné  společnosti. 

 Jedním z prostředků pro splnění uvedeného cíle je využívání Evropského 

sociálního fondu, který je nedílnou součástí evropské politiky zaměstnanosti. Evropský 

sociální fond se tak stal jedním z nástrojů financování vzdělávací politiky. V rámci 

současného programového období 2007 - 2013 připravila Česká republika mimo jiné 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je spojen právě 

s rozvojem v oblasti vzdělávání. Základní strategie Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost spočívá ve vytváření moderní, konkurenceschopné a flexibilní 

společnosti prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a zvyšování vzdělanosti 

obyvatelstva  

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost nabízí školám  možnost 

získání finančních prostředků na realizaci svých projektů, které jsou v souladu 

s globálním cílem a se specifickými cíly Operačního programu. Ačkoli tento Operační 

program nabízí možnosti získávání finančních prostředků na zajímavé projekty, mnoha 

základním školám projekty schválené nejsou. Jedním z důvodů, proč nebyla jejich žádost 

o projekt schválena, může být špatně sestavený rozpočet projektu. 

Hlavním cílem této práce je poukázat na problémy spojené s financováním a 

sestavováním rozpočtů projektů Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost  

Součástí práce je také analýza problémů, se kterými se základní školy v České 

republice setkávají při čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím uvedeného operačního programu a vytvořit tzv. minimanuál základních 

pravidel i chyb při sestavování rozpočtu.  
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Výše uvedené skutečnosti mne vedly ke zformulování následujících tvrzení: 

 

1. Dobře sestavit rozpočet, jako základ pro úspěšné hodnocení žádosti o 

finanční podporu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, je pro většinu žadatelů velmi obtížné. 

 

2. Chyby, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu, jsou na 

straně žadatele. 

  

Dokazovat nebo vyvracet výše uvedená tvrzení budu pomocí těchto hlavních otázek: 

 

1. Je velký problém dělení finančních prostředků na přímé a nepřímé náklady ? 

2. Je složité rozlišit způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu ? 

3. Jsou důvody, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu chybou na 

straně žadatelů nebo v celkovém nastavení systému fungování Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost? 

 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které na sebe navazují a nabízejí jak stránku 

teoretickou (vývoj evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a vznik klíčových 

dokumentů, na základě kterých byl vytvořen Operační program vzdělávání pro 

konkurenceschopnost), tak oblast výzkumnou ( problémy při sestavování rozpočtu) 

První kapitola nabízí přehled evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. V úvodní 

části první kapitoly je stručně nastíněna historie evropské spolupráce v oblasti vzdělávání 

na pozadí klíčových dokumentů. Součástí první kapitoly je také přehled nástrojů 

vzdělávací politiky.  

 Druhá kapitola představuje Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Tento operační program je jediným programem Evropského 

sociálního fondu,  jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 Třetí kapitola se zabývá problémy při sestavování rozpočtu projektů Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jsou zde zkoumána tvrzení, výzkumné 

otázky a jejich výsledky.  
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            Ve čtvrté kapitole je sestaven tzv. minimanuál nejdůležitějších pojmů a zásad, 

který je nutný respektovat při tvorbě rozpočtu projektu. Je to jednoduchý metodický 

materiál pro tvůrce projektů. Na co si dát pozor při sestavování rozpočtu. Jsou zde 

informace, které žadatel nenajde v žádné příručce. 

Cílem práce je zaměřit se na hlavní problémy při sestavování rozpočtů projektů 

OP VK žadatelů základních škol. Pomocí dotazníkových šetření, rozhovorů a vlastních 

zkušeností  vytvořit soubor nečastějších chyb při sestavování rozpočtu a poukázat na 

možnosti jak se jich vyvarovat. Budoucím žadatelům dát návod, jak zvýšit svoji  šanci na  

přijetí  vlastního projektu. 

 S cílem získat názor na problematiku řídícího nebo zprostředkujícího orgánu, byl 

také proveden rozhovor s vedoucí oddělení evropských dotací z Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který je součástí výzkumné práce. 

 

 

1.  EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI  VZD ĚLÁVACÍ  POLITIKY  
 

Pod pojmem vzdě lávací polit ika rozumíme principy, priority a metody 

rozhodování vztahující se k uplatňování společenského vlivu na vzdělávání. Toto 

rozhodování zahrnuje strategické směry rozvoje vzdělávání, legislativní rámec činnosti 

vzdělávacích a vzdělávaných subjektů, způsob financování, vymezování vzdělávacích 

cílů a obsahů, stimulování a ovlivňování činnosti vzdělávacích subjektů a způsob jejich 

kontroly. 

Vzdělávací politiku Evropské unie (EU) lze vymezit „jako souhrn činností a iniciativ 

Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.“ 1 Jejím cílem je přispívat 

k rozvoji kvalitního vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím spolupráce členských 

států. Vzhledem k tomu, že vzdělávací politika nepatří mezi společné politiky EU a 

většina iniciativ EU v této oblasti není pro členské státy závazná, za obsah výuky a 

organizaci vzdělávacího systému jako celku, zodpovídá i nadále členský stát sám. 

Z uvedeného vyplývá, že je třeba skloubit zájmy EU a  přístupy k uvedené 

problematice jednotlivých členských států.  

 Vzhledem k tomu, že historickým vývojem byly ve členských státech vytvořeny 

často velmi odlišné systémy vzdělávání, včetně přístupu k jejich řízení, financování a 

                                                 
1 Brdek, M. – Vychová, H.: Evropská vzdělávací politika 
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hodnocení, je mezinárodní srovnání dosaženého vzdělání, získaných znalostí a 

dovedností či akademických titulů často obtížné. Úkolem Evropské unie je v tomto 

prostředí plnit úlohu koordinátora a tvořit platformu pro výměnu zkušeností.2 

 I při respektování vlastních přístupů jednotlivých států k dané oblasti, je z pohledu 

Evropské unie vzdělávání významnou oblastí, která má zásadní roli v boji proti 

nezaměstnanosti, sociální nerovnosti a v boji proti diskriminaci určitých skupin ve 

společnosti. Rozvoj vzdělávací politiky přispívá také k ekonomickému rozvoji a 

zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých států. Právě od těchto aspektů se následně 

odvíjely základní dokumenty formující oblast vzdělávání. 

 

1.1  Historie evropské spolupráce v oblasti vzdělávání 
 

Spoluprací v oblasti vzdělávání se poprvé zabývala Smlouva o založení Evropského 

hospodářského společenství. K zásadním změnám v oblasti vzdělávání avšak došlo až 

v roce 1976 přijetím prvního akčního programu ve vzdělávání. Tento program, který byl 

zřízen Rezolucí Rady ministrů školství z 9. února 1976, je dokumentem pokládajícím 

základy spolupráce Společenství v rámci oblasti vzdělávání. Program zdůrazňoval 

význam mobility studentů, učitelů a vědců a také vyzýval ke zdokonalení systému 

dokumentace a statistiky v této oblasti. Body tohoto programu, především pak podpora 

mobility studentů a pedagogických pracovníků, zůstaly v prioritách EU v oblasti 

vzdělávání zachovány dodnes a promítají se například v rámci Lisabonské strategie, jak 

bude rozpracováno dále. 

Chtělo-li Společenství v plné míře naplnit svůj cíl volného pohybu služeb a 

pracovních sil v rámci jednotného trhu, bylo nezbytné přijmout směrnice týkající se 

vzájemného uznávání dosažené kvalifikace.  

Právní základ pro oblast vzdělávání položila až v roce 1993 Smlouva o Evropské 

unii, tzv. Maastrichtská smlouva. Smlouva formálně uznala oblast vzdělávání jako jednu 

z oblastí spadajících do kompetencí EU. Ovšem jak je zmíněno výše, úkolem Evropské 

unie bylo jen doplňovat národní vzdělávací politiky. Byla to právě zde zmiňovaná 

smlouva, která vyloučila harmonizaci zákonů o vzdělávání členských států. Toto 

rozhodnutí opět potvrdila Smlouva o založení Evropského společenství, ve znění 

Amsterodamské smlouvy, která vstoupila v platnost 1. května 1999. 

                                                 
2 König, P. : Rozpočet a politiky Evropské unie: Příležitost pro změnu 
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Tabulka 1: Článek 149 Smlouvy o založení Evropského společenství ve znění 
Amsterodamské smlouvy 

 
  

 

1. Společenství přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou spolupráce mezi členskými státy, a 

je-li to nezbytné, podporováním a doplňování činnosti členských států při plném respektování 

jejich odpovědnosti za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích systémů a jejich kulturní a 

jazykovou rozmanitost. 

2. Činnost Společenství je zaměřena na: 

- rozvoj evropské dimenze ve vzdělávání, zvláště výukou a šířením jazyků členských států; 

- podporu mobility studentů a učitelů, mimo jiné podporou uznávání akademických diplomů a 

započítávání doby studia; 

- podporu spolupráce mezi vzdělávacími orgány; 

- rozvoj výměny informací a zkušeností týkajících se otázek společných vzdělávacím systémů 

členských států; 

- podporu rozvoje výměn mládeže a učitelů a vychovatelů; 

- podporu dálkového vzdělávání. 

3. Společenství a členské státy podporují spolupráci v oblasti vzdělávání se třetími zeměmi a 

s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy. 

