








Podrobné informace ke krácení rozpočtu projektu: 

KÓD POLOŽKY NÁZEV NÁKLADU SNÍŽENÍ JEDNOTKOVÉ CENY ÚSPORA (Kč) ZDŮVODNĚNÍ KRÁCENÍ

1.1.1.1.1 I. Odborný pracovník 

klíčových aktivit pro 

práci s CS

Navrženo snížení úvazku na 0,2 

úvazku

-57 600 Navrženo snížení úvazku Odborného pracovníka na 0,2 úvazku. Plánovaný úvazek  neodpovídá 

velikosti CS a zapojení odborných pracovníků do projektu. Odborné činnosti jsou v rámci 

jednotlivých aktivit zajišťovány externími dodavateli. V prvních třech měsících realizace projektu 

není dostatečně popsána činnost odborného pracovníka tak, aby odpovídala plánovanému 

úvazku. 

1.1.1.1.2 I. Pojistné na sociálním 

zabezpečení

Navrženo snížení výše pojistného 

na úroveň odpovídajícíc 0,2 

úvazku odborného pracovníka

-14 400 Navrženo snížení výše pojistného na sociálním zabezpečení na úroveň odpovídající 0,2 úvazku 

Odborného pracovníka. Současně je navrženo sloučení položky s položkou 1.1.1.1.1 tak, aby 

tato zahrnovala hrubou mzdu včetně odvodů zaměstnavatele.  Plánovaný úvazek neodpovídá 

velikosti CS a zapojení odborných pracovníků do projektu. Odborné činnosti jsou v rámci 

jednotlivých aktivit zajišťovány externími dodavateli. V prvních třech měsících realizace projektu 

není dostatečně popsána činnost odborného pracovníka tak, aby odpovídala plánovanému 

úvazku. 

1.1.1.1.3 I. Pojistné na zdravotním 

pojištění

Navrženo snížení výše pojistného 

na úroveň odpovídajícíc 0,2 

úvazku odborného pracovníka

-5 184 Navrženo snížení výše pojistného na zdravotním pojištění na úroveň odpovídající 0,2 úvazku 

Odborného pracovníka. Současně je navrženo sloučení položky s položkou 1.1.1.1.1 tak, aby 

tato zahrnovala hrubou mzdu včetně odvodů zaměstnavatele.  Plánovaný úvazek neodpovídá 

velikosti CS a zapojení odborných pracovníků do projektu. Odborné činnosti jsou v rámci 

jednotlivých aktivit zajišťovány externími dodavateli. V prvních třech měsících realizace projektu 

není dostatečně popsána činnost odborného pracovníka tak, aby odpovídala plánovanému 

úvazku. 

1.1.1.1.5 II. Odborný pracovník 

klíčových aktivit pro 

práci s CS - PARTNER 

PROJEKTU

Navrženo snížení úvazku na 0,15 

úvazku

-28 800 Navrženo snížení úvazku Odborného pracovníka na 0,15 úvazku. Plánovaný úvazek  neodpovídá 

velikosti CS a zapojení odborných pracovníků do projektu. Odborné činnosti jsou v rámci 

jednotlivých aktivit zajišťovány externími dodavateli. V prvních třech měsících realizace projektu 

není dostatečně popsána činnost odborného pracovníka tak, aby odpovídala plánovanému 

úvazku. 

1.1.1.1.6 II. Pojistné na sociálním 

zabezpečení - PARTNER 

PROJEKTU

Navrženo snížení výše pojistného 

na úroveň odpovídajícíc 0,15 

úvazku odborného pracovníka

-7 200 Navrženo snížení výše pojistného na sociálním zabezpečení na úroveň odpovídající 0,15 úvazku 

Odborného pracovníka. Současně je navrženo sloučení položky s položkou 1.1.1.1.5 tak, aby 

tato zahrnovala hrubou mzdu včetně odvodů zaměstnavatele.  Plánovaný úvazek  neodpovídá 

velikosti CS a zapojení odborných pracovníků do projektu. Odborné činnosti jsou v rámci 

jednotlivých aktivit zajišťovány externími dodavateli. V prvních třech měsících realizace projektu 

není dostatečně popsána činnost odborného pracovníka tak, aby odpovídala plánovanému 

úvazku. 

