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Vzdělávání

Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících 
čerpání z fondů EU

Seminář Cost-Benefit analýza 
investičních projektů fondů EU

Aktualizační semináře v nabídce 
Systému vzdělávání v roce 2013

Jednou z úloh Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národního orgánu pro koordinaci 
je zajistit odborné vzdělávání pracovníků, kteří zajišťují čerpání z evropských fondů, 
a to všech napříč operačními programy a zprostředkujícími subjekty. Proto byl vytvořen 
„Systém vzdělávání zaměstnanců implementační struktury NSSR“, který je tvořen vzdělá-
vacími programy akreditovanými Akreditační komisí MMR ČR. Tato komise rovněž vybírá 
a schvaluje lektory. Vzdělávací programy reagují na současné dění a vývoj ve fondech EU, 
a jsou průběžně aktualizovány formou aktualizačních seminářů. V současné době školí 
v rámci systému 47 lektorů a v nabídce je 82 vzdělávacích akcí.

Systém vzdělávání je hrazen z Operačního programu Technická pomoc.

MMR-NOK připravil na letošní rok mimo jiné tzv. aktualizační semináře reagující na nej-
novější vývoj potřeb ve vzdělávání o evropských fondech. Semináře jsou jednoden-
ní, konají se obvykle od 9,00 do 16,15 hod. Místo konání je vždy v předstihu upřesněno 
na www.vzdelavaninsrr.cz. Každý účastník obdrží prezentaci v tištěné podobě. Ostatní 
výukové materiály jsou k dispozici v E-knihovně v elektronické podobě.

Přihlašování na vzdělávací akce

Zaměstnanec implementační struktury NSRR, který má zájem o vzdělávací akci, musí být 
nejprve zaregistrován v rámci Systému vzdělávání. Postup přihlašování na jednotlivé 
vzdělávací akce je k dispozici na http://www.vzdelavaninsrr.cz/organizacni-pokyny/.

V roce 2012 se uskutečnilo celkem 141 vzdělávacích akcí, jichž se účastnilo 1 979 zaměst-
nanců IS NSRR. Vzdělávací akce pro rok 2013 jsou průběžně doplňovány s konkrétními 
termíny na webové stránce: http://www.vzdelavaninsrr.cz/vzdelavaci-programy/. Plán 
vzdělávání je sestavován dle požadavků subjektů implementace NSRR. V případě zájmu 
řídících orgánů operačních programů je možné přizpůsobit obsahovou náplň vzdělávacích 
akcí potřebám zaměstnanců prostřednictvím koordinátorů vzdělávání.

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají alespoň 1 rok Cost-Benefit analýzou.

Vzdělávací akce není určena: 
Zaměstnancům IS NSRR, kteří absolvovali vzdělávací program Studie proveditelnosti 
a cost-benefit analýzy investičních projektů pro zaměstnance IS SF v ČR, ani zaměstnan-
cům, kteří se touto problematikou zabývají déle než 4 roky.

Obsah:  � Definice pojmu, zásady zpracování
 � Finanční plán
 � Finanční analýza
 � Vyjádření finančních toků v ekonomických cenách
 � Ekonomická analýza
 � Analýza citlivosti
 � Analýza rizik
 � Monitoring
 � Případová studie – CBA analýza

Počet realizovaných vzdělávacích akcí v jednotlivých městech v roce 2012

Graf: Počet realizovaných vzdělávacích akcí v jednotlivých městech v roce 2012
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Seminář DPH pro oblast řízení 
a kontroly v rámci SF EU

Projektové řízení v rámci fondů EU

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou méně než 3 roky.

Vzdělávací akce není určena: 
Zaměstnancům, kteří se touto problematikou zabývají déle než 3 roky.

Obsah:  � Způsob kontroly DPH (způsob kontroly DPH u příjemce v režimu přenesené 
  daňové povinnosti, osoba povinná k dani, vznik nároku na odpočet daně 
  u finančního úřadu apod.)
 � Současné legislativní změny v této oblasti
 � Aktuální problémy uplatňování DPH u právnických osob, které nebyly 
  založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, organizačních složek státu, 
  příspěvkových organizací, obcí a dalších neziskových organizací, včetně 
  soukromoprávních neziskových organizací
 � Vysvětlení praktických problémů s využitím příkladů
 � Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy 
  v oblasti DPH
 � Vymezení podmínek, za nichž jsou neziskové organizace osobami 
  povinnými k dani
 � Základní vymezení předmětu daně u neziskových organizací, včetně 
  vymezení ekonomické činnosti u obcí a dalších neziskových organizací 
 � Základní pravidla pro uplatňování daně na výstupu u činností, které jsou 
  ekonomickou činností, včetně stanovení základu a sazeb daně v roce 2012
 � Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u neziskových organizací
 � Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně u obcí a neziskových 
  organizací, včetně uplatňování odpočtu v poměrné a zkrácené výši podle 
  aktuálně platných pravidel od roku 2012, zvláštní režim přenesení daňové 
  povinnosti na příjemce plnění u stavebních a montážních prací
 � Nárok na odpočet z hlediska lhůt jak pro vznik nároku na odpočet, 
  tak pro možnost si ho uplatnit. Probrat všechny možnosti, které dle zákona 
  o DPH existují

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, začínající projektoví manažeři v rámci fondů EU.