 

 

Zdroj: Amsterodamská smlouva 
 

Článek 150 Smlouvy o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské 

smlouvy se pak opět zabývá politikou odborného vzdělávání, o níž mimo jiné říká, že její 

zlepšování je nezbytné pro usnadnění profesního začlenění, adaptace na průmyslové 

změny a zařazování do trhu práce. Z tohoto článku vyplývá vazba na cíle Evropské unie 

v oblasti zaměstnanosti. Evropská unie si tedy uvědomovala význam zvyšování 

vzdělanosti obyvatelstva a jeho další vliv na růst konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství.  
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1.2 Instituce Evropské unie zabývající se oblastí vzdělávání  
 
 

1.2.1 Vrcholné instituce 
 
 Nejvýznamnější roli v oblasti vzdělávací politiky hraje Evropská rada, která 

svými rozhodnutími o dalším vývoji ovlivňuje také oblast vzdělávání. Dalším klíčovým 

orgánem je Rada Evropské unie, která projednává otázky všeobecného vzdělávání i 

profesní přípravy. Za přípravu a realizaci jejích usnesení zodpovídá Komise. V rámci 

Evropské komise se oblastí vzdělávání a odborné přípravy zabývá Generální ředitelství 

pro vzdělávání a kulturu, V rámci Evropského parlamentu se vzděláním a odbornou 

přípravou zabývá Výbor pro kulturu a vzdělávání. 

 

1.3 Nástroje vzdělávací politiky 
 

Nástroje jsou významnou složkou vzdělávací politiky, jejichž systematické a  

strategické vytváření je nezbytné pro funkční koordinaci aktivit v rámci dané politiky a 

pro jejich případnou transformaci dle aktuálních podmínek. Nástroje jsou 

nepostradatelným prostředkem k dosažení stanovených cílů vzdělávací politiky.  

  

• Plánování – zahrnuje stanovení hlavních cílů a cest k jejich dosažení. 

• Kurikulární politika  – zahrnuje předpis procedury pro tvorbu kurikula 

(vzdělávacího plánu, obsahu studia). Národní kurikulum zahrnuje cíle 

vzdělávání a směrnice k jeho realizaci ve školách. 

• Evaluace – mezi základní evaluační kritéria patří efektivita vzdělávání, například 

počet absolventů, využívání finančních prostředků, atd. 

• Monitorování – monitorování spočívá ve sledování a hodnocení vzdělávacího 

systému jako celku. 

• Vzdělávací reforma – jedná se o nástroj prosazování změn ve vzdělávací politice. 

Může se jednat o změnu kurikula, řízení a financování vzdělávání či o 

změnu vzdělávacího systému jako celku. 

• Legislativa – v některých státech je vzdělávání zakotveno v Ústavě. Vedle Ústavy 

je vzdělávání upraveno zákony, vyhláškami a směrnicemi. Legislativní 

rámec v České republice tvoří především: 
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o  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon),  

o Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím školského zákona, 

o Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů. 

• Financování – financování jako takové nelze přímo považovat za samotný 

nástroj. Nástrojem jsou spíše konkrétní fondy, v případě vzdělávací 

politiky Evropský sociální fond a Evropský fond regionálního rozvoje.  

 

1.3.1  Evropský sociální fond  
 

Evropský sociální fond (ESF) je nedílnou součástí evropského systému 

strukturálních fondů a je hlavním finančním nástrojem pro realizaci evropské strategie 

zaměstnanosti.  

Prostředky čerpané z Evropského sociálního fondu by měly především napomoci 

zajistit integraci nezaměstnaných osob a osob ze znevýhodněných sociálních skupin do 

trhu práce. Finance by měly sloužit podpoře celoživotního vzdělávání, rozvoji 

kvalifikované a adaptabilní pracovní síly a zavádění moderních způsobu práce.  

Mezi cíle ESF dále patří zajištění rovných příležitosti pro všechny občany při 

přístupu na trh práce a zlepšení účasti v jeho rámci a s tím související boj proti všem 

formám diskriminace na trhu práce.  

Je tedy zřejmé, že jmenované cíle ESF se shodují s výsledky dlouhodobých 

druhotných efektů, které přináší zlepšování oblasti vzdělávání.  

 

1.3.2  Operační programy pro programové období 2007 – 2013 

  
Pro programové období 2007 – 2013 byly vytvořeny tři operační programy (OP), které 

jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem. Operační programy specifikují 

úkoly a cíle, které by měly vést k naplnění národních rozvojových plánů a které 

představují výchozí bod pro žadatele o podporu z Evropského sociálního fondu.  
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Tabulka 2: Operační programy Evropského sociálního fondu pro programové období 
2007 – 2013 
 
 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Program je zaměřený na snižování nezaměstnanosti, začleňování 

sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality 

veřejné správy, atp. 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Cílem programu je rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím 

komplexního systému celoživotního vzdělávání, podpory utváření 

prostředí pro výzkumné aktivity a podpory spolupráce participujících 

subjektů. 

OP Praha – Adaptabilita 

Jedná se o program platný pouze pro hlavní Praha, protože vzhledem 

k úrovni HDP tohoto regionu nemůže čerpat finanční prostředky 

z fondů Evropské unie, které jsou určeny pro ostatní regiony České 

republiky. Cílem OP Praha – Adaptabilita je zvyšování 

konkurenceschopnosti hlavního města Prahy posílením výkonnosti 

lidských zdrojů, posílením jejich adaptability a usnadněním přístupu 

k zaměstnání pro všechny.  

 
 

 

1.3.3  Lisabonská strategie 
 

Lisabonská strategie je dokument, který byl schválen v roce 2000 Evropskou 

radou.  

Vzdělávání a odborná příprava jsou v rámci této strategie chápány jako klíčové 

aspekty nezbytné pro vybudování znalostní společnosti, kde je vzdělávání základem 

socioekonomického růstu.  

Na základě Lisabonské strategie byly ministry členských států zodpovědných za 

vzdělávání vypracovány strategické směry, které mají vést k realizaci uvedeného záměru. 

Česká republika se aktivně  zapojila až v roce 2003, kdy byly cíle Lisabonské strategie 

promítnuty do národní hospodářské politiky. Konkrétní realizovaná opatření ke splnění 

stanovených úkolů spočívají mimo jiné v přijetí a realizaci Operačního programu rozvoj 

lidských zdrojů a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
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Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) přijala vláda České republiky 

v roce 2003. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na něj dále 

tematicky navazuje. Prostřednictvím těchto programů byly (v případě OP RLZ) či jsou (v 

případě OP VK) realizovány kroky ke zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních, v oblasti terciárního či v dalšího profesního vzdělávání. 

Členské státy tedy nepodnikly dostatečné kroky k tomu, aby se podařilo 

uskutečnit záměry strategie, jejíž přínos by z dlouhodobého hlediska byl pro Evropskou 

unii významný. Úplné naplnění cílů by přineslo zlepšení oblasti zaměstnanosti, sociální 

soudržnosti a v neposlední řadě by znamenalo přínos pro evropské hospodářství.  

V roce 2005 byla tedy vytvořena revize Lisabonské strategie, která mimo jiné 

vyzývá, aby se vzdělávání stalo jejím jádrem a aby byl vytvořen průhlednější systém 

řízení Lisabonské strategie. Evropský parlament také vybízí členské státy k větší 

odpovědnosti za její realizaci  

Lisabonská strategie je dále rozvíjena prostřednictvím komunitárních a národních 

programů. Na komunitární úrovni se jedná především o pracovní program Vzdělávání a 

odborná příprava 2010.  

 

2  OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST  
 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je, jak je 

zmíněno v úvodu této práce, jediným operačním programem Evropského sociálního 

fondu současného programového období, jehož Řídícím orgánem je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o Operační program, který nabízí školám a 

školským zařízením mnoho zajímavých možností na získání finančních prostředků na 

realizaci jejich projektů. Jak vyplynulo z rozhovorů, mnohé z nabízených aktivit mají 

velmi praktické uplatnění pro školy a bylo by přínosné dokonale využít nabízené finanční 

prostředky. Například možnost získat finanční podporu pro hostování plně 

kvalifikovaných učitelů cizích jazyků ze zemí Evropské unie, zavádění nových 

vyučovacích metod a organizačních forem výuky, pracovní a studijní pobyty a odborné 

praxe pedagogů, studentů a akademických pracovníků, zvyšování kompetencí řídících 

pracovníků škol a školských zařízení a další aktivity, které jsou zajímavé pro mnohé 

školy a školská zařízení v České republice. 
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl vládou České 

republiky přijat dne 28. června 2006 a následně schválen 15. listopadu 2006. Evropská 

komise operační program schválila 12. října 2007. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl vypracován na 

celostátní úrovni NUTS 1.   

 

2.1 Strategie Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

Strategie Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se odvíjí od 

snahy Evropské unie utvořit ze svých členských států nejdynamičtější a 

nejkonkurenceschopnější celek na světě, jak bylo definováno v Lisabonské strategii. 

Současná ekonomika, stále více založená na odborných znalostech, klade na 

jednotlivce stále větší nároky v oblasti jeho znalostí a dovedností. Z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby Česká republika progresivně zvyšovala svoji úroveň vzdělanosti 

prostřednictvím moderního, kvalitního a flexibilního systému vzdělávání a odborné 

přípravy. Nejedná se jen o dobrou kvalifikaci v oboru, ale o celkovou schopnost adaptace 

na současný dynamický vývoj a celosvětovou provázanost, která si vyžaduje rozsáhlé 

jazykové znalosti a schopnosti pracovat s informacemi, informačními technologiemi a 

schopnost pohybovat se v různých kulturních prostředích. Ke zvýšení uplatnitelnosti a 

konkurenceschopnosti jedinců na trhu práce je nezbytné celoživotní vzdělávání.  

Jak je patrné, OP VK byl vytvořen na základě cílů Lisabonské strategie a náplň 

Operačního programu by se tak měla stát jedním z prostředků její realizace. Dále je zde 

zřejmá vazba na cíle Evropského sociálního fondu. Zlepšování vzdělanostní struktury 

obyvatelstva a zvyšování kvalifikace v oboru přináší pozitivní efekty pro rozvoj 

pracovního trhu a pro oblast zaměstnanosti. 

 

2.2 Globální cíl a specifické cíle Operačního programu Vzdělávání pro                                                                                                                     

           konkurenceschopnost 
 

Při sestavování globálního i specifických cílů Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost byla za výchozí bod považována následující teze: „z hlediska 

dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti je nezbytné, aby Česká republika pomocí 

efektivního vzdělávacího systému systematicky rozvíjela kvalifikovanou, adaptabilní a 
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mobilní pracovní sílu schopnou se uplatnit na trhu práce, a to jak ve výrobních oborech a 

ve službách a veřejném sektoru, ale také v činnostech směřujících do oblasti tvorby, 

přenosu a využití znalostí.“3 

Při formulaci cílů OP VK byly také zohledněny problémy, které musí Česká 

republika v současné době řešit. Podstatnou úlohu hraje demografický úbytek populace. 

Od roku 1994 do roku 2002 zaznamenávala ČR její kontinuální pokles, od roku 2002 

počet obyvatel mírně roste. V návaznosti na to dochází k výrazným změnám ve věkové 

struktuře obyvatelstva. Stárnutí populace a prodlužování délky života vede k potřebě 

nahradit na pracovním trhu osoby odcházející do důchodu. Důležité změny souvisí také s 

měnící se vzdělanostní strukturou obyvatelstva České republiky. Jak je patrné z níže 

uvedeného grafu, pokles je zaznamenán v počtu osob se základním vzděláním a naopak 

roste počet osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním, což je možné považovat za 

pozitivní změnu směrem k budování kvalifikované pracovní síly a naplňování výše 

uváděných cílů Lisabonské strategie. 

Demografické změny, stárnutí populace a změny ve vzdělanostní struktuře 

obyvatelstva se odrazily ve formulaci globálních a specifických cílů Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou dále uvedeny v tabulce 3.  

 

Tabulka 3: Globální a specifické cíle Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
 

Globální cíl 

 
Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem 

posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 

celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

 

Specifické cíle 

 
1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení 

motivace k dalšímu vzdělávání. 

2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a 

vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve 

znalostní ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření 

komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako 

celek. 

                                                 
3 Prováděcí dokument k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, on-line text 
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3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím 

podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. 

4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení 

prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání 

včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. 

 
 
Zdroj: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy.  
  

 

Je tedy zřejmé, že rozvoj a modernizace jednotlivých fází vzdělávacího procesu, 

vytvoření efektivního systému celoživotního vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a 

vzájemné propojení jednotlivých fází procesu by mělo vést ke zvyšování vzdělanosti 

obyvatelstva, což je základní podmínka pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Tento cíl nacházíme nejen v rámci tohoto Operačního programu, ale opět zde 

vidíme návaznost na cíle Lisabonské strategie. Tím, že se každý členský stát bude 

jednotlivě snažit o rozvoj lidských zdrojů, může země nejen zvýšit svou vlastní 

konkurenceschopnost na evropském trhu, ale také výrazně přispět k posilování 

konkurenceschopnosti evropského hospodářství jako celku a budování evropské znalostní 

ekonomiky, o které hovoří zmiňovaná Lisabonská strategie.  

 

 

2.3 Prioritní osy Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
 

Základní oblasti rozvoje, prostřednictvím kterých jsou naplňovány cíle operačních 

programů a které jsou využívány k zacílení prostředků, jsou  tzv. prioritní osy.  

Prioritní osy byly stanoveny na základě aktuálního stavu oblasti vzdělávání 

v České republice a na základě výše zmíněných strategických dokumentů. V rámci  

OP VK bylo pro podporu z Evropského sociálního fondu identifikováno sedm prioritních 

os, které jsou navázány na plnění specifických cílů. 
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Tabulka 4: Prioritní osy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 1 – 

Počáteční vzdělávání 

Tato osa je zaměřena na podporu prvního specifického cíle. Jejím úkolem je 

podpořit rovný přístup v primárním vzdělávání, zvyšování kvalifikace 

pedagogických pracovníků, rozvoj klíčových dovedností a zohledňování 

individuality každého jedince, aby se tak zvýšila uplatnitelnost absolventů na 

trhu práce a aby byli žáci motivováni k dalšímu studiu. Na tuto prioritní osu je 

z ESF vyčleněno 612,1 mil.€, tj. 34% alokace4 OP VK. 

Prioritní osa 2 – 

Terciární vzdělávání, 

výzkum a vývoj 

 

Cílem prioritní osy 2 je modernizace a zatraktivnění terciárního vzdělávání, vč. 

systému vyššího odborného vzdělávání. I v této prioritní ose se setkáváme se 

záměrem zvyšovat uplatnitelnost absolventů vysokých a vyšších odborných 

škol navyšováním jejich flexibility a kreativity. Osa se také zaměřuje na rozvoj 

oblasti vědy a výzkumu a na podporu vzájemných partnerství. Prioritní osa 2 je 

svázána s naplňováním specifického cíle 2. Finanční prostředky EU vyčleněné 

na tuto osu byly stanoveny na 626,5 mil.€, tj. 35% alokace OP VK. 

Prioritní osa 3 – Další 

vzdělávání 

Úkolem této prioritní osy je naplňovat třetí specifický cíl OP VK. Rozvoj 

lidských zdrojů je úzce spjat s dalším vzděláváním obyvatel. Záměrem proto je 

formovat další vzdělávání jako otevřený a ucelený systém, ve kterém je 

vytvořena národní politika dalšího vzdělávání a který bude zohledňovat potřeby 

nabídky a poptávky. Tato prioritní osa se také zaměřuje na systémovou podporu 

obyvatelstva při osvojování jazykových dovedností, práci s informačními 

technologiemi, podporu k podnikatelství. Pro podporu dalšího vzdělávání bylo 

z ESF vyčleněno 289,9 mil. €, tedy 16% alokace OP VK. 

Prioritní osy  

4a a 4b –  

Systémový rámec 

celoživotního učení 

 

Posláním těchto prioritních os je podporovat a financovat aktivity, které 

přispívají k budování systému na úrovni počátečního, terciárního i dalšího 

vzdělávání, tedy na úrovni priorit 1, 2 a 3. Prioritní osa 4a je navázána na cíl 

regionální politiky Konvergence; prioritní osa 4b zahrnuje regiony Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Finanční prostředky z ESF pro naplnění 

této osy byly stanoveny na 227,1 mil. €, tj. 12% alokace OP VK. 

Prioritní osy  

5a a 5b – Technická 

pomoc 

 

Úkolem osy 5a a 5b je podpořit efektivní řízení a implementaci OP VK. Osa 5a 

zahrnuje aktivity v regionech Konvergence, osa 5b v regionech Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro prioritní osu 5 je z ESF určeno 72,4 

mil. €, tj. 4% alokace OP VK. 

Zdroj: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

                                                 
4 Tzv. alokace je objem finančních prostředků, který je určený pro danou oblast podpory nebo pro danou 

prioritní osu. V tomto případě je pod pojmem alokace myšlen celkový objem finančních prostředků 

určených na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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Následující graf nabízí přehled rozdělení celkové alokace OP VK mezi jednotlivé 

prioritní osy. 

 
Graf 1: Rozdělení celkové alokace Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost mezi jednotlivé prioritní osy 
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16%

12%
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Prioritní osa 1
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Prioritní osa 3

Prioritní osy 4a a 4b

Prioritní osy 5a a 5b

 
 

Zdroj: Autor na základě Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

2.4  Základní principy fungování Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

 
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou 

realizovány individuální a grantové projekty. Žádosti o podporu na grantové projekty 

jsou předkládány Zprostředkujícímu subjektu (Krajskému úřadu), žádosti spojené 

s individuálními projekty jsou podávány k Řídícímu orgánu po uveřejnění výzvy. 

V rámci OP VK jsou ke Zprostředkujícímu subjektu podávány žádosti v rámci prioritní 

osy 1 a 3. Po předložení a registraci prochází každá žádost jednotlivými fázemi 

hodnocení. Procesem hodnocení se zabývá další kapitola. 

Na základě výsledku hodnocení Řídící orgán vypracuje návrh Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Zprostředkujícím orgánem je vypracována Smlouva o realizaci 

grantového projektu. V těchto dokumentech je také stanoveno datum zahájení a ukončení 

realizace projektu. 

V průběhu realizace projektu jsou příjemci podpory povinni dodržovat podmínky 

stanovené v uvedených smlouvách (např. vést řádné účetnictví o projektu a odevzdávat 

pravidelné monitorovací zprávy). V případě porušení těchto podmínek (tzv. porušení 
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rozpočtové kázně) je případ předán k přezkoumání příslušnému finančnímu nebo 

krajskému úřadu a poskytovatel podpory může příjemci udělit sankce spočívající 

v krácení přidělené podpory. 