1.1.1.1.7 II. Pojistné na 

zdravotním pojištění - 

PARTNER PROJEKTU

Navrženo snížení výše pojistného 

na úroveň odpovídajícíc 0,15 

úvazku odborného pracovníka

-2 592 Navrženo snížení výše pojistného na zdravotním pojištění na úroveň odpovídající 0,15 úvazku 

Odborného pracovníka. Současně je navrženo sloučení položky s položkou 1.1.1.1.5 tak, aby 

tato zahrnovala hrubou mzdu včetně odvodů zaměstnavatele.  Plánovaný úvazek  neodpovídá 

velikosti CS a zapojení odborných pracovníků do projektu. Odborné činnosti jsou v rámci 

jednotlivých aktivit zajišťovány externími dodavateli. V prvních třech měsících realizace projektu 

není dostatečně popsána činnost odborného pracovníka tak, aby odpovídala plánovanému 

úvazku. 

1.1.3.2.2.1 Kancelářské vybavení 

pro Odborného 

pracovníka KA pro práci 

s CS

Navrženo krácení položky na 

částku odpovídající 0,35 úvazku 

Odborného pracovníka

-4 110 V souvislosti s krácením položek rozpočtu související s úvazkem Odborného pracovníka pro 

práci s CS je navrženo krácení položky na úroveň odpovídající 0,35 úvazku Odborného 

pracovníka

1.1.4.2 Bilanční diagnostika Navrženo krácení počtu 

nakupovaných jednotek BD na 8

-38 500 Navrženo snížení počtu nakupovaných BD na 8. Žadatel nedokládá potřebnost ani zájem CS o 

BD. Řada osob z CS již byla zapojena do programů ÚP a jiných poradenských a vzdělávacích 

organizací, kde byla těmto osobám poskytnuta možnost BD nebo pracovní diagnostiky. Navrhuji 

ponechat omezenou možnost poskytnutí BD pro CS projektu, konkrétně pro ty osoby, kterým 

dosud nebyla BD poskytnuta a které tuto odbornou službu potřebují. Posouzení a výběr na 

odborném pracovníkovi. 

1.1.4.4. Vzdělávací modul pro 

KA5b - PARTNER 

PROJEKTU

Navrženo zvýšení rozpočtu 

položky 

75 000 Navrženo zvýšení rozpočtu položky na částku 105.000 Kč celkem na úkor položek 1.1.4.5 a 

1.1.4.6. Způsob přípravy předpokládaných 7 osob z CS na jejich podnikání není jasně a 

srozumitelně popsán. Není zřejmé, z jakého důvodu zařadil žadatel vzdělávání prostřednictvím 

kurzu a následně využití mentora v požadovaném rozsahu. Není zřejmé, proč je tento způsob 

přínosnější, efektivnější a hospodárnější než např.  příprava na podnikání prostřednictvím 

rekvalifikačního kurzu základy podnikání, který je prezentován i na stránkách partnera projektu, 

který realizuje podnikatelský inkubátor. Proto je navrženo zařazení rekvalifikačního kurzu 

Základy podnikání s jasnou osnovou, výstupem pro osoby z CS ve formě zpracovaného 

podnikatelského plánu a následného získání osvědčení. Navržená kalkulace položky vychází z 

ceny kurzu 15.000 Kč/osoba a předpokládaného počtu 7 osob zařazených do projektu (obvyklé 

ceny kurzu 9.000 - 15.000 Kč).  

1.1.4.5 Mentor odborné komise 

pro obhajoby 

podnikatelských plánů

Navrženo zrušení položky -8 470 Navrženo zrušení položky z důvodu navržené změny u položky rozpočtu 1.1.4.4. Navržené 

zařazení mentora není jasně zdůvodněno, není efektivní a hospodárné. Obsahem 

rekvalifikačního kurzu Základy podnikání je vytvoření podnikatelského plánu i jeho obhajoba 

pro následné získání Osvědčení o rekvalifikaci. 

1.1.4.6 Mentor pro podporu 

podnikání

Navrženo snížení hodninové 

dotace na 24 hodin

-84 700 Navrženo snížení hodinové dotace položky a práce mentora na 24 hodin pro zajištění vedení CS 

pro poradenství a zahájení podnikání  (viz. KA 7). Z důvodu navržené změny u položky rozpočtu 

1.1.4.4. není navržené zařazení mentora jasně zdůvodněno, není efektivní a hospodárné. 

Obsahem rekvalifikačního kurzu Základy podnikání je vytvoření podnikatelského plánu i jeho 

obhajoba pro následné získání Osvědčení o rekvalifikaci. 

-176 556

-44 139

Krácení celkem včetně nepřímých nákladů -220 695

Krácení celkem

Ženy, matky - NASTARTUJTE SE

Nepřímé náklady