Obsah:  Projektové řízení 
 � Definice projektového řízení
 � Základní otázky v rámci projektového řízení
 � Projekt a typy projektů
 � Projektový cyklus

 Výzvy 
 � Příprava, vyhlášení výzvy a její řízení
 � Typy výzev
 � Ukončení a doplnění výzev
 � Harmonogram výzev, Vyhlašovatelé výzev
 � Řízení výzev
 � Komunikace v rámci výzvy

 Projektové řízení z hlediska projektového manažera žadatele 
 � Organizace a příprava projektu
 � Projektové struktury
 � Podání projektové žádosti
 � Fyzická realizace projektu
 � Ukončení projektu a doba udržitelnosti

 Projektové řízení z hlediska projektového manažera poskytovatele dotace
 � Komunikace s žadatelem
 � Schvalování projektu
 � Kontrola projektu

 Ostatní činnosti projektového řízení
 � Monitorování
 � Indikátory
 � Publicita
 � Archivace projektové dokumentace
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Seminář Publicita projektu, prezentace 
a mediální komunikace

Seminář Angličtina dokumentů EU

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou.

Obsah:  � Publicita jako základní nástroj prezentace výsledků projektů
 � Stručné shrnutí seznamu základních dokumentů, které publicitu upravují
 � Příručky pro žadatele a příjemce jednotlivých OP
 � Časté chyby při dodržování publicity (příklady nedodržování požadavků)
 � Tvorba komunikačního plánu, jeho řízení a vyhodnocování
 � Prezentační dovednosti ( jednotlivců a v týmu), trénink, 
  interaktivní spolupráce
 � Komunikace a spolupráce s novináři, kontakt s médii, public relations, 
  tiskové zprávy, tiskové konference, praktický nácvik

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR se středně pokročilou znalostí anglického jazyka (B2), kteří úspěšně 
absolvovali vzdělávací programy Angličtina s terminologií SF EU I a II.

Obsah:  Terminology of the general regulation (as recently proposed by the Commission)

 � Specific terminology (Partnership agreement, decommitment, explanatory 
  memorandum,…)
 � Legal language of legislative acts (typical prepositions, collocations, nouns/
  adjectives, verbs, phrases)
 � Eurojargon – resources (Eur-lex, Iate, Styleguides)

 European Commission
 � Decision-making in the EU – overview
 � Specific roles of the Commission (topics: better regulation, decision-making, 
  transposition)
 � DG Translation – video
 � Minutes of meeting/Agenda – Commission meetings – specific vocabulary

 Public perception of the EU
 � Eurobarometer
 � Speaking: Surveys on the EU (agreeing, disagreeing, expressing opinion)
 � Reading: Newspaper article
 � Video (Commission president – Barroso – State of the Union)
 � Listening: defence x criticism of the EU

 Management of structural funds – practical examples from Ireland/UK
 � Call for proposals, completing forms
 � Projects

Seminář Studie proveditelnosti investičních 
projektů fondů EU
Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají alespoň 1 rok Studií proveditelnosti investičních 
projektů.

Vzdělávací akce není určena: 
Zaměstnancům IS NSRR, kteří absolvovali vzdělávací program Studie proveditelnosti 
a cost-benefit analýzy investičních projektů pro zaměstnance IS SF v ČR, ani zaměstnan-
cům, kteří se touto problematikou zabývají déle než 4 roky.

Obsah:  � Definice pojmu, zásady zpracování
 � Společenský a legislativní rámec projektu
 � Rozsah a cíle projektu
 � Marketing a jeho principy
 � Management projektu
 � Potřeba dlouhodobého majetku
 � Potřeba oběžného majetku
 � Finanční plán
 � Metody hodnocení efektivnosti 
  ve studii proveditelnosti
 � Monitoring

Seminář Nejčastější pochybení při zadávání VZ
Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou alespoň 1 rok.

Obsah:  � Základní zásady
 � Stanovení předpokládané hodnoty, nedovolené rozdělení předmětu zakázky
 � Dodržení podmínek pro aplikaci JŘBU
 � Lhůty
 � Zadávací podmínky, způsob vymezení předmětu zakázky
 � Chyby v nastavení kvalifikace
 � Hodnocení – hodnotící kritéria, transparentnost hodnocení, podjatost
 � Zakázané směny smluv
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Seminář Trestné činy proti majetku a proti 
pořádku ve věcech veřejných

Veřejné zakázky – 
Problematika hodnocení nabídek

Seminář Veřejné zakázky - novela zákona

Seminář Zadávací dokumentace, kvalifi kace, nabídka

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR.