Platby jsou příjemcům podpory propláceny na samostatný účet. Příjemci je 

vyplacena tzv. zálohová platba na začátku projektu. V průběhu projektu jsou příjemci 

propláceny tzv. průběžné platby na základě průběžně podávaných žádostí o platbu, kopií 

účetních dokladů za uskutečněné výdaje a monitorovací zprávy o realizaci projektu. 

Závěrečná platba je příjemci vyplacena po ukončení projektu, po podání příslušné žádosti 

a předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu.  

2.5  Financování Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  

 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Výše příspěvku 

Evropské unie byla stanovena na 85% z celkových veřejných výdajů. Celková částka 

určená na financování OP VK byla stanovena na 2.151,4 mil. €. Podíl Evropské unie 

tvoří 1.828,7 mil. €; ze státního rozpočtu byla pro projekt vyčleněna zbylá částka 322,7 

mil. €. Alokace finančních prostředků pro jednotlivé prioritní osy byla zmíněna v kapitole 

2.3. 

 
 
Graf 2: Financování Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Státní rozpočet 
322,7 mil.€

EU                     
1,828,5 mil.€

 
 

Zdroj: Autor  na základě: Finanční alokace OP VK, on-line text.  
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2.6     Řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
 Řídícím orgánem OP VK je, na základě Usnesení vlády č. 175/2006 ze dne  

22. února 2006, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výkonem funkce Řídícího 

orgánu OP VK byl Rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o 

implementaci fondů na MŠMT pověřena Sekce řízení Operačních programů EU (IV).  

Celkovou odpovědnost za implementaci nese MŠMT, odpovědnost za implementaci 

jednotlivých oblastí podpory je delegována na Zprostředkující subjekty na základě 

dohody s Řídícím orgánem.  

 
 

3 PŘEKÁŽKY P ŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V OP VK NA ZÁKLADNÍCH            
 

Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Jihomoravského krajského úřadu jsem 

získal data o žádostech o podporu OPVK podanými základními školami 

v Jihomoravském kraji,  podaných, schválených i neschválených.   

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2010 bylo v oblasti OPVK podaných 218 projektů. 

Projektů ze základních škol bylo 85. Úspěšnost předložených projektů základních škol  se 

v rámci Jihomoravského kraje (JMK) pohybovala vždy kolem 25 %.  

 Graf 3: Úspěšnost předložených projektů 

 
Zdroj:sestava IS MONIT7+, stav k 13.9.2011. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že úspěšnost je poměrně malá. Dá se říci, že malá úspěšnost 

je obecně, ale JMK patří mezi nejmenší. Jedním z důvodů může být právě špatně 

sestavený rozpočet a to bude předmětem zkoumání. 

Otázkou však také zůstává, zda důvodem pro neschválení projektů v rámci OP 

VK jsou především chyby žadatelů při zpracování samotné žádosti a nebo zda je problém 

v nedostatcích na straně Řídícího orgánu Operačního programu. Ve výzkumném šetření 

se pokusím zjistit, zda jedním z hlavních problémů neschválených projektových  žádostí 

může být právě špatně sestavený rozpočet projektu. 

 

3.1       Rozpočet projektu  

 
       Nedílnou součástí každého projektového záměru je podrobně zpracovaný rozpočet 

projektu (do rozpočtu je třeba zahrnout i výdaje případných partnerů). Přestože se v 

přípravné fázi jedná pouze o odhad budoucích výdajů a zdrojů financování, je nezbytné vždy 

při tvorbě projektu, resp. rozpočtu vycházet z reálných hodnot a současně v maximální 

možné míře předvídat případné změny a možná rizika. Pouze pokud splňuje rozpočet 

požadavky na přesnost a komplexnost, umožní hladkou realizaci plánovaných aktivit 

projektu. Přípravě rozpočtu je proto třeba věnovat dostatečnou pozornost. V průběhu 

realizace projektu bude možné provádět pouze dílčí změny rozpočtu, harmonogramu nebo 

obsahu. Výběrová komise či expertní skupina může při hodnocení a doporučení projektu k 

financování navrhnout úpravu rozpočtu. Schválená výše rozpočtu projektu, který se stane 

součástí právního aktu o poskytnutí dotace, je pro příjemce závazná a nelze ji navýšit.  

Při sestavování rozpočtu projektu spolufinancovaného z veřejných prostředků je nutné 

brát v úvahu kritéria způsobilosti výdajů z hlediska podmínek OP VK. Z veřejných 

prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje.  

 

3.2 Výzkum, cíle výzkumu, výzkumný problém 
 

Cílem výzkumu je zaměřit se na hlavní problémy při sestavování rozpočtů 

projektů OP VK žadatelů základních škol. Výzkum povedu hlavně pomocí 

dotazníkových šetření a rozhovorů. Poukážu na chyby, kterých je nutné se vyvarovat při 

sestavování rozpočtu a tímto způsobem dám budoucím žadatelům  návod, jak zvýšit svoji  

šanci na  přijetí jejich projektu.  
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Pro získání odpovědí na tyto otázky jsou v práci vyžity analýzy údajů, které byly 

také získány studiem informačních pramenů a literatury, kvalitativním výzkumem 

(rozhovor), kvantitativním výzkumem (dotazníkové šetření, statistika) a vlastní 

zkušeností. Časové období, které práce vyhodnocuje,  je září až prosinec 2011.   

 

Při zjišťování příčin neúspěšnosti se nutně vrátíme k položení našich tvrzení: 

 

1. Dobře sestavit rozpočet, jako základ pro úspěšné hodnocení žádosti o 

finanční podporu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, je pro většinu žadatelů velmi obtížné. 

 

2. Chyby, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu, jsou na 

straně žadatel. 

 

 K potvrzení či vyvrácení těchto tvrzení povede zodpovězení následujících 

výzkumných otázek: 

 

1. Je velký problém dělení finančních prostředků na přímé a nepřímé náklady ? 

 

2. Lze zahrnout nepřímé náklady do rozpočtu ? 

 

3. Je stanovena  výše nepřímých nákladů ? 

 

4. Je složité rozlišit způsobilé nezpůsobilé výdaje projektu ? 

 

5. Je možné v průběhu realizace projektu rozpočet navýšit ? 

 

6. Výdaj související s vedením účetnictví  je přímý náklad 

 

7. Výdaj za tuzemskou služební cestu spadá do přímých nákladů ? 

 

8. Jsou důvody, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu chybou na 

straně žadatelů nebo v celkovém nastavení systému fungování OP VK ? 
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 Žadatelům z řad základních škol v Jihomoravském kraji  jsem rozeslal dotazník ( Příloha 

č.5), který byl rozšířen o další otázky vzhledem k původnímu záměru a jehož cílem bylo 

odpovědět na  otázky týkající se sestavování rozpočtu jednotlivých projektů.  S žádostí o 

vyplnění  dotazníku bylo osloveno 85  žadatelů ze základních škol.  Vrátilo se jich 59 

s tímto výsledkem.  

     

Graf 4: Je velký problém dělení finančních prostředků na přímé a nepřímé náklady ? 
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Z výsledků testu je zřejmé, že existuje skupina žadatelů ,  která má s tímto dělení 

problémy. 

Graf 5: Lze zahrnout nepřímé náklady do rozpočtu ? 
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Opět stejný problém. Část žadatelů neví kam nepřímé náklady zahrnout. 
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Graf 6: Je stanovena  výše nepřímých nákladů ? 
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 Z výsledků je zřejmé, že i v této otázce někteří chybovali, protože výše nepřímých 

nákladů je stanovena závazně. 

 

 

Graf 7: Je složité rozlišit způsobilé nezpůsobilé výdaje projektu ? 
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Tato otázka byla pro většinu jasná.  Velká většina bezpečně rozliší způsobilé a 

nezpůsobilé výdaje projektu. 

 

 



                                                                                                                                                        29 

 

Graf 8: Je možné v průběhu realizace projektu rozpočet navýšit ? 
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Téměř jednoduchá otázka, přesto i zde někteří chybovali. Rozpočet navýšit nelze. 

 

 

Graf 9: Výdaj související s vedením účetnictví  je přímý náklad 
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 Z výsledků je zřejmé, že v této otázce někteří chybovali. Vedení účetnictví, přesto, že 

souvisí s projektem, je náklad nepřímý. 
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Graf 10: Výdaj za tuzemskou služební cestu spadá do přímých nákladů ? 
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Z výsledků této otázky je zřejmé, že  téměř všichni znají správnou odpověď. Takový druh 

služební cesty spadá do nepřímých nákladů. 

 

 

Graf 11: Jsou důvody, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu chybou na 

straně žadatelů nebo v celkovém nastavení systému fungování Operačního  
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V této otázce většina dotázaných odpověděla, že chyba bude na jejich straně. Je dobře, že 

si žadatelé uvědomují své chyby. 

Podrobnější rozbor všech otázek bude proveden v následujících kapitolách . 



                                                                                                                                                        31 

 

Protože mě  zajímal názor na danou problematiku i ze strany zprostředkovatele dotace,  

využil jsem příležitosti a položil několik otázek Ing. Bohdaně Svobodové, vedoucí 

oddělení evropských dotací z Odboru regionálního rozvoje JmKÚ Brno.   

Zde jsou otázky a odpovědi na ně. 

 

Z jakého důvodu jsou podané žádosti nejčastěji vy řazovány? 

 „Zprostředkující subjekt Jihomoravský kraj vyřazuje projekty jen v rámci 

formálních náležitostí a přijatelnosti, takže v rámci formálních náležitostí máme předem 

stanovené hodnotící tabulky, ve kterých máme daná kritéria, podle kterých hodnotíme 

předložený projekt. Takže nejčastěji jsou to drobnosti, jako například neuložené přílohy 

na CD ve formě pdf, kde je to přímo stanoveno výzvou, špatně přelepený projekt, který 

musí být neoddělitelný, což znamená pevně sešito, orazítkováno, podepsáno statutárním 

zástupcem, potom je to například špatně zfinalizovaná žádost, která má unikátní kód, ale 

někteří žadatelé tuto žádost finálně neuloží, takže je to jen vzor žádosti bez unikátního 

klíče, dále ve většině případů počet listů neodpovídá seznamu příloh, kdy někteří žadatelé 

uvádějí počet listů, kdy požadujeme počet stran a naopak. To jsou v rámci formálních 

náležitostí ty nejdůležitější body.“ 

 

Jak probíhá fáze věcného hodnocení? 

 „Fázi věcného hodnocení dělají za Zprostředkující subjekty individuální 

hodnotitelé, kteří jsou v centrální databázi hodnotitelů. Těm jsou projekty, které projdou 

formálními náležitostmi a přijatelností dále odesílány a tito individuální hodnotitelé nám 

projekty hodnotí po věcné stránce. Na projekt jsou vždy dva hodnotitelé, kteří dají 

rozmezí 1 – 100 bodů. Pokud je to více jak 65 bodů, tak tento projekt prochází. 

V případě, že se tento projekt liší o více jak 20 bodů, tak je tento projekt předán třetímu 

hodnotiteli. Všechny tyto postupy máme dány příručkou, takže není na Zprostředkujícím 

subjektu, aby si přímo nastavil, jak budou individuální hodnotitelé projekt hodnotit.“ 

Samozřejmě máme i informace od hodnotitelů. 
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Je častým důvodem zamítnutí žádosti  špatně sestavený rozpočtu projektu  

 

 „ Tyto informace mám jen zprostředkované od hodnotitelů. Rozpočet nebývá vždy dobře 

sestaven a žadatelé dělají velké chyby. Přesto nebývá jediným a hlavním důvodem 

zamítnutí žádosti. Pokud je mně známo nejčastější chyby v rozpočtu jsou  

• nedodržení % limitů pro jednotlivé kapitoly rozpočtu či křížové financování ,  

• zahrnutí nezpůsobilých výdajů do rozpočtu projektu 

• chybné zahrnutí výdajů do kapitol rozpočtu, jejichž přesunem by došlo k 

překročení stanovených limitů pro jednotlivé kapitoly 

• neprovázanost rozpočtu s plánovanými aktivitami projektu 

• blíže nespecifikované položky v rozpočtu  

• neuvedení bližší specifikace zahraničních cest a stáží 

 

Jakým způsobem jsou hodnotitelé vybíráni? Žadatelé si často stěžují na 

neodbornost hodnotitelů a nedostatečnou zpětnou vazbu. 

 „Souhlasím, protože tato centrální databáze je pro celou Českou republiku, může 

se do této centrální databáze přihlásit jakýkoli člověk, který splňuje podmínky pro 

hodnotitele věcného hodnocení. Řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy dělá semináře pro tyto hodnotitele, kde je proškolí. Hodnotitelé získají 

certifikát pro hodnocení v jednotlivých prioritních osách a následně je na 

Zprostředkujících subjektech, jednotlivých krajích, jestli si udělají ještě nějaký seminář 

v rámci kraje, kde doplní informace Ministerstva přímo na svůj kraj. Ale v případě, že 

máte hodně projektů, třeba u nás někdy bývá i 300 projektů v rámci jedné výzvy, není 

v podmínkách Jihomoravského kraje, aby oslovil hodnotitele pouze Jihomoravského 

kraje, kteří nejvíc ví o Jihomoravském kraji. Musí oslovit i jiné kraje; nevím, do jaké 

míry ví hodnotitel z Plzeňského kraje, jaké podmínky jsou v Jihomoravském kraji.“ 

 

Je práce hodnotitelů nějakým způsobem monitorována? 

 „I když to není v podmínkách Zprostředkujících subjektů, tak Jihomoravský kraj 

kontroluje tabulky individuálních hodnotitelů. Dokonce i ve sporných případech, kdy si 

Zprostředkující subjekt myslí, že toto hodnocení nebylo takové, jaké bychom si my 

představovali, tak dáváme vyjádření do Výběrové komise, že my navrhujeme ten a ten 

postup, který ale nemusí být směrodatný.“ 
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Jsou využívány také konzultace po zamítnutí projektu? 

 „ I ti vyřazení ještě přijdou konzultovat, protože tam někdy byly opravdu věci, 

které se dají opravit v rámci projektu. Spíše ti úspěšní v první výzvě už nejdou 

konzultovat ke druhé výzvě, kdy si předkládají projekt, ale je to skutečně individuální.“ 

 

Zprostředkováváte během školení pro žadatele kontakty na školy vzájemně? 

 „Kontakty nezprostředkováváme, ale máme na našich webových stránkách 

tabulky se schválenými projekty, takže kterýkoli žadatel se může podívat, která škola 

byla úspěšně schválena.“ 

 

Žadatelé si také, dle Analýzy MŠMT, často stěžují na množství materiálů, které 

musí nastudovat při zpracování žádosti (Operační program, Příručku pro žadatele, 

atd.) 

 „Stačí Příručka pro žadatele. Nemusí studovat celý Operační program, protože ten 

je zaměřen na všechny oblasti podpory a v Příručce pro žadatele už je konkrétní oblast 

podpory.“ 

 

Co by mohlo, z pohledu zprostředkovatele, změnit či zlepšit proto, aby byla 

úspěšnost projektů větší? 

 „Zjednodušení administrace projektových žádostí na straně zprostředkujícího 

subjektu. Jestliže je na nás kladen ten důraz, že zprostředkující subjekt musí kontrolovat 

veškeré účetní doklady a veškeré dokumenty předkládané v rámci monitorovacích zpráv 

a žádostí o platbu, tak je tento proces opravdu velmi zdlouhavý, protože ty školy někdy 

vyzýváme i dvakrát, třikrát na doplnění takových věcí, které jsou v rámci účetnictví 

jednoduché, ale bohužel máme stanoveno, jak musíme postupovat, takže tyto procesy 

jsou opravdu velmi zdlouhavé. Žadatelé by měli přistupovat k projektu odpovědněji, 

důsledněji nastudovat Příručku pro žadatele nebo využívat agentur“ 

 

3.3     Hodnocení projektů a důvody zamítnutí žádostí 
 

            Z analýzy odpovědí zástupců  žadatelů z řad základních škol Jihomoravského 

kraje na výše uvedené otázky (Příloha č. 5) vyplývá, že sestavit rozpočet je problém. 

Základní znalosti týkající o rozpočtu projektu žadatelé mají, ale nejsou úplné. Dobře 
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sestavit rozpočet, jako základ pro úspěšnost projektu se z pohledu žadatelů jeví jako úkol 

obtížný.  Na co by měli žadatelé dávat zvýšený pozor si řekneme v další kapitole. 

          Z odpovědí je také patrné, že žadatelé o poskytnutí dotace z řad základních škol 

připisují důvody neschválení  především  vlastním chybám. To, že by byla chyba na 

straně zprostředkovatele si myslí menšina. 

Přesto, že Jihomoravský kraj jako zprostředkovatel kontroluje projekty jen po stránce 

formální a přijatelnosti (i zde je velké množství nedostatků), Ing. Svobodová potvrdila, že 

hodnotitelé v mnoha případech shledali u projektů chyby právě v rozpočtech. 

Každá žádost musí projít systémem hodnocení tak, aby byly vybrány projekty 

splňující jak formální, tak obsahová kritéria OP VK. Hodnocení žádostí probíhá ve 

čtyřech fázích, přičemž schválení žádosti v jedné fázi je podmínkou postupu do fáze 

následující:  

1. fáze je formální hodnocení; 2. hodnocení přijatelnosti; 3. hodnocení věcné;  

4. výběrová komise / Expertní skupina OP VK. V závěru procesu, projekty, které jsou 

doporučeny ve 4. fázi hodnocení, schvalují orgány kraje (Rada a Zastupitelstvo). 

       V první fázi formálního hodnocení mají žadatelé možnost formální nedostatky 

svých žádostí opravit a opět se tak zařadit do procesu schvalování. 

Druhou fází je hodnocením přijatelnosti Mezi nejčastější důvody zamítnutí  

projektů patří nesoulad mezi navrženými klíčovými aktivitami projektu s vyhlášenými 

podporovanými aktivitami v rámci výzvy; dále cílové skupiny nebyly v souladu se 

stanovenými cílovými skupinami v rámci výzvy a třetí problémovou oblastí je plnění 

finančních kritérií, kdy rozpo čet není často plánován jen pro způsobilé výdaje nebo 

dochází k překročení limitů jednotlivých kapitol rozpočtu. 

Obecně lze říci, že v průběhu věcného hodnocení  v roce 2010 v Jihomoravském 

kraji byly nejčastějšími nedostatky žádostí o podporu  -  nejasný a příliš stručný popis 

cíle projektu; nepřesvědčivá udržitelnost, nesoulad s cíly OP VK, nepřiměřenost 

rozpočtu a špatně sestavené přímé nepřímé náklady rozpočtu, nízký počet 

podpořených osob; atp. Na tomto místě je také nutné poznamenat, že žadatelé někdy 

oprávněně zpochybňují odbornost hodnotitelů z toho důvodu, že v případě neúspěchu 

postrádají detailní a kvalitní zpětnou vazbu. Proto při vyhlášení dalších výzev Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byli vyřazeni ti hodnotitelé, kteří dle 

pracovníků Řídícího orgánu nepostupovali v souladu s definovanými pravidly a 

neposuzovali kvalitně předložené projekty, například v důsledku nízké odbornosti 

v oboru. 
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 Dále se převážně jedná o překážky, které se týkají přímo žadatele a které 

může žadatel také ovlivnit. Do této skupiny problémů patří administrativa projektu, 

časová a personální náročnost na jeho zpracování, formální zajištění projektu, množství 

práce se žádostí a nutnost studovat materiály projektové dokumentace OP VK včetně 

rozpočtu a pravidel na jeho sestavení, náročná vnitřní organizace projektu a rozvržení 

práce a technické potíže při zpracování elektronické verze žádosti. Svou úlohu také hraje 

nejistota, zda projekt získá podporu a v neposlední řadě apatie žadatelů předkládat další 

žádosti v případě neustálé neúspěšnosti projektů. 

  
 

4 M INIMANUÁL K  ÚSPĚŠNÉMU SESTAVENÍ ROZPOČTU  A HLAVNÍ CHYBY  
 
Na základě výzkumu formou dotazníkového šetření, rozhovoru s Ing. Svobodovou, 

neformálních rozhovorů s ostatními pracovníky Odboru regionálního rozvoje JMK a na 

základě vlastních zkušeností jsem dospěl k těmto závěrům a základním pravidlům tvorby 

rozpočtu projektů OP VK. Bez respektování těchto pravidel nelze dobře sestavit rozpočet 

a celý projekt. Jsou zde zdůrazněny hlavní a nejčastější chyby a možnosti jak jim 

předejít. 

 

4.1 Rozpočet 
 

Vytvoření reálného rozpočtu předpokládá existenci kvalitního projektového záměru, ze 

kterého jsou jasné hlavní a dílčí cíle projektu, výstupy projektu, základní klíčové aktivity 

a jejich harmonogram, doba realizace projektu, realizační tým a pracovní náplně členů 

realizačního týmu, případně zapojení partnera do realizace projektu. Po projednání 

souladu projektového záměru s podmínkami OPVK je možné začít sestavovat rozpočet 

projektu. 

Při sestavování rozpočtu je nutné si nastudovat vyhlášenou výzvu – podmínky výzvy se 

mohou měnit (zejména výše zálohových plateb, povolené %uální limity kapitol rozpočtu, 

apod.), Příručku pro žadatele a Příručku pro příjemce. 

Při plánování rozpočtu projektu by se měl žadatel držet zásad přiměřenosti výdaje, 

hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti. Výdaj by měl být vynaložen na aktivity 

prokazatelně související s projektem a vznikne a je uhrazen až v průběhu realizace 
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projektu (není možné si plánovat výdaje, které vzniknou před realizací projektu - např. 

tvorba nějaké analýzy či projektového plánu,...). 

Rozpočet je nutné si dobře naplánovat, PPP sice umožňuje v průběhu realizace projektu 

podstatné či nepodstatné změny, oba typy změn podléhají schválení administrátora 

(podstatná změna podléhá schválení Rady JMK - na základě návrhu administrátora), 

bohužel  hodnocení administrátora o potřebě nepodstatných i podstatných  změn je hodně 

subjektivní. 

Je nutné si uvědomit, že po odevzdání žádosti není možné žádné vysvětlování, co autor v 

žádosti uvedeném textu si představoval a myslel. Je vhodné nejasné body popsat, popř. 

využít možnost upřesnění v příloze k žádosti. 

 

4.2 Postupné sestavení rozpočtu podle jednotlivých kapitol rozpočtu 
 

4.2.1 Osobní výdaje 
 
- v návaznosti na plánované KA je nutné si stanovit adekvátní složení realizačního týmu a 

stanovit si typ pracovně-právní smlouvy/dohody (PS, DPP, DPČ) - z administrativních 

pracovníků by měl být  v týmu manažer projektu a finanční manažer a případně asistent 

projektu; přítomnost členů odborného týmu záleží již na konkrétních aktivitách projektu; 

- u jednotlivých pracovníků je nutné rozpracovat pracovní náplně a to takovým 

způsobem, aby každý znal svou roli v projektu a  činnosti pracovníků nebyly v žádosti 

uvedeny duplicitně (např. stejná činnost u PM i FM); 

- v případě aplikace nepřímých nákladů (NN) je nutné se při popisu činností v projektové 

žádosti vyhnout těm činnostem, které spadají do NN - dle výčtu v Příručce pro příjemce - 

tzn. účetnictví a jeho vedení, personalistika, kopírování, tisk, veškeré činnosti související 

s publicitou, správa počítačových sítí a internetových stránek, archivace, apod. Značnou 

část těchto činností pracovníci vykonávat stejně budou, ale nesmí být tyto činnosti 

uvedeny v projektové žádosti, případně je nutné je opsat jinými slovy, ale zaměřit 

činnosti více na projekt (např. místo archivace - kompletace projektové dokumentace, 

osvědčení a prezenčních listin); 

- mzdy by měly být v projektu stanoveny přiměřené - přiměřenost je posuzována na 

základě Metodického dopisu OPVK č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v 

projektech OP VK. 
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U stanovení výše mezd a platů je vhodné se držet nižší až střední sazby, u využití 

maxima hrozí riziko krácení hodnotiteli, které může být někdy až neúměrné. 

- po stanovení výše mezd a platů je nutné se zamyslet nad dalšími mzdovými výdaji - SP, 

ZP, FKSP, další zákonné odvody (Zákonné pojištění zaměstnanců); 

 

Důvody vyřazení na hodnocení přijatelnosti. 

- zařazen v kap. č. 1 výdaj, který je nezpůsobilý - např. FKSP/zákonné pojištění 

zaměstnanců u typu organizací, která FKSP nevytváří/zákonné pojistné nemají povinnost 

odvádět;  

- zařazen v kap. č. 1 pracovník OSVČ - realizační tým musí být s žadatelem v pracovně-

právním vztahu ! 

 

Důvody snižování bodů a krácení u věcného hodnocení: 

- nesoulad výše mezd s Metodickým dopisem č. 4 nebo výše mezd na horní hranici - 

nejčastější důvod ke krácení mezd; 

- chybně vypočtené SP a ZP; 

- nenávaznost počtu jednotek (měsíců) na klíčové aktivity; 

- nepřiměřenost stanovené výše úvazku (v návaznosti na výčtu vykonávaných činností, 

vytvořených produktech a počtu podpořených osob); 

- zahrnutí v rozpočtu administrativního pracovníka popř. asistenta projektu, pokud má v 

popisu vykonávaných činností uvedené činnosti spadající do NN; 

 

V kapitole č. 1 je při tvorbě rozpočtu často zapomínáno na FKSP a další zákonné odvody. 

 

4.2.2 Cestovné - služební cesty zahraniční 
 
- při aplikaci NN nemohou být  v rozpočtu zahrnuty výdaje na tuzemské pracovní cesty 

(stravné, ubytování, cestovné); 

- zahraniční služební cesty - jsou cesty realizačního týmu vykonávané v souvislosti s 

realizací některé KA a jsou v projektu nezbytné (např. zahraniční cestovné učitelů při 

realizaci pobytového či vzdělávacího výjezdu do zahraničí); 

- je nutné si v projektu náklady na zahraniční cestu dobře naplánovat,  popř.  trochu 

nadhodnotit, neboť položky v této kapitole, tj. související se zahraniční pracovní cestou 

není možné v průběhu realizace projektu už nikdy navyšovat; 
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Důvody vyřazení na hodnocení přijatelnosti: 

 - žadatel se většinou drží struktury rozpočtu dle IS Benefit, nebývá v této kapitole 

zahrnut nezpůsobilý výdaj; 

 

Důvody snižování bodů a krácení u věcného hodnocení: 

- nedostatečné zdůvodnění zahraniční cesty, zahraniční cesta je neefektivní, 

neopodstatněná, např. jedno-dvoudenní školení zaměstnanců v zahraničí; 

- zahraniční cesta nemá návaznost na žádnou KA; 

- nadhodnocené ceny za ubytování (toleruje se max. hotel ***) 

 

4.2.3 Zařízení 
 
- kapitola č. 3 je limitována max.25  % vůči celkovým způsobilým výdajům projektu 

(pokud není ve výzvě k podání žádostí stanoveno jiné %, poskytovatel dotace může 

upravit); 

- součástí kap. č. 3 je křížové financování - je limitováno max. 9 % vůči celkovým 

způsobilým  výdajům projektu (% je proměnlivé, ve výzvě k podání žádostí může být 

stanoveno jiné %, poskytovatel dotace si může upravit); 

- je vhodné do rozpočtu podrobněji rozčlenit, v IS Benefitu je uveden  např. jen "Drobný 

hmotný majetek", měl by však v rozpočtu být rozčleněn do více položek; 

- je vhodné pořizované vybavení nečlenit až příliš podrobně (v průběhu realizace projektu 

dochází ke změnám cen, dojde ke změně plánovaného počtu,...) - např. vybavení 

kuchyňky nerozepisovat na vidličky a nože, ale postačí uvést jednou položkou a rozepsat 

v popisu KA nebo v poznámce pod rozpočtem v IS Benefit; v případě takto použité 

hromadné položky, která skrývá drobné výdaje je velmi vhodné využít poznámku k 

rozpočtu, hodnotitel by se měl dozvědět, co bude v rámci položky pořizováno; 

-  je nutné počítat s tím, že investiční výdaje není možné již nikdy navyšovat, proto je 

nutné je dobře naplánovat; 

- dle popisu NN není zcela jasné, které výdaje na vybavení spadají do přímých a které do 

nepřímých nákladů - je nutné vždy se podívat do PPP; do NN spadá vždy kancelářský a 

spotřební materiál pro realizační tým, naopak výukové pomůcky pro cílovou skupinu je 

možné pořídit z přímých nákladů; 
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Důvody vyřazení na hodnocení přijatelnosti: 

- zahrnutí nezpůsobilého výdaje - např. pořízení motorového vozidla (může být jen v 

oblasti podpory 1.2); 

- plánované zapůjčení v projektu pořízeného vybavení jiným subjektům (kteří nejsou 

partnery projektu) - pořízené vybavení je majetkem příjemce a musí být u něho umístěno, 

není možné zapůjčovat cizím subjektům; může být zapůjčeno ve výjimečných a 

zdůvodnitelných případech cílové skupině; 

- chybné rozdělení vybavení do položek rozpočtu a rozpočtu křížového financování - 

pokud je pořizováno vybavení, které funguje společně, jako jeden celek a pořizovací cena 

tohoto kompletu přesáhne 40 tis. Kč, je nutné tento komplet zařadit do křížového 

financování (pokud přesunem kompletu do KF dojde k překročení %uálního limitu KF, 

pak je žádost vyřazena) - např. interaktivní tabule je nepoužitelná bez dataprojektoru - 

jedná se o celek, pokud cena tohoto celku přesáhne 40 tis. Kč, musí být plánováno v KF!, 

dalším celkem je projektor + plátno (pokud jsou v projektu pořizovány, pak fungují 

společně, v případě, že dohromady přesáhnou cenu 40 tis. Kč, spadají do KF) , server , 

router + PC (server sám o sobě nefunguje, je vždy napojen na nějaký počítač); pokud se 

jedná o nákup samostatného vybavení (kdy ostatními náležitostmi je již příjemce 

vybaven)  a pořizovací cena nepřesáhne 40 tis. Kč, pak nespadá do KF - je nezbytné v 

žádosti důkladně popsat; je doporučeno v žádosti o projekt uvést, jak zařízení bude 

fungovat, aby bylo jasné, proč nespadá do KF; 

- zahrnutí nepřímých nákladů do rozpočtu - např. nákup USB flash disků, pořízení zásob 

občerstvení - pokud přeřazením dojde k překročení povolených %uálních limitů ostatních 

kapitol, pak je projekt vyřazen; 

 

Důvody snižování bodů a krácení u věcného hodnocení: 

- pořízení vybavení bez vazby na konkrétní KA - každé pořizované vybavení je nezbytné 

v žádosti o projekt v popisu KA popsat, popsat účel nákupu, zdůvodnit pořizované 

množství a způsob jeho využití v projektu; 

- ceny vybavení jsou nadhodnoceny - v případě, že je pořizováno vybavení včetně 

příslušenství, je vhodné  v popisu KA popsat, případně v rozpočtu uvést "včetně 

příslušenství"; v případě, že je pořizováno nadstandardní vybavení a není popsána jeho 

účelnost a využití v projektu (např. speciální pomůcky, kvalitnější fotoaparát, apod.); 
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- výdaje na opravy a údržbu - často jsou špatně pochopeny, jedná se o opravu a údržbu z 

projetu pořízeného vybavení, nikoliv opravy a údržby vybavení, které již škola vlastní; 

- pořízení nábytku - není zdůvodněna vazba na KA, nábytek má být primárně pořízen pro 

cílovou skupinu, nikoliv RT; 

- nejasné položky  v rozpočtu vybavení - hromadné položky v rozpočtu - jednou částkou 

je uvedeno např. "drobný hmotný majetek za 1,2 mil Kč" a není v žádosti nikde zmíněno, 

o jaké vybavení se bude jednat; 

 

4.2.4  Nákup služeb (bez aplikace NN bývala kapitola č. 5) 
 
- kapitola je limitována max. 49 % vůči celkovým výdajům projektu; 

- je limitováno občerstvení účastníků 300,00 Kč/den; 

 

Důvody vyřazení na hodnocení přijatelnosti: 

- zahrnutí nezpůsobilých výdajů - např. správní a místní poplatky; výdaje spojené s 

přípravou projektu a s řízením projektu (poradenství při zpracování MZ a ŽoP), výdaje na 

ceny, medaile, odměny pro účastníky a vítěze soutěží; 

- pořízení vybavení na zakázku - např. na zakázku vytvořené skříně, na zakázku vyrobené 

sluneční hodiny - i když je vybavení pořízeno na zakázku, stále se jedná o vybavení, 

nikoliv službu, pokud je takové vybavení přesunuto do kap. č. 3 a je překročen její limit, 

či limit KF, pak se jedná o důvod k vyřazení žádosti; 

- zahrnutí nepřímých nákladů do rozpočtu - např . výroba propagačních předmětů, 

zajištění publicity, vedení účetnictví, daňové a právní poradenství, pojištění pořízeného 

vybavení - pokud přeřazením dojde k překročení povolených %uálních limitů ostatních 

kapitol, pak je projekt vyřazen; 

 

Důvody snižování bodů a krácení u věcného hodnocení: 

- pořízení služby bez vazby na konkrétní KA - každou službu je zapotřebí  v žádosti o 

projekt v popisu KA popsat, popsat účel nákupu, zdůvodnit pořizované množství ; 

- ceny služeb jsou nadhodnoceny - ceny služeb by měly být v místě a čase obvyklém; 

- nejasné položky  v rozpočtu vybavení - hromadné položky v rozpočtu - jednou částkou 

je uvedeno např. "drobný hmotný majetek za 1,2 mil Kč" a není v žádosti nikde zmíněno, 

o jaké vybavení se bude jednat; 
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4.2.5   Stavební úpravy (bez aplikace NN bývala kapitola č.6) 
 
- stavební úpravy nebývají často realizovány, z toho důvodu nebývají důvodem 

k vyřazení žádosti, pro snížení bodového ohodnocení v rámci věcného hodnocení se 

aplikují stejné zásady jako jsou uvedeny u služeb a vybavení; 

- jejich nezbytnost by měla být popsána v projektové žádosti, cena by měla být 

přiměřená; 

- jsou realizovány ve prospěch cílové skupiny (není zdůvodnitelná oprava kanceláře 

realizačního týmu); 

 

4.2.6 Přímá podpora (bez aplikace NN bývala kapitola č.7) 
 
 - kapitola č. je limitována max. 20 % vůči celkovým výdajům projektu; 

- výdaje na ubytování a stravné jsou limitovány jako u cestovného;  často těžké 

rozhodnutí, zda-li výdaje zahrnout do kapitoly Nákup služeb nebo do Přímé podpory, 

někdy je možné výdaje začlenit do obou dvou kapitol, výdaje na přímou podporu jsou 

spojeny vždy s výdaji souvisejícími s cílovou skupinou (nikoliv s realizačním týmem či s 

jinými účastníky aktivit);  

 

Důvody vyřazení na hodnocení přijatelnosti: 

- v této kapitole nebývají  většinou zahrnuty žádné nezpůsobilé výdaje; 

- překročení %uálního povoleného limitu kapitoly; 

 

Důvody snižování bodů a krácení u věcného hodnocení: 

- nadhodnocené položky; 

- výdaj bez vazby na konkrétní KA, nejasný popis výdaje; 

 

4.2.7  Náklady plynoucí ze smlouvy (bez aplikace NN bývala kapitola č. 8) 
 
- při aplikaci NN tato kapitola zahrnuje většinou pouze audit; 

 

Důvody vyřazení na hodnocení přijatelnosti: 
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- zahrnutí nezpůsobilých výdajů - např. náklady na audit u projektů s rozpočtem nižším 

než 10 mil. Kč, úroky z úvěrů; 

- zahrnutí nepřímých nákladů do rozpočtu kapitoly  - např . vedení účtu projektu a 

bankovní poplatky - pokud přeřazením dojde k překročení povolených %uálních limitů 

ostatních kapitol, pak je projekt vyřazen; 

Důvody snižování bodů a krácení u věcného hodnocení: 

- nadhodnocená položka auditu; 

Po sestavení rozpočtu přímých nákladů je možné dopočítat částku nepřímých nákladů. 

Žadatel si musí propočítat, jestli vypočítaná výše NN opravdu pokryje jeho potřeby. Je 

nutné se zamyslet i nad způsobem a harmonogramem financování projektu a počítat s 

tím, že lhůty pro proplácení ŽoP se ze strany poskytovatele neustále prodlužují. 

 

4.3 Hodnocení projektové žádosti 
 

4.3.1 Hodnocení přijatelnosti - hodnotí se soulad projektové žádosti s výzvou. 
 
- žadatel je oprávněným žadatelem, sídlí na území ČR, partner splňuje podmínky pro 

partnerství, přijatelnost klíčových aktivit a cílových skupin, doba trvání projektu, 

požadovaná výše fin. podpory, způsobilost výdajů v rozpočtu, výše požadované veřejné 

podpory (v oblasti 3.2 OPVK), správnost výše NN; 

Nejčastější důvody pro vyloučení žádosti na přijatelnosti: 

- partner projektu je skrytým dodavatelem - partner musí být zapojen do realizace 

klíčových aktivit projektu, nikoliv jen poskytovat zboží či služby; 

- nepřijatelnost klíčových aktivit - KA nesmí souviset s realizací činností spadajících do 

NN; nepřípustné jsou KA: "zajištění publicity projektu", "úvodní a závěrečná 

konference"(kdy z popisu vyplývá, že se jedná o zhodnocení a  publicitu projektu),  

- chybně uvedená data realizace a trvání projektu - délka či období není v souladu s 

výzvou; 

- rozpočet, nezpůsobilé výdaje a překročení limitů kapitol (viz předcházející); 

Od vyřazování na přijatelnosti JMK ustupuje, v případě nejasností v projektu je snaha 

ponechat vyřazení žádosti na věcných hodnotitelích. 

 

 



                                                                                                                                                        43 

4.3.2 Hodnocení věcné- hodnotí se realizovatelnost, potřebnost, účelnost, 

efektivnost, přínosy projektu (i poskytovateli dotace); výčet kritérií je uveden v PPŽ; 

 

Důvody ke krácení žádosti věcnými hodnotiteli: 

- obecně definovaná potřeba projektu; obecně definované cíle a záměr projektu (např. 

"zvýšení kvalifikace žáků a jejich uplatnitelnost na trhu práce") - cíle projektu by měly 

být konkrétní, žadatel by měl vědět, čeho chce dosáhnout a jakými prostředky; 

- nedostatečný popis, jakým způsobem se bude s cílovou skupinou pracovat; 

- obecně popsané, nekonkrétní klíčové aktivity; 

- neprovázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami a nepřiměřenost rozpočtu (zmíněno už 

výše); 

- nedosažitelné, nereálné hodnoty MI; není uveden popis MI - je velmi vhodné popsat, 

jakým způsobem jsou hodnoty napočítány, aby v případě chybně pochopeného MI mohlo 

být opraveno ještě před podpisem smlouvy; důvod nereálně nastavených MI je také 

častým důvodem vyřazení na výběrové komisi. 

 

 

 

Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat schopnost základních škol  sestavit 

takový  rozpočet  projektu, aby nebyl důvodem zamítnutí žádosti o finanční podporu  

z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Vytvořit tzv. minimanuál hlavních chyb při setavování rozpočtu a 

poukázat na to, jak se jich vyvarovat. 

Práce vychází ze stručného rozboru vývoje v oblasti vzdělávání v rámci procesu 

evropské integrace a popisuje vývoj od roku 1958, kdy byla podepsána Smlouva o 

založení Evropského hospodářského společenství, do současnosti. Práce se také zabývá 

vlivem Lisabonské strategie z roku 2000, na jejíchž cílech byl vytvořen Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavní část práce pojednává o Operačním 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho strategii a cílech. O problematice 

při jeho realizaci prostřednictvím projektů základních škol v Jihomoravském kraji a jejich 
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problémů při sestavování rozpočtu těchto projektů. Byl vytvořen metodický materiál, 

který minimalizuje chyby při sestavování rozpočtu. 

Pro konkretizaci a rozbor uvedené problematiky byla v úvodu této práce 

vyslovena níže uvedená tvrzení : 

 

1. Dobře sestavit rozpočet, jako základ pro úspěšné hodnocení žádosti o 

finanční podporu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, je pro většinu žadatelů velmi obtížné. 

 

2. Chyby, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu, jsou na 

straně žadatel. 

 
Platnost těchto tvrzení byla ověřována pomocí souboru výzkumných 

otázek. Zde si rozebereme 3 základní. 

 

1. Je velký problém dělení finančních prostředků na přímé a nepřímé náklady ? 

  Z analýzy, vycházející z dotazníkového šetření i rozhovorů vyplývá, že při tvorbě 

rozpočtů je toto dělení problémové a musí se mu  se mu věnovat zvýšená pozornost. 

Problém mají administrátoři, natož žadatelé; nejvíce se s tímto problémem žadatelé 

potýkají při plánování výdajů v rámci osobních nákladů, vybavení a nákupu služeb. 

 

 

2. Je složité rozlišit způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu ? 

 

Je to asi jedna z oblastí, která je hodnocena jako nepříliš složitá, přesto i zde se vyskytly 

chyby. Z analýzy odpovědí na tuto otázku i rozhovorů je zřejmé, že tvůrci projektů tuto 

oblast nepovažují za velký problém a většina žadatelů tyto výdaje umí rozlišit. Hodně 

žadatelů má už dobré zkušenosti, najímají si poradenské společnosti nebo soukromé 

zpracovatele, takže vyřazování na způsobilosti výdajů už není časté, většinou se jedná o 

chybné zařazení z důvodu změn výzvy oproti předcházející výzvě nebo z důvody změn v 

příručce (žadatelé změny někdy nepostřehnou nebo nepochopí); 
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3. Jsou důvody, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu chybou na 

straně žadatelů nebo v celkovém nastavení systému fungování Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost? 

 

Důvody, které vedou k neschválení z důvodu pochybení žadatele jsou rozepsány 

v předcházejících kapitolách. Jedním z dalších důvodů neschválení žádosti je značný 

převis požadovaných prostředků, zejména v oblasti podpory 1.1, proto vítězí ty nejlepší 

projekty, rostou požadavky na kvalitu zpracování a podrobnosti žádostí, jejich přínos pro 

poskytovatele; možnou příčinou neúspěchu je i kvalita hodnotitelů, ke kterým se projekt 

dostane k hodnocení, ale aby se projekt dostal ke 2 nekvalitním hodnotitelům se stává v 

JMK velmi zřídka. Celkové nastavení systému fungování OPVK se liší kraj od kraje. 

Podle získaných informací mohu říci, že v některých krajích  je neúspěch neschválení 

žádosti zapříčiněn přístupem daného kraje, naopak v Jihomoravském kraji  je neúspěch 

zapříčiněn žadatelem a kvalitou jeho zpracované žádosti.  Poskytovatel dotace také musí 

plnit MI, proto v rámci jednání komise mohou být některé projekty preferovány z důvodu 

potřeby naplnění MI poskytovatelem dotace. 

 

Z uvedených rozborů a po celkové analýze dané problematiky, podpořené 

dotazníkovým šetřením předkladateli žádostí v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a rozhovorem se zástupkyní zprostředkujícího orgánu, lze 

vyslovit tento závěr. 

 

1. tvrzení: Dobře sestavit rozpočet, jako základ pro úspěšné hodnocení 

žádosti o finanční podporu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, je pro většinu žadatelů velmi obtížné. 

Toto tvrzení se nepotvrdilo.  Sestavit rozpočet projektu je pro žadatele 

z řad základních škol obtížné, ale není to většina. 

 

2. tvrzení: Chyby, které vedou k neschválení žádosti o finanční podporu,                                                                 

jsou na straně žadatel. 

Toto tvrzení se potvrdilo.  
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 Současně je ale třeba si uvědomit, že tato práce shrnuje pouze určité období  existence 

tohoto Operačního programu a v dalších letech lze předpokládat, že zjištěné překážky 

budou postupně odstraňovány a úspěšnost žádostí bude vyšší. 

Na základě uvedeného závěru jsou v poslední části této práce zdůrazněny 

základní pravidla a pojmy, které je třeba respektovat při sestavování rozpočtů projektů 

OP VK.  Práce může být poskytnuta zájemcům o danou problematiku nebo příslušným 

institucím, které o ně projeví zájem. 
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OTÁZKA            

         
ANO  

          
Většinou  
    ANO 

 
Většinou 

          NE 

          
NE 

1.Je velký problém dělení 

finančních prostředků na 

přímé a nepřímé náklady ? 

 

 
 3 

 
   13 

 
       14 

 
  29 

2. Lze zahrnout nepřímé 

náklady do rozpočtu ? 

 

 
10 

 
   9 

 
       18 

 
 22 

3.Je stanovena výše nepřímých 

nákladů ? 

 

 
35 

 
     12   

 
       5 

 
 7 

4.Je složité rozlišit způsobilé 

nezpůsobilé výdaje projektu ? 

 

 
 3 

 
     7 

 
     11 

 
 38 

5.Je možné v průběhu 

realizace projektu rozpočet 

navýšit ? 

 

 
 2 

 
     5 

 
      7 

 
 45 

6.Výdaj související s vedením 

účetnictví  je přímý náklad ? 

 

 
12 

 
    10 

 
      6 

 
31 

7.Výdaj za tuzemskou služební 

cestu spadá do přímých 

nákladů ? 

 

 
  0 

 
     3 

 
         7 
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Jsou důvody,které vedou k neschválení žádosti o 

finanční podporu chybou na straně žadatelů nebo 

v celkovém nastavení systému fungování OPVK ? 
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