Obsah:  � Cílem semináře je seznámit posluchače s trestnými činy proti majetku 
  s širším zaměřením na trestné činy krádeže, zpronevěry, podvodu 
  a dotačního podvodu v rámci dotací ze SF EU. Seminář bude zahájen 
  základním seznámením posluchačů s trestním právem, objasněním 
  rozdílů mezi trestným činem a přestupkem. Následně bude objasněna 
  skutková podstata trestných činů a objasněna jednání, která mohou 
  vést k trestnosti krádeže, zpronevěry a podvodu se zaměřením na SF EU.

 � V rámci trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných je cílem seznámit 
  posluchače s těmito trestnými činy s širším zaměřením na trestné činy 
  úplatkářství, vyhrožování, podplacení a nepřímé úplatkářství, se kterými 
  se mohou setkat zaměstnanci IS NSRR v rámci dotací ze SF EU. V rámci 
  semináře bude také objasněna skutková podstata trestných činů 
  a objasněna jednání, která mohou vést k trestnosti úplatkářství, 
  vyhrožování, podplacení a nepřímého úplatkářství zaměřené na SF EU.

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou alespoň 1 rok.

Obsah:  � Základní zásady ve vztahu k hodnocení
 � Stanovení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení – jednoznačnost, 
  přiměřenost, smysluplnost, transparentnost – doporučená metodika
 � Ekonomická výhodnost nabídky
 � Nabídková cena
 � Modelové příklady – dobrá praxe/špatná praxe
 � Proces hodnocení, hodnotící komise – složení, podjatost
 � Novinky – novela ZVZ
 � Rozhodovací praxe ÚOHS a soudů

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou alespoň 1 rok.

Obsah:  � Základní změny v aktualizovaném zákonu krok za krokem – snížení limitu 
  pro zakázky malého rozsahu, předběžné oznámení, nové postupy v rámci 
  zjednodušeného podlimitního řízení, nová úloha a obsah profilu zadavatele,  
  změny v užším řízení.

 � Základní změny v aktualizovaném zákoně – průběh zadávacího řízení – 
  zadávací dokumentace a její úpravy v rámci novely, dodatečné informace, 
  změny lhůt, otevírání obálek a zásadní změna jeho průběhu. 

 � Základní změny v aktualizovaném zákoně – průběh hodnocení, nová 
  formulace nepodjatosti člena hodnotící komise, hodnocení nabídek, nový 
  obsah protokolu o posouzení kvalifikace, povinné zrušení zadávacího řízení 
  v případě jediné nabídky, elektronická aukce.

 � Zcela nové povinnosti zadavatele vyplývající z novelizace, osoby se zvláštní 
  způsobilostí, zákaz  změn uzavřených smluv, uveřejňování smluv a dodatků 
  ex-post, ekonomické odůvodnění, zdůvodnění kvalifikace.

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou alespoň 1 rok.

Obsah:  Detailní výklad zaměřený na vymezení zadávacích podmínek včetně následné-
 ho posouzení souladu podaných nabídek s těmito zadávacími podmínkami. 
 Výklad zákona, aktuální změny, prováděcí předpisy, dobrá X špatná praxe – 
 praktické příklady, rozhodovací praxe kompetentních orgánů.

 � Zadávací dokumentace
 � Technické podmínky, obchodní podmínky, CPV kódy
 � Poskytování zadávací dokumentace
 � Dodatečné informace
 � Kvalifikace, posouzení kvalifikace
 � Podání nabídek, obsah nabídek
 � Otevírání obálek a posouzení nabídek
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Projektové řízení v rámci fondů EU Základy účtování a kontroly projektových výdajů

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří pracují v EU fondech méně než 1 rok.

Vzdělávací akce není určena: 
Zaměstnancům, kteří pracují v EU fondech déle než 1 rok.

Obsah:  
Legislativa Evropské unie – aktuální stav 
� Aktuální podoba primárního práva EU a jeho dopady na politiku soudržnosti EU
� Aktuální podoba sekundárního práva EU a jeho dopady na realizaci politiky 
 soudržnosti členských zemí EU včetně ČR
� Budoucí podoba legislativního rámce politiky soudržnosti EU v programovém 
 období 2014–2020

Legislativa České republiky – aktuální stav 
� Přehled základních legislativních aktů vztahujících se k zajištění realizace politiky 
 soudržnosti EU v ČR v programovém období 2007–2013
� Přehled aktuální novelizace zákonů a metodických dokumentů vztahujících se 
 k zajištění realizace politiky soudržnosti EU v ČR v programovém období 2007–2013
� Příprava nových legislativních aktů ČR vztahujících se k budoucí politice soudržnosti 
 EU pro programové období 2014–2020

Programové dokumenty, implementace a řízení NSRR/OP 
� Programový rámec politiky soudržnosti EU v ČR v programovém období 2007–2013
� Typologie sledovaných finančních toků v rámci implementace NSRR/OP v ČR
� Aktuální stav finančního a věcného pokroku realizace NSRR/OP v ČR
� Aktuální stav plnění pravidla N+3/N+2 v rámci jednotlivých OP v ČR
� Aktuální problémy při čerpání finančních prostředků v TOP/ROP ČR

Budoucnost politiky soudržnosti v EU a ČR v programovém  období 2014–2020 
� Základní klíčové dokumenty zaměření kohezní politiky EU pro období 2014–2020
� Základní kroky přípravy (mezníky) politiky soudržnosti pro období 2014–2020 
 učiněné Národním orgánem pro koordinaci a dalšími institucemi v letech 2007–2012
� Cíle, nástroje a finanční perspektiva politiky soudržnosti EU pro období 2014–2020
� Společný strategický rámec a zjednodušení politiky soudržnosti na období 2014–2020
� Východiska formování budoucí politiky soudržnosti EU v ČR
� Postup přípravy ČR v oblasti politiky soudržnosti pro programové období 2014–2020
� Programový a finanční rámec politiky soudržnosti EU v ČR v programovém 
 období 2014–2020

Cílová skupina:
Zaměstnanci IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou alespoň 1 rok.

Vzdělávací akce není určena: 
Zaměstnancům IS NSRR, kteří se zabývají danou problematikou déle než 3 roky.

Obsah:  Úvod do problematiky

  Přehled platné legislativy a informačních zdrojů

  Základní východiska kontroly a auditu
  � Finanční kontrola dle zákona
  � Monitoring projektu
  � Interní audit jako prevence
  � Interní audit verus Externí audit

  Popis a mechanizmus účtování účetnictví podnikatelů, nevýdělečných 
  organizací, organizačních složek státu, ÚSC a příspěvkových organizací 
  v nejdůležitějších vybraných oblastech

  Účtování ve vazbě na položky rozpočtu projektu (mzdy, majetek, soubory 
  samostatně movitých věcí, spotřební materiál, služby, DPH…)

  Interní evidence a inventarizace
  � Nastavení vnitřních procesů pro efektivní evidenci
  � Proces inventarizace
  � Evidence majetku pořízená z dotace

  Souvislost účetních výkazů a dokladování v projektovém řízení a kontrole
  � Soupiska účetních dokladů
  � Přehled čerpání
  � Aktualizovaný rozpočet
  � Změny v projektu
  � Výstupy z účetních systémů a banky
  � Ochrana osobních údajů při dokladování mzdových prostředků

  Nesrovnalost
  � Preventivní opatření v organizaci
  � Výčet častých nesrovnalostí
  � Postup řešení nesrovnalostí
  � Duplicitní financování
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  Praktické úkoly
  � Praktický úkol - Zúčtování konkrétních případů projektových nákladů 
   u všech typů příjemců podpory
  � Vyhodnocení úkolu
  � Nácvik auditního postupu
  � Vyhodnocení úkolu
  � Příklad na sestavení rozpočtu a zatřízení rozpočtových položek dle příslušné 
   účetní osnovy
  � Diskuse a rekapitulace problematických oblastí

Aktuální nabídka vzdělávacích akcí pro zaměstnance implementující
Národní strategický referenční rámec

Květen 2013 
 � Angličtina s terminologií SF EU II
 � Angličtina s terminologií SF EU III
 � DPH pro oblast řízení a kontroly v rámci SF EU
 � Finanční řízení
 � Novela zákona o finanční kontrole
 � Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti pro zaměstnance IS NSRR
 � Specific Terminology of EU Funds
 � Studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy investičních projektů pro 
  zaměstnance IS SF v ČR 
 � Trestné činy proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných
 � Veřejná podpora v podmínkách ČR (včetně postupů v rámci SF EU)
 � Veřejné zakázky – novela zákona
 � Veřejné zakázky II
 � Základy účtování a kontroly projektových výdajů

Červen 2013 
 � Analýza a řízení rizik
 � Angličtina s terminologií SF EU I
 � Angličtina s terminologií SF EU III
 � AS CBA a Studie proveditelnosti
 � Finanční řízení
 � Nejčastější pochybení při zadávání VZ
 � Novela zákona o finanční kontrole
 � Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti 
  pro vedoucí zaměstnance IS NSRR
 � Projektové řízení
 � Rozpočtová pravidla a související legislativa
 � Specific Terminology of EU Funds
 � Trestné činy proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných


