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Předmluva 

 

ODBORY A NADNÁRODNÍ PROJEKTY  
 

Průvodce řízením evropských odborových projektů 
 

-Páté vydání- 
 
Vítejte v pátém vydání ETUCO příručky Odbory a nadnárodní projekty: průvodce 
řízením evropských odborových projektů. 
 
První verze této příručky byla vydána v roce 1994 jako výsledek projektu TEMPO. 
Druhé aktualizované vydání vyšlo v roce 1996 jako součást projektu TTUPO, který 
byl podporován programem Evropské komise Leonardo da Vinci a od té doby bylo 
revidováno ještě dvakrát. Tato příručka je nejpopulárnějších publikací Evropské 
odborové akademie (ETUCO) a díky spolupráci s národními konfederacemi existuje 
nyní v jazyce anglickém, francouzském, italském, španělském, finském, švédském 
(ne v elektronické podobě) polském, bulharském, rumunském, českém, maďarském 
a ruském. Pro toto páté vydání byla publikace aktualizována tak, aby odrážela jak 
hlavní změny uvnitř EU, tak rostoucí zkušenosti odborů ze spolupráce na evropských 
projektech. 
 
Stejně jako předchozí vydání, je i tato revidovaná verze výsledkem práce týmu 
odborových expertů v oblasti řízení vzdělávacích projektů. Obsahuje významné 
příspěvky od Johna Atkinse (EK – DG Vzdělání a kultura) Silvany Pennelly (ETUCO), 
Roberta Pettenella (FFR-CGIL) a Franka Vaughana (ICTU). Svými příspěvky obohatili 
příručku také Thomas Zadrozny a Steve Walker (Leeds Metropolitan University). 
Carine Boon (ETUCO) poskytla cennou pomoc při vyhledávání webových stránek a 
pomohla s dohledem na překlad a finální podobu příručky a Derek Stubbs, nezávislý 
konzultant a projektový manažer s bohatými zkušenostmi v práci s odbory na 
evropských projektech, tuto příručku redigoval a také několika kapitolami přispěl.  
 
Tato příručka je pokračováním aktivit ETUCO zaměřených na zvýšení potenciálu pro 
nadnárodní spolupráci v odborovém vzdělávání, a to prostřednictvím informačního 
servisu, seminářů, školicích materiálů a pomoci při vypracovávání projektů. Toto 
vydání existuje pouze v elektronické podobě (Word a PDF), jeho kopii a aktuální 
informace o evropských projektech si můžete stáhnout ze sekce Informační servis 
EU na naší webové stránce: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/. 
 
Doufáme, že tato příručka bude pro Vás užitečná, a přejeme Vám hodně úspěchů 
s vašimi projekty. 
 
Jeff Bridgford 
Ředitel Evropské odborové akademie 
(European Trade Union College – ETUCO) 
Prosinec 2004 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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ÚVOD 

 
 
Tato příručka je určena především odborovým pracovníkům a funkcionářům, kteří se 
zabývají vzděláváním, může být ale užitečná také pro odboráře pracující v jiných 
oblastech. Měla by být užitečným průvodcem pro ty, kteří jsou již do nadnárodní 
projektové práce zapojeni, stejně jako být stimulem a povzbuzením pro další, kteří 
se o tuto oblast zajímají. I když je příručka zaměřena zejména na práci na evropské 
úrovni, jsou zde významné prvky - zejména v části I - které by mohly být užitečné 
také pro kolegy, kteří se pouštějí do národních projektů nebo jiných úkolů na místní 
úrovni. 
 
Příručka si klade za cíl: 
 
• posoudit potřebu nových přístupů ve vzdělávání a školení 
• prozkoumat výhody spolupráce na projektech s partnery z dalších evropských 

zemí  
• představit některé ze základních dovedností nezbytných pro řízení evropských 

projektů 
• posoudit jak organizační, tak širší evropský kontext této práce 
• vysvětlit roli Evropské komise při podpoře nadnárodních iniciativ v oblasti 

vzdělávání  
• poskytnout informace o rozsahu programů finanční podpory EU a možnostech, 

které nabízejí odborům 
 
Část I je věnována roli a charakteru projektové práce. Kapitola 1 pohlíží na 
současný měnící se svět, ve kterém musí odbory fungovat, a hodnotí potenciál, 
kterým nadnárodní vzdělávací projekty mohou přispět k rozvoji evropské odborové 
kultury. Kapitola 2 zkoumá některé klíčové charakteristiky projektové práce, 
zatímco Kapitola 3 zkoumá postupy, do kterých musí být projektová práce 
zasazena v širším kontextu organizačních priorit. Kapitola 4 je zaměřena na 
některé z hlavních otázek týkajících se řízení evropských projektů. Kapitola 5 pak 
nabízí podrobný rozbor jednotlivých kroků procesu plánování specifického projektu a 
Kapitola 6 se věnuje monitorování a hodnocení projektu. 
 
Část II je věnována evropskému kontextu odborové projektové práce. Kapitola 7 je 
stručným úvodem do problematiky EU a jejích institucí, podrobněji je to pak 
rozpracováno v Kapitole 8. Ta nahlíží na některé z hlavních současných priorit 
v politice EU a na způsoby, kterými mohou ovlivnit vzdělávací projekty. Kapitola 9 
se zaměřuje na roli Evropské odborové konfederace a její aktivity a politické priority 
v oblasti vzdělávání. Kapitola 10 se podrobněji věnuje jedné z nich, a to rozvoji 
sociálního dialogu.  
 
Část III poskytuje informace o klíčových oblastech podpory EU, které jsou přístupné 
pro odborové vzdělávací projekty. I když příručka není obsáhlým kompendiem o 
financování ze strany EU, tyto kapitoly obsahují programy a rozpočtové položky, 
které jsou pro odborové vzdělavače pravděpodobně nejzajímavější. Obsahují 
nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době publikování této příručky, 
nicméně tyto se stále mění. Nejnovější informace získáte na webové stránce ETUCO 
– Informační servis EU (http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) a 
dalších webových stránkách EK zmíněných v textu. 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Příručku vypracoval tým lidí zabývajících se řízením odborových projektů na 
evropské úrovni, kteří jsou přesvědčeni o obrovských výhodách vyplývajících z 
této práce, ale kteří si zároveň uvědomují těžkosti s tím spojené. Toto je způsob, 
jak se podělit o své zkušenosti, jak nabídnout některé klíčové postřehy o 
projektovém řízení, a doufejme také, jak pomoci dalším vyhnout se některým 
problémům, se kterými se oni nebo ostatní již setkali. 
 
Věříme, že tímto povzbudíme více odborářů ke spolupráci na vytváření iniciativních 
a atraktivních projektů a k jejich úspěšnému řízení. 
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Kapitola 1 
 

Odborové vzdělávání v měnícím se světě 
 
 
V této kapitole nastíníme některé z hlavních výzev, před kterými stojí odborové 
vzdělávání a způsoby, jakými spolupráce na nadnárodních projektech může pomoci 
na tyto výzvy reagovat. 
 

Odbory a vzdělávání 
 
Již od svého vzniku v 19. století odbory organizují a podporují vzdělávací aktivity. 
 
Takovéto aktivity zahrnují celou řadu akcí od kampaní na zvýšení povědomí o určité 
problematice až ke specifickému profesnímu školení odborových funkcionářů na 
všech úrovních. Mnoho odborových svazů dnes také financuje účast jednotlivých 
členů na kurzech z oblasti neprofesního vzdělávání.  
 
Ve své podstatě se však odborové vzdělávání vždy snažilo zaměřovat zejména na: 
  
• posílení odborového členství a organizovanosti 
• proces vyjednávání se zaměstnavateli, realizovaný zaměstnanci a jejich 

zástupci 
• dosažení odborových a politických cílů ve všech oblastech společnosti, kde 

chtějí být odboráři a jejich rodiny reprezentovány  
• roli odborů v makro-ekonomických a politických diskusích, do kterých jsou 

zapojeny občanské a politické instituce a zaměstnavatelské organizace  
 
Odborové vzdělávání má mnoho forem. Kurzy prezenční, které mohou být jak 
jednodenní tak několikaměsíční, ale také distanční vzdělávání, které pro komunikaci 
mezi studenty a lektory využívá mail, telefon, fax a počítač. 
 
Témat obsažených v odborovém vzdělávání je příliš mnoho na to, abychom je zde 
mohli vyjmenovat všechny. Je to obrovská škála, od témat, která se týkají 
pracoviště, jako jsou např. mzdy, pracovní doba a rovné příležitosti, až po roli 
světových obchodních dohod a dopady globalizace. 
 
Co však můžeme říci je, že odborové vzdělávání se snaží uspokojit bohatou paletu 
potřeb. Tato paleta zahrnuje jak kolektivní potřeby odborů jako organizace 
s definovanými cíly, tak také kolektivní potřeby skupiny zaměstnanců snažících se 
zlepšit své pracovní podmínky. Zároveň odborové vzdělávání uznává důležitost 
uspokojení individuálních potřeb člena odborů, odborového pracovníka nebo 
funkcionáře, pokud jde o zvýšení jejich sebevědomí a zlepšení jejich dovedností a 
znalostí. 
 
Každý odborový svaz však má svoji vlastní historii, tradice a kulturu organizace. V 
důsledku toho se detaily cílů a rozsah metodologie vzdělávacích opatření liší od 
jednoho svazu ke druhému, od jedné země ke druhé. 
 
V mnoha případech je vzdělávání a vzdělávací aktivity realizováno přímo 
odborovými svazy využívajícími své vlastní zdroje a vzdělávací aparát. V řadě 
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dalších případů jsou aktivity  realizovány v partnerství s různými organizacemi 
(včetně asociací pro vzdělávání zaměstnanců, studijních center, institucí pro další 
vzdělávání dospělých), aby tak odbory profitovaly ze zdrojů, které jim tyto 
organizace mohou poskytnout - např. lektory a školitele, finance, materiály a 
vybavení. 
 
Odborové vzdělávání se odehrává na pracovišti, na odvětvové, národní a nadnárodní 
úrovni. Účastníci jednotlivých kurzů mohou pocházet z jedné nebo více odborových 
organizací. Tato příručka se však, pokud jde o kontext, zaměřuje na nadnárodní 
odborové vzdělávací aktivity, do kterých se zapojující organizace ze dvou nebo více 
evropských zemí.  
 

Období globálních změn 
 
Žijeme v době stále se zrychlujících změn, které jsou způsobeny především 
rozvojem nových technologií. Můžeme to pozorovat ve výrobních technologiích, ale 
ještě výrazněji ve způsobech komunikace. V minulém století a ještě konkrétněji v 
posledních 25 letech se svět o mnoho zmenšil.  
 
Společný odbyt 200 světových špičkových podniků je větší než společné 
hospodářství 182 zemí - všech kromě devíti největších. Tyto korporace mají téměř 
dvojnásobně větší hospodářský vliv než nejchudší čtyři pětiny lidstva. Kontrolují více 
než čtvrtinu světových ekonomických aktivit. Pokud jde o velikost, vliv a 
perspektivy, jsou skutečně globální. 
 
Odbory jsou nyní v takové situaci, kdy zjišťují, že musí jednat se zaměstnavateli, 
kteří mohou být mocnější než kdykoliv předtím. Zároveň jsou takové společnosti 
flexibilnější ve své struktuře díky rostoucímu využívání sub-dodavatelských dohod a 
krátkodobých pracovních kontraktů a pracovních dohod na částečný úvazek. 
 
Pro mnoho zboží a služeb se nyní trhy sjednotily. Mnoho velkých podniků nyní vidí 
pracovní trh globálně - využívají výhodu místních dotací a nižších pracovních 
nákladů v jedné zemi ve srovnání s dalšími zeměmi. Tradiční národní hranice jsou 
všude překračovány.  
 
V tomto procesu hraje významnou roli nová technologie. Výrobní postupy mohou 
být rozdrobeny a přesunuty za národní hranice a svedeny dohromady pouze ve 
chvíli kompletace hotového výrobku. 
 
Dnešní nové technologie umožňují, aby výrobní postupy byly realizovány menším 
počtem pracovních sil. Tato menší pracoviště si stále více vystačí pouze s jádrem 
základních a periferních pracovníků, jejichž práce může být regulována tak, aby 
plnila konkrétní požadavky. Tito zaměstnanci nemusí být zaměstnáni ve stejné 
zemi, natož v téže budově nebo pracovišti.  
 
Dopad nových informačních a komunikačních technologií vede k nárůstu odvětví 
založených na informacích nebo znalostech. Toto spolu s rychlým rozvojem 
globálních komunikačních sítí způsobilo převrat na světovém trhu výrobků 
založených na informacích.  
 
Marketing, distribuce a prodej publikovaných materiálů (ve všech formátech) stejně 
jako zábavního průmyslu je na prahu obrovských změn. 
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V rukou bankéřů a průmyslníků měl vždy kapitál tendenci stát se globálním. Dneska 
jej užívání počítačů a moderních forem komunikace dostává ještě více mimo národní 
kontrolu. 
 
Toto všechno představuje řadu významných výzev pro odbory, které musí stále více 
fungovat podobně na nadnárodní úrovni. 
 

Měnící se Evropa 
 
Na tomto globálním pozadí prochází sama Evropa radikální změnou v ekonomické a 
politické rovině. Snaží se o větší koordinaci prostřednictvím EU, ale zároveň je 
svědkem znovuoživení národních a kulturních identit. 
 
Evropská unie se snaží vytvořit ekonomické seskupení překračující tradiční národní 
hranice. Snaží se také stimulovat a vytvářet sociální a ekonomické podmínky po celé 
Evropě, které umožňují fungování jednotného evropského (hospodářského) trhu, 
když už ne za stejných podmínek, potom alespoň s minimem rozdílů mezi členskými 
státy EU. 
 
Toto vytvořilo celý nový prostor, uvnitř kterého musí odbory pracovat. Volný pohyb 
zboží a pracovní síly v EU představují výzvy, s řadou z nichž musí být odbory 
obeznámeny. 
 
Také harmonizace hlavní ekonomické a sociální legislativy uvnitř EU představuje pro 
odbory mnoho nových příležitostí k prosazování ochrany jednotlivce i společnosti. 
 
Evropská integrace přináší potřebu užší spolupráce mezi odbory, pokud ty chtějí 
reagovat na požadavky jak vnitřního trhu, tak také přispívat pozitivně k tvorbě 
politiky uvnitř EU. 
 
Protože evropská hospodářská integrace pokračuje a sama EU se rozšiřuje vstupem 
zemí ze středozemního regionu a střední a východní Evropy, budou odbory stále 
více potřebovat rozvíjet své mezinárodní povědomí a zkušenosti. Toto je zkouška 
pro odbory a jejich schopnost „myslet lokálně a fungovat globálně”. 
 
Je toho mnoho, co je třeba se učit a čemu je třeba porozumět, pokud jde o 
průmyslové vztahy a praktiky v oblasti zaměstnanosti dalších evropských zemí, 
stejně tak jako jejich odborové praxe. Jsou zde také otázky jazyka a kultury, 
kterými se musíme zabývat, aby bylo dosaženo cílů evropských odborových politik, 
které tolik znamenají pro zaměstnance v kancelářích, podnicích, obchodech a 
nemocnicích, stejně jako pro odborové funkcionáře, kteří je diskutují a schvalují na 
evropských zasedáních. 
 

Nadnárodní odborové vzdělávání 
 
V kontextu nadnárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a vzdělávacích aktivit může 
proces rozvoje napomoci širšímu porozumění a uvědomění si evropské dimenze v 
místní a národní odborové práci. 
 
Taková spolupráce na úrovni odborových funkcionářů a zástupců odborů může také 
podpořit procesy rozvoje a implementování nadnárodní odborové politiky a iniciativ. 
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Evropská perspektiva v odborové práci není ničím novým. Mnoho odborových svazů 
a centrál má mezinárodní oddělení a již dlouho existují evropské odborové federace. 
Stejně tak již od 19. století existuje na evropské úrovni monitorování velkých 
korporací a projevuje se solidarita v mezinárodních sporech. 
 
Často však bylo na mezinárodní práci nahlíženo jako na nějakou specializovanou a 
izolovanou aktivitu vzdálenou od hlavních cílů odborů a vzdálenou každodenním 
zkušenostem členů odborů a odborových pracovníků.  
 
V měnícím se světě a zejména v měnící se Evropě, ve které žijeme a pracujeme, je 
zřejmé, že nadnárodní dimenze musí být přenesena do centra odborových aktivit, 
pokud chceme efektivně reagovat na výzvy, se kterými jsme konfrontováni.  
 
A právě v tomto duchu je napsána tato publikace. Vychází z předpokladu, že odbory 
musí hrát klíčovou roli v reakcích na tyto globální výzvy, kterým musíme dneska 
všichni čelit – při vytváření pracovních příležitostí, řízení průmyslových změn, v boji 
proti sociálnímu vyloučení a při vytváření otevřenější, demokratické, evropské a 
mezinárodní kultury.  
 
Ke splnění těchto úkolů musí výrazně přispět odborové vzdělávání a vzdělávací 
oddělení. 
 

Odborové vzdělávání v Evropě 
 
Celá řada vzdělávacích aktivit s evropskou dimenzí se už realizuje. Mnoho z nich je 
koordinováno Evropskou odborovou akademií, vzdělávací institucí Evropské 
odborové konfederace. Stejně tak existuje mnoho národních vzdělávacích aktivit, 
které obsahují evropskou dimenzi a které jsou považovány za důležité prvky trvalé 
odborové práce. Některé odborové svazy také vytvořily permanentní program 
vzdělávacích výměn a mezinárodních workshopů, které podporují aktivity v oblasti 
jejich spolupráce. 
 
Vedle těchto hlavních organizačních aktivit roste v posledních letech zájem odborů 
pracovat společně na evropských projektech – na specificky samostatných cílených 
iniciativách s limitovaným časovým rámcem a zdroji.  
 
Toto je částečně pragmatická reakce na situaci, kdy externí instituce jako je např. 
Evropská komise, poskytují možnosti finanční podpory specielně pro takové 
iniciativy. Výhody těchto nových způsobů práce jsou stále zřetelnější. Nadnárodní 
spolupráce na projektu nabízí odborům možnost vzájemné pomoci a je také 
potenciálně důležitým motorem pro inovaci a změnu. Projekty mohou poskytnout 
důležité nástroje pro: 
 
• sdílení perspektiv a informací 
• rozvoj nových nápadů, technologií a materiálů 
• sdružování zdrojů pro dosažení ambicióznějších cílů 
• rozšiřování příkladů dobré praxe v jednotlivých oblastech 
• koordinaci jednotlivých národních iniciativ 
• poskytnutí bezpečné oblasti pro vyzkoušení inovačních přístupů 
• rozvoj širší evropské odborové kultury 
• vytvoření stálých kontaktních sítí na evropské úrovni 
 



11 

Právě na tuto oblast projektové práce a její specifické kvality je zaměřena první část 
této příručky. Vypracování a realizace vysoce kvalitních evropských odborových 
vzdělávacích projektů však závisí na celém souboru klíčových prvků, z nichž většinu 
můžete nalézt také v hlavních programových aktivitách. 
 
Tyto klíčové prvky zahrnují: 
 
• Závazek sdílet cíle  
• Spolupráci založenou na skutečné výměně nápadů, zkušeností a dovedností  
• Záměr vyprodukovat výstupy, které dávají přidanou hodnotu nebo doplňují další 

dimenzi k již existující práci na národní úrovni 
• Transparentní strukturu pro organizování a řízení pracovního programu, do 

kterého jsou zapojeny různé organizace a jednotlivci  
• Mechanismy pro testování, revidování, hodnocení a rozšiřování konečných 

výsledků  
 
Existuje mnoho evropských projektů, do kterých se zapojila velká řada odborových 
organizací po celé Evropě. Některé příklady jsou zmíněny i v této příručce. Další 
příklady můžete nalézt na webové stránce Odborového vzdělávání v Evropě1, na 
dalších webových stránkách vytvořených jak odbory, tak Evropskou komisí, stejně 
jako ve zprávách vydávaných různými programy EU. Druhá část příručky zkoumá 
evropský kontext projektové práce a možné zdroje financování. 
  
Při tomto druhu práce však musíme mít stále na paměti naše hlavní cíle: zlepšit 
kvalitu odborového vzdělávání – hlavní zdroj posílení evropského odborového hnutí, 
budování solidarity a vytváření evropské odborové identity. 
 
                                       
1 http://www.etuc.org/etuco 
2 Barnes, N.M.L. (1985) ‘Project Management Framework’ in International Project Management Yearbook 1985.  
Butterworth Scientific, UK 

http://www.etuc.org/etuco
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Kapitola 2 
 

Povaha projektové práce 
 
Tato kapitola nabízí stručný přehled projektové práce a jejích charakteristických 
rysů.  Zaměřuje se na důležitou roli týmové práce, na vztah mezi časem, náklady a 
kvalitou v projektové práci a také na rizikové faktory. 
 

Co je projekt? 
 
Všechny projekty mají jednu předem danou charakteristiku: jsou kombinací nových 
myšlenek a aktivit ve zcela jedinečném a novém úsilí. To znamená, že cesta od 
koncepce k realizaci nikdy nemůže být předpovězena s naprostou přesností. Než 
začneme, budeme muset všechno pečlivě naplánovat a předvídat hlavní obtíže, ale 
vždy nastanou také problémy neočekávané, které bude třeba řešit. 
 
Projekty mohou mít  různou formu a velikost. Zde jsou některé příklady: 
 
• Organizování mezinárodní konference 
• Stavba velké pyramidy 
• Marketing nového druhu čokolády 
• Konstrukce nadzvukového dopravního letounu 
• Stavba nového hotelu 
• Dobytí Galie 
• Přestěhování se do nové kanceláře 
• Uspořádání náborové akce 
 
Všechny tyto příklady spojuje skutečnost, že každý z nich je jedinečné úsilí s jasným 
cílem a jako takové mají jasně stanovený začátek a konec. 
 
Jak vidíte, projekty jsou často složité produkty kombinující dovednosti různých 
skupin lidí a stavějící na široké řadě materiálů a zdrojů. A proto, aby projekt mohl 
být úspěšně dokončen, vyžaduje to určité dovednosti řízení - mít jasnou a ucelenou 
vizi cíle, organizování úkolů, lidí a zdrojů, předvídání nebezpečí a problémů a 
vypracování strategie pro jejich řešení. 
 
Ačkoliv jsou tu společné prvky, řízení projektů je výrazně odlišné od řízení zavedené 
organizace, řekněme ve službách nebo výrobě. Zde je energie soustřeďována na 
udržování nebo zdokonalování kontinuálních aktivit - fungování přepravního 
systému, prodávání šatů, montáž aut. Projekty však jsou jedinečnou aktivitou. 
Žádné dva projekty nejsou nikdy naprosto stejné. 
 
Z toho, co jsme až dosud uvedli je jasné, že práce na projektech není novým jevem. 
Nicméně co je nové, je analytické uvažování v přístupu k projektům a rozvíjení 
souboru dovedností a technik spojených specificky s řízením projektu. Tyto soubory 
občas vysoce sofistikovaných a technických procedur se rozvíjely převážně 
posledních 60 let, zejména v oblastech stavebnictví, civilního inženýrství a 
obranných systémů. I když některé z detailních technik nemusí odpovídat velikosti a 
rozsahu projektů, kterými se zde zabýváme, jejich základní koncepty a přístupy 
mohou být velice užitečné. 
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Odbory a nadnárodní evropské projekty 
 
Jen málo příkladů projektů, které jsme zatím v této kapitole zmínili, má mnoho co 
dočinění s odbory a žádný se netýká nadnárodního vzdělávání. Proto než pokročíme 
dál, nabízíme několik příkladů více specificky orientovaných na odborové vzdělávání: 
 
• tříletý projekt zahrnující šest odborových organizací ze tří různých evropských 

zemí za účelem navržení a zavedení šesti inovačních vzdělávacích modulů pro 
mladé nezaměstnané lidi  

• dvouletý projekt se šesti odborovými organizacemi a externím konzultantem, 
zkoumající roli odborových pracovníků v různých zemích, a to od analýzy 
pracovní funkce po formulaci potřeb školení na národní úrovni,  
prozkoumávající možnosti zavedení společných norem a programů na evropské 
úrovni 

• dvouletý projekt zahrnující 9 národních vzdělávacích odborových organizací, 5 
evropských odvětvových federací, ETUCO a 2 univerzity, zaměřený na 
využívání nástrojů informační společnosti k efektivnějšímu zapojení partnerů 
do sociálního dialogu a podpoře procesu adaptace na novou ekonomiku 

• projekt přivádějící dohromady jednu evropskou odborovou instituci, univerzitní 
katedry a dva malé podniky, za účelem vytvoření interaktivního bloku 
počítačových školení na téma bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 

• dvouletý projekt provádějící výzkum a poskytující informace o teleworking – 
práci na dálku, koordinovaný odborovou výzkumnou organizací a zahrnující 
různé univerzitní katedry, zaměstnavatele, místní správu, výzkumné ústavy a 
konzultanty v šesti zemích   

 
Toto jsou pouze některé ze zcela rozdílných skupin projektů, ve kterých odborové 
organizace spolupracovaly na evropské úrovni v nedávné době. A samozřejmě také 
naše příručka, která je produktem dalšího takového nadnárodního projektu. 
 
Ze zkušeností těchto a dalších projektů budeme vycházet při ilustraci různých 
témat, která nás čekají v této příručce později. Můžeme z nich také získat určitou 
představu o tom, jaké druhy spolupráce se ukázaly proveditelné v minulosti a je 
proto možné je použít jako stimul pro nové iniciativy v budoucnu. Zároveň je však 
velmi důležité nebýt nápady ostatních omezován. Představa, že napodobování je 
bezpečnější než inovace, je mylná. 
 

Projektové fáze 
 
Ačkoliv každý projekt je jedinečný a má svoji vlastní dráhu vývoje, většina projektů 
kopíruje podobný sled hlavních fází: 
 
• Nejdříve je tu počáteční fáze koncepce - mít počáteční nápad, definovat cíle 

projektu, určit hlavní členy týmu, naplánovat harmonogram a rozpočet. 
• Další je často fáze analýzy potřeb uživatele – detailněji prozkoumat situaci a 

specifické potřeby lidí, kteří budou užívat produkt nebo službu, která bude 
výstupem tohoto projektu.  

• Pak nastupuje fáze návrhu, ve které se odehraje detailní plánování konečného 
produktu - ať je to řada kancelářských domů, počítačová databáze, reklamní 
kampaň nebo seminář. 



14 

• Potom přichází fáze implementace, kdy jsou realizovány výsledky předchozí 
fáze - blok kanceláří je zrekonstruován, databáze je naprogramována a 
odzkoušena, kampaň je zahájena a seminář se koná.  

 
V některých projektech může fáze implementace představovat závěr, ale u mnohých 
budou ještě dodatečné fáze, které se obvykle liší podle charakteru projektu.  
 
• Pro blok kanceláří to bude fáze předvedení, kdy je budova předána klientovi a 

uvedena do provozu. 
• Pro databázi je tato fáze také pravděpodobná, stejně jako proces udržování. 
• Výsledky reklamní kampaně budou pravděpodobně analyzovány ve fázi 

hodnocení. 
• Seminář bude také vyhodnocován a jeho hlavní závěry možná budou 

zveřejněny ve fázi rozšiřování (diseminační). 
• A u mnoha projektů bude také fáze využití, kdy produkty pilotních projektů 

jsou dále rozvíjeny a přenášeny do hlavních aktivit organizace. 
 
Toto představuje pouze širší nástin struktury fází, kterými může projekt projít.  
Každý projekt musí být dále rozdělen do mnohem detailnější skupiny aktivit a úkolů, 
a to dříve, než skutečné řízení projektu začne. 
 

Klíčové prvky 
 
Řízení projektu – ať je jakkoliv realizováno - zahrnuje kombinaci čtyř hlavních 
prvků: 
 
• projektového týmu  
• výkonnosti produktu nebo jeho kvality  
• časového rámce  
• nákladů  
 
První z těchto prvků - tým – vyžaduje takové dovednosti jako je porozumění a řízení 
lidí, zatímco tři ostatní se zabývají věcnými aspekty projektu. Nicméně všechny se 
dynamicky prolínají. 
 

Projektový tým 

 
Podíváme-li se na příklady odborových projektů zmíněných dříve, vidíme, že mají 
nejen specifické cíle a jasně vymezený časový rozsah, ale že čerpají pomoc od řady 
různých lidí a organizací. To je jedna z charakteristik většiny projektů: jsou to 
týmové aktivity. Dokonce projekty relativně malého rozsahu v rámci jedné 
organizace nebo společnosti pravděpodobně svedou dohromady specialisty 
z různých oddělení. 
 
Tento proces přivádění lidí z různých prostředí dohromady k práci na společném 
úkolu je jedna ze silných stránek projektové práce, ale může být také zdrojem 
problémů, není-li správně pochopen a řízen. Všichni členové týmu musí jasně a 
společně chápat cíle projektu a to, jaká má být jejich role v projektu. Musí se také 
naučit harmonicky pracovat dohromady, většinou v krátkém časovém období, 
protože je to obvykle příklad specifického týmu, který je sestaven pro individuální 
projekt. Efektivní týmová práce přináší obrovské výhody. Tým dokáže to, co předtím 
nemohl zvládnout jednotlivec; je také zdrojem vzájemné podpory, přátelství a 
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pospolitosti a může dokonce v daném společenství projektu vytvořit prostředí 
vzájemného učení se jeden od druhého. 
 
V případě nadnárodních projektů tým nebude složen pouze z lidí majících dovednosti 
a schopnosti v různých oblastech, ale svede dohromady lidi z různých organizací a 
různých národních kultur, s rozdílným mateřským jazykem. Všimněte si také, že 
v některých příkladech, které jsme uvedli, nejsou všechny partnerské organizace 
odbory. Jsou tu příklady spolupráce s univerzitami, komerčními podniky i 
poradenskými službami. Je pravděpodobné, že různí partneři budou klást důrazy 
poněkud rozdílně a mohou chtít od projektu rozdílné věci. V těchto případech bude 
ještě důležitější se ujistit, že existuje společné porozumění o charakteru a rozsahu 
projektu. Jasná komunikace je nezbytná. 
 
Sestavení a řízení silného a dobře organizovaného týmu je jedním z klíčů k úspěšné 
projektové práci. 
 

Čas, náklady a kvalita 

 
Hlavními materiálními dimenzemi pro každý projekt jsou:  
 
• Čas - stanovený v detailním harmonogramu nebo plánu práce  
• Náklady - zpracovány v rozpočtu projektu  
• Kvalita nebo výkonnost - v projektové specifikaci detailně vypracováno, co 

bude produkt  projektu  
 
• Tyto tři prvky jsou představovány jako tři vrcholy trojúhelníku2: 
 
 

 
 
 
 
V ideálním světě - a u mnoha projektů - chceme udržet rovnováhu mezi těmito 
rozdílnými silami tak, aby projekt byl realizován včas, v rámci rozpočtu a aby 
dosahoval maximální výkonnosti nebo kvality. V takovém případě se střed sil (černý 
bod) nachází uprostřed trojúhelníku. Nicméně v jiných situacích mohou být určité 
faktory prioritou vůči ostatním.  
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• Připravujeme-li materiály pro konferenci k určitému datu, je špatné, jsme-li o 
týden pozadu. 

 
• Píšeme-li příručku o bezpečném zacházení s nebezpečnými látkami, potom 

kvalita informací a instrukcí bude pravděpodobně prvořadým úkolem. 
 
• Stejně tak při jakémkoliv projektu, jsou-li naše zdroje externě limitovány, 

mohou být vymezujícím faktorem náklady. 
 
V jakémkoliv případě však musí být jasné, jaký je hlavní cíl, protože to bude 
ovlivňovat všechno naše plánování a rozhodování. A kvůli vzájemným vztahům mezi 
těmito třemi faktory, dávání priority jednomu bude mít dopad na ostatní.  
 
Podíváme-li se ještě jednou na příklad materiálů pro konferenci, kde tím důležitým 
faktorem je čas, střed sil se posune a obrázek bude vypadat takto: 
 

 

 
 
 
Jestliže výroba materiálů zaostává, může být ještě možné dodržet datum dodání 
takto:  
 
• Zaměstnat větší počet lidí nebo pracovat přesčas (což znamená obětovat 

nákladové cíle) 
• Snížit množství nebo kvalitu materiálů, které jsou produkovány (což znamená 

kompromis pokud jde o kvalitu) 
 
Stejně tak, máme-li dodržet kvalitu bezpečnostní příručky, budeme určitě muset 
obětovat něco na nákladech a (nebo) čase. A jestliže náklady jsou náš hlavní cíl, 
bude to mít pravděpodobně dopady na kvalitu nebo výkon - a bude nám to trvat 
déle. 
 
Proto je nezbytné přesně vědět, jaké jsou cíle projektu, jaký mají mezi sebou vztah 
a kde leží priorita. Cíle totiž představují síly se vztahem mezi sebou, ale potenciálně 
soutěžící, které budou určovat řízení celého projektu. 
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Riziko 
 
A nakonec, protože jsou to projekty unikátní, protože závisí na nových seskupeních 
lidí a protože obvykle musí dosáhnout svých cílů uvnitř přísných omezení, zahrnují 
projekty významný prvek rizika. Některé z těchto rizik jsme zmínili už v předchozí 
části - riziko pozdního dodání, překročení rozpočtu a nesplnění výkonnostního 
kritéria. Existují také rizika spojená s dalším prvkem projektu – týmem- se 
sestavením skupiny lidí, kteří mohou být sice absolutně kompetentní jedinci, ale pro 
které může být problémem pracovat společně. Stejně tak existuje riziko spojené 
s řízením projektu - například nedostatečná komunikace, opožděná důležitá 
rozhodnutí nebo ztráta důležité dokumentace. 
 
Je důležité, aby se s riziky obsaženými v projektu počítalo od samotného začátku a 
aby byly od prvotních fází plánování učiněny odpovídající kroky k tomu, aby se jim 
vyhnulo nebo se tato rizika minimalizovala. 
 

Shrnutí 
 
V této kapitola jsem zmínili některé ze základních charakteristik projektové práce a 
tady je ještě jednou shrnutí hlavních bodů: 
 
 
• Každý projekt je jedinečná aktivita 
• Projekty mají specifické cíle 
• Projekty mají limitovaný časový prostor s jasným začátkem a koncem 
• Mnoho projektů zahrnuje podobné skupiny hlavních fází - koncepce, návrh a 

implementace 
• V projektu jsou zapojeny čtyři hlavní prvky - tým, náklady, čas a kvalita 
• Projektové týmy pravděpodobně budou tvořit lidé z různých oborů a organizací 

a - v případě nadnárodních projektů - lidé různých jazyků a kultur 
• Projekty často probíhají mimo nebo napříč normálními institucionálními 

strukturami 
• Úspěšné projekty rozumí vztahu mezi časem, náklady a kvalitou 
• Projekty zahrnují rizika, která si úspěšný projekt uvědomuje a vyhne se jim 
 
K detailnějšímu prozkoumání některých z těchto myšlenek se vrátíme 
v následujících kapitolách. 
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Kapitola 3 
 

Porozumění organizačnímu kontextu 
 
 
Většina projektů funguje v organizačním kontextu. V této kapitola se blíže podíváme 
na: 
 
• Význam porozumění organizačnímu kontextu, do kterého je projekt umístěn 
• Využití projektů v rozvíjení a testování řešení pro potřeby organizace 
• Jak se projekty vztahují k organizačním strukturám 
• Význam identifikování projektových aktérů a porozumění a vyjednávání jejich 

různých zájmů  
 

Projekt jako organizační nástroj 
 
Jak vidíte, projekty jsou zaměřené iniciativy s limitovanými cíly, délkou trvání a 
limitovanými zdroji. Nahlíženo z organizační perspektivy, efektivní projekty mohou 
být často chápány jako opatření na navržení a vyzkoušení možných řešení 
problémů, se kterými se organizace potýká. Mohou organizaci poskytnout nástroje 
na vytváření a testování nových produktů či služeb, nebo nalézt způsob, jak zlepšit 
současnou praxi v rámci definovaného rámce a specifického přidělení zdrojů. 
 
Projekty, které organizace realizuje, se musí úzce vztahovat k jejímu centrálnímu 
strategickému plánování. Čím přesněji může být individuální projekt zaměřen a 
zacílen na posouzení specifické oblasti nebo poskytnutí odpovědi na specifické 
otázky naznačené strategickými průzkumy, tím cennější pravděpodobně bude. 
Ačkoliv na operační úrovni se projekt může poněkud vymykat normální struktuře a 
práci organizace, může přispívat přímo k jejímu dalšímu rozvoji.  
 
Tento pohled na vztahy mezi projektem a organizací má řadu dopadů, které se 
aplikují stejným způsobem v komerčních podnicích, organizacích veřejného sektoru, 
vzdělávacích institucích i odborech: 
 
• Definování projektu musí být podloženo jasným porozuměním strategické vize 

a priorit organizace. Musí zde být jasné zdůvodnění, jak může projekt přispět 
k dalšímu rozvoji organizace. 

• Ve své podstatě je projekt zaměřen na řešení problému a tudíž je zaměřen na 
možnost změny – buď na zlepšení existujících způsobů provádění věcí nebo na 
rozvoj nových služeb nebo produktů. To všechno může pomoci organizaci 
posunout se z místa kde je, tam, kde chce být. 

• Projekt musí být integrován v rámci organizace. Kromě jiného to znamená, že 
bude potřebovat uznání a institucionální podporu vně přímého projektového 
týmu. V pravém slova smyslu bude muset být “sponzorován” organizací. 

• Jestliže má být projekt efektivní, musí vycházet z jasně definovaných potřeb, 
které se bude snažit řešit. V případě projektu zabývajícího se vnitřní změnou, 
mohou být tyto potřeby jednoduše formulovány samotnou organizací. Ve 
většině případů však budou také zahrnovat potřeby zamýšlených cílových 
uživatelů produktů a služeb. Jak jsme již uvedli v předchozí kapitole, mnoho 
projektů zahrnuje formální posouzení potřeb jako ranou fázi projektové práce, 
která má poskytnout detailnější definování potřeb uživatele. 
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• Jestliže má mít projekt nějakou skutečnou hodnotu jako pilotní experiment, 
jeho výsledky musí být monitorovány a vyhodnocovány ve srovnání 
s odpovídající řadou kritérií, aby tak jeho úspěch mohl být posouzen. Stejně 
tak musí být výsledky hodnocení zpětně aplikovatelné v širším měřítku. 

• Je také důležité si uvědomit, že existuje reálná možnost, že projekt nemusí 
dosáhnout očekávaných výsledků. I když vyvineme veškeré úsilí pro dosažení 
maximálního úspěchu, je zde obsažen prvek rizika. Nicméně i investice do 
projektu, který nedosáhne své předpokládané cíle, mohou být velmi cenné tím, 
že poskytnou důležité informace a zkušenosti, které pomohou organizaci 
v jejím dalším rozvoji. 

• A konečně, jestliže má být projekt úspěšný, musí mít jasný plán, jak jeho 
výsledky budou využity organizací. To může samozřejmě vyžadovat další práci, 
ale cílem musí být integrovat výsledky do normálního každodenního chodu 
organizace. V kontextu odborového vzdělávání to může znamenat například 
přenesení vzdělávacího balíčku, který byl vyprodukován a vyzkoušen v 
kontextu projektu, do nového prostředí, jeho revidování na základě získané 
zpětné vazby a jeho uplatnění v hlavním programu kurzu. 

 

Řízení organizací a projektů   
 
V rámci pohledu na roli projektové práce uvnitř organizačního kontextu se musíme 
podívat detailněji na to, jak se řízení projektu vztahuje na struktury řízení 
organizace, a uvědomit si oblasti, kde mohou nastat problémy. 
 
Každá organizace musí mít určitý způsob dělby práce a s tím spojenou odpovědnost. 
To je to, co zajišťuje základní strukturu organizace a její fungování. Bez souvislé 
struktury zde budou úkoly, které se nesplní, informace, které nikdy nedosáhnou 
daného cíle, a rozhodnutí, která jsou činěna náhodně, jsou-li činěna vůbec. Je 
zřejmé, že se struktury mezi různými individuálními organizacemi liší, ale tradičně 
má většina velkých organizací strukturu, jaká je na obrázku 3.1. 
 
 

 
 
 
Je to pyramida nebo hierarchie rozdílných úrovní, vertikálně strukturovaných do 
různých oddělení. Stejně tak by to mohla být komerční organizace, vzdělávací 
instituce nebo charitativní organizace. Pokud by to byl strojírenský podnik, potom by 
okénka jednotlivých oddělení mohla mít nápisy: Konstrukce, Výroba, Nákup, Prodej, 
Účetnictví, Personální atd. Pokud by to byly odbory, pak by tyto nápisy mohly být: 
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Členská základna, Odvětvoví pracovníci, Vzdělávání, Mezinárodní, Finanční. Na 
vrcholu by pak pravděpodobně byl předseda nebo generální tajemník, zodpovídající 
se předsednictvu nebo výkonné radě. Ale ať už jsou detaily jakkoliv odlišné, musí 
nutně zajišťovat určitý druh varianty modelu lineárního řízení s vertikálními liniemi 
pravomocí a odpovědností za koordinaci zůstávající na spíše seniorské úrovni 
v rámci hierarchie. Pro velké instituce, které zajišťují navazující řadu aktivit, může 
být tento model velmi vhodný (ačkoliv mnoho expertů řízení o tom nyní začíná 
pochybovat). 
 
Projekt, jak jsme viděli již dříve, má však odlišný profil. Je to specifický soubor 
aktivit s limitovaným cílem a časovým rozsahem a nutně závisí na týmu lidí, kteří 
budou pravděpodobně z různých oddělení. Bude potřebovat odlišný druh řídící 
struktury, protože se jedná v podstatě o pracovní skupinu. Téměř určitě bude mít 
mnohem „plošnější” strukturu, tzn. mnohem méně hierarchických úrovní, a bude tu 
muset být na každé úrovni mnohem větší horizontální komunikace a integrace. 
 
Vezměme si jako příklad výrobní podnik, který chce produkovat řadu nových 
výrobků. Každý projektový tým mohou tvořit pracovníci z oddělení návrhů, 
produkce, nákupu, prodeje a dalších oddělení, tito ale mohou mít zároveň různé 
postavení uvnitř hierarchie. Jak mohou být tyto projekty sladěny do celkové řídící 
struktury organizace?  
 
Častým řešením - které stejně tak může být aplikováno na odborové organizace - je 
jmenovat jednoho nebo více projektových manažerů, kteří jsou mimo vertikální 
strukturu oddělení a jejichž role bude koordinovat vstupy od zaměstnanců různých 
oddělení: viz obrázek 3.2  
 
 

 
 
 
Jestliže toto funguje dobře, tzv. struktura „matrice” může být velmi efektivní. Ale 
jak můžete vidět, každý projektový manažer se při koordinaci svého projektu musí 
spolehnout na spolupráci manažerů lineárních oddělení, aby mohl postupovat  
v práci na určitém projektu, a to v konkurenci se všemi prioritami další práce. Každý 
projekt se nevyhnutelně stává malou organizací se svým vlastním řádem a začne 
svůj vlastní život. Jak může být toto kontrolováno a řízeno ve větší organizaci? 
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Neexistují stoprocentní odpovědi, ale je tu několik dobrých postřehů pro začátek: 
 
• Nejdůležitější je, abychom věděli o možných konfliktech a vnímali je. 
• Před zahájením projektu musí být jasně stanoveny cíle a musí zde být 

všeobecná shoda v tom, jaké místo zaujímají tyto cíle projektu, pokud 
hovoříme o pomoci organizaci dosáhnout svých širších cílů. To musí být 
chápáno jak projektovým týmem, tak seniorskými manažery v organizaci. 

• Musí zde být shoda mezi vedením organizace a projektovým manažerem o 
prioritě, jakou má v rámci celkových plánů organizace. 

• Jakmile je rozhodnuto o těchto záležitostech, projekt bude potřebovat 
“zastánce”, tedy někoho, kdo bude stát za projektem a kdo projektu poskytne 
podporu ze strany organizace na úrovni vedení organizace. 

• Musí být naprosto jasné, jaké zdroje mohou být do projektu vloženy. 
• Musí zde být schválený proces rozhodování, zejména ve vztahu k jakýmkoliv 

střetům zájmů, které mohou nastat. 
• Musí existovat jasná a efektivní komunikační struktura. 
 
Toto pomůže minimalizovat pravděpodobnost konfliktů, stejně tak jako může 
poskytnout jasné struktury pro řešení jakýchkoliv rozdílů, které se objeví. 
 
 
Práce s aktéry projektu 
 
Je jasné, že v mnoha projektech nelze brát v úvahu pouze zájmy jedné, ale několika 
organizací. Abychom zcela pochopili kontext projektu a byli schopni jej efektivně 
řídit, musíme identifikovat všechny jeho aktéry a pochopit jejich rozdílné zájmy. 
Zainteresované strany projektu jsou všechny organizace (a jednotlivci), kteří jsou 
aktivně zapojeni do projektu, nebo jejichž zájmy mohou být prací na projektu 
ovlivněny. Kromě koordinující organizace to budou minimálně následující aktéři:  
 
• projektový manažer a projektový tým  
• partnerské organizace, jejich vedoucí a management  
• uživatelé a jejich organizace (tzn. ti, kteří budou příjemci produktů a služeb, 

které projekt vytvoří) 
• financující organizace a sponzoři podporující projekt 
 
Zájmy jednotlivých aktérů v projektu a cíle, které doufají, že dosáhnou, se mohou 
značně lišit. Tyto rozdíly mohou být mnohdy zdrojem napětí, a proto, pokud má být 
projekt úspěšný, je důležité je chápat, poradit si s nimi a překonat je. Toto je 
základní předpoklad, který musíte brát v úvahu už při vypracovávání úvodního 
projektového plánu. Stejně tak je také maximálně důležité monitorovat změny 
v přístupu a očekávání aktérů během projektu a poskytnout jim odpovídající 
zpětnou vazbu o vývoji v každé fázi.  
 
V kontextu evropských odborových projektů jsou hlavními aktéry pravděpodobně 
národní odborové konfederace a jejich členské organizace. Ale mohou tu být také 
další aktéři, které musíme brát v úvahu, včetně EOK, ministerstev, místní správy, 
agentur a samozřejmě EK jako potencionální zdroj finanční podpory.  
Jestliže to shrneme, pak: 
 
• na projekty lze nahlížet jako na důležité nástroje k řešení potřeb organizace  
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• aby byly projekty efektivní, musí být chápány a integrovány uvnitř širšího 
organizačního kontextu. To také znamená zajištění institucionální podpory ze 
strany vedení, které by mělo projekt “brát za svůj”. 

• a samozřejmě je nutné brát v úvahu a reagovat na potřeby všech aktérů 
projektu, jak uvnitř, tak vně sponzorských organizací. 
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Kapitola 4 
 

Řízení projektů 
 
 
V druhé kapitole jsme se dotkli některých z hlavních prvků práce na jakémkoliv 
projektu 
 
• tým 
• kvalita 
• čas 
• náklady 
 
Ačkoliv každý z nich se charakterem liší, každý vyvíjí svůj vlastní vliv a tlak na 
projekt jako celek. Toto jsou prvky, které je třeba zvládnout, jestliže mají být cíle 
projektu dosaženy. Tato kapitola se zaměří hlavně na řízení týmu, které vyžaduje 
určité porozumění a dovednosti pro práci s lidmi. Dotkne se také některých obtíží 
spojených s řízením kvality, času a nákladů a také dovedností, které musí mít 
projektový manažer. 
 

Řízení týmu 
 
V poslední kapitole jsme se na projekt dívali z hlediska organizace. Pracovní tým 
bývá většinou mnohem více proměnlivým organismem než organizace sama - více 
neformální ve svých vztazích a více rovnostářský ve své struktuře. Pokud pracuje 
dobře, má to obrovské výhody, které mu mohou umožnit stát se zdrojem energie a 
kreativity. Není-li ale funkční, může být zdrojem obrovských problémů. Je důležité si 
uvědomit, že v kterémkoliv týmu budou nevyhnutelně rozdílné perspektivy - toto je 
právě jedna z jeho silných stránek. Různí lidé mohu mít rozdílné motivy pro práci 
v týmu. V určitém smyslu může mít každý jednotlivec svůj specifický projekt. Jedna 
z dovedností řízení je spojit tyto individuální “projekty" a nasměrovat je na jedinou 
společnou dráhu. 
 

Týmové role 
 
Ve velkém množství literatury o vedení skupin se některé z nejzajímavějších prací 
zaměřily na složení efektivních pracovních skupin a na typy rolí, které lidé uvnitř 
hrají. Různí analytici je popsali rozdílnými způsoby. Jeden z nejčastěji citovaných 
modelů je model popsaný Belbinem3, který popisuje osm základních rolí, z jeho 
pohledu nezbytných pro složení efektivní skupiny: 
 
• Vedoucí - koordinátor, dobrý posluchač a dobrý soudce  
• Formovač – lídr úkolu, se spoustou energie a iniciativ 
• Nositel myšlenek – nápaditý se znalostmi, ale nezajímá se o detaily 
• Dohlížitel-hodnotitel – analyticky inteligentní, kritický 
• Hledač zdrojů – positivní, extrovert, dobrý na kontakty 
• Pracant – praktický organizátor se zdravým rozumem a pracovitý 
                                       
3 Belbin, R.M. (1981) Management Teams.  Heinemann, UK 
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• Budovatel týmu – dobrý v budování kontaktů mezi lidmi, příjemný a 
nesoutěživý typ 

• Dokončovatel - ten, který se stará o termíny a dokončení a je rozhodnutý je 
dodržet a dokončit 

 
Každý jednotlivec může plnit víc než jednu z těchto rolí a různé role se zužitkují v 
různých situacích. Belbinův model je pouze jedním z mnoha dalších a netvrdíme, že 
je to ten jediný užitečný. Co však chceme zdůraznit, že jako manažeři si musíme 
být vědomi rozdílných rolí, které lidé v týmu zaujímají, a toho, jaký mají mezi sebou 
vztah, aby tým mohl efektivně pracovat. Model, jako je tento, nám může pomoci 
porozumět tomu, jak určitá skupina pracuje. 
 
Je také důležité si uvědomit, že stejně jako v kterémkoliv jiném partnerství, bude 
projektový tým potřebovat čas se navzájem poznat, než spolu bude moci účinně 
pracovat. Příliš často totiž, díky těsnému rozvrhu, to členům týmu později čas 
nedovolí.  
 
Jakýkoliv pracovní tým má dvě hlavní dimenze: 
 
• dimenzi úkolovou - kde se důraz klade na to, čeho se skupina snaží dosáhnout  
• dimenzi skupinovou - kde se důraz klade na vnitřní vztahy a dynamiku: kvalitu 

skupinového života  
 
Jestliže skupina funguje efektivně, obě tyto dimenze fungují paralelně - společenské 
vztahy skupiny jsou harmonické, jedinci si přisvojí konstruktivní role a úkolová 
dimenze je prohloubena.  
 
Všichni jsme byli v situacích, kde jsou individuální zájmy tak protikladné a dominují 
v takovém rozsahu, že žádný pokrok na daném úkolu není možný. Stejně tak jsou 
tu některé situace, kde se skupinová dimenze dostává do popředí, požadavky úkolu 
se ve skutečnosti ztrácejí ze zřetele a kolektiv se spíše stává společenskou skupinou 
než pracovním týmem. Uvědomovat si tuto rovnováhu a být schopni ji řídit je 
extrémně důležité. 
 
Tady jsou některé další běžné skupinové problémy: 
 
• Situace, kdy musí být dokončeny naléhavé úkoly, ale dynamika nikomu 

nedovoluje vzít na sebe iniciativu s těmito úkoly pokročit dopředu. 
• Situace, kdy je práce na projektu zablokována, protože jeden nebo více členů 

nesplnili úkol, za který zodpovídali. 
• Situace, kdy se rozhodování stává obtížným, buď proto, že zde není jasná a 

schválená struktura, nebo proto, že skupina považuje za nemožné zvládnout 
důležitá rozhodnutí, zejména taková, která mohou mít dopad na sociální vztahy. 

• Situace, kdy nastupuje “kultura svalování viny”, protože jednotlivci nejsou 
schopni přijmout odpovědnost za nedostatky, a místo toho svalují vinu na druhé. 

• Nízká sebeúcta a nedostatek morálky, když se zdá, že projekt má problém 
dosáhnout svých cílů. 

 
Často je zde tendence ignorovat tyto problémy, protože je těžké je řešit. Obvykle 
však samy od sebe nezmizí. Mohou zmizet na čas, ale pouze proto, aby se vynořily 
později, ale to už v mnohem vážnější podobě. Je proto důležité snažit se vytvořit 
konstruktivní pracovní kontext, který by upozorňoval na takové problémy a 
pohotově a otevřeně je řešil, jakmile se objeví.  
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Nadnárodní projekty 
 
V nadnárodních projektech, do kterých je zapojena více než jedna partnerská 
organizace, se mohou týmové problémy stát ještě složitějšími. Výzvy se okamžitě 
násobí. 
 
Nyní se musíme ujistit, že cíle a pracovní struktury projektu jsou shodné ne pouze 
uvnitř jedné organizace, ale mezi více organizacemi. Každý jednotlivec přinese do 
projektového týmu kromě svých vlastních perspektiv a ctižádosti také ty z jeho 
organizace. Každá z těchto organizací má pravděpodobně svoji vlastní organizační 
kulturu - svůj vlastní způsob fungování, svoje vlastní cíle a priority a svoji vlastní 
historii. Je důležité, aby všichni členové týmu - a zejména právě projektový 
manažer - rozuměli tomu, jakou roli zastávají jiní členové týmu a z jaké organizace 
přicházejí. 
 
Některé z odborových projektů, o kterých jsem se zmínili v Kapitole 2, se zde 
setkaly s prvními obtížemi. Toto jsou některé z problémů, na které narazily:  
 
• Lidé z různých organizací přicházejí s různými stupni pravomocí - v některých 

případech byli jednotlivci zplnomocněni zavázat jejich organizaci k určitému 
rozhodnutí projektového týmu, ostatní se museli stále obracet na ostatní 
strany, než mohl být učiněn nějaký pokrok, což mělo následně vliv na 
dokončení úkolů podle stanoveného plánu. 

• Některé organizace udělily projektu velmi vysokou prioritu, pověřily zkušené 
pracovníky a zajistily vysokou úroveň zdrojů, jiné to pojaly odlišně a vyslaly 
osoby s malými zkušenostmi na tomto poli. 

• Někteří členové projektového týmu považovali za nemožné uvést do souladu 
požadavky práce projektu s jejich již existujícími pracovními závazky. Úkoly, za 
které odpovídali, se zpožďovaly za rozvrhem. Toto mělo dopad na práci dalších 
partnerů a na celkovou realizaci projektu. 

• V některých případech bylo pro odbory nemožné, aby zůstaly zapojeny 
v dlouhodobém projektu a složení projektového týmu muselo být změněno. To 
představovalo další problém pro efektivní týmovou práci. 

• Některé organizace se chtěly vypořádat s otázkami např. nezaměstnanosti v 
politické rovině, jiné ne. 

• Partneři často přistupovali k projektu s představami odlišných cílů. Např. 
v jednom vzdělávacím projektu pro mladé lidi chtěl jeden partner zavést 
vzdělávací výměny, jiný vypracovat kurz pro školitele, zatímco další se chtěl 
zaměřit na podporu cizích jazyků pro mladé pracovníky a čtvrtý se především 
zajímal o zajištění rekvalifikace a praktickou pomoc na trhu práce. Tyto 
odlišnosti nebyly rozpoznány a vzaty na vědomí v původním projektovém 
plánu. 

• V některých případech se partneři zapojili do projektu bez řádné, jasné 
motivace nebo představy, co by jejich vlastní organizace mohla projektem 
získat. To z jejich strany přineslo nízkou angažovanost a chyběla shoda a 
pochopení toho, jak by mohly být výsledky projektu dále využity. 

 
Toto jsou jen některé příklady způsobů, ve kterých mohou cíle, struktury, priority a 
kultury různých partnerských organizací na sebe v projektovém týmu vzájemně 
působit. V některých případech se ukázalo nemožným tyto tlaky řešit a výstup 
projektu byl značně ovlivněn. V ostatních - včetně projektu školení mladých, který 
vyprodukoval řadu pod-projektů (každý se dvěma partnery) - byla nalezena 
efektivní pracovní řešení.  
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Přesto vznikly ve všech případech problémy, které nebyly předvídány a které 
zabraly hodně drahocenného času na to, aby byly vyřešeny. Mnohým z nich se 
mohlo zabránit již na počátku jasnější dohodou o: 
 
• Cílech  
• Prioritách  
• Zdrojích  
• Strukturách rozhodování  
• Komunikaci 
 
Jinými slovy pečlivější přípravou a plánováním.  
 
Jazyk 
 
Dalším hlavním problémem pro mnoho nadnárodních projektů je otázka jazyka. 
Není neobvyklé zjistit, že neexistuje společný jazyk, kterým by se domluvili všichni 
členové týmu. To se může stát velkou překážkou efektivní komunikace. U některých 
projektů toto nebylo na počátku naplánováno a diskuze v několika jazycích se 
odvíjela obtížně,  protože různí partneři byli v různých bodech vyřazeni 
z komunikace. V ostatních případech byla angličtina pracovním jazykem pro např. 
anglicky a španělsky mluvícího italského partnera překládajícího pro španělského 
kolegu, který neuměl anglicky. I když toto může celkem přijatelně fungovat  většinu 
času, mohou nastat důležité momenty, kdy počáteční neporozumění italského 
partnera znamená také nesprávný překlad do španělštiny. 
 
Naše rada zní: ujasněte si hned na začátku, jaký bude pracovní jazyk(y) projektu. 
Musí být také jasné, jaký to bude mít dopad na jednotlivé členy týmu. Budou mít 
všichni potřebnou úroveň jazykových znalostí - jak pasivní tak i aktivní? Pokud tomu 
tak není, musíme zajistit, aby byla dostupná adekvátní tlumočnická zařízení, jak pro 
diskuze, tak i pro písemnou komunikaci. 
 
V některých situacích je nejlepším řešením angažovat profesionální tlumočníky. Je 
nefér očekávat, že ostatní členové týmu budou za normálních okolností tuto roli 
zastávat. Proto je důležité toto všechno naplánovat. Navíc kromě běžných dopadů 
na rozpočet bude tlumočení při jednáních a překlady odpovědí na písemnou 
komunikaci vyžadovat čas navíc. Ale dokonce i tam mohou nastat problémy, protože 
tlumočník pravděpodobně nebude schopen operovat s bohatým podtextem mnoha 
diskuzí a nemusí být schopen přesně postihnout nuance určitých termínů a výměn.  
 
Ještě problematičtější je častá potřeba komunikace na dálku, ať už je to otázka 
komunikace přes telefon nebo video-konference, či písemné komunikace e-mailem 
nebo dopisem. V projektové práci, kde skupiny musí plánovat společný úkol, nebo 
tam, kde jsou zapojeni do evropských vzdělávacích kurzů, je toto častý problém. 
Neexistuje žádné zázračné řešení, ale je řada věcí, které mohou problémy zmírnit.  
Řada z nich vás nebude nic stát.  V některých situacích může být vhodné vytvořit 
pracovní skupiny z části na základě jazyka, přesto stále zachováte nadnárodní 
prvek.  V jiném kontextu mohou mít jednotlivci v rámci jejich organizace kolegy, 
kteří mluví jinými jazyky a mohou jim pomoci alespoň s jednoduchými překlady. 
Stejně tak může být pro projekty užitečné naplánovat v rozpočtu položku pro 
překlady e-mailů a dopisů. Je také často užitečné využívat online vícejazyčné 
glosáře4 nebo dokonce vytvořit seznam klíčové terminologie pro váš individuální 
                                       
4  European Commission’s Eurodicautom:  
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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projekt.  A samozřejmě tady máme ještě další nástroj, on-line překladové softwary5. 
Přestože mají hodně daleko k dokonalosti, mohou vám pomoci v případě 
formálnějších textů.  
 

Kultura 
 
Již jsme se zmínili o možnosti neporozumění mezi kulturami různých organizací, 
které mohou vyvstat v jakékoliv situaci. U nadnárodních projektů se často musí řešit 
problémy a rozdíly v národní kultuře. Ačkoliv je důležité vyhnout se klišé národních 
stereotypů, které zaplňují stránky tisku, bylo by pošetilé neuznat, že rozdílné 
národní kultury mají rozdílné důrazy, hodnoty, historii a způsoby, jakými věci dělají. 
To má samozřejmě dopad na nadnárodní projektovou práci na všech úrovních - od 
základních praktických záležitostí jako je struktura pracovního dne, očekávání pokud 
jde o stravu, plánování období volna, až k těm více spletitým otázkám týkajícím se 
chování, jako je stupeň formálnosti, s jakým partneři z různých zemí přistupují 
k diskuzím, nebo jaký mají styl písemných dokumentů.  
 
I odborová organizace a kultura se podstatně liší od jedné země k druhému - a ne 
pouze v základě, na kterém jsou odbory organizovány (odvětví, politika nebo 
náboženství). Stejně tak se liší i systémy kolektivního vyjednávání. Musíme si 
uvědomovat, že i odborové vzdělávání zastává rozdílnou úlohu v různých národních 
kulturách a v některých zemích je více centralizované a profesionalizované než 
v ostatních. Velmi významně se také liší vzdělávací metody v jednotlivých 
evropských odborových organizacích.  
 
Co je důležité v takové situaci, je porozumět rozdílům a pokusit se z této 
různorodosti vyzískat. 
 

Čas, náklady a kvalita 
 
Zatím jsme se zamýšleli pouze nad otázkami týkajícími se řízení týmu. Měli bychom 
se však stručně zmínit také o některých problémech, které měly naše nadnárodní 
projekty s těmi ostatními hlavními prvky - časem, náklady a kvalitou. Toto jsou 
některé z těžkostí, se kterými se setkaly: 
 
                                       
5  http://www.systransoft.com/ a  
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html.  
6 Příloha 8 

http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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Čas 
 
• V některých případech neexistoval jasný časový plán projektu. 
• Příliš mnoho času se věnovalo definování nových cílů a/nebo administrativě a 

nebyl dostatek času na rozpracování hlavních úkolů. 
• Často byly cíle stanoveny nerealisticky vzhledem k času pro ně vymezenému. 
 

Náklady 

 
• V některých případech nebyl rozpočet diskutován se všemi partnery před 

zahájením projektu. 
• Rozpočtované výdaje na pracovní sílu ne vždy odpovídaly skutečnému času, 

který bylo nutné věnovat projektu. 
• Partneři často zjistili, že jejich náklady byly vyšší, než původně plánovali. 
• Partneři nerozuměli požadovanému systému předkládání zpráv o nákladech, 

nebo zjistili, že je těžké jej dodržovat. 
 

Kvalita 

 
• V některých případech nebylo partnerům dostatečně vysvětleno, co se od nich 

očekává nebo zcela nepochopili všechny důsledky a souvislosti. 
• Často nebyla na začátku projektu detailně formulována kritéria kvality a cíle. 
• Očekávání ohledně kvality se často v týmu lišilo podle toho, jak se lišily skutečné 

příspěvky jednotlivých partnerů. 
• Byly těžkosti ve vytváření kvalitních výstupů, které by byly efektivní jak na 

evropské, tak na národní úrovni. 
 
Není zde prostor pro detailní prozkoumání všech těchto otázek, ale pokud se 
pozorně podíváme na příčiny problémů, skoro všechny mohou být přičítány jediné 
věci: nedostatku pečlivé přípravy a plánování. 
 

Manažer projektu 
 
V této kapitole jsme se zatím: 
 
• zamysleli nad některými hlavními rysy týmové práce  
• prozkoumali některé ze specifických obtíží spojených s nadnárodními týmy  
• stručně zmínili o některých ostatních společných problémech, na které se 

narazilo v nadnárodních vzdělávacích projektech  
 
Nyní se na chvíli soustřeďme na postavu projektového manažera. Jaké jsou hlavní 
vlastnosti, které tato role vyžaduje? Jaké specifické dovednosti a vědomosti 
potřebuje projektový manažer?  
 
Přesné potřeby se budou lišit podle různých typů projektů a také různí jednotlivci 
budou mít odlišné styly práce. Všeobecně je však jasné, ve světle toho, co jsme se 
již dozvěděli v této kapitole, že projektový manažer musí mít:  
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• Jasné a detailní chápání cílů a rozsahu projektu. Pokud není odborníkem na téma 
projektu, musí se rychle učit. Aby byl schopen jednat úspěšně se členy týmu a 
dalšími aktéry, musí projektu rozumět zcela. 

• Dobré plánovací a organizační schopnosti spolu se schopností předávat informace 
efektivně a odpovídajícím způsobem, jak uvnitř projektového týmu, tak ostatním 
aktérům a také v obecnějších aktivitách ve fázi diseminace. Plánování a 
komunikace jsou základem efektivního řízení. 

• Zdravý, logický přístup k věcem, který vyžaduje schopnost rozumět, syntetizovat 
a občas  čelit informacím specialistů z jednotlivých oblastí. 

• Schopnosti vést tým, včetně flexibilního přístupu a schopnosti pracovat s lidmi 
z různého prostředí, povzbuzovat, motivovat a podporovat tehdy, kdy je to 
nutné, ale vždy mít na zřeteli realizaci úkolů projektu. 

• Dovednosti řešit problémy a vyjednávací schopnosti, protože bude muset vyřešit 
napětí a konflikty, jak vnitřní tak vnější. 

• Velmi dobré administrativní schopnosti s velkým smyslem pro detail. Budou 
potřebovat technické dovednosti včetně dovedností v informačních technologiích, 
stejně jako schopnost vyvážit zájmy o detail s potřebou udržet v centru hlavní 
záměry projektu. 

• Dobré finanční schopnosti pro nakládání s rozpočtem, vykazování nákladů a 
obecně pro řízení zdrojů projektu a také schopnosti vytvořit vhodný systém 
monitorování a zpracování zpráv. 

• Dovednosti v časovém plánování, jak na personální úrovni, tak při řízení projektu 
v rámci celkového časového rozvrhu. 

• Odhodlání dosahovat maximálně kvalitních postupů a výsledků, které pomohou 
projektu dosáhnout nejvyšší možné kvality. 

 

Příprava na projektovou práci 
 
Profil projektového manažera, který jsme právě načrtli, je kombinací: 
 
• technických dovedností  
• znalostí mezilidských vztahů  
• informací a porozumění  
• osobních vlastností a přístupů  
 
Odbory a další organizace si stále více uvědomují význam role a složitého 
charakteru požadavků, které jsou kladeny na vedoucí projektu a nebo manažera. To 
vede k uznání potřeby specifické přípravy - potřeby, na kterou některé odborové 
svazy začínají reagovat nabídkou kurzů ve svých národních organizacích. Toto je 
důležitá iniciativa, kterou ETUCO pomáhá konsolidovat a dále rozvíjet různými 
způsoby, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů a sítí expertů projektového 
managementu6. 
 
Tato kapitola je zaměřena hlavně na projektový tým a některé problémy, které 
mohou nastat v týmové práci, zejména na nadnárodní úrovni. Je důležité, aby tým 
byl zapojen již do procesu plánování. Ve větších projektech bude tato fáze určitě 
vyžadovat osobní setkání. Většina projektů bude také profitovat z úvodního 
workshopu, do něhož je zapojen celý tým. Workshop tady funguje jako úvodní 
aktivita projektu, kde se účastníci mohou poznat navzájem a také posoudit některé 
z potenciálních obtíží, o kterých jsme se již zmínili dříve.  
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Při přípravě projektu bychom ale měli také přemýšlet o tom, jestli, a v čem, je 
zapotřebí proškolit projektový tým. Mohlo by to být například proškolení celého 
týmu ve zlepšení komunikačních dovedností, nebo může být vhodné zorganizovat 
specifické školení pro jednoho nebo více partnerů v některých specifických 
oblastech. Školitelé mohou  být buď experti vně týmu, ale v mnoha případech také 
přímo členové projektového týmu. Pokud je školení realizováno efektivně, neposiluje 
pouze význam projektu jako vzdělávací zkušenosti jeho účastníků, ale může také 
pomoci rozvinout skupinovou identitu.  
 

Příprava a plánování 
 
Základem dobrého řízení je důkladná příprava a plánování. Mnoha problémům, na 
které narazíme v projektech, bychom se mohli vyhnout nebo je minimalizovat, 
kdybychom je předvídali již ve fázi plánování. Všichni známe kolegy, kteří říkají 
“Hele, nemůžeš naplánovat všechno“ nebo “Je moc těžké věci předvídat“. Vůči 
takovým názorům musíme být rezistentní! I když je v tom samozřejmě kus pravdy, 
nemělo by to být používáno jako výmluva pro nepřipravení plánů.  
 
Představme si na chvíli, že chceme jít do vesnice, o které jsme slyšeli, že je 
vzdálená mnoho km a cesta vede nehostinným horským terénem. Je málo 
pravděpodobné, že se budeme cítit sebevědomě bez jasně určeného cíle a 
představy, jak dlouho může cesta trvat a bez dobrého orientačního smyslu. Určitě 
bychom chtěli mapu, než abychom vyšli naslepo a doufali, že pomoc najdeme 
cestou. Čím více informací můžeme před cestou shromáždit a čím bude mapa 
detailnější, tím jistěji se budeme cítit. Můžeme dokonce cestou zjistit, že mapa je 
zastaralá: co se na mapě zdálo jako malý potůček je nyní jezero a my musíme 
udělat podstatnou okliku. Ale i tak máme stále naši mapu, která nám dává hrubou 
představu o směru a podle mapy můžeme vyhodnotit, o kolik déle nám to bude 
trvat.  
 
O plánech musíme přemýšlet jako o mapách projektu - jiném druhu výpravy do 
neznámého území. Budou tu jiné druhy map s jinými aspekty cesty. Některé se 
soustředí na určení cíle, jiné na trasu; další mohou obsahovat detaily o logistice, 
zdrojích, nákladech. Některé budou mít velký rozsah pokrývající celou oblast, jiné 
budou detailnější a přesně zaměřené. Všechny budou mít dvojí funkci - pomůcky 
k dosažení cíle a klíčového prvku komunikace se zbytkem společnosti. Všechny jsou 
také ve větším či menším rozsahu dočasné: čas od času se musí mapy překreslit, 
protože už lépe známe terén i schopnosti týmu. Jsou přesto základem naší snahy a 
čím precizněji je připravíme – tím, že budeme předpokládat nebezpečí kdekoliv a 
připravíme se na eventuality - tím větší šanci na úspěch projekt má.  
 
Toto všechno budeme muset mít na zřeteli, když se budeme v další kapitole 
detailněji zabývat procesem plánování evropského projektu.  
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Kapitola 5 
 

Úvod do projektového plánování 
 
 
V této kapitola se zaměříme na to, jak plánovat projekt, speciálně v kontextu 
přípravy žádosti v rámci programů Evropské komise. Bohužel to může být jen 
úvodní nástin, protože v kontextu této příručky nemáme dostatečný prostor k tomu, 
abychom poskytli detailní informace o postupech a specializovaných technikách. 
Nicméně prozkoumáme některé z nejdůležitějších rysů plánování a nabídneme 
některé jednoduché formuláře pro sběr a zpracování informací. 
 

Fáze 1: Definování projektu 
 
Kde začíná projekt? Příliš často projekty začínají jako odezva na specifické „Výzvy 
k podávání návrhů projektů“, které vyhlašuje Evropská komise. I když tyto výzvy 
mohou fungovat jako užitečné pobídky, z našeho hlediska není vyhlídka na finanční 
podporu nejlepším stimulem pro úspěšný projekt - a obecně, dvou až tříměsíční 
období mezi datem uveřejnění výzvy a datem pro předložení návrhu projektu není 
dostatečně dlouhé pro vytvoření týmu a přípravu dobře propracovaného návrhu. Jak 
jsme již uvedli dříve, projekt by měl začínat tím, že si uvědomíme a definujeme 
potřeby, které výstupy projektu pomohou uspokojit. Iniciátorovi projektu by měly 
být naprosto jasné potřeby a to, co může získat. 
 
Předpokládejme, že jste odborový pracovník v národní organizaci odpovědný za 
vzdělávání. Víte, že problém evropských podnikových rad se stává pro odbory stále 
důležitějším, ale zkušenosti jsou v různých zemích odlišné. Cítíte, že vaše vlastní 
organizace se k tomu musí postavit aktivněji, ale nejste na tomto poli odborníkem a 
pokud víte, tím není ani nikdo z vašich kolegů. Bylo by proto dobré něco udělat - 
možná by byla užitečná příručka pro odborové funkcionáře, ale stejně tak by 
potřebovali nějaké školení. Nebo by snad konference byla lepším způsobem, jak 
začít? Nebo by možná byla efektivnější informační kampaň? Ale na co by měla být 
zaměřena? Je nejdůležitější soustředit se na novou legislativu a její realizování, 
nebo na poskytnutí detailního poradenství o tom, jak mohou odboroví zástupci lépe 
fungovat. Budete samozřejmě potřebovat nějakou pomoc. Minulý rok jste se na 
konferenci setkali s kolegyní ze Španělska, která hovořila o přípravě kurzu o 
podnikových radách – možná by bylo užitečné ji kontaktovat. A také by mohlo být 
užitečné získat nějakým způsobem informace o zkušenostech v Německu… 
 
Je to slibný začátek, ale je tu ohromné množství práce, která se musí udělat, než 
vznikne kvalitní návrh.  
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Závazek organizace 

 
Nejdříve musíte myšlenku prodiskutovat uvnitř vaší organizace. Jak by takový 
projekt měl odpovídat prioritám organizace a jaký druh výstupů by měl být 
nejdůležitější?  
 
Musíte mnohem přesněji definovat, jaká je aktuální potřeba, na kterou se chcete 
zaměřit. Buďte proto co nejkonkrétnější: 
 
• Jaká je cílová skupina?  
• Jaké další dovednosti a informace musíte mít? 
• Jak by projekt mohl přispět k uspokojení potřeb vaší organizace? 
• Jaké specifické výstupy by měl projekt vyprodukovat pro vaši organizaci a pro 

cílovou skupinu? 
 
To jsou jen některé z otázek, na které se budete muset při definování iniciativy 
zaměřit hlouběji. Vytvořte stručný návrh a ten prodiskutujte s kolegy ve vaší vlastní 
organizaci. Co musíte udělat, aby jste zabezpečili formální organizační podporu 
projektu? 
 

Návrh struktury 

 
Vycházejme z předpokladu, že vaše původní myšlenka je organizací podporována. 
Nyní budete muset vytvořit návrh struktury projektu. Při definování potřeb, na které 
se chcete zaměřit, jste již začali identifikovat cíle projektu. Nyní se musíte zamyslet 
nad tím, jaké metody budete aplikovat a jaké aktivity musíte uskutečnit, abyste 
dosáhli svých záměrů. Tady jsou některé z otázek, které musíte začít zvažovat: 
 
• Budete muset provést vyhodnocení potřeb, abyste získali detailnější pohled na 

potřeby cílové skupiny? 
• Bude projekt zahrnovat další výzkumné aktivity? 
• Jak se začnete zaměřovat na potřeby, které jste identifikovali? 
• V čem bude spočívat hlavní práce projektu – v prosazování znalostí? V realizaci 

vzdělávacích kurzů? Ve školení školitelů? V rozvíjení vzdělávacích metod? 
V produkování materiálů? Ve vyvíjení nových služeb? 

• Jaké specifické produkty bude muset projekt vytvořit? 
• Jak budete vyhodnocovat úspěšnost projektu? 
• Jak budete zveřejňovat a rozšiřovat informace o projektu? 
• Bude to projekt se silnou evropskou dimenzí nebo jeho výstupy budou mít pouze 

národní charakter? 
• Pokud bude projekt úspěšný, jak vy a vaši partneři přenesete jeho výsledky do 

svých hlavních aktivit? 
 
Nyní musíte dát svoji představu návrhu projektu na papír. 
 

Zapojení partnerů 

 
Po zodpovězení výše uvedených otázek a vypracování návrhu projektu se vynoří 
další důležité otázky: 
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• Jaké další dovednosti a zdroje budete muset hledat? 
•  Které partnerské organizace by je mohly poskytnout? 
• Jaký z toho budou mít prospěch další možní partneři?  
 
Výběr partnerů je důležitá věc. Musí to být organizace a jednotlivci, kteří mohou 
opravdu přispět k projektové práci. Musí mít specifické úkoly a dovednosti, kterými 
mohou přispět. Nezapomeňte, tvoříte pracovní tým – ne skupinu přátel nebo 
politickou lobby. 
 
Naopak, jestliže jste se vy sami rozhodli pro účast v projektu, musíte pečlivě 
přemýšlet o tom, jaký prospěch z projektu bude mít vaše organizace, čím byste 
mohli být užiteční a jak toto všechno spadá do priorit vaší organizace. Vždycky je 
hezké být požádán o zapojení se do projektu, ale ještě před tím, než souhlasíte, 
popřemýšlejte vážně o tom, co všechno to obnáší a jaké pro to máte důvody.  
 
Velmi důležité je tady zvážit, jak dalece rozpracujete návrh vy sami, než požádáte o 
zapojení případné partnery. Toto částečně závisí na charakteru daného projektu, ale 
také na charakteru vztahu, který chcete rozvinout. Jestliže je iniciativa především 
výstupem národním, a vy hledáte nějaký specifický přínos a podporu od jiných 
organizací, může být vhodné počkat až do té doby, než definujete projekt do 
určitých detailů. Pro projekt, který je skutečně nadnárodní, by však bylo rozumné 
zapojit partnery do plánování v relativně raném stadiu. Konec konců chcete, aby 
tento projekt považovali za „svůj“, aby zde existovalo opravdové sdílení závazků a 
smysl pro oboustranný prospěch. Budete muset také popřemýšlet o tom, jak bude 
fáze plánování realizována. Stačí pouze výměna e-mailů a dokumentů nebo bude 
mnohem přínosnější osobní setkání a diskuze s hlavními partnery? 
 

Finanční podpora 

 
Jakmile jste začali tvořit náčrt projektu a identifikovali jste některé možné partnery, 
budete pravděpodobně mít už i hrubou představu o rozsahu projektu - kolik času 
budete potřebovat a jaké budou náklady. Bude to jen velmi přibližná představa, ale 
dostačující pro to, abyste mohli posoudit, jak reálný projekt je a jaké finanční zdroje 
budete muset zabezpečit. V této fázi stojí za to zvážit podporu z evropských 
programů. Je důležité provést malý průzkum. Informace o většině současných 
programů nabízejících podporu vzdělávání naleznete v Části III této příručky. 
Spadal by váš projekt do kompetence některého z nich a pokud ano, jaká jsou 
podrobná kriteria specifických výzev pro předkládání návrhů projektů? Můžete dojít 
k závěru, že bude užitečné požádat o radu7 ETUCO - a možná také o návrhy dalších 
potenciálních partnerů. 
 
Informace o dalších odborových projektech naleznete na webové stránce ETUCO v 
části nazvané Odborové vzdělávání v Evropě8 a na dalších odborových webových 
stránkách. Evropská komise také zveřejňuje podrobnosti o projektech 
podporovaných z jejích různých financovacích programů na webových stránkách EK 
a v tištěných kompendiích9. Tyto informace vám pomohou zjistit, zda je váš projekt 
vhodný pro získání finanční podpory a mohou vám navrhnout partnery, kteří mohou 
přispět.  
 
                                       
7 Příloha 8 
8  http://www.etuc.org/etuco 
 

http://www.etuc.org/etuco
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Do jaké míry váš návrh reprodukuje něco, co již bylo vytvořeno předtím jiným 
projektem? I když je užitečné vidět, co udělali jiní, je důležité toto pouze 
nereprodukovat. Originální návrh projektu, dobře promyšlený a připravený, bude 
mnohem přesvědčivější a je pravděpodobné, že také mnohem úspěšnější a 
vyprodukuje významnější výstupy jak na národní, tak na evropské úrovni. 
 

Detailnější rozpracování projektu 

 
Tím, že začneme přemýšlet o čase, nákladech a možných zdrojích v této rané fázi 
projektu, můžeme již identifikovat některé problémy. Může být hned jasné, že váš 
projekt je příliš ambiciózní. Budete muset znovu trochu zapřemýšlet - ale 
nevzdávejte se: projektový management je o neustálém znovu přemýšlení. Možná 
přeformulujete svoji představu do projektu menšího rozsahu, nebo možná projekt 
rozdělíte do jednotlivých prvků, které mohou být realizovány během delšího 
časového úseku jako řada menších projektů. Nechtějte v jediném projektu 
zvládnout příliš mnoho.  
 
V této fázi byste měli udělat také následující: 
 
• Vytvořit seznam hlavních problémů, kterým bude projekt pravděpodobně čelit a 

kroků, které musíte učinit, abyste těmto problémům předešli, nebo je vyřešili. 
• Znovu posoudit cíle projektu. Stále ještě vystihují přesně to, čeho chcete 

dosáhnout? Jsou stále reálné? Můžete je rozpracovat nebo přeformulovat tak, 
aby byli ještě detailnější, specifičtější a byly schopny prokázat svoji 
oprávněnost? 

• Pokud jde o cíle, zvážit, jak poznáte, zda je nebo není váš projekt úspěšný: 
identifikujte hlavní ukazatele nebo měřitelná kritéria, jejichž prostřednictvím 
můžete měřit úspěch (např. ve vzdělávacím kontextu, počet proškolených lidí, 
úroveň získaných dovedností). Tyto budou velmi důležité, když začnete 
přemýšlet o hodnocení10. 

• Vrátit se zpět ke kapitole 2 a zamyslet se nad vztahem mezi časem, náklady a 
kvalitou. Kde leží priority vašeho projektu? 

• Definovat co nejpřesněji rozsah projektu. Jaké jsou v něm obsaženy aktivity a 
jaké jsou jeho meze? 

 
Mohlo by být užitečné vytvořit stručný sumář všech těchto hlavních prvků, který 
vám může posloužit jako rychlý referenční bod a může být obsažen ve vašem 
návrhu dokumentu pro diskuzi s ostatními. 
 

Plánování projektu 

 
Předpokládejme, že váš projekt Podnikové rady byl úspěšně definován a byly 
stanoveny cíle. Naplánovali jste spoustu aktivit, ale při pohledu na čas a zdroje jste 
se vy a vaši potenciální partneři dohodli postupovat po úsecích a začít vytvořením a 
vyzkoušením pilotního vzdělávacího kurzu pro školitele, pro který bude nutné 
připravit nějaké učební materiály. Rozhodli jste se zasadit návrh do rámce jednoho z 
evropských programů. Podívali jste se na jeho webovou stránku, vytiskli a přečetli si 
Příručku pro předkladatele, základní dokumenty a požadované formuláře. S 
uvedených kriterií jste zjistili, že je možná podpora pro dvanáctiměsíční program, 
což koresponduje s časovým rozsahem vašeho projektu. Musíte mít nejméně 
jednoho partnera z jiného členského státu a do tří měsíců musíte předložit žádost. 
Nyní musíte opravdu začít plánovat.  
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Toto jsou plány, které bude třeba vytvořit: 
 
• plány týkající se faktoru času projektu  
• plány týkající se faktoru nákladů projektu  
• plány týkající se faktoru kvality projektu  
• plány týkající se faktoru týmu projektu  
 
Tyto plány budou vaším průvodcem procesem řízení aktivit projektu samotného. 
Budou také fungovat jako prostředek komunikace s ostatními členy týmu a jako 
společný referenční bod. Kromě toho, jakmile jste jednou připravili uspokojivý 
soubor plánů, bude se vám lépe vypracovávat vaše žádost o finanční podporu. 
 

Fáze 2: Plánování časového harmonogramu 
 
Abychom mohli projekt lépe organizovat, musíme si nejprve rozdělit práci na 
zvladatelné a koherentní části. Potřebujeme vidět základní stavební kameny a mít 
představu o tom, jak do sebe zapadají. Vezmeme-li projekt Evropské podnikové 
rady a začneme ho dělit na základní aktivity, pravděpodobně identifikujeme dvě 
hlavní: 
 
• Tvorbu materiálů 
• Vytvoření a uspořádání pilotního kurzu 
 
Zamyslíme-li se dál, pak rychle zjistíme, že by zde mohly být i další aktivity, které 
spadají do rozsahu projektu. Bylo by užitečné, kdybychom doplnili nějakou 
předběžnou výzkumnou aktivitu - jak studie o podnikových radách, tak prozkoumání 
specifických vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Měli bychom si také pamatovat, že 
musíme vyhodnotit zkušenosti a podělit se o výsledky s dalšími, které by mohly 
zajímat. A pak je zde ještě jedna důležitá oblast práce, na kterou jsme trochu 
pozapomněli - samotné řízení projektu.  
 
Náš revidovaný přehled by pak mohl vypadat následovně: 
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Nyní jsme tedy určili naše hlavní oblasti práce. Užitečné bude vytvořit diagram, 
který ukáže vztahy mezi nimi - logickou strukturu hlavních pracovních komponentů 
projektu.  
 
Na obrázku 5.2 jsme už začali určovat logický sled jednotlivých pracovních bloků. 
Odtud se můžeme přesunout k přípravě detailnějších plánů pokud jde o aktuální 
časový rozvrh práce. Je ale důležité začít s touto širokoúrovňovou mapou. Při 
plánování projektu se totiž příliš často zaměřujeme na detaily, takže ztrácíme 
přehled o celkové strategii.  
 
 
 

 
 
 

Rozpis úkolů 

 
V kapitole 2 jsme viděli, jak důležité je zvládnutí prvku času v projektu a jak toto 
ovlivňuje náklady a kvalitu. Jak tedy vytvoříme vhodný detailní časový plán projektu 
- plán, který nám může pomoci odhadnout náklady na projekt a později fungovat 
jako průvodce při jeho realizaci - a jak s ním budeme pracovat ? 
 
Je možné, že jste již byli zapojeni do podobného projektu a že již máte předchozí 
plán, který může být spolehlivým modelem nebo může být i vzorem, který 
potřebuje jen tu a tam pár úprav. Je-li tomu tak, pak jste v jasné výhodě. Ale pokud 
se setkáváte s tímto úkolem poprvé, je málo pravděpodobné, že máte víc než pouze 
intuitivní tušení o tom, jak dlouho např. bude trvat příprava a realizace semináře. 
Dokud se sami nepustíte do mnohem detailnějšího rozpisu úkolů, nebudete vědět, 
jestli je projekt ve stanovené dvanáctiměsíční lhůtě realizovatelný.  
 
Mohli bychom klidně vzít hlavní pracovní bloky, které jsme již identifikovali - 
pracovní balíčky, jak se jim často říká - a udělat jednoduchý časový rozvrh 
jednotlivých aktivit, které je tvoří.  
 
Na první pohled to vypadá jednoduše, ale může se stát, že když vyjmenujeme 
všechny naše úkoly od začátku do konce a k nim přidáme přibližný čas, který je 
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potřeba, zjistíme, že již nemáme čas na to, abychom seminář realizovali! Co však 
tento druh seznamu neukazuje, je to, že některé z těchto úkolů jsou složitější než 
jiné. Neukazuje ani to, jaká je vazba mezi jednotlivými úkoly. Chceme-li tedy 
pokročit s naším rozvrhem, bude užitečné udělat následující tři věci: 
 
• zavést systém číslování jednotlivých pracovních balíčků a úkolů 
• zavést do našeho plánu řadu různých úrovní detailů  
• zavést do našeho časového rozvrhu systém vizuálního zobrazení 
 
Vraťme se tedy k našemu celkovému plánu a očíslujme si sedm hlavních bloků, 
které jsme identifikovali:  
 
Pracovní balíček 1:  Řízení 
Pracovní balíček 2:  Analýza potřeb uživatele 
Pracovní balíček 3:  Pilotní kurz 
Pracovní balíček 4:  Výzkum o Evropských podnikových radách 
Pracovní balíček 5:  Vytvoření materiálů 
Pracovní balíček 6:  Vyhodnocení 
Pracovní balíček 7:  Diseminace 
 
V této fázi by mohlo být užitečné sestavit naše počáteční představy z této fáze o 
sledu a načasování do jednoduchého schématu, známého jako „Ganttova tabulka“. 
Nazvána je podle Henryho L.Gantta, který jako první navrhl tento systém úkolového 
zobrazení (viz obrázek 5.3). 
 

 
 
 
Ganttova tabulka graficky znázorňuje projekt pomocí jednotlivých úkolů 
zakreslených do projektového kalendáře.  Horizontální osa představuje celkový 
časový rozsah projektu, rozdělený do jednotlivých segmentů (obvykle dnů, týdnů, 
měsíců nebo kvartálů), osa vertikální pak jednotlivé úkoly, které tvoří projekt.   
 
Tento druh tabulky je velmi užitečný a není náročný na vytvoření. Můžeme ji 
nakreslit na papír, ale mnohem jednodušší je použít kartičky nebo proužky 
barevného lepicího papíru, které můžete přesunovat podle toho, jak postupujete ve 
vašem plánu. Tento sloupcový diagram bohužel znázorňuje pouze sedm pracovních 
balíčků. My se ale musíme podívat na věci detailněji: potřebujeme vytvořit rozpis 
úkolů. 
 
Jestliže vezmeme jako příklad Pracovní balíček 3: Pilotní kurz, jaké jsou hlavní 
úkoly, které musí být splněny? Předpokládejme, že Pracovní balíček 2: Analýza 
potřeb uživatele bude začínat v lednu a bude trvat 3 měsíce, a my ho tedy musíme 
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dokončit dříve, než začneme tvořit program semináře. U Pracovního balíčku 3 se 
můžeme rozhodnout, že hlavní úkoly budou: 
 
Úkol 3.1:   Příprava programu 
Úkol 3.2:   Sestavení týmu lektorů 
Úkol 3.3:   Zajištění místa konání a materiálního zabezpečení 
Úkol 3.4:   Propagace semináře a nábor účastníků 
Úkol 3.5:   Realizace kurzu 
 
Protože některé z těchto aktivit jsou dlouhé a složité, bylo by užitečné označit další 
úrovně úkolových detailů. Potom můžeme začít přesněji určovat čas potřebný na 
každý úkol. V této fázi odhadujeme trvání úkolu od začátku až do jeho ukončení: 
 
 
Úkol 3.1  Příprava programu 
 3.1.1 Stanovit cíle, cílovou skupinu, obsah, materiály (3 týdny) 
 3.1.2 Vytvořit návrh plánu semináře (3 týdny) 
 3.1.3 Vytvořit definitivní program (1 týden) 
Úkol 3.2  Sestavení týmu lektorů 
 3.2.1 Určit a získat lektory (7 týdnů) 
 3.2.2 Uskutečnit plánovací setkání týmu (2 dny) 
Úkol 3.3  Zajištění místa konání a materiálního zabezpečení (4 týdny) 
Úkol 3.4  Propagace semináře a nábor účastníků 
 3.4.1 Připravit propagační materiály (2 týdny) 
 3.4.2 Distribuovat propagační materiály (8 týdnů) 
 3.4.3 Soustředit a zpracovat přihlášky (4 týdny) 
 3.4.4 Distribuovat detailní informace o semináři (4 týdny) 
Úkol 3.5  Realizace pilotního kurzu (1 týden) 

 
A teď, když jsme již stanovili čas potřebný k dokončení každého úkolu, a to 
nejdůležitější, vazby mezi nimi, můžeme začít vytvářet detailnější Ganttovu tabulku. 
Uvidíme, že zatímco některé úkoly mohou probíhat paralelně, některé jsou od svého 
začátku závislé na dokončení jiných úkolů. S touto informací můžeme začít 
zapisovat jednotlivé úkoly do kalendářního plánu. Obrázek 5.4 ukazuje detailnější 
rozpis Pracovního balíčku 3 s očíslovanými úkoly. 
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Bezpochyby jste si všimli, že ačkoliv pracovní balíček začíná v dubnu, nyní se 
dokončuje o jeden měsíc dříve oproti původní představě, což vám umožňuje 
uskutečnit pilotní kurz a získat spoustu času na vyhodnocení práce a na vytvoření 
projektové zprávy dříve než skončí dvanáctý měsíc. Podařilo se nám ušetřit čas 
řádnou přípravou detailnější specifikací úkolů a důkladným promyšlením toho, jak 
jednotlivé úkoly na sebe vzájemně navazují. Podívejme se na to podrobněji. 
 
I když nemůžete začít vytvářet svůj návrh plánu (3.1.2.) dříve než stanovíte cíle 
semináře (3.1.1.), můžete, než dokončíte plánování, začít identifikovat možné 
lektory (3.2.1). Určitě budete chtít, aby přispěli ke konečné fázi plánování programu 
(3.1.3). A zároveň můžete od okamžiku, kdy jste načrtli obrysový plán semináře, 
začít zajišťovat místo konání a plánovat propagaci. 
 
Na obrázku 5.5, který opět používá jednoduchý diagramový formát, můžete vidět 
celý projekt s detailními úkoly pro Pracovní balíček 3. Tentokrát jsme se zaměřili na 
vztahy mezi úkoly, takže je možné letmým pohledem vidět logická propojení. 
Můžete také vidět, kde je nějaká časová rezerva pro případ zpoždění. Například 
dlouhá horizontální spojnice mezi vytvořením konečného plánu semináře (3.1.3) a 
uskutečněním semináře (3.5) ukazuje, že by nebylo katastrofou, kdyby konečný 
plán nebyl k dispozici do srpna. Na druhé straně jakýkoliv skluz v pořadí úkolů, od 
zajištění místa konání (3.3) po rozeslání informací vybraným účastníkům(3.4.4), by 
mohl projekt vážně ohrozit.  
 
 
 

 
 

V každém projektu, který má těsný časový rozvrh, bude přinejmenším jedna cesta 
přes řadu na sobě závislých úkolů od začátku do konce projektu, kde nebude žádná 
časová rezerva. Tato je známá jako kritická cesta, protože všechny navazující úkoly 
budou muset být dokončeny včas. Z pohledu řízení proto potřebujete vědět, které 
úkoly jsou pro celkový plán kritické. Bude také užitečné doplnit do Ganttovy tabulky 
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milníky pro vyznačení klíčových událostí ve vývoji projektu, jako například datum 
dokončení publikace nebo předložení hlavní zprávy. 
 
V projektech širokého rozsahu se mohou skupiny závislých úkolů stát spletitými a 
matoucími. Existují proto další formy diagramového znázornění, které nám mohou 
být užitečné, zvláště za těchto okolností. Jako například PERT (Program Evaluation 
Review Technique) – známý také jako síťový diagram. Pro složité projekty, 
specializované počítačové programy pro projektové řízení, které jsou široce 
dostupné, jsou téměř nepostradatelné. Pro většinu vzdělávacích a školicích projektů 
však nejsou nutností, nicméně mohou být užitečné a mohou ušetřit mnoho času při 
revidování plánů a informací. Dokážou odhalit problémy v plánování, kontrolovat 
vývoj, přepočítávat a ukázat jaký dopad bude mít opožděný úkol. Více informací 
najdete v Příloze 4. Milník se liší od úkolu tím, že je to jedinečná událost s nulovým 
trváním. Milníky jsou v Ganttově tabulce označovány diamantem nebo obráceným 
trojúhelníkem. 
 
Než budete moci dokončit plánování, budete se muset propracovat celým 
projektem, od jednoho pracovního balíčku k druhému, rozložit ho na jednotlivé 
úkoly, odhadnout dobu jejich trvání a zaznamenat vztahy mezi nimi. Možná zjistíte 
poté, co poprvé vložíte všechny informace do Ganttova schématu, že váš plán 
přesahuje dobu, kterou jste vymezili pro projekt. Potom se budete muset zamyslet 
nad tím, 
 
• zda jsou tu úkoly, které můžete naplánovat ekonomičtěji překrytím určitých 

aktivit  
• zda můžete zkrátit trvání některého z vašich úkolů  
• zda vámi vymezená doba projektu může být prodloužena  
 

Přidělení zdrojů 

 
Předpokládejme, že se nám podařilo úspěšně rozdělit celý projekt takovým 
způsobem, jakým jsme rozdělili Pracovní balíček 3, a že jsme sladili individuální 
úkoly do formy, která funguje logicky a odpovídá naší představě časového rozsahu. 
Je tu ještě další stadium, kterým musíme projít, než je náš plán kompletní. Zatím 
jsme se zamýšleli pouze nad úkoly, které musí být splněny, a nad časem, který 
budou pravděpodobně vyžadovat od začátku až do svého konce - v jazyce plánování  
tomu říkáme  délka trvání úkolu nebo uplynulý čas.  
 
Potřebujeme se také pozorně zamyslet nad tím, kolik každý úkol vyžaduje 
pracovního času a kdo jej poskytne. Toto je zásadní, protože uplynulý čas a 
pracovní doba - obecně stanoven v osobodnech a osoboměsících - k sobě nemusí 
mít žádný vztah. 
 
Například, v našem plánu Úkol 3.4.2 (Distribuce propagačních materiálů) je jako 
požadovaný čas uvedeno osm týdnů. Můžeme předpokládat, že během této doby tu 
může být zásilková akce pro různé cílové skupiny a že se v odborových časopisech a 
zpravodajích budou objevovat reklamy. Ale skutečná práce projektového týmu se 
může rovnat jen týdnu práce jednoho člověka nebo pěti osobodnům. A naopak, i 
když setkání lektorů (3.2.2) zabere pouze dva kalendářní dny, může zahrnovat šest 
osob a dvanáct osobodnů.  
 
Tato úvaha o personálních zdrojích přidělených jednotlivým úkolům je zásadní 
z řady důvodů: 
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• Umožní doladění vašeho plánu. 
• V některých situacích, když tlačí čas, může stát za úvahu, zda by úkol nemohl 

být dokončen dříve při zapojení většího počtu lidí. 
• Je důležité, aby partnerské organizace přesně věděly, po kom se bude 

vyžadovat, aby se ujal toho kterého úkolu a aby si každý byl jist, že ve správný 
čas budou k dispozici ti správní lidé.  

• Tato informace bude velmi zásadní při sestavování podrobného rozpočtu 
projektu. 

 
Je užitečné vložit tuto informaci spolu s podrobnostmi o požadavcích na lidské 
zdroje do standartního formuláře, aby tak byly stručně zaznamenány jakékoliv další 
zdroje, které bude určitý úkol vyžadovat - materiály, vybavení, cestovné a doprava, 
nákup služeb od subdodavatele a tak dále. Některé úkoly budou mít také jako 
výsledek materiální produkt - zprávu, seminář, příručku, webovou stránku nebo 
něco jiného. Tyto jsou nazývány výstupy. Je užitečné poznamenat si všechny takové 
produkty již v této fázi a rozlišovat mezi tím, zda-li jsou to interní pracovní 
dokumenty pro partnery anebo smluvní produkty určené k předání Komisi nebo 
dalším sponzorům. 
 
Při vypracovávání tohoto výčtu jsou dvě oblasti, které se snadno podcení: 
 
• Čas věnovaný cestování a účasti na projektových setkáních toho či onoho druhu. 

Existuje často sklon k minimalizaci jak počtu schůzek, tak času, ale obojí bude 
velmi důležité pro úspěch projektu.  

• Samotné řízení projektu je rovněž časově náročná činnost a je opět často 
podceňováno. Jak jsme viděli v  Kapitole 4, nadnárodní projekt je z hlediska 
zvládnutí mnohem obtížnější než národní nebo interní projekt - náročnější pokud 
jde o čas, dovednosti a administrativu. 

 
Na obrázku 5.6 je jednoduchý formulář, která vám může být užitečný při sběru 
všech těchto informací. Budete něco podobného potřebovat, až se dostanete 
k přípravě rozpočtu projektu. Pokud všechny detaily tohoto nebo ostatních 
formulářů v této kapitole nedopovídají přesně potřebám vašeho projektu, klidně je 
změňte. 
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Toto budete samozřejmě muset konzultovat s partnery a zapojit je do tohoto 
procesu. Pokud nemáte velké zkušenosti ve všech oblastech práce, které projekt 
zahrnuje, je nepravděpodobné, že byste byli schopni vypracovat podrobný plán bez 
pomoci a informací od ostatních. Dokonce i pak bude důležité pokračovat v této 
společné spolupráci. Musíte se ujistit v tom, že všichni souhlasí s odhady týkajícími 
se jejich vlastního příspěvku k projektu a že se zapojili do přípravy. 
 
Na konci této fáze budete mít: 
 
• základní diagram, který bude znázorňovat hlavní pracovní balíčky projektu a to, 

jaké jsou mezi nimi vztahy 
• detailní výčet úkolů pro každý pracovní balíček 
• Ganttův diagram, který bude mapovat úkoly napříč celým časovým rámcem 

projektu a bude znázorňovat jejich vzájemné vztahy  
• sadu výčtů úkolů a tabulky zdrojů, kde budou podrobnosti o tom, jaký personál 

bude vyžadovat každý úkol a jak dlouho, spolu s předběžnou úvahou o tom, jaké 
další zdroje budou zapotřebí 

 
Tímto splníte jeden z nejdůležitějších - i nejobtížnějších - prvků projektového 
plánování. Budete mít mnohem jasnější představu o tom, co je zahrnuto do projektu 
a jak všechno spolu souvisí. Během tohoto procesu také sesbíráte většinu 
podpůrných informací, které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli připravit rozpočet 
projektu. 
 

Fáze 3: Příprava rozpočtu 
 
Pokud nemáte zkušenosti s přípravou rozpočtů, můžete začít panikařit při 
představě, že budete muset připravit finanční plán projektu. Uklidněte se! 
Rozpočtování je jednoduchý přímočarý postup, pokud jste udělali základní 
přípravnou práci. Může být náročné na čas, ale v zásadě není obtížné.  
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Odhadování nákladů 

 
Při vypracování harmonogramu jsme postupovali tak, že jsme projekt postupně 
rozdělili na menší aktivity. Při přípravě rozpočtu je zapotřebí, abychom znovu 
zrekapitulovali své kroky od úkolové úrovně k pracovním balíčkům a na závěr 
k celkovým nákladům projektu. Dát dohromady potřebné informace nám pomůže 
jednoduchý soubor formulářů. Pokud ale víte jak pracovat s tabulkovým procesorem 
v počítači, pak bude pro vás jednodušší použít formuláře jako šablony pro vytvoření 
sady spojených tabulkových procesorů. Tím se proces výpočtů a zejména, všech 
následných oprav a doplnění usnadní a zrychlí. 
 
Obrázek 5.7 znázorňuje příklad formuláře pro sběr nákladových informací, které 
potřebujeme pro každý úkol, který jsme identifikovali. Rozděluje náklady do 
následujících kategorií: 
 
• Personální náklady 
• Režijní náklady  
• Materiály 
• Vybavení 
• Cestovné a ubytování  
• Externí služby dodané třetí stranou  
 
Toto jsou hlavní kategorie nákladů, se kterými se pravděpodobně budete potýkat. 
Různé programy financování mají různá pravidla pro vykazování finančních 
informací a vy možná  zjistíte, že potřebujete jiné kategorie. Je samozřejmé, že 
mnohé úkoly nebudou vyžadovat vstupy pod všemi těmito kategoriemi a možná 
příležitostně narazíte na něco, co nebude spadat do žádné z nich. Klidně formulář 
přizpůsobte potřebám vašeho projektu. Níže v textu uvádíme některé ukázky 
vyplňování formulářů. 
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Personální náklady 

 
Informace do prvních čtyř sloupců na levé straně obrázku 5.7(a) – Název organizace 
partnera, Jméno pracovníka, Pracovní zařazení a Počet dnů - budete mít již 
z tabulky Výčet úkolů a zdrojů (obr.5.6). Nyní je zapotřebí, abyste spočítali, jaké 
budou náklady.  
 
U kalkulace nákladů na personální obsazení máme většinou soubor standardně 
účtovaných sazeb u různých kategorií pracovníků - např. ředitel projektu, lektor, 
výzkumník - které vychází z průměrné mzdy u té které třídy. To zjednodušuje 
rozpočtování, jelikož to znamená, že není nutné zjišťovat přesnou mzdu u každého 
jednotlivého pracovníka. Zde jsme navrhli kalkulaci mzdových nákladů na základě 
dnů, ale je možné také kalkulovat personální náklady na základě měsíců anebo 
hodin. Do těchto nákladů byste měli zahrnout také sociální náklady (sociální 
pojištění, důchod, atd.). 
 
Celkové náklady na pracovní sílu jsou výsledkem sazby za pracovní sílu násobené 
počtem dnů. 
 

Režijní náklady 

 
Kromě přímých mzdových nákladů jsou zde další náklady, které organizaci vznikají 
při práci zaměstnanců - vytápění, osvětlení, kancelářské vybavení, náklady za 
telefon, sekretářská práce atd. Obecně jsou nazývány jako režijní náklady. 
V některých případech je nutné je rozepsat do jednotlivých položek rozpočtu, ale 
často jsou vyjádřeny jako určité procento přímých mzdových  nákladů a zahrnuty do 
celkových personálních nákladů. A to je právě metoda, kterou jsme zvolili tady.  
 
Vaše organizace již stanovila režijní sazbu pro projekt. Pokud ne, nejjednodušší 
cesta jak ji spočítat, je sečíst celkové roční náklady za všechny režijní položky za 
oddělení organizace, vydělit celkovou roční částkou za mzdy (včetně sociálních 
nákladů) za stejné oddělení a vynásobit 100. Tak získáte režijní sazbu jako procento 
mzdových nákladů. 
 
Jiné programy dovolují režijní náklady spíše ve výši  jednoho procenta celkových 
přímých nákladů projektu, než procenta mzdových nákladů.  Ať je metoda výpočtu 
jakákoliv, normálně je na režijní náklady přípustné maximálně jedno procento.  
 
Když se budete zabývat mzdovými a režijními náklady, je důležité se před 
předložením konečného návrhu ujistit, že rozumíte specifickým finančním kriteriím 
vyžadovaným tím, kdo financuje. Dokonce i uvnitř programů EK existuje velká řada 
variací. Jednou z nejvýznamnějších je to, jak vyřešit sekretářské mzdy. V mnoha 
programech se s nimi nakládá jako s prvkem režijních nákladů, tak jak jsme to 
navrhovali výše. Některé programy je však považují za přímé personální náklady. 
V tomto případě je důležité se ujistit, že jste je vyloučili z  režijních nákladů, tedy že 
nedojde ke zdvojené kalkulaci. 
 
V našem formuláři jsou celkové režijní náklady výsledkem celkových mzdových 
nákladů vynásobených procentem režijních nákladů. 
 
Celkové náklady personální jsou součtem celkových mzdových a celkových režijních 
nákladů. 
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Stejně tak jako při přípravě programu, budete i zde potřebovat, aby partneři 
poskytovali během tohoto procesu informace. Pamatujte si také, že sazby za 
mzdové a režijní náklady se mezi partnerskými organizacemi pravděpodobně liší. 
Zatímco při počáteční kalkulaci nákladů může být užitečné užívat přibližné odhady, 
před předložením konečného návrhu je důležité získat a užít přesné informace. 
 

Náklady na materiál 

 
Zde vám opět pomohou poznámky, které si uděláte u tabulky Výčet úkolů a zdrojů. 
Bude však zapotřebí, abyste zapisovali náklady za materiály pouze k té určité 
aktivitě, během níž náklady ve skutečnosti vzniknou. Například v našem projektu 
úkol 3.4.1 (Příprava materiálů) a úkol 3.4.2 (Distribuce materiálů) zahrnují materiál 
na propagaci. Samozřejmě pouze v úkolu 3.4.1 se materiál skutečně produkuje a 
tedy právě tam dochází ke vzniku nákladů na materiál.  
 
Až budete zaznamenávat náklady na materiál - a náklady v následných kategoriích - 
musíte mít naprosto jasno v tom, zda zadáváte náklady s nebo bez DPH. Normálně 
v rámci návrhů na financování musíte zapsat náklady bez DPH. Ale pokud si vaše 
organizace nemůže DPH odečíst, pak je často možné započítat celkové náklady 
včetně daně, ale je důležité si to ověřit v příručce pro předkladatele.  
 

Pronájem vybavení 

 
Většina poznámek učiněných ve vztahu k materiálům se týká také této části. 
 
Nezapomeňte, že do této položky patří náklady použité pouze na pronájem vybavení 
od třetí strany. Není povoleno zde zahrnout skutečné náklady za vlastní nákup 
zařízení, jelikož toto je výdaj na zboží, které se pravděpodobně bude využívat nad 
rámec tohoto příslušného projektu. Mnoho programů však umožňuje vyčlenění 
nákladů na kapitálové odpisy. Znamená to, že vybavení má svoji předpokládanou 
životnost  a kupní  cena  po  tomto  období  klesá. Například, jestliže  vybavení  stojí  
3 600 euro, má amortizační období 3 roky a bylo využito během 50 % doby 12 ti 
měsíčního projektu, měli bychom požadovat: 

 
3.600 děleno 36 (měsíci) krát 12 (měsíců) krát 50% = 600 euro 

 

Náklady na cestovné a ubytování 

 
Tady zahrňte náklady na veškeré cesty, které jsou spojeny s projektem. Odhadněte 
rovněž cenu každého hotelového ubytování a zahrňte náklady na diety. V příručkách 
pro žadatele jsou stanoveny limity pro přípustné způsoby a náklady za dopravu a 
odlišné maximální denní sazby na diety a ubytování v jednotlivých členských 
zemích.  
 

Externí služby 

 
Tady zahrňte náklady na všechny služby, které byste mohli potřebovat pořídit od 
třetí strany mimo partnerské organizace. V našem projektu by to například mohlo 
zahrnovat nějaký subkontraktovaný výzkum, vytištění a publikování materiálů 
semináře, překladatelské a tlumočnické služby a možná i konferenční zařízení.  
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Z těchto čísel nyní můžeme rychle spočítat celkové náklady na jeden úkol a jakmile 
se propracujeme tímto způsobem všemi úkoly, zbývá pouze malý krok ke shrnutí 
nákladů úkolu a dosažení výčtu nákladů na jeden pracovní balíček.  
 
V této fázi se však vyplatí zvážit, jaký bude příspěvek jednotlivých partnerských 
organizací. K tomu vám pomůže formulář na obrázku 5.8. Jednoduše sečtěte 
celkové personální náklady na Partnera A ze všech tabulek úkolů v Pracovním 
balíčku 1 a zapište je do políčka Personální náklady do prvního řádku. Všechny 
náklady na materiál u Partnera A zapište do políčka Náklady na materiál do prvního 
řádku atd. Pak sečtěte celkové náklady za jednu kategorii a partnera - a na závěr 
vypočítejte celkové náklady na celý pracovní balíček.  
 
 

 
 
Jakmile jste vyplnili výkaz pro každý pracovní balíček, můžete využít vzor 
Rozpočtového sumáře na obrázku 5.9, abyste je shromáždili do tabulky, která ukáže 
celkové náklady každého pracovního balíčku, celkový příspěvek každého partnera a 
konečné náklady celého projektu. 
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Zdroje příjmů 

 
Nyní, když máte představu o tom, jaké budou náklady celého projektu, musíte 
zvážit, jak budou tyto náklady financovány. Samozřejmě doufáte, že něco získáte ve 
formě podpory ze strany Evropské komise, je však velice nepravděpodobné, že se 
vám podaří z tohoto zdroje pokrýt celkové náklady projektu.  
 
Většina projektů EK vychází z principu sdílení nákladů, kde každý program obvykle 
přispívá určitým procentem, a to až do výše maximální stanovené částky. Procento 
se liší program od programu, podpora Komise se pohybuje od 33 do 75 %, někde až 
do 90 %. Vy a vaši partneři budete muset ve většině případů přispět značnou 
částkou z celkových nákladů sami. Může to být buď formou příspěvku v hotovosti od 
partnerů nebo nepeněžním plněním či kombinací obou. Stále méně programy EK 
akceptují příspěvky ve formě nepeněžního plnění, jako je využívání ubytovacích 
kapacit organizace nebo jejího vybavení. Personální náklady jsou akceptovány a je 
na ně pohlíženo jako na příspěvek v hotovosti, pokud je poskytnuta odpovídající 
dokumentace. V každém případě se musíte podrobně seznámit s jednotlivými 
výzvami k předkládání projektů. 
 
Musíte být také připraveni na takovou situaci, kdy podpora Evropské komise je ve 
skutečnosti menší, než uváděná maximální částka nebo menší než částka, kterou 
jste požadovali. Tato situace vzniká často, protože Komise se snaží rozdělovat 
pevně stanovené zdroje na stále větší počet projektů. Po jakých jiných zdrojích 
byste se tedy mohli poohlédnout? 
 
• Snad by bylo možné, aby jednotliví partneři získali podporu z jednoho či více 

fondů privátního nebo státního sektoru v jednotlivých členských státech. 
• Může projekt sám o sobě vytvářet nějaký příjem - řekněme prostřednictvím 

prodeje materiálů anebo kurzovným účastníků semináře? Mnoho programů 
stanovuje, že jakýkoliv příjem musí být použit na snížení přidělených finančních 
dotací. 

• Pro určité typy projektů, zejména tam, kde bude možné komerční využití, lze 
zvážit, zda by se nevyplatilo půjčit si peníze od banky. 

• V určitých případech může stát za úvahu, zda by některé prvky projektu neměly 
nárok na podporu z některého jiného programu Komise. V tomto však musíte být 
velmi opatrní, protože v mnoha případech je tato možnost výslovně vyloučena. 
V některých případech je tento druh synergie mezi vzájemně se doplňujícími 
projekty podporován, ale pouze do té míry, dokud zde nejsou žádné prvky 
překrývání nebo dvojitého financování. 

 
Je téměř jisté, že zjistíte, že první rozpočtované potřeby musí být zrevidovány, aby 
odpovídaly potenciálním příjmovým zdrojům. Budete je muset zrevidovat důkladně 
a zvážit, zda jsou pro projekt nezbytné všechny prvky a zda některé úkoly nemohou 
být dosaženy levněji a rychleji. Pamatujte si také, že některé změny, které učiníte, 
mohou mít vliv na harmonogram a budou muset být promítnuty ve zrevidovaných 
tabulkách a diagramech. Při provádění těchto změn budete také muset pečlivě 
přemýšlet o jejich vlivu ne pouze na čas, ale také na kvalitu. Jsou všechny 
v souladu s prioritami, které jste stanovili pro projekt?  
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Tok financí 

 
Konečným prvkem ve vašich finančních výpočtech je v zásadě zmapování příjmů a 
výdajů v čase. Náš rozpočet nám poskytnul pohled na celkové náklady projektu a 
také jsme stanovili, kde můžeme hledat příjem projektu. Ocitneme se však ve 
velkých nesnázích, jestliže 75 % nákladů vznikne v prvních třech měsících projektu 
a 75 % příjmů nebude k dispozici do dvou měsíců po ukončení projektu. To však 
bývá vyjímečná situace. Ve skutečnosti to není možné, protože většina programů EK 
zadržuje značnou část financí až do určitého okamžiku po skončení projektu. 
Partnerské organizace proto musí proto být schopné nést samy hlavní část nákladů 
na projekt během samotné doby trvání projektu, a to až do doby, než bude uvolněn 
zůstatek příjmu. Je proto důležité, aby každý přesně pochopil, jaký druh finančního 
závazku se od něj vyžaduje a v které fázi. Abychom to pochopili, musíme připravit 
odhad toku financí. 
 
Na straně nákladů vidíme v naší Ganttově tabulce, jaké úkoly a kdy se budou 
realizovat. Pokud k tomu přiřadíme informace o nákladech v našich tabulkách úkolů, 
můžeme připravit harmonogram nákladů, které vzniknou při projektu, a to měsíc po 
měsíci. Stejně tak můžeme vzít informace, které máme o našich zdrojích příjmů, a 
také je zmapovat na měsíčním základě. Bude zapotřebí, aby rozdíl mezi příjmy a 
výdaji v každém měsíci byl nesen partnerskými organizacemi, z nichž každá bude 
muset zvážit, co všechno bude nutné zařídit - například s bankou - aby se pokryl 
dočasný schodek.  
 
Obrázek 5.10 je jednoduchý formulář pro odhad toku financí. Bude pravděpodobně 
mnohem užitečnější připravit samostatný formulář pro každou partnerskou 
organizaci, než pouze odhad na celkový projekt. Větší část formuláře je 
srozumitelná, bude však užitečné přidat vysvětlení ohledně částek v posledních 
třech řádcích. 
 
• Měsíční zůstatek je celkový příjem za měsíc mínus celkové náklady za měsíc.  
• Převedený zůstatek je celkový zůstatek za předchozí měsíc (pokud nějaký je).  
• Celkový zůstatek je součet měsíčního zůstatku a převedeného zůstatku a 

představuje celkový přebytek nebo schodek v daném bodu projektu. 
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Fáze 4: Plánování kvality 
 
V předešlých dvou oddílech jsem se zabývali plánováním času a nákladů. Nyní 
musíme obrátit svoji pozornost k plánování třetího prvku trojúhelníku - kvality. Na 
první pohled se tento prvek může zdát složitějším, než další dva. Můžeme snadno 
říci, jestli je náš projekt ve skluzu nebo ne, ale co kvalita? Není toto velice 
subjektivní oblast?  
 
Jak a kdy. Samozřejmě, různí lidé mohou mít různé názory na kvalitu určitého 
výrobku nebo služby, ale až příliš často je vyhodnocování založeno na velice 
povrchním a nepřesném posouzení. Pokud můžeme říci, kdy je náš projekt ve 
skluzu, pak je to díky tomu, že máme jasná a odsouhlasená kriteria, podle kterých 
můžeme posuzovat. Můžeme také definovat parametry a vypracovat kriteria na poli 
kvality, které nám pomohou provádět více zacílené a realističtější vyhodnocování. 
Toto by mělo být zásadní součástí plánování. A stejně jako všechno ostatní, i kvalitu 
je třeba plánovat.  Nerodí se totiž sama od sebe.  
 

Záruka kvality 

 
Kvalita je zásadní prvek, který bývá často přehlížen. Sledujeme harmonogram a 
pečlivě kontrolujeme rozpočet. Zdá se, že projekt běží jako na drátkách - ale 
produkt je nezajímavý nebo služba, která je k dispozici, nesplňuje skutečné potřeby 
lidí. To je velice povědomý scénář, dokonce i na poli vzdělávání a školení. A pokud 
se podíváme na různé oblasti našeho každodenního života, budeme pravděpodobně 
ohromeni počtem případů, ve kterých má nedostatek zájmu o kvalitu za následek 
plýtvání a nespokojenost. 
 
Starost o kvalitu je snadné zaměnit s pojmem „kontrola kvality“. Tento termín, 
původně odvozený z výrobního prostředí, tradičně zahrnoval kontrolu výrobků ve 
světle pečlivě definovaných kritérií, aby se tak zajistilo, že budou nalezeny kazové 
výrobky a ty neopustí továrnu. I když tento druh monitorování může snad hrát 
určitou roli, je to pro naše účely v zásadě příliš málo tvůrčí proces. Sám o sobě nám 
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nepomáhá dosáhnout nebo zlepšit kvalitu - pouze nám umožňuje, abychom po 
události identifikovali chybu či selhání. Stejně tak, protože byl tradičně realizován 
jako konečná fáze výrobního procesu, odděluje zájem o kvalitu od hlavních prvků 
výroby.  
 
U našich projektů, i když máme určitě zájem vyhodnotit konečný produkt - zejména 
proto, abychom mohli začlenit ukazatele pro zlepšení do jakýchkoliv budoucích 
aktivit - máme zájem hlavně o to, abychom kvalitu sledovali v každé fázi procesu. 
Pokud je naším zájmem stálé zlepšování kvality, pak je jasné, že se o to musí snažit 
každý člen projektového týmu.  
 
Základem toho všeho bude jasná specifikace očekávání, která mohou sdílet všichni 
členové projektového týmu. Začne specifikací projektu (Fáze 1), která vytyčí hlavní 
kvalitativní kriteria projektu. Ty budou pravděpodobně zahrnovat očekávané 
standardy provedení nebo účinnosti produktů a služeb, které projekt vyvine. Stejně 
tak bude nutné specifikovat provozní a řídící procesy a odpovědnosti, jejichž 
prostřednictvím se projekt bude snažit zajišťovat kvalitu. Základním prvkem tohoto 
procesu bude srozumitelná dokumentace těchto standardů a procesů, aby tak 
všichni, kteří jsou zapojeni, mohli pracovat podle společného souboru vzájemně 
sdílených hodnot. 
 
Jedním z klíčových momentů, ve kterém obvykle nastávají problémy, je moment 
předání, kdy odpovědnost v rámci určitého úkolu nebo řady úkolů přechází 
z jednoho partnera na druhého. Je to okamžik, ve kterém dochází k častým 
zmatkům a nedorozuměním v tom, kdo by měl dělat co: práce je předávána bez 
toho, že by byla důkladně revidována, není sestaven žádný seznam hlavních 
aspektů, prvky nejsou kompletní a další úkol nemůže začít. Musíme si také 
uvědomovat, stejně jako při přípravě harmonogramu, že projekt je proces, který 
zahrnuje mnoho jednotlivých aktivit. Bude užitečné plánovat kvalitu v rámci 
každého úkolu.  
 
Při plánování každého úkolu se můžeme ptát: 
 
• Jaké jsou hlavní kvalitativní cíle k nimž míříme a jak můžeme zajistit jejich 

dosažení? 
• Kdo odpovídá za monitorování výkonu a posouzení kvality v daném úkolu a jaké 

systémy zpětné vazby máme, aby bylo dosaženo zlepšení? 
 
Mělo by nám být rovněž jasné, že ve většině případů bychom měli monitorovat a 
posuzovat kvalitu, a to jak výsledku úkolu, tak procesu, kterým ho bylo dosaženo. 
Stejně tak se musíme ujistit, že systémy zpětné vazby jsou použity k tomu, aby 
umožnily projektu zlepšit jeho procesy a produkty v dalších fázích práce. 
V některých případech může být vhodné vytvořit manuál pro zajištění kvality k 
dokumentaci těchto plánů. V každém případě by měly být brány v úvahu v procesu 
projektového plánování. Obrázek 5.11 nabízí jednoduchý formulář, který by mohl 
být užitečný.  
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Tyto procesy, které mají zajistit, udržovat a zlepšovat kvalitu, mají úzký vztah k  
aspektům monitorování a vyhodnocování projektu, o nichž se dozvíte více v 
Kapitole 6. 
 

Fáze 5: Řízení týmu 
 
Právě tak jako bylo zásadní naplánovat čas, náklady a kvalitu, musíme nyní 
naplánovat, jakým způsobem bude fungovat lidská stránka projektu. Je zde spousta 
aspektů, které musíme zvážit. Některé z nich už znáte z  Kapitoly 4: 
  
• Jak se váš projekt vztahuje k cílům a prioritám vaší organizace a vašich 

partnerů? Jaké to má dopady na fungování týmu? 
• Je pravděpodobné, že jsou zde zásadní rozdíly v motivaci, velikosti příspěvků, 

dovednostech, zkušenostech nebo nasazení? Jak můžete nejlépe integrovat 
jednotlivce do soudržného týmu?  

• Jak dobře se lidé navzájem znají? Co můžete učinit pro vytvoření sociálního 
rozměru a tím usnadnit jak soudružnost skupiny, tak i nasazení při úkolu?  

 
V této kapitole se budeme soustřeďovat na:  
 
• Vyjasnění právních a smluvních odpovědností  
• Vyjasnění rolí manažerů a jejich odpovědností  
• Vytvoření rozhodovacích struktur  
• Vytvoření komunikačních struktur  
 

Právní a smluvní odpovědnosti 

 
Zaprvé musíme rozlišovat mezi právními a smluvními odpovědnostmi různých stran 
zapojených do projektu a provozními odpovědnostmi - pokud jde o řízení projektu - 
určitých jmenovaných jednotlivců. 
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Pokud se týká právních a smluvních odpovědností, je obvyklé v rámci projektu 
rozlišovat mezi třemi typy stran, i když přesná terminologie se u jednotlivých 
programů může lišit: 
 
• Navrhovatelem/Kontrahentem 
• Partnerem/Přidruženým kontrahentem 
• Sub-kontrahentem/subdodavatelem 
 
Předpokládejme, že do projektu Evropské podnikové rady je zapojena vaše vlastní 
organizace a dva partneři. Další národní konfederace významně přispěje do 
výzkumné části projektu a závěrečné hodnocení provede nezávislý konzultant.  
 

Předkladatel/kontrahent 

 
Je pravděpodobné, že vaše vlastní organizace (iniciátor projektu) bude fungovat 
jako předkladatel projektu, který podepíše smlouvu s Komisí, pokud žádost o 
finanční podporu byla úspěšná a přijme právní a finanční odpovědnost za dokončení 
specifikované práce. V tom případě bude nutné, aby vaše organizace měla formální 
písemnou smlouvu s dalšími dvěma hlavními partnery, pokud jde o jejich zapojení 
do projektu. 
 
V některých případech může být vhodné, aby všichni tři hlavní partneři fungovali 
jako společné smluvní strany, z nichž každý by byl signatářem smlouvy a přijímal by 
určitý díl ze společné odpovědnosti za dokončení práce. Nicméně toto není u většiny 
programů EU běžné. 
 

Partner/Přidružený kontrahent 

 
Obvykle partnerské organizace nepodepisují smlouvu s Komisí ale podepisují 
smlouvu o partnerství přímo s předkladatelem nebo kontrahentem11. Její podmínky 
musí být schváleny Komisí a smlouva by měla specifikovat:  
 
• Pracovní a finanční příspěvek, který bude vložen do projektu každou stranou, 

spolu s jakoukoliv odměnou nebo finanční podporou, která by měla být obdržena  
• Postupy v případě pochybení některého z partnerů  
• Opatření týkající se vlastnictví a využívání jakýchkoliv výrobků nebo služeb a 

autorských práv (podléhá podmínkám smlouvy s Komisí) pokud jde o všechny 
materiály vyprodukované projektem nebo jakékoliv patenty, návrhy nebo jiná 
práva duševního vlastnictví  

• Jakékoliv autorské honoráře nebo jiné dohody týkající se obchodního využití 
jakéhokoliv z produktů projektu, práv duševního vlastnictví nebo služeb, které 
budou vyplývat z projektu a jakéhokoliv příjmu od něj odvozeného  

 
V některých programech mohou být partneři uváděni jako přidružení kontrahenti. 
 
                                       
11 Příloha 4 
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Vnější smluvní dodavatel 

 
Vnější smluvní dodavatel je jednotlivec nebo organizace, která přímo pracuje pro 
jednoho nebo další projektové partnery a jsou mu propláceny celkové náklady za 
jeho práci. Mohou to být obchodní organizace, jako v případě našich partnerů, kteří 
hodnotí projekt, nebo jiná odborová organizace. Tento subdodavatelský vztah má 
velmi přísná pravidla týkající se jak částky rozpočtu, která může být 
sunkontrahována, tak nabídkového řízení a uzavírání kontraktu. Příručky pro 
žadatele obvykle informace o těchto podmínkách obsahují. Není obvyklé, aby 
vnějšímu smluvnímu dodavateli byla udělována jakákoliv práva na výsledky 
projektu, protože jejich vztah k projektu je vztahem přímého poskytování zboží 
nebo služeb na hotovostním základě. 
 

Koordinátor projektu 

 
Jeden z partnerů - obvykle hlavní kontrahent - by měl být jmenován koordinátorem 
projektu, aby vystupoval jako pojítko mezi různými partnerskými organizacemi a 
Evropskou komisí. Povinnosti koordinátora zahrnují styk s Komisí, předkládání všech 
dokumentů včetně zpráv o postupu projektu, zpráv finančních a zpráv o 
projektových výstupech. Měl by také odpovídat za distribuci příslušných plateb ze 
strany Komise dalším partnerům. 
 
Ujasněte si, která partnerská organizace plní jaké úkoly a ujistěte se, že jsou 
vyhotoveny příslušné formální dohody, které  tyto vztahy podpoří. 
 
 

Role manažerů a jejich odpovědnosti 

 
Doposud jsme se zabývali právními a smluvními odpovědnostmi různých organizací. 
Nyní se musíme podívat na to, jak můžeme strukturovat role a odpovědnosti 
manažerů v rámci projektu. 
 
Ředitel projektu 

 
Je velmi užitečné určit ředitele projektu, který převezme odpovědnost za celkové 
vedení projektu. Měl by to být někdo, kdo byl nejvíce zapojen do přípravy návrhu 
projektu, kdo byl členem organizace koordinátora projektu a má odbornou znalost o 
zaměření projektu. Ředitel projektu by měl být odpovědný za přímé kontakty 
s Komisí.  
 

Manažer projektu 

 
Jak jsme již uvedli dříve, je zapotřebí mít někoho, kdo bude odpovědný za detailní 
plánování, administrativu a každodenní řízení projektu, tedy manažera projektu. 
Jestliže má ředitel projektu tyto dovednosti12, je vhodné, aby tyto odpovědnosti byly 
přidány k jeho dalším povinnostem. Nebo manažer projektu může na sebe převzít 
odpovědnosti ředitele projektu. V některých případech - zejména v případech 
                                       
12 Viz sekce o projektovém nanažerovi- Kapitola 4 
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větších a složitějších projektů - je rozumné, aby tyto dvě odlišné role byly rozděleny 
dvěma různým lidem.  
 
Stojí rovněž za úvahu jmenovat určité osoby jako koordinátory pracovních 
balíčků. Ti by potom byli odpovědní za detailní organizaci a řízení určitých 
pracovních částí. Stejně tak byste měli jmenovat zástupce partnerů, který bude 
fungovat jako hlavní komunikační kanál pro otázky řízení a zdrojů, které se vztahují 
k partnerské organizaci. 
 
U řídících rolí si ujasněte, kteří jednotlivci je budou zastávat a vypracujte podrobný 
seznam příslušných odpovědností pro každou z nich. 
 

Rozhodovací struktury 

 
Je také naprosto nezbytné stanovit, jakým způsobem budou schvalována hlavní 
rozhodnutí ohledně politiky a řízení, která se týkají projektu. Velice doporučujeme, 
aby byl ustaven řídící výbor projektu.  
 
Složení řídícího výboru projektu se liší projekt od projektu ale v každém případě by 
Výbor měl zahrnovat jednoho zástupce z každé hlavní partnerské organizace. Měl by 
mu předsedat ředitel projektu a řízen by měl být manažerem projektu, který by měl 
v zásadě fungovat jako sekretář a výkonný ředitel. Musíte mít také jasno v tom, 
jaké pravomoci má řídící výbor a zda je to orgán výkonný nebo pouze poradní. V 
případech, kdy smluvní odpovědnost za realizaci projektu leží na předkladateli, 
poradní funkce pro řídící výbor je ta nejvhodnější. 
 
Zapřemýšlet byste měli také o pravidlech řídícího výboru a o tom, jak zde bude 
rozhodováno. Procedury řídícího výboru by měly být sepsány jako součást úvodního 
plánování projektu a měly by zahrnovat zmínku o četnosti řádných zasedání, 
rozesílání programu zasedání a zápisů ze zasedání, také postupy pro svolávání 
mimořádných zasedání, pro změny v harmonogramu, rozpočtu a specifikací 
produktů a pro řešení jakýchkoliv vážných neshod mezi partnery. 
 
Rozhodnutí přijatá řídícím výborem projektu by měla být závazná pro všechny 
partnery a jednou ze zodpovědností manažera projektu by mělo být to, aby zajistil 
uvedení přijatých rozhodnutí do praxe.  
 
Ačkoliv řídící výbor projektu bude hlavním rozhodovacím forem projektu, budou zde 
zapotřebí další druhy zasedání a další úrovně rozhodování. Budou nutná zasedání 
pracovních skupin ke spolupráci na rozvoji určitých částí projektu a je důležité 
zajistit, aby byla oddělena od úkolů řídícího výboru. Na úrovni řízení může být občas 
v případě obzvláště složitých nebo spletitých pracovních částí užitečné vytvořit 
podvýbor pro danou pracovní část, který se bude zodpovídat řídícímu výboru. Bude 
mít za úkol detailní řízení otázek, které vyvstanou z pracovního balíčku projektu, ale 
ve většině případů jeho existence není nezbytná. V rané fázi projektu by se řídící 
výbor měl dohodnout také na tom, jaké delegované pravomoci by měl mít ředitel a 
manažer projektu v otázce každodenního řízení, aniž by tyto záležitosti musely být 
postoupeny řídícímu výboru.  
 
Vytvořte jasné a efektivní rozhodovací struktury, upřesněte provozní pravidla všech 
rozhodovacích orgánů a ujasněte přesný rozsah pravomocí konkrétních jednotlivců. 
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Komunikační struktury 

 
Kromě pečlivé přípravy a plánování je jedním z dalších klíčů k úspěšnému řízení 
projektu efektivní komunikace. Je třeba zajistit, aby všichni věděli, co se od nich 
požaduje, jak se věci vyvíjí, jaké problémy vyvstaly, jaké změny se vyžadují, kdy je 
třeba přispět, jak by měly být připravovány zprávy a kdo za to odpovídá. A je nutné 
se ujistit, že existuje jasná a spolehlivá komunikace mezi našimi různými partnery, 
abychom se tak mohli vyhnout některým z těžkostí nadnárodních projektů, o 
kterých jsme se zmínili v Kapitole 4.  
 
Komunikace se prolíná projektem na každé úrovni – přímá konverzace na jednáních 
a v pracovních skupinách, telefonická konverzace, dopisy, e-maily, faxy, zápisy 
z jednání, zprávy, prezentace, semináře, propagační materiály a informační letáky. 
Některé z těchto výměn se budou odehrávat ve formálním kontextu (jednání 
výboru, konference), jiné mohou být neformální (příležitostná konverzace, 
společenské události). Je jasné, že ne všechny z nich lze naplánovat, ale některé, 
zejména ty formálnější prvky, lze. 
 

Jednání 

 
Jedním jasným příkladem je formální jednání. Komunikaci lze zlepšit, pokud existuje 
jasný program, pokud jsou návrhy přesně vysvětleny a rozeslány předem, pokud je 
jednání dobře vedeno (tzn. zaměřuje diskuzi na hlavní body, povzbuzuje 
k příspěvkům, ale brání dominantnímu jednání jedné strany), pokud je dosahováno 
jasných rozhodnutí a pokud výsledky a zodpovědnosti za akce jsou zaznamenány a 
rozeslány příslušným stranám. Může se to zdát až příliš samozřejmým na to, 
abychom se o tom zmiňovali, ale všichni známe případy zápisů z jednání, které 
nebyly pořízeny, nebyly rozeslány ještě dlouho po termínu, nebo nebyly rozeslány 
všem partnerům. 
 
Toto jsou věci, které lze naplánovat a ve skutečnosti by měly figurovat jako úkoly 
v rámci pracovního balíčku Řízení projektu. Je užitečné připravit přehledy termínů 
předpokládaných hlavních sdělení, kdo je zodpovědný za jejich přípravu a koho je 
jimi třeba obeslat. Do značné míry můžeme také definovat standartní kategorie 
informací a to, kdo je musí obdržet. 
 

Komunikační prostředky 

 
Můžeme rovněž učinit některá důležitá plánovací rozhodnutí ohledně komunikačních 
cest - kdo je zodpovědný za komunikaci s kým, i to, jaký druh otázek a jaký způsob 
sdělení je nejvhodnější. Pro většinu projektů je jako prostředek komunikace 
užitečný e-mail, ovšem pokud k němu mají přístup všichni partneři. E-mail nabízí 
relativně neformální způsob komunikace, kde je snadné poslat kopii zpráv řadě 
dalších partnerů. Je levný a rychlý a umožňuje uchování komunikace. Umožňuje 
také zaslání dalších dokumentů jako příloh, což umožňuje partnerům rychle a 
jednoduše spolupracovat při vypracování a úpravě dokumentů a návrhů, dokonce i 
když sídlí v různých zemích13. Pro některé druhy formální komunikace, zejména 
pokud není důležitá rychlost, je odpovídajícím prostředkem poštovní komunikace. 
                                       
13 Více informací o využívání elektronické komunikace v projektové práci - Příloha 5 
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Pro urgentní případy je vhodný telefon, i když ten má tu nevýhodu, že obvykle 
neexistuje žádná dokumentace rozhovoru ani jeho výstupů. 
 

Oběh dokumentů 

 
Často je jedním z nejkritičtějších aspektů komunikace zajistit, aby o základní 
výměně dokumentů mezi dvěma stranami věděl každý, kdo o ní potřebuje vědět. 
Oběžníkové seznamy a zatrhávací rámečky zde mohou velmi pomoci. Často je 
osobou, která dokument postrádá, také manažer projektu, a přitom je velmi 
důležité, aby věděl, co se děje, protože odpovídá za monitorování postupu. Jestliže 
partner A musí provést velmi důležitý úkol předtím, než podá zprávu partnerovi B a 
manažer projektu neobdrží kopii sdělení, pak je postup zpochybněn. Manažer 
projektu by měl být v centru komunikačních procesů projektu. Měl by být 
odpovědný za dohled nad oběhem hlavních informací a měl by obdržet kopii 
veškerých psaných sdělení spolu s poznámkou o veškerých hlavních verbálních 
sděleních, která ovlivňují celkový vývoj projektu. A to právě e-mail a elektronická 
komunikace velmi usnadňují. 
 

Systém dokumentace 

 
Úspěšné projekty závisí na vysokém stupni vzájemné součinnosti a výměny 
informací a pravděpodobně budou také produkovat velký objem dokumentace. 
Jedním ze základních předpokladů centrální administrativy projektu je obsáhlý a 
dobře organizovaný systém registrace. Dalším je společný referenční systém pro 
identifikaci dokumentů, který je srozumitelný pro všechny partnery a je jimi užíván. 
Můžete se rozhodnout, že budete klasifikovat podle typu dokumentu, pracovního 
balíčku, data a autora nebo podle něčeho jiného, ale je důležité, aby každý 
dokument - a především každý návrh nebo verze každého dokumentu - měl svůj 
vlastní identifikátor. Tedy, aby zde nebyl žádný prostor pro zmatky v komunikaci 
ohledně jednotlivých dokumentů. Spolu s ostatními odpovědnostmi které by měl 
manažer projektu mít, je nutné, aby byl archivářem, zajišťujícím, že kolektivní 
paměť projektu je logicky ukládána a snadno vyhledavatelná.  
 
Zde, stejně jako v mnoha jiných sférách, může moderní výpočetní technologie řízení 
projektu hodně nabídnout. Textový procesor napomáhá rychlé úpravě a revizi 
dokumentů, systémy hromadné pošty zjednodušují pravidelný oběh materiálů a 
databázové systémy mohou pomoci při ukládání a vyhledávání informací. Obzvláště 
pak na poli tvorby dokumentů je výhodou, když partneři používají stejné aplikace 
textových procesorů, i když výměna datových souborů mezi různými formáty je 
v současné době většinou velmi jednoduchá. 
 

Diseminace 

 
Ačkoliv je tato sekce o řízení projektového týmu, měli bychom zde při diskuzi o 
komunikaci opět zdůraznit význam diseminace. To bude jeden z důležitých úkolů 
projektu, a často je to úkol, který je odkládán až do poslední chvíle, nebo je 
opomenut zcela. Již dříve jsme navrhli, že si zaslouží vlastní pracovní balíček. 
Ačkoliv tady nemáme prostor posoudit diseminaci do detailů, část plánování 
projektové komunikace by s sebou měla nést vypracování jasně formulované 
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informační politiky a strategie. Jaké druhy informací o vašem projektu budete 
publikovat, komu budou určeny a ve kterých fázích projektu? Jaké druhy 
komunikačních kanálů a médií – noviny, letáky, tiskové zprávy, mailové seznamy, 
konference, brožurky, webové stránky atd. - bude nejvhodnější zvolit pro různé 
druhy informací a příjemců? A kdo bude odpovídat za kontrolu a realizaci různých 
částí strategie?  
 
Vytvořte jasný a komplexní plán komunikace jak v rámci projektového týmu, tak 
mezi projektovým týmem a vnějšími orgány, kde v centru bude manažer projektu. 
Zajistěte, aby zde byl dobře organizovaný dokumentační systém, který je snadné 
používat. 
 

Rekapitulace 

 
Připomeňme si, čím jsme se zabývali v této kapitole: 
 
Fáze 1: Definování projektu 
• Závazek organizace  
• Obrysová struktura 
• Zapojení partnerů  
• Finanční podpora  
• Detailnější rozpracování  
• Plánování projektu  
 
Fáze 2: Plánování časového harmonogramu 
• Rozpis úkolů 
• Přidělení zdrojů  
 
Fáze 3: Příprava rozpočtu 
• Odhad nákladů 
• Zdroje příjmů 
• Tok financí 
 
Fáze 4: Plánování kvality 
• Záruka kvality 
 
Fáze 5: Řízení týmu 
• Právní a smluvní odpovědnosti 
• Role a odpovědnosti manažerů 
• Rozhodovací struktury 
• Komunikační struktury 
 
Nyní lépe porozumíte poznámkám na počátku kapitoly o tom, že tři měsíce jsou 
dobou příliš krátkou na to, aby za ni bylo možno naplánovat a připravit dobrou 
projektovou žádost, ledaže byste byli velice zkušení a spolupracovali s týmem, který 
se už osvědčil a má vaši důvěru. Plánování vyžaduje čas, soustředění, analýzu a 
spoustu komunikace s partnery. Ale pokud jste prošli procesem až do této fáze, 
budete už mít velmi důkladnou přípravu a budete schopni vypracovat řadu jasných 
plánů14 . 
 
                                       
14 Přehled hlavních plánovacích fází projektu Příloha 1  
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Nezapomeňte ale, že plán není skutečnost. Představuje vizi a soubor podrobných 
příprav, ale není to absolutní recept. Je to plán akcí, nikoliv fiktivní do sebe 
uzavřený a na sebe odkazující svět. Bude nutné ho měnit a doplňovat podle reality a 
bude třeba, abyste vy, jako manažer, do plánování zabudoval tuto pružnost od 
samého začátku tím, že budete předvídat možnosti a alternativy. 
 
To vám umožní, abyste dali dohromady kvalitní návrh a abyste řídili realizaci 
projektu s vysokými šancemi na úspěch.  
 

Fáze 6: Předkládání návrhu 
 

Vypracování předběžného návrhu 

 
Různé podpůrné programy mají své vlastní způsoby fungování, své vlastní sub-
kultury a soubory priorit15. Pravděpodobně se budou lišit v tom, jak mají být 
strukturovány návrhy, v druzích formulářů, které budou používat a v přesných 
způsobech, jakými mají být informace prezentovány. Stejně tak každá výzva 
k předkládání návrhů v rámci určitého programu bude mít pravděpodobně své 
specifické zaměření nebo prioritní témata. Jsou zde však jisté společné aspekty a 
prvky, o kterých bude užitečné se zmínit.  
 
Každý návrh projektu bude vyžadovat: 
 
• stručný souhrn záměrů, cílů a metod projektu  
• podrobný plán práce 
• argumenty ohledně přínosu projektu a plány ohledně rozšiřování jeho výsledků 

spolu s jejich zevšeobecněním a (nebo) komerčním využitím  
• detailní rozpočet a informace o strukturách projektové administrativy  
• podrobnosti o partnerských organizacích a jejich zkušenostech, které se vztahují 

k projektu 
 
Tyto budou v různých dokumentech strukturovány různě, ale budou tvořit hlavní 
prvky každého návrhu. 
 
Návrh projektu je v zásadě „prodejním dokumentem”. Spolu se svými partnery jste 
vypracovali počáteční koncept a vyprodukovali soubor plánů, abyste ukázali jeho 
realizovatelnost. Nyní musíte nápad prodat sponzorovi a vaším hlavním prostředkem 
k dosažení jeho souhlasu je návrh dokumentu. Předtím, než jej budete moci sepsat, 
bude zapotřebí vcítit se do myšlení druhé strany, abyste si udělali jasnou představu 
o hlavních bodech prezentace, které - bez zkreslení vašeho původního nápadu - 
sponzory přesvědčí o tom, že váš projekt přesně odpovídá jejich cílům a že musí být 
podporován.  
 
Nejdříve si velice důkladně přečtěte dokumentaci k formulářům návrhů. Povšimněte 
si, na co je kladen hlavní důraz. Pak si sežeňte další dokumentaci týkající se daného 
programu. Téměř jistě budou existovat informace na webových stránkách nebo ve 
formě tištěné dokumentace, které budou obsahovat hlavní cíle důležitých programů, 
noviny, zprávy o předešlých projektech a řadu souvisejících publikací. To vám 
pomůže lépe porozumět přesnému charakteru a prioritám vašeho cílového 
programu. V rané fázi požádejte, aby vaše jméno bylo zařazeno na seznam pro 
                                       
16 Viz Příloha 8 
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pravidelné rozesílání informací. Čas od času většina programů organizuje 
konference a další akce, aby prodiskutovala svoji práci. Měli byste se také pokusit 
získat úplnější metodické dokumenty a základní rozhodnutí Rady, na jehož základě 
se tento program realizuje. A určitě byste měli hledat podrobnější informace a 
pomoc u některé z národních kanceláří, které jsou přidruženy k různým 
programům.16 
 
To by vám mělo dát jasnou představu o kritických bodech každého jednotlivého 
programu a poskytnout vám některé klíčové ukazatele toho, jak směřovat váš 
projekt. Zvláštní pozornost byste měli věnovat předešlým projektům, které program 
podporoval: je důležité, abyste si byli jisti, že podobné nápady již nebyly 
realizovány u předešlých projektů. Na druhé straně, pokud budete schopni 
identifikovat doplňující projekty, jež mohou poskytnout užitečné výsledky, na 
kterých můžete stavět nebo je rozvíjet a konsolidovat inovačním způsobem, bude to 
silný prodejní atribut. Vzájemné posílení a integrace práce, jak v rámci programů, 
tak mezi nimi, je  jedním z hlavních současných cílů Komise. A hlavně nezapomeňte 
zdůraznit nadnárodní evropský rozměr nejen vašeho týmu, ale hlavně výstupů 
vašeho projektu.  
 
Pomůže rovněž, pokud si budete uvědomovat hlavní strategické cíle  Komise a tam, 
kde se to hodí, ukážete, jakým způsobem váš projekt může přispět k jejich 
dosažení. Některé z nich jsou zmíněny v Kapitole 8, ale jsou i jiné, které také stojí 
za to mít na zřeteli. Jako například podpora rozvoje v okrajových regionech, 
podpora malých a středních podniků (SMEs) a integrace invalidních osob na 
pracovišti. 
 
 
Tady je stručný seznam některých hlavních obecných aspektů, které Komise bude 
pravděpodobně brát v úvahu při posuzování vašeho návrhu:  
 
• Technické splnění podmínek uvedených ve Výzvě, včetně předložení návrhu v 

požadovaném termínu, doložení všech požadovaných dokumentů, vyvážený 
rozpočet v rámci vhodného rozsahu financování, délka trvání projektu, zavazující 
dopisy a podpisy pověřených osob 

• Soulad se specifickými tématy Výzvy  
• Reálné a dosažitelné cíle  
• Cíle, které mohou být poměřovány  
• Inovativní aspekty a nápady  
• Důkladné plány a metody řízení  
• Vhodnost týmu pro tento určitý projekt, jak ve smyslu rozsahu dovedností, tak 

také úrovně zkušeností a kvalifikací  
• Finanční solidnost - prokazatelné zdroje celého projektu  
• Soulad s celkovou strategií partnerských organizací  
• Prospěch Společenství a potenciál pro rozšíření, využití a zevšeobecnění  
• Jasná a stručná prezentace - ujistěte se však, zda jsou dostatečně vysvětleny 

všechny hlavní body vašeho návrhu a neobávejte se, pokud to bude nezbytné, 
přidat několik doplňujících stránek s dalšími podrobnostmi, grafy nebo více 
informací o rozpočtu. 
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Předložení konečného návrhu 

 
Jakmile jste sestavili předběžný návrh projektu do formy vhodné k předložení 
Komisi, velmi bychom doporučovali, abyste ho rozeslali partnerům, a pokud to bude 
možné, zorganizovali setkání k jeho prodiskutování, tak aby do něj mohly být 
začleněny poznámky a předložen odsouhlasený text. 
 
Bude rovněž zapotřebí předat spolu s návrhem kopii smluvních dokumentů, které 
budou zakládat vztahy mezi různými partnery. Není nijak neobvyklé, že v této fázi 
nejsou mezi partnery žádné formální dohody, ale v takovém případě doporučujeme, 
abyste přiložili návrh smlouvy, kterou by partneři podepsali, pokud by byl návrh na 
financování úspěšný. V tomto případě by rovněž bylo nutné, abyste předložili 
podepsané zavazující dopisy17 od každého partnera, určené koordinátorovi projektu, 
které budou v zásadě vyjadřovat souhlas s účastí v projektu.  
 
Vytvoření plánovacího týmu nebo účast v něm by se nemělo brát na lehkou váhu. 
Do tohoto okamžiku již partnerům vznikly značné náklady při procesu předběžného 
plánování a přípravy návrhu k předložení. Je důležité, aby si všichni partneři 
uvědomili, že toto nejsou náklady, které budou moci dostat zpět z rozpočtu na 
projekt. Na druhé straně, s kvalitním návrhem a dobrou přípravou, může mít projekt 
enormní přínos, který by jedna organizace pravděpodobně sama nedosáhla.  
 
Jakmile je váš konečný vybroušený návrh spolu s doprovodnými zavazujícími dopisy 
odeslán do Bruselu nebo Lucemburku (nebo v případě některých procedur předložen 
vašim národním vládám v první instanci), budete muset možná čekat několik měsíců 
na odpověď. V mnoha případech budou návrhy nejprve posouzeny nezávislými 
externími hodnotiteli, kteří je budou připomínkovat a klasifikovat. Zprávy od 
hodnotitelů pak budou zváženy Komisí, která učiní konečné rozhodnutí o tom, který 
návrh bude financován a jakou částku obdrží. Jak jsme již naznačili dříve v této 
kapitole, není nikterak neobvyklé, že Komise mezi tím, kdy je zveřejněna výzva a 
učiněno konečné rozhodnutí, sníží procento finanční podpory a (nebo) maximální 
částku, která je k dispozici na jeden projekt. Ve většině případů to znamená určité 
přepracování rozpočtu nebo programu práce ještě předtím, než projekt bude moci 
začít. Zjistíte, že zde nastává období vyjednávání kontraktu, než tyto detaily budou 
vyřešeny.  
 
Náklady, které vzniknou během tohoto období nebude možné krýt z rozpočtu na 
projekt. Rozpočet bude pouze na práci, která bude prováděna během vlastního 
období projektu. Na druhé straně, jakmile víte, že vám kontrakt bude udělen, je 
důležité začít pracovat na organizačních záležitostech a vrhnout se do podrobnějšího 
plánování projektu. Pokuste se přesně zjistit, kdy budete moci očekávat vyhotovený 
kontrakt a od jakého data můžete začít s projektem, abyste byli včas připraveni. 
Času je všeobecně velký nedostatek a až příliš často kontrakt dorazí pozdě nebo je 
datován zpětně, takže vám neumožní naplno využít celé jeho období k dokončení 
práce. Zvažte, co budete dělat, když k tomu dojde.  
 
                                       
17 Příloha 2 - vzor dopisu vyjadřujícího úmysl spolupracovat na projektu 
18 McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003), http://www.aberdeen-
education.org.uk/resources/euroguide.htm  

http://www.aberdeeneducation.org.uk/resources/euroguide.htm
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Řízení projektu 

 
Jakmile je smlouva podepsána, fáze plánování je skončena a projekt začíná. Budou 
zde nové a rozdílné úkoly, které bude třeba zvládnout, do hry budou vneseny nové 
dovednosti - práce s týmem, produkce materiálů, monitorování vývoje, urovnávání 
komunikačních problémů, příprava zpráv o nákladech a průběžných zpráv, 
zapracování změn do projektového plánu a příležitostně řešení problémů a hašení 
požárů.  
 
To, jak dobře bude tento celý tento proces provádění projektu postupovat, bude do 
značné míry záviset na kvalitě úvodního plánování. Plány, které jste připravili 
během této počáteční fáze budou hlavními ukazateli směru, které budou vést celý 
projekt. A nejen plány. Při posuzování vývoje a upravování plánu budete čerpat 
znovu a znovu z dovedností, dojmů a znalostí, které jste získali během raných 
plánovacích procesů. Budou stále hrát důležitou roli při tom, jak budete svoji 
původní vizi měnit v realitu.  
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Kapitola 6 
 

Monitorování a hodnocení 
 
 
Tato kapitola nabízí přehled funkcí monitorování a hodnocení výkonu projektu a 
prozkoumává řadu klíčových otázek, kterými je třeba se zabývat při plánování.  
 

Význam monitorování a hodnocení 
 
Jakmile je projekt zahájen, musíme opravdu využít všechny své zkušenosti. Musíme 
ho efektivně řídit, abychom měli co nejlepší šanci dosáhnout jeho cíle. Také s ním 
musíme zacházet jako s velkou vzdělávací zkušeností, se šancí pochopit, co funguje 
dobře a co ne tak dobře. Jakmile narazíme na problémy, je důležité, abychom co 
nejvíce pochopili, proč se to stalo a jak jsme se tomu mohli vyhnout. A na konci 
projektu musíme společně zauvažovat nad tím, co jsem se naučili a co jsme dosáhli 
a jak se tato zjištění a produkty dají využít v budoucí práci naší organizace. Dobré 
monitorování a hodnocení nám k tomu pomůže. 
 
Někdy se můžeme setkat s tendencí nahlížet na monitorování a hodnocení jako na 
něco, co je méně důležité v projektové práci – někdy dokonce jako na nějaký 
byrokratický mechanizmus nebo něco, co je třeba považovat za druhotné. Pokud ale 
k nim přistoupíme konstruktivně, může jít o jednu z nejdůležitějších a 
nejhodnotnějších aktivit. Abychom mohli projekt řídit efektivně, musíme vědět, jestli 
projekt sleduje své síle a záměry, jestli je v mezích rozpočtu a harmonogramu a zda 
není třeba udělat nějaká opravná opatření. Musíme také vědět, čeho projekt 
dosáhnul, nakolik odpovídající a efektivní aktivity byly a jaké dopady budou mít 
výsledky projektu na aktéry a účastníky projektu a na budoucí práci v této oblasti. 
Monitorování a hodnocení jsou klíčové faktory tohoto procesu. 
 

Některé definice 
 
Začněme s definováním některých základních pojmů. 
 
V textu, který následuje, budeme používat pojem “monitorování” pro více nebo 
méně nepřetržitý proces uskutečňovaný během realizace projektu, ve kterém se 
hodnotí vývoj aktivit na základě kriterií, jako například rozpočtu, toku financí, 
rozdělení zdrojů, harmonogramu, cílů a výsledků, nebo na základě změn v 
projektovém prostředí, které mohou ovlivnit další relevanci projektových aktivit. 
Informace vycházející z monitorování umožňují manažerovi projektu přijmout 
náležitá opravná opatření tam, kde je to nutné, aby vrátil projekt zpátky do svých 
kolejí. Poskytuje také údaje, které mohou tvořit základ pravidelných zpráv o vývoji 
projektu pro řídící výbor projektu a/nebo pro finanční orgán jakým je např. EK.  
 
Pojem “hodnocení” budeme používat k tomu, abychom rozlišili hodnocení 
vykonávané v jednom nebo více specifických bodech projektového cyklu, abychom 
zkoumali například výkonnost, účinnost, dopad a trvalou udržitelnost projektu 
pokud jde o stanovené cíle. Hodnocení bude proto třeba provádět jen při omezeném 
množství příležitostí, zatímco monitorování se uskutečňuje během celého období 
trvání projektu. Hodnocení často znamená hodnocení na začátku projektu (pro 
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stanovení základních podmínek projektu), uprostřed trvání projektu (k hodnocení 
vývoje), a na konci (ke zhodnocení jeho přímých výsledků a výkonů). A pokud je to 
možné, v určité době po ukončení projektu (ke stanovení jeho dlouhodobějších 
dopadů a výstupů). Obvykle od hodnocení očekáváme že bude hlubším, více 
analytickým procesem než monitorování, a že spíše poskytne možná vysvětlení 
určitých výsledků a výstupů, než to, že je pouze popíše.  
 
Měli bychom rozlišovat dva hlavní typy hodnocení: 
 
• Formativní hodnocení se provádí během trvání projektu, poskytuje informace 

pro zlepšení probíhajících aktivit. Hlavními příjemci tohoto hodnocení jsou 
obvykle projektoví partneři a účastníci projektu. 

• Sumativní hodnocení se provádí retrospektivně na konci nebo po skončení 
projektu, zkoumá hlavní aspekty projektových aktivit, výsledky a výstupy a 
jejich význam. Hlavními příjemci tohoto typu hodnocení jsou obvykle projektoví 
partneři a aktéři. Toto hodnocení například zdůrazňuje významné otázky týkající 
se začlenění výsledků projektu do hlavního aktivit organizace nebo do návrhu a  
implementace budoucích projektů. 

 
V samotné podstatě se hodnocení týká posuzování hodnot. Ale aby bylo efektivní, 
hodnocení musí mít jasné zaměření; posuzování hodnot se nemůže dělat ve vakuu. 
Musí být stanovena určitá kritéria, na základě kterých hodnocení probíhá.  
 
 

Cíle a ukazatele plnění 
 
U monitorování a hodnocení jsou obvykle nejlepším výchozím bodem cíle projektu. 
Zatímco záměr nebo zaměření projektu obvykle nabízí obecné stanovisko účelu 
daného projektu, cíl je mnohem specifičtější - konkrétní výsledek nebo cíl, kterého 
chce projekt dosáhnout, jehož splnění přispěje k celkovému záměru projektu. 
 
Jak jsme již viděli v Kapitole 5, efektivně definované cíle jsou důležité k tomu, 
abychom mohli poskytnout jasný základ pro plánování projektu. Jsou také velmi 
důležité jako základ pro monitorování a hodnocení plnění projektových záměrů. V 
praxi však mnohé projekty začínají s cíly, které jsou příliš obecné a zeširoka 
formulované a proto je důležité, aby během raných fází projektu byly tyto vágní 
formulace upřesněny. 
 
Často se říká, že efektivně definované cíle musí být SMART: 
 
• Specific (specifické) – zaměřené co možno nejvíce na jeden konkrétní aspekt 

projektového záměru 
• Measurable (měřitelné) – obsahují jasně definovaná kritéria (buď kvantitativní 

nebo kvalitativní), na jejichž základě můžeme měřit dosáhnuté výsledky 
• Achievable (dosažitelné)– realistické z hlediska stanoveného času a dostupných 

zdrojů 
• Relevant (relevantní)– vztahující se přímo k celkovému záměru projektu 
• Time-related (odpovídající stanovenému času) – poskytující jasný časový rámec, 

ve kterém by cíle měly být realizovány 
 
Do tohoto seznamu je třeba dodat, že by měly být jasné a ne přehnaně ambiciózní, 
a měli by je chápat všichni účastníci a aktéři.  
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Poté, co jsme zformulovali přesnější a konkrétnější cíle projektu, musíme se také 
dohodnout, jak poznáme, že jich bylo dosaženo – musíme definovat ukazatele 
plnění (nebo ‘kritéria plnění), které se musí plnit, aby mohly být specifický cíl 
považován za dosažený. 
 
Ukazovateli plnění jsou: 
 
• Kvantitativní indikátory – objektivně ověřitelná a měřitelná kriteria, jako 

například počet proškolených osob, jejich složení na základě 
věku/země/odvětví/pohlaví, počet vydaných publikací, počet účastníků 
konference 

• Kvalitativní indikátory – objektivně ověřitelná ale neměřitelná kriteria, týkající 
se např. změn ve znalostech, dovednostech, přístupech a chování, jako i změn v 
procesech, strukturách a systémech. 

 
Ukazatele plnění mohou být prezentovány v řadě různých forem. Tady jsou některé 
příklady: 
 

Příklad 1 

 

Cíl: 

Provést analýzu vzdělávacích potřeb ve vztahu ke znalostem a dovednostem 
odborových zástupkyň, týkající se základních otázek BOZP, s cílem vypracovat 
pilotní vzdělávací kurz. 
 

Ukazatele plnění: 

 
Kvantitativní indikátory: 
• Průzkum s návratkou nejméně od 100 respondentů ze 3 národních odborových 

centrál  
• Zpráva vypracovaná na konci 4.měsíce trvání projektu 
 
Kvalitativní indikátory: 
• Průzkum poskytující základní studijní údaje ve všech zaměřených oblastech, 

které mohou být použity v následných hodnotících studiích  
• Zpráva schválená zástupci pro BOZP a vzdělávání ze 3 národních odborových 

centrál  
• Zpráva schválená lektorským týmem projektu, protože poskytuje adekvátní 

informace pro vypracování školicích modulů v pracovním balíčku 5. 
 
 

Příklad 2 

Cíl: 

Realizovat půldenní propagační akci pro cílovou skupinu 250 osob v 10 regionálních 
centrech 

Ukazatele plnění: 

 
Kvantitativní indikátory 
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• Minimální počet přítomných 2,500 
• Minimální počet účastníků na akci 150 
• 10 akcí uskutečněných mezi 6.–9. měsícem trvání projektu 
• Minimální 60% spokojenost s každou akcí, zaznamenáno v dotaznících 
• Minimálně 25% z celkového počtu účastníků žádá detaily o nadcházejícím 

vzdělávacích kurzech 
• Minimálně10% z nich zašle přihlášku na některý z dalších kurzů  
 
 

Příklad 318 

 
Hodnocení nadnárodní akce/kurzu/konference na základě široké škály rozdílných 
kriterií plnění. Každý ukazatel se hodnotí škálou 1-4. Dále je ukázka jednoho z 
takových ukazatelů, spolu s doprovodným popisem úrovně plnění. 
 
Klíčová oblast: Kvalita nadnárodní akce 
 
Ukazatel plnění 1.1 Vstup do akce ze strany projektových partnerů 
Popis: Tento ukazatel plnění se zaměřuje na: 
• Míru zainteresovanosti každého partnera do nadnárodní akce 
• Evidenci sdílení rolí a odpovědností partnerů během akce nebo během celého 

projektu  
 
Tento ukazatel mluví o kvalitě nadnárodního partnerství ve smyslu zainteresování 
každého partnera do akce v nadnárodním projektu, s jasným důkazem o 
přiměřeném rozdělení úkolů a odpovědností. 
 
Úroveň 4 plnění 
• Každý partner sehrává svoji úlohu při přípravě a realizaci akce na základě 

předem dohodnutého rozdělení rolí a odpovědností  
• Existuje jasný důkaz spolupráce, se silnou týmovou prací 
 
Úroveň 2 plnění 
• Nedostatek transparentnosti v rozdělení úkolů a odpovědností partnerů, může 

dojít k nedostatečnému zapojení partnerů 
• Tam, kde vznikly problémy, existuje důkaz o nedostatečném zaangažování 

partnerů pro nalezení zájemně přijatelného řešení 
 
 
Kromě ukazatelů, které se vztahují na specifický cíl, má projekt další implicitní 
ukazatele jako např. rozpočet, harmonogram práce a mezníky, na jejichž základě se 
hodnotí vývoj. Tyto ukazatele jsou obvykle kvantitativní a důležitější jsou spíše v  
monitorování procesu.  
 
V některých hodnoceních se uplatňují externí standardy pro hodnocení plnění. V 
tomto případě je měřítkem norma dosažených výsledků v podobné aktivitě nebo 
projektu, v podobném odvětví nebo sektoru.  
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Plánování monitorování a hodnocení 
 
Projekt je komplexní subjekt a není možné monitorovat a hodnotit všechny jeho 
aspekty a dimenze. Musíme si umět vybrat a vypracovat plán, nebo ještě lépe dva: 
plán pro monitorování aktivit a plán hodnocení. Při jejich vypracovávání si musíme 
nejprve položit na řadu klíčových otázek: 
 
• Proč chceme provést právě takovéto monitorování nebo hodnocení?  Co je jejich 

účelem? Kdo bude přímo profitovat z výsledků a jakým způsobem?  
• Co budeme monitorovat a hodnotit? Je nutné, aby došlo k dohodě mezi 

projektovým týmem a dalšími hlavními aktéry ohledně klíčových aspektů 
monitorování projektu? Určitě budeme chtít monitorovat vývoj na základě 
rozpočtu a harmonogramu, a to v pravidelných intervalech. Jsou i jiné aspekty 
projektu, které bychom mohli monitorovat průběžně, včetně řízení, komunikace 
a zapojení partnerů. Kromě toho, projekt má i specifické úkoly, které se liší 
projekt od projektu. Některé aspekty monitorování jsou důležité pouze v určitých 
fázích projektu, ale nemají význam v jiných. Toto všechno je důležité mít na 
mysli při přípravě plánu. Naše rozhodnutí v tomto případě ovlivňují odpovědi na 
otázky, co je účelem monitorování a hodnocení. 

 
Podobné je to i s dohodou , co bude předmětem hodnocení a jaká budou kriteria, 
na základě kterých budou hodnocené vybrané aspekty. To bude záviset na 
přesném obsahu a metodologii projektu, ale ze širšího a obecnějšího hlediska 
můžeme zvážit: 

 
o Relevanci a vhodnost projektového návrhu – do jaké míry se cíle 

projektu vztahují na vyvíjející se potřeby a priority cílové skupiny? Mají 
svoje stálé opodstatnění? 

o Výkonnost – jak ekonomicky využívá projekt své zdroje? Představuje z 
hlediska peněz dobrou investici?   

o Účinnost – do jaké míry jsou výsledky a výstupy projektu přínosem pro 
dosažení jeho cílů?  Byl obsah projektu vhodný? Byly metodologie a 
přístup, které jsme přijali, přiměřené? K jakým problémům došlo a jak je 
možné se jim do budoucna vyhnout?   

o Inovace – do jaké míry byl projektu inovativní? Jaké byly neobvyklé 
charakteristiky aktivit a produktů? Jaké jsou potencionální bariéry pro 
zavedení těchto inovací do hlavních aktivit organizace? 

o Dopad – jaký je dopad projektu na širší okolí? Jak se porovnají výsledky a 
výstupy projektu s potřebami jeho cílové skupiny?  

Udržitelnost – nakolik je pravděpodobné udržení pozitivních výsledků projektu po 
jeho skončení? Jaké kroky podnikli partneři, aby zajistili, že se tyto aktivity 
zachovají, a že na nich jednotliví partneři nebo konsorcia budou dále stavět?  
 
• Kdy proběhne monitorování a hodnocení? V některých případech to určují 

smluvní podmínky, např. požadavek na zprávu o střednědobém nebo 
závěrečném hodnocení, nebo čtvrtletní zpráva o vývoji projektu a financích. 
Mnohokrát ale tyto formální požadavky na předkládání zpráv neposkytují úplný 
obrázek o monitorování, které je nezbytné pro efektivní průběh projektu. Proto 
doporučujeme, abyste si vypracovali plán, který bude vycházet především z 
vašich představ o potřebách projektu. Může to být například týdenní kontrola 
aktivit, které právě probíhají a jakého pokroku bylo dosaženo v porovnání v 
pracovním plánem. Stejně tak pro vás může být užitečné vypracovat pro sebe 
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interní finanční zprávu, a to častěji než to vyžaduje kontrakt, abyste mohli lépe 
hospodařit s finančními zdroji projektu. Pokud jde o hodnocení, velmi 
doporučujeme udělat na začátku projektu průzkum, abychom si mohli udělat 
názor o základních podmínkách,  od kterých se bude odvíjet potřeba intervencí, 
i když to od nás nikdo formálně nevyžaduje.  

• Jak budeme monitorovat a hodnotit vybrané aspekty projektu? To je asi 
nejtěžší a nesložitější otázka, zejména v případě hodnocení. 
 
Pokud jde o formativní hodnocení, může být vhodné udělat relativně 
neformální sebehodnocení. Mohla by to být například výzva všem partnerům, 
aby se zamysleli nad projektem jako celkem a zvážili jak funguje z hlediska 
jeho cílů a pracovního programu a své závěry zdůvodnili. Takovéto názory by 
se potom mohly prodiskutovat a mohlo by se dohodnout, že jedna nebo dvě 
oblasti budou blíže prozkoumány. To by pak vedlo k vypracování stručné 
zprávy a k dalším diskuzím, jak řešit případné problémy, které byly 
identifikovány.  
 
V jiných případech, zejména v případě závěrečné hodnotící zprávy, je mnohem 
vhodnější formální metodologie. Obvykle se jedná o: 

 
o Metody výběrového získávání údajů – např. formuláře na vyhodnocení 

kurzu, poštou zaslané dotazníky, nahraná interview, vybrané skupiny, 
pozorování účastníků, online konference, záznamy o aktivitách, výzkum v 
knihovně  

o Identifikování zdrojových údajů – projektoví partneři, aktéři projektu, 
účastníci a příjemci, další osoby, skupiny a organizace, uveřejněné zprávy 

o Nástroje na zpracování získaných údajů – vytvořené dotazníky, 
vypracování rámcových otázek pro vedení interview, vytvoření materiálů 
pro práci s vybranými skupinami 

o Rozhodnutí, jak budou údaje zpracovány, analyzovány a vykládány 
– závisí na typu použitých a zvolených údajů, může jít o množství různých 
technik. Mohou to být např. numerické tabulky, procenta, porovnávání 
dvou a nebo více frekvenčních tabulek a v některých případech 
sofistikovanější formy statistické analýzy. Jiné přístupy mohou být 
popisnější a působivější. Ve všech případech vám jasně definované 
ukazatele plnění pomohou vyhnout se dvojznačnosti a subjektivitě při 
interpretaci výsledků. Pokud to není možné, bude velmi důležité, abyste 
podali co nejpřesnější vyhodnocení hlavní analýzy a výsledků.  

o Dohody o tom, jak budou výsledky oznámeny a dále šířeny – zpráva 
o publikovaná na konferenci, interní zpráva pro řídící výbor, prezentace pro 

projektový tým a bezprostřední aktéry. 
 

• Kdo bude odpovídat za monitorování a hodnocení? Znovu to bude záviset 
na rozhodnutích, která jsme učinili již v předchozích etapách. 
Pravděpodobně nejvíce monitorování bude realizovat projektový ředitel, 
manažer nebo řídící výbor. Ale jsou některé aspekty, které bude možné 
přenechat dalším partnerům. V případě hodnocení se musí učinit zásadní 
rozhodnutí, zda bude přizván externí hodnotitel, nebo se odpovědnost 
ponechá na jednom z partnerů, nebo se bude jednat o nějakou formu 
kolektivního hodnocení projektovým týmem. Rozhodnutí bude záviset na 
velikosti a složitosti projektu a dostupných zdrojů. Nicméně 
doporučujeme, pokud to je možné, aby se jmenoval někdo zkušený, s 
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odpovídajícími znalostmi, který by byl odpovědný pouze za tento aspekt 
projektové práce. Může to být např. někdo z oddělení, kdo není do 
projektu vůbec zapojen, nebo někdo z univerzity. 

 
Podstatné je, aby se do procesu plánování hodnocení zapojili všichni partneři a 
aktéři. Jejich názory musí usměrňovat hodnotitel, který v projektu určí, co se bude 
hodnotit. Jejich pomoc bude potřebná při získávání údajů; musí pociťovat 
opravdovou zainteresovanost na výsledcích. Důležité je, aby projekt umožnil 
partnerům a účastníkům diskutovat a připomínkovat návrh zprávy, a to nejlépe na 
nějakém pracovním jednání, třeba workshopu. Nejdůležitější ze všeho je, aby 
společně zapřemýšleli nad tím, co se naučili a jaký význam to má pro budoucnost.  
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Kapitola 7 
 

Evropská unie 
 
 
V kapitole 1 jsme posoudili význam nových iniciativ v odborovém vzdělávání na 
evropské úrovni a zejména potřebu projektů, které by mohly být realizovány 
nadnárodně. Aby tyto iniciativy mohly fungovat efektivně, je důležité vědět něco o:  
 
• politických a ekonomických strukturách Evropské unie  
• klíčových politikách a prioritách, které EU prosazuje  
• postavení, které zaujímá vzdělávání v podporování těchto politik  
• hlavních opatřeních a nástrojích v oblasti vzdělávání, které EU přijímá pro 

implementaci těchto politik  
 
Toto je spolu s komplementárním posouzením toho, jaký vztah mají odbory k 
Evropské unii a specificky k politikám a prioritám Evropské odborové konfederace, 
hlavním cílem této druhé části příručky. Je to základní informace, kterou musíte mít, 
jestliže chcete vytvořit nadnárodní projekt, který má být atraktivní a z pohledu 
odborů užitečný. Projekt, který by také měl přispět k realizaci politiky EU a dokázat, 
že je způsobilý pro přidělení finanční podpory.  
 
Mnohým z nás se jeví svět Evropské unie složitý a vzdálený. Je to stále se měnící a 
vyvíjející svět a určitě se přístupy k EU, jejím politikám a budoucí orientaci liší 
v odborech v různých členských státech stejně, jako se liší názory obyvatelstva 
těchto států.  
 
Co je však zřejmé, je to, že instituce EU hrají rostoucí úlohu ve formování našeho 
života na národní a regionální úrovni, že jednotný trh je hlavním faktorem v našich 
národních hospodářstvích a že směrnice k různým sociálním otázkám tvoří stále 
důležitější část domácí legislativy. 
 
Pro odbory je Evropská unie důležitá zejména proto, že: 
 
• formuluje politiku a podporuje aktivity s dalekosáhlým účinkem v hlavních  

aspektech sociálního a ekonomického života v členských státech  
• uznává určitá základní práva zaměstnanců a organizací, které je zastupují, a  

nabízí odborovým organizacím strukturovanou roli ve formulování politiky, 
legislativy a aktivit 

• poskytuje zdroje na prosazování svých politik, z nichž některé mohou být 
využívány k podpoře aktivit iniciovaných odbory  

 

Evropská unie a její instituce 
 
Evropská unie je seskupení demokratických evropských zemí, které se zavázaly 
společně pracovat a které souhlasily s tím, že budou delegovat části své suverenity 
na společné instituce fungující na evropské úrovni. Evropské unie se rozrůstá 
progresivně a v současné době má 25 členských států s celkovým počtem obyvatel 
přes 454 milionů. 
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1951 Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí 
1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie 
1981 Řecko 
1986 Portugalsko, Španělsko 
1995 Rakousko, Finsko, Švédsko 
2004 Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 

Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
 
Unie zahrnuje také zámořská území Francie, Portugalska a Španělska, včetně  Azor, 
Kanárských ostrovů, Guadeloupe, Guyany, Madeiry, Martiniku a Réunion. Na dalším 
rozšíření se aktivně pracuje. Vyjednávání nadále pokračuje s Rumunskem, 
Bulharskem a Tureckem, Chorvatsko už zahájilo přístupový proces. 
 
Institucionální systém EU je těžké klasifikovat, protože EU je mnohem více než 
pouhá mezivládní organizace: má svůj vlastní právní statut a pravomoci. Je to 
složitý systém vzájemně do sebe zapadajících orgánů s různými odpovědnostmi a 
pravomocemi, vytvořený řadou smluv, ve kterém jsou rozhodnutí realizována 
prostřednictvím řady sofistikovaných vyjednávání a hlasovacích procedur. Tady vám 
poskytneme pouze stručný nástin některých nejdůležitějších prvků 19. 
 
Evropská unie je výsledek Maastrichtské smlouvy uzavřené v roce 1992, ale proces 
evropské integrace začal mnohem dříve. Maastricht byl důležitým momentem 
v procesu vývoje. První krok byl učiněn v roce 1951, kdy vzniklo Evropské 
společenství uhlí a oceli (ECSC), které vytvořilo společný trh pro uhlí a ocel mezi 
Francií, Německem, Belgií, Lucemburskem, Nizozemím a Itálií. Poté následovalo 
založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) a Evropského 
hospodářského společenství (EEC). Obě byla zahrnuta v Římské smlouvě v roce 
1957. Tyto tři instituce později v Jednotném evropském aktu v roce 1986, jehož 
jedním z cílů bylo vytvoření jednotného trhu do konce roku 1992, vytvořily Evropské 
společenství (EC). 
 
Maastrichtská smlouva svedla dohromady Evropské společenství se dvěma novými 
„pilíři”– ustanovením pro společnou politiku v otázce spravedlnosti a vnitřních 
záležitostí a pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku – aby tak vytvořila 
Evropskou unii (EU). Maastrichtská smlouva byla následně revidována a potvrzena 
Amsterodamskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. května 1999.  
 
Amsterodamská smlouva zdůraznila odpovědnost za dohodnuté aktivity v oblasti 
zaměstnanosti, umožnila větší svobodu pohybu a spolupráci v oblasti bezpečnosti, a 
s výhledem na rozšíření zavedla významné změny v otázkách zastupování a 
rozhodování.  Posílila roli Evropského parlamentu v procesu rozhodování a výrazně 
snížila počet oblastí, ve kterých rozhodnutí v Radě ministrů vyžaduje  
jednomyslnost.  Další změny ve struktuře a rozhodovacích procesech EU přinesla 
Smlouva z Nice (2001), která vstoupila v platnost v únoru 2003. 
 
Tato smlouva potvrdila, že k tomu, aby bylo možno zajistit plně efektivní uspořádání 
institucí, které budou odpovídat požadavkům rozšířené EU, je toho ještě nutno 
mnoho udělat. Už v prosinci 2001 Rada schválila vytvoření Konventu, v němž by 
bylo zapojena široká škála zainteresovaných stran, který by inicioval diskuzi o 
budoucnosti EU. Konvent pak vypracoval návrh Ústavy, která slučuje všechny 
předchozí smlouvy a včleňuje další reformy. Tento návrh Smlouvy zakládající 
                                       
19 Více informací naleznete na stránce EU http://europa.eu.int/abc/index_en.htm) a v Příloze 8.  
20 Zde najdete text Ústavy: http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
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Evropskou ústavu byl prezentován na mezivládní konferenci (IGC) v červnu 2003 a 
na základě dalšího doplnění byl schválen mezivládní konferencí v červnu 200420.  V 
současné době čeká na ratifikaci vlád jednotlivých členských států, aby tak mohl 
vstoupit v platnost.  
 
Jak je uvedeno ve Smlouvách, EU funguje prostřednictvím několika klíčových 
institucí, včetně Rady, reprezentující členské státy, Evropského parlamentu, 
reprezentujícího občany, a Evropské komise, která vystupuje jako určitý druh státní 
služby pro EU. 
 

Rada Evropské unie  

 
Rada Evropské unie21 (známá také jako Rada ministrů) je hlavním rozhodovacím 
orgánem EU, který se stále více dělí o svoji pravomoc s Parlamentem. Je složen ze 
zástupců vlád 25 členských států:  
 

Rakousko Belgie Kypr Česká republika Dánsko 

Estonsko Finsko Francie Německo Řecko 

Maďarsko Irsko Itálie Litva Lotyšsko 

Lucembursko Malta Nizozemí Polsko Portugalsko 

Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie 

 
Každá vláda vysílá na zasedání Rady jednoho ze svých ministrů, i když aktuální 
počet členů se mění podle problematik, které jsou projednávány. Například ministři 
zahraničních věcí se účastní jednání týkající se zahraniční politiky, ministři 
zemědělství těch, která se týkají zemědělství. V předsednictví Rady se střídají 
zástupci jednotlivých členských zemí, a to po šesti měsících. Činnost Rady 
podporuje Výbor stálých zástupců (COREPER), v němž jsou stálí zástupci 
(velvyslanci) členských zemí EU. Jeho hlavním úkolem je připravovat zázemí pro 
zasedání Rady.  
 
V Evropské radě zasedají prezidenti a premiéři všech členských států společně s 
předsedou Evropské komise. Je to nejvyšší rozhodovací orgán a zasedá 4x ročně. 
Krom jiného je zplnomocněn řešit všechny otázky, u nichž Rada ministrů nedosáhla 
dohody. 
 
Podle toho, co je předmětem jednání, rozhodování v Radě ministrů a Evropské radě 
je buď jednomyslné, anebo absolutní většinou hlasů nebo “kvalifikovanou většinou 
hlasů”, jak je to stanoveno ve Smlouvách. Od 1. listopadu 2004, kvalifikovaná 
většina hlasů vyžaduje minimálně 72.3% odevzdaných hlasů, s většinou (nebo v 
některých případech dvoutřetinovou většinou) členských států, které zastupují 
alespoň 62% celkové populace EU, hlasující pro. 
 

Evropský parlament 

 
Evropský parlament22, který je od roku 1979 volen přímo voliči v členských 
státech, se skládá ze 732 členů, jejichž mandát je pětiletý. Uvnitř parlamentu jsou 
                                       
21 URL:  http://ue.eu.int/ 
22 http://www.europarl.eu.int/ 

http://ue.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
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členové rozděleni spíše podle politické příslušnosti než podle národní příslušnosti. 
Podle Římské smlouvy byla role Parlamentu čistě rolí konzultativní. Následné 
smlouvy však rozšířily jeho vliv o pozměňování či dokonce přijímání legislativy, 
takže se Rada a Parlament nyní dělí o rozhodovací pravomoc v mnoha oblastech. 
Evropský parlament hraje také hlavní roli ve složité proceduře každoročního 
schvalování rozpočtu EU. Práce Parlamentu je rozdělena mezi Štrasburk, kde se 
konají stálá zasedání, Brusel, kde se konají mimořádná zasedání a kde probíhá 
práce parlamentních výborů a Lucemburk, kde sídlí sekretariát zabezpečující 
administrativní chod parlamentní činnosti.  
 
Evropská legislativa, jakmile je schválena Radou ministrů (nebo společně Radou a 
Parlamentem) má jednu z následujících forem: 
 
• nařízení (závazná a aplikovatelná ve všech členských státech, jsou nadřazena  

národnímu právu) 
• směrnice (závazné pokud jde o záměry, lhůty a podmínky, ale forma a 

metody jejich implementace jsou ponechány na národních orgánech) 
• rozhodnutí (závazná pro toho, komu jsou určena: vlády, instituce, soukromé 

podniky) 
• doporučení, stanovisko, rezoluce nebo deklarace (nejsou závazné). 

 
Parlament a Rada sdílejí legislativní pravomoc za pomoci tři různých postupů, a to 
podle konkrétních oblastí: 
 
• V rámci postupu spolupráce dává své stanovisko k návrhům legislativy 

navrženým Komisí, které potom Komise, na základě komentáře Parlamentu, 
může příslušným způsobem pozměnit  

• V rámci postupu souhlasu musí dát svůj souhlas v řadě různých otázek, 
včetně rozšiřování  EU, mezinárodních dohod a jakýchkoliv změn volebních 
pravidlech 

• V rámci postupu spolurozhodování, který se uplatňuje ve stále větším počtu 
oblastí, včetně vnitřního trhu, volného pohybu pracovníků, zdraví, životního 
prostředí, vzdělání a spotřebitelských záležitostí, má Parlament stejnou 
pravomoc jako Rada při rozhodování a absolutní  většinou hlasů může zamítnout 
legislativu navrženou Radou. 

 
Parlament a Rada, ještě předtím než může být návrh schválen, mají zákonnou 
povinnost vyžádat si v řadě konzultačních procesů názory dalších orgánů, včetně 
sociálních partnerů. 
 
Taková legislativa, jak je navrženo, musí spadat do rámce a cílů současných smluv 
a musí být konsistentní s principem subsidiarity. Tento důležitý princip, který se 
poprvé objevil v Maastrichtské smlouvě, stanovuje, že EU se může zabývat pouze 
takovými otázkami, které kvůli svému rozsahu nebo účinku nemohly být uspokojivě 
vyřešeny na národní nebo regionální úrovni. 
 

Evropská komise 

 
Kde je tedy legislativa iniciována? V první instanci je navrhována třetí hlavní 
institucí - Evropskou komisí23 - která je v zásadě státní službou EU. Od 18. 
                                       
23 http://europa.eu.int/comm/ 

http://europa.eu.int/comm/
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listopadu 2004 je Evropská komise složena z 25 komisařů (za každý členský stát 
jeden), kteří jsou jmenováni na pětileté funkční období. Centrální kanceláře Komise, 
které mají kolem 20 000 zaměstnanců, jsou rozděleny mezi Brusel a Lucemburk. 
Komise má kanceláře také v každé členské zemi, ty v podstatě fungují jako 
informační střediska24. 
 
V širším slova smyslu Komise funguje jako orgán nezávislý na Radě a Parlamentu a 
její úloha spočívá v tom, že:  
 
• navrhuje legislativu Parlamentu a Radě 
• zajišťuje aplikaci smluv 
• společně s Evropským soudním dvorem dohlíží na dodržování práva EU 
• kontroluje rozpočtové výdaje EU a řídí programy finanční podpory 
• Iniciuje roční a víceletý interinstitucionální program EU 
• reprezentuje EU na mezinárodní scéně – s výjimkou zahraniční politiky 
• a bezpečnostní politiky 
 
Zaměstnanci Komise pracují ve 37 generálních ředitelstvích – DG (GŘ) - (včetně 
vnitřních služeb), z nichž každé zodpovídá za určitou oblast politiky – vzdělávání, 
energetika, zemědělství, zahraniční záležitosti, média, technologie, atd.  Je řízeno 
generálním ředitelem, který je odpovědný přímo určenému komisaři25. Ten je 
odpovědný za schválený pracovní program a za rozpočet, který na to byl vyčleněn.  
 
Každý rok, jako výsledek dlouhé vyjednávací procedury, do které se zapojuje 
Evropská komise, Rada ministrů a Evropský parlament, je schválen rozpočet EU na 
další rok. Rozpočtová procedura představuje ve skutečnosti ne pouze finanční 
hlasování, ale jeden z ústředních procesů, kterými tři instituce vysílají politické 
signály (které se ne vždy shodují) o prioritách EU. 
 

Soudní dvůr 

 
Soudní dvůr je složen z 25 soudců a 8 generálních advokátů, kteří zaručují, že při 
implementaci smluv je dodržováno právo. Občané se mohou přímo obrátit 
k Soudnímu dvoru. V případě konfliktu s národním právem, evropské právo vítězí. 
 

Účetní dvůr 

 
Účetní dvůr, který sestává z jednoho člena z každého členského státu, odpovídá za 
audit rozpočtu EU a předkládá zprávy o jeho naplňování. Má také právo provést 
audit jakékoliv organizace, která obdržela finanční prostředky ze strany EU a v 
případě jakýchkoliv nesrovnalostí  podat zprávu Soudnímu dvoru. 
                                       
24 Viz Příloha 8 
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Další evropské orgány 

 
 
Zatímco Rada ministrů, Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada, 
Soudní dvůr a Účetní dvůr jsou evropské instituce, existuje řada dalších důležitých 
evropských orgánů: 
 
• Evropská centrální banka odpovídá za měnovou politiku a euro 
• Evropský ombudsman řeší stížnosti občanů na instituce nebo orgány EU 
• Evropská investiční banka pomáhá dosahovat cílů EU financováním 

investičních projektů 
 

Poradní orgány 

 
Evropský parlament, Komise a Rada mají dva poradní orgány 
 
• Evropský hospodářský a sociální výbor (nebo EcoSoc)26, je složen z 317 

členů zastupujících nejreprezentativnější národní organizace (zaměstnavatele, 
zaměstnance a další zájmové skupiny). Jsou jmenováni Radou na čtyřleté 
období. Výbor vydává konzultativní stanoviska v oblastech specifikovaných 
smlouvami, zejména stanoviska týkající se vnitřního trhu a evropské sociální 
politiky. 

• Výbor regionů27, byl zřízen Maastrichtskou smlouvou jako odpověď na několik 
požadavků členských zemí, aby zástupci regionálních a místních orgánů byli 
zapojeni přímo na úrovni EU. Je složen z 317 členů a musí s ním být 
konzultováno v mnoha otázkách, včetně vzdělávání, mládeže, kultury a 
ekonomické a sociální soudržnosti. 

 

Celý systém pak ještě doplňuje řada agentur a orgánů:  

Meziinstitucionální orgány 

 
• Úřad pro úřední publikace Evropských společenství publikuje, tiskne a 

distribuuje informace o EU a jejích aktivitách  
• Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) organizuje výběrová řízení pro 

nábor zaměstnanců pro instituce EU a další orgány.  
 

Decentralizované agentury 

 
15 specializovaných agentur (Agentury Společenství) má na starosti speciální 
technické, vědecké nebo řídící úkoly v rámci “domény Společenství”  
( “první pilíř” EU):  
 

CEDEFOP Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
European Centre for the Development of Vocational Training 

                                       
26 http://www.esc.eu.int/ 
27 http://www.cor.eu.int/ 

http://www.esc.eu.int/
http://www.cor.eu.int/
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EUROFOUND Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních 
podmínek 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 

EEA Evropská agentura pro životní prostředí 
European Environment Agency 

ETF Evropská nadace odborného vzdělávání 
European Training Foundation 

EMCDDA Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 
závislost 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

EMEA Evropská agentura pro hodnocení medicínských 
přípravků 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

OHIM Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu - ochranné známky 
a průmyslové vzory 
Office for Harmonisation in the Internal Market – Trade Marks 
and Designs 

EU-OSHA Evropská agentura pro BOZP 
European Agency for Safety and Health at Work 

CPVO Úřad Společenství na ochranu odrůd 
Community Plant Variety Office 

CdT Překladatelské centrum pro orgány EU 
Translation Centre for the Bodies of the European Union 

EUMC Evropské monitorovací centrum rasismu a xenofobie 
European Monitoring Centre on Rasism and Xenophobia 

EAR Evropská agentura pro obnovu 
European Agency for Reconstruction 

EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
European Food Safety Authority 

EMSA Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
European Maritime Safety Agency 

EASA Evropská agentura pro leteckou bezpečnost 
European Aviation Safety Agency 

 
Evropská instituce pro bezpečnostní studie (European Institute for Security 
Studies) a Satelitní středisko EU ( European Union Satellite Centre) řeší specifické 
úkoly týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky (“druhý pilíř” EU).  
 
Europol a Eurojust pomáhají koordinovat policejní a soudní spolupráci v trestních 
záležitostech (“třetí pilíř” EU).  
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Evropská ústava 
 
Jak už jsme uvedli, nový návrh Evropské ústavy je v současné době ratifikován 
členskými státy.  Pokud bude schválen, přinese řadu změn pokud jde o strukturu a 
fungování EU.  Některé z hlavních elementů Ústavy jsou popsány níže 28. 
 
Unie bude mít jednotný základ, Ústavu. 
 
Jednotný subjekt  Evropská unie, nahradí současné oddělené subjekty Evropského 
společenství a Evropské unie. Smlouvy EU a ES, stejně jako všechny jejich 
pozměňující a doplňující verze, budou nahrazeny novou Smlouvou zakládající 
Ústavu pro Evropu. 
 
Z legislativního hlediska zůstává Ústava smlouvou. Jakákoliv modifikace Ústavy v 
pozdější fázi bude vyžadovat jednomyslný souhlas členských států a v podstatě 
ratifikaci všemi členskými státy. Ale pro některé modifikace, například pro rozšíření 
rozsahu hlasování kvalifikovanou většinou na další oblasti, bude jednomyslné 
rozhodnutí Evropské rady dostačující.  
 

Revidovaný institucionální rámce 

 
Ústava stanovuje příslušné role Evropského parlamentu, Rady a Komise. Zejména, 
uznává rozdílná poslání Komise, včetně jejího téměř monopolu na legislativní 
iniciativy, její výkonnou funkci a její role při reprezentování Unie navenek, s 
výjimkou oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Rozšiřuje velmi 
podstatně rozsah postupu spolurozhodování, který bude napříště nazýván 
legislativním postupem (95% evropské legislativy bude schvalováno společně 
Parlamentem a Radou).  
 
Hlavní institucionální inovací je vytvoření funkce ministra zahraničních věcí EU, 
který bude odpovědný za reprezentaci EU na mezinárodní scéně. Tato funkce bude 
slučovat současné úkoly Vysokého zástupce pro společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku s úkoly komisaře pro vnější vztahy. Ministr zahraničních věcí 
bude tedy mít mandát od Rady v aspektech společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, ale zároveň bude plnohodnotným členem Komise a bude odpovědný za 
oblast vnějších vztahů. Bude koordinovat další aspekty vnějších aktivit EU a bude v 
čele Rady pro vnější vztahy.   
 
Ústava zřizuje Evropskou radu jako instituci odlišnou od Rady ministrů. Evropské 
radě bude předsedat Prezident s omezenými pravomocemi, jmenovaný na 2,5 roku. 
Na druhé straně systém dvouleté rotace předsednictví mezi členskými státy (s 
výjimkou Rady pro vnější vztahy) bude zachován, i když ve formě “týmového 
předsednictví” tří zemí – minulé, současné a budoucí předsednické země.  
 
Maximální počet křesel v Evropském parlamentu bude 750 (v současné době 
732), každá členská země bude mít minimálně 6, maximálně 96 křesel.  O přesném 
počtu křesel přidělených každému členskému státu bude rozhodnuto před 
evropskými volbami v roce 2009. Pravomoci Parlamentu budou posíleny, protože 
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počet oblastí, ve kterých se může spolupodílet na zákonodárství s Radou, se 
zdvojnásobí. 
 
Systém složení Komise – jeden komisař za každý členský stát – bude fungovat do 
roku 2014. Poté se bude Komise skládat z počtu komisařů odpovídajících dvou 
třetinám počtu členských států. Členové komise budou vybíráni na základě systému 
rovnoprávné rotace mezi členskými státy, o němž bylo rozhodnuto již ve smlouvě z 
Nice. 
 
Hlasování kvalifikovanou většinou (QMV) pro rozhodování v Radě bude 
založeno na dvojité většině, jak členských států, tak počtu obyvatel, představující 
dvojitou legitimitu vyjádření EU. Kvalifikovaná většina znamená podporu 55% 
členských států zastupujících 65% celkové populace EU. Blokovací menšina 
musí zahrnovat nejméně 4 členské státy. Hlasování kvalifikovanou většinou bude 
uplatňováno téměř v 50 nových oblastech politiky EU. 
 

Vývoj v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

 
Ústava, ve snaze usnadnit a zlepšit vytvoření oblasti svobody, bezpečnosti a 
spravedlnosti, významně mění ustanovení v oblasti soudnictví a vnitřních 
záležitostí. Kromě toho, rozhodnutí v těchto oblastech budou spadat ve velkém 
rozsahu do rámce hlasování kvalifikovanou většinou. Ustanovení týkající se 
vnějších vztahů budou také pozměněna. Za vytvořením funkce ministra 
zahraničních věcí EU je snaha posílit roli EU ve světových záležitostech. Možnost 
poskytnout členským státům více možností pro těsnější spolupráci v oblasti obrany 
také podpoří kredibilitu zahraniční politiky EU.  
 
Jednomyslné rozhodnutí nadále zůstává v oblasti daní a zejména v oblasti sociální 
politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky.  Finanční pravidla musí 
být také přijata jednomyslně, stejně jako revize samotné Ústavy. 
 

Vyšší demokracie a transparentnost 

 
Ústava zavádí velký počet ustanovení zaměřených na vytváření demokratičtějších, 
transparentnějších a kontrolovatelnějších institucí EU, které budou mnohem blíže 
občanům. Občané budou mít například právo vyzvat komisaře, aby předložil určitý 
návrh zákonodárcům, pokud se jim podaří získat 1 milion podpisů ve význačném 
počtu členských států. Postupy Rady při výkonu své legislativní funkce budou 
otevřeny veřejnosti. 
 

Charta základních práv 

 
Charta se stala nedílnou součástí Ústavy. Obsahuje seznam práv týkajících se 
rovnoprávnosti, solidarity, svobody, práv zaměstnanců (informace a konzultace,  
právo na stávku atd.), práv občanů a justice. 
 
Tato práva budou posuzována Soudním dvorem EU, který musí brát zřetel na 
národní zákony v těchto oblastech. Nicméně konečné rozhodnutí o tom, jak 
vybalancovat obsah Ústavy a zohlednění národních elementů, bude ponecháno na 
evropských soudcích. Kromě toho je posílena také sociální dimenze: role sociálních 
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partnerů, sociálního dialogu, plná zaměstnanost, a sociálně tržní ekonomiky jsou 
uznány a posíleny a zdůrazňuje se angažovanost v těchto otázkách. 
 

Mechanismy financování 
 
Jako součást svých pravomocí při správě fondů EU, Komise prostřednictvím různých 
GŘ a dalších poddivizí formálně odpovídá za vytvoření široké palety finančních 
mechanizmů. Tyto se kromě jiného týkají obnovení regionální rovnováhy, rozvoje 
infrastrukturálních zdrojů v celé Evropské unii, posílení ekonomické 
konkurenceschopnosti EU a zvýšení znalostní a dovednostní základny EU.  
 
Tyto mechanizmy mají různé formy - některé se zabývají hlavními ekonomickými 
intervenčními fondy dislokovanými ve spolupráci s vládami členských zemí, jiné jsou 
zaměřeny na podpory více limitovaných projektů a programů práce, z nichž některé 
jsou přímo přístupné pro různé organizace a skupiny.  
 
Komise má řadu opatření, jejichž prostřednictvím může podporovat vzdělávání a 
odbornou přípravu. Základní opatření se realizují prostřednictvím:  
 
• Strukturálních fondů a iniciativ Společenství  
• Specifických programů financování řízených některými GŘ 
• Dalších rozpočtových přídělů  
 
Od té doby, co je každé generální ředitelství do určité míry nezávislé, se procedury, 
pravidla a kriteria oprávněnosti ucházet se o některý z programů, mohou značně 
lišit, stejně jako kultura, v rámci které fungují. Možnosti žádat o podporu pro určité 
projekty - obvykle označované jako „Výzvy k předkládání návrhů projektů” - jsou 
uveřejňovány pravidelně v Úředním věstníku Evropského společenství, který vychází 
denně29. Obecně je datum uzávěrky pro předkládání žádostí tři měsíce po uveřejnění 
výzvy. 
 
Část III této příručky se zabývá detailněji některými z těchto možností. Obsahuje 
jak kapitoly o hlavních programech a rozpočtových položkách podporujících 
vzdělávání a odbornou přípravu, Strukturálních fondech a iniciativách Společenství, 
tak informace o zdrojích financování podporujících aktivity v zemích mimo EU.  
 
Nejdříve bude ale užitečné podívat se blíže na otázky současné politiky EU, abychom 
tak lépe porozuměli tomu, proč se poskytují různé finanční intervence a jaké jsou 
priority EU, ze kterých tyto intervence vycházejí.  
 
 
                                       
29 Úřední věstník: http://europa.eu.int/eur-lex/ 
30 Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, 
Španělsko 

http://europa.eu.int/eur-lex/


81 

Kapitola 8 
 

Evropská unie: 
Některá z hlavních politických témat 

 
 
Programy finanční podpory nejsou vytvářeny a řízeny ve vakuu. Existují jako 
nástroje podpory politiky EU. 
 
V této kapitole se zaměříme na některá současná hlavní témata v politice EU 
v oblastech, které pravděpodobně leží v zájmu evropského odborového kontextu 
vzdělávání. Pokud uvažujete o vypracování projektového návrhu s finanční 
podporou EU, je důležité, abyste porozuměli současným hlavním zájmům EU a 
tomu, jak mohou být rozvíjeny. To vám pomůže posoudit a představit jednomu 
z hlavních potenciálních aktérů, jak váš projekt může přispět k dosažení jejich cílů.  
 

Je to široká a komplexní oblast. Všechno, co zde můžeme 
udělat, je poskytnout některé informace o těch tématech, 
která považujeme a hlavní, a také uvést některé odkazy na 
klíčové dokumenty, v nichž si můžete začít vytvářet 
komplexnější, zasvěcenější představu.  

Hospodářská konsolidace a harmonizace 
 
Rané fáze evropské integrace byly zaměřeny na ekonomickou kohezi. Ačkoliv došlo 
na konci 80. a začátku 90. let k výraznému pokroku, plánované dosažení plně 
integrovaného jednotného trhu do roku 1992 se nepodařilo uskutečnit. Zůstává to 
nadále cílem, který je jedním z hlavních úkolů Unie. Nejvýznamnějším krokem 
posledního desetiletí bylo zavedení hospodářské a měnové unie (EMU) v roce 1999 a 
přijetí EURA jako společné měny ve 12 z 15 členských zemí30. Zavedení eura bylo 
úspěchem, i když nadále zůstává otázkou v některých zemích, které euro 
nezavedly.  Další harmonizace např. daňových systémů je kontroverzní. Nicméně, 
zatímco směřování k integrovanější Evropě se řídí především ekonomickými zájmy, 
EU uznává ve stále větší míře, že trh neexistuje ve vzduchoprázdnu a snaží se o 
vytvoření “sociální Evropy”, což nejvýznamněji dosvědčuje sociální kapitola 
Maastrichtské smlouvy.  
 

Rozšiřování 
 
Jedním z hlavních prvků tzv. Agendy 200031 je otázka rozšiřování EU a nutnost 
připravit kandidátské země na vstup do rozšířené EU. To znamená přizpůsobení 
jejich sociálních a hospodářských systémů, včetně jejich opatření týkajících se 
vzdělávání a odborné přípravy. 1. května 2004 se 10 dalších zemí stalo členy 
Evropské unie32 a nyní se účastní všech rozhodovacích procesů EU, včetně 
                                       
 
 
32 Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 
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spravování Strukturálních fondů a dalších programů EU jako Leonardo da Vinci 
a Šestý rámcový program pro výzkum a rozvoj technologií. V době vzniku 
tohoto materiálu byl přístup k finanční podpoře EU pro organizace z nových 
členských zemí u některých programů omezen, to by se však časem mělo změnit. 
Dopad tohoto velkého rozšíření EU musí být ještě posouzen. Přestože evropské 
odbory rozšíření v zásadě podporovaly a podporují, existují určité obavy z 
přemisťování podniků do nových zemí a z možnosti “sociálního dumpingu”. V tuto 
chvíli je na pořadu rozšíření EU o kandidátské země Bulharsko a Rumunsko, 
kontroverznější je přistoupení Turecka. 
 

Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 
Potřeba zvýšit konkurenceschopnost pokud jde o ekonomiku, byla jedním 
z klíčových témat EU 90. let. Její nejsrozumitelnější a nejpříznačnější vyjádření je 
v Bílé knize - Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost33 (z prosince 1993). 
Vysoká kvalita vzdělávání a odborné přípravy byla vždy považována za hlavní prvek 
při  dosahování této rostoucí konkurenceschopnosti. Většina studií staví do role 
hlavního motoru evropské ekonomiky také malé a střední podniky a tento sektor se 
stal klíčovým pro další rozvoj, často spojovaný s rozšířením nových technologií a 
zaváděním nových a flexibilnějších pracovních metod. 
 
Od druhé poloviny 90.let rostla snaha vypořádat se s rostoucí nezaměstnaností 
v mnoha členských zemích. Amsterodamská smlouva34 poprvé otevřela možnost 
koordinované strategie zaměstnanosti na straně členských států. Toto bylo pak 
podpořeno na zasedání Evropské rady v Lucemburku v listopadu 1997, stanovením 
čtyř „pilířů” Evropské strategie zaměstnanosti.35 
 
• zvýšení zaměstnatelnosti pracovníků  
• rozvoj podnikatelského přístupu  
• podpora schopnosti podniků a zaměstnanců se adaptovat  
• dodání nových impulsů do politiky rovných příležitostí  
 
Pro každého, kdo zvažuje rozvoj velkého projektu, dokonce na místní úrovni, bude 
důležité obeznámit se v širším měřítku se současnými směrnicemi EU a především 
s obsahem aktuálních národních plánů na příslušný rok, protože tyto budou hlavním 
faktorem ve stanovení toho, jak musí být intervence státu, regionálních a místních 
orgánů a soukromých podniků plánována a financována.  
 
Rada ministrů vzala tyto čtyři pilíře jako základní referenční body a vypracovala 
každoroční Směrnice politiky zaměstnanosti členských států36, které od roku 2003 
vyžadují, aby státy přijaly lepší integrovaný přístup k vyrovnání se s celkovými 
hlavními cíly: plnou zaměstnaností, kvalitou a produktivitou práce, sociální kohezí a 
integrací na pracovním trhu. 
 
                                       
33 Komise Evropských společenství (1993) Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost: Výzvy a cesty směřující  do 
21. století CEC, Luxembourg (Bulletin Evropských společenství, příloha 6/93). 
34  Informace o Amsterodamské smlouvě naleznete na adrese: 
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm 
35 Informace o Lucemburském summitu naleznete na adrese: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 
36 Navrhované rámcové doporučení pro politiku zaměstnanosti 2004: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_e
n.pdf 

http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_e
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Na základě těchto směrnic se požaduje, aby členské státy konzultovaly se všemi 
stranami průmyslu a vypracovaly a předložily Komisi Národní akční plán 
zaměstnanosti (NAP)37, obsahující specifické akční plány, které stanovují množství, 
pokud jde o výstupy pro konečného uživatele a implementaci časových měřítek.  
 

Informační společnost 

 
Oblast informační a komunikační technologie pokračuje v poskytování důležitého 
opěrného pilíře ve strategii EU. Je to částečně přímý prvek průmyslové strategie, 
protože Unie se snaží těžit z předpokládaných silných stránek například v oblasti 
mobilních technologií a multimediální produkce. Informační a komunikační 
technologie jsou však také umístěny do širšího sociálního kontextu ekonomiky 
společnosti znalostí a společnosti, která stále více závisí na informačních 
technologiích na každé úrovni. Tento přímý dopad na občana a politiku EU je také 
spojen s umožněním přístupu k těmto novým formám komunikace38. Důraz je 
patrný v (výrazně evropském) pojmu „informační společnost” a ve způsobu, jakým 
je při popisu tohoto vývoje pojem „technologie informační společnosti” nahrazován 
dřívějším pojmem „telematika”. Tyto snahy jsou spojeny přímo s otázkami 
týkajícími se vzdělávání a odborné přípravy, včetně školení v užívání technologií 
informační společnosti a užívání technologií samotných jako medií pro poskytování 
vzdělávání a odborné přípravy.  
 

Sociální politika a přidružené otázky 
 
V této široké oblasti existuje řada hlavních politických zájmů. Z nich zde uvedeme 
pouze některé, které mohou být pro odborové školitele a vzdělavače významné: 
 
• Sociální vyloučení – snaha zvýšit sociální kohezi a snížit vyloučení jak  

z pracoviště, tak ze společnosti obecněji, např. lidí z etnicky minoritní populace, 
lidí starších, postižených 

• Boj proti xenofobii a diskriminaci – úzce spojeno s předchozí oblastí, 
hledání efektivních opatření na snížení rasismu a dalších forem diskriminační 
praxe 

• Rovné příležitosti - rozvoj takových praktik, které poskytnou rovné 
příležitosti mužům a ženám, zejména na pracovišti 

• Otázky životního prostředí – včetně pracoviště jako prostředí a vlivu  
pracoviště na širší životní prostředí 

• Otázky zaměstnanosti – zaměstnanecká práva, pracovní doba, BOZP a práva 
na konzultace, včetně ustavení Evropských podnikových rad v nadnárodních 
společnostech  

• Volný pohyb - pracovníků uvnitř EU a obdobná snaha zajistit uznávání 
kvalifikací napříč národních hranic  

• Znevýhodněné regiony – snaha přijmout opatření zaměřená na řešení 
ekonomické a sociální nerovnováhy, a to zacílením zdrojů do znevýhodněných 
regionů 

• Kulturní identita – snaha vytvořit společně sdílenou evropskou kulturu, ale 
zároveň ochránit a podpořit regionální a národní kulturní rozmanitosti 

                                       
37 For details of 2004 National Action Plans, see: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
38 Viz např. Zelená kniha (1996) COM (96) 389 Living and Working in the Information Society: People 
First. CEC, Luxembourg. 
39 Viz Kapitola 7.  Text Ústavy: 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm
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• Jazyková identita – obdobná snaha zlepšit jazykové znalosti evropských 
občanů, ale přitom ochránit a podpořit rozmanitost 

 

Vzdělávání a odborná příprava 
 
Jak již bylo zmíněno, oblast vzdělávání a odborné přípravy je spojena přímo nebo 
nepřímo s většinou otázek nastíněných v této kapitole. Tvoří hlavní politickou oblast 
EU a je na ni pohlíženo jako na základní zdroj, zejména ve strategiích týkajících se 
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a informační společnosti.  
 
Maastrichtská smlouva poskytla první právní základ pro evropskou intervenci 
v rámci vzdělávání a odborné přípravy, a to ve článku 149 a 150, (nyní byli 
nahrazeny článkem 182 a 183 v navrhované Ústavě39).Oba články však vychází z 
principu subsidiarity. Unie může iniciovat pouze takové aktivity, které by 
jednotlivé členské státy nebyly schopny realizovat samy. Což ve skutečnosti 
znamená takové aktivity, které jsou realizovány na nadnárodní úrovni a které 
zapojují nebo ovlivňují více než jeden členský stát.  
 
První významné politické prohlášení o vzdělávání a odborné přípravě bylo učiněno 
v Bílé knize: Vzdělávání a učení: směrem k učící se společnosti, publikované v roce 
199640. Tím, že stanovila řadu úkolů, kterým čelí společnost, včetně vlivu 
informačních technologií, globalizace a vědeckých a technických znalostí, jde Bílá 
kniha dál, a snaží se stanovit odpovědi zaměřené na potřebu širší osobní znalostní 
základny a potřeby rozvinout schopnosti zaměstnanosti a ekonomického života. 
Stanovuje dále pět cílů, spolu se specifickými opatřeními pro aktivity na evropské 
úrovni: 
 
• Podporovat získání nových znalostí 
• Přivést blíže k sobě školy a podniky 
• Boj proti vyloučení 
• Dobrou znalost tří jazyků Společenství 
• Nakládat s kapitálovými investicemi a investicemi do odborného vzdělávání na  

rovném základě 
 
Tento hlavní dokument se dotýká několika bodů, o kterých jsme se zmínili již 
v předchozích sekcích, včetně významu mobility a vzájemného uznávání kvalifikací, 
stejně jako navrhování opatření v boji proti sociálnímu vyloučení.  
 
Bílá kniha přiznává, že k tomu, aby byla dosažena společnost založená na 
znalostech, musí vstoupit do hry nové metody vzdělávání a odborné přípravy. 
Snahu vytvořit otevřené a flexibilní systémy vzdělávání, přizpůsobivé požadavkům 
individuálního studenta, včetně učení založeného na vzdělávání se v práci, 
koordinuje se snahou využít technologie informační společnosti. Toto vedlo k tomu, 
že se stále více klade důraz na možnosti nabízené počítačovým zprostředkováním 
otevřeného a distančního vzdělávání a rozvoji vzdělávacího multimediálního 
softwaru. V roce 1995 Komise vytvořila pracovní skupinu pro vzdělávací software a 
multimedia, která svedla dohromady zástupce řady různých generálních ředitelství a 
                                       
40 European Community (1996). Teaching and Learning: Towards the Learning Society. CEC, Luxembourg.  
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 
41 Evropská komise (1996).  Zpráva pracovní skupiny “Vzdělávací software a Multimedia”. CEC, Luxembourg.  
http://dbs.cordis.lu/ nebo http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 

http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
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která vypracovala významnou zprávu41. Na ni navazoval dokument „Učení se 
v informační společnosti – Akční plán pro evropskou vzdělávací iniciativu“42, který se 
zaměřil na urychlení zapojení škol do informační společnosti; podpořil širší aplikaci 
multimediálních pedagogických postupů a posílil evropskou dimenzi vzdělávání a 
odborné přípravy. 
  
Vzdělávání a odborná příprava jsou hlavními tématy v rámci současné politiky 
zaměstnanosti, včetně Amsterodamské smlouvy a Směrnic pro politiku 
zaměstnanosti členských států43. Směrnice zdůrazňují potřebu nových přístupů 
k integraci do světa práce a stanovují cíle, které musí být obsaženy v nových 
aktivitách Společenství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže: 
 
• snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mládeže  
• snížení počtu mladých lidí, kteří opouštějí školu dříve a těch, kteří neukončí 

vyšší středoškolské vzdělávaní  
• posílení systému učňovského školství v členských státech  
• větší zaměření na proškolení nezaměstnaných  
• posílit snahy obchodního sektoru a sociálních partnerů zvýšit možnosti 

vzdělávání 
 
I když uznáváme význam počátečního vzdělávání a profesního vzdělávání, v rychle 
se měnící společnosti založené na znalostech musí být učení a vzdělávání trvalou 
součástí života. Komise vyhlásila rok 1996 rokem celoživotního vzdělávání a toto 
téma je nadále hlavním tématem současné Smlouvy a aktivit financovaných EU. 
Největší inovace v této oblasti v uplynulých letech byla schválena  Radou Evropy v 
Lisabonu v březnu 2000. V Lisabonu EU stanovila některé velmi důležité 
kvantitativně měřitelné cíle své politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení 
zaměstnanosti ze 61% na 70% do roku 2010 a zajištění toho, že podíl žen, pokud 
jde o zaměstnanost, vzroste z 51% na 60%. Nejdůležitější však bylo toto rozhodnutí 
Rady: aby možné dát této strategii konkrétní podobu, Evropa bude muset 
podporovat a prosazovat “znalostní ekonomiku, nejkonkurenceschopnější a 
nejdynamičtější na světě”. Prohlásila také, že lidské zdroje jsou nejdůležitějším 
prvkem v rámci této strategie a měly by být proto v centru politik EU. 
 
Rada v Lisabonu na základě tohoto formulovala určité cíle v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, jak pro členské státy, tak také Radu a Komisi : 
 
• Zajistit každoroční nárůst investic na jednoho obyvatele pokud jde o lidské  

zdroje 
• V letech 2000-2010 snížit na polovinu počet osob ve věku 18-24, které 

ukončily pouze první stupeň středoškolského vzdělání a již nadále nestudují 
nebo se jiným způsobem nevzdělávají  

• Zajistit, aby všechny školy a školicí centra měli přístup k Internetu a postupně 
se dopracovat k víceúčelovým místním vzdělávacím centrům přístupným všem, 
rozvíjet partnerství mezi školami, vzdělávacími centry, podnikatelskými a 
výzkumnými subjekty 

• Schválit evropský rámec definující nové základní dovednosti, které by bylo 
možné získat prostřednictvím celoživotního vzdělávání (informační technologie, 

                                       
42 Viz http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 
43 Viz část Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost 
44 EK 2001 COM(2001) 172 E-learning - designing tomorrow's education 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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cizí jazyky, technologické kultury, podnikatelské a sociální dovednosti) a zavést 
tzv. evropský diplom pro dovednosti v informačních technologiích 

• Podporovat mobilitu studentů, učitelů, lektorů a výzkumníků co nejširším 
využíváním existujících programů Společenství (Socrates, Leonardo da Vinci, 
Youth), odstraněním překážek a prostřednictvím větší transparentnosti při 
uznávání kvalifikací a délky studia a odborné přípravy 

• Vypracovat společný evropský model pro CV, který by podporoval mobilitu a 
pomáhal vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelům lépe vyhodnocovat 
požadované dovednosti.  

 
V současnosti je zřejmé, že Lisabonská strategie nedosáhla velkého pokroku, ať už 
kvůli mezinárodní hospodářské krizi nebo kvůli politickým změnám v několika 
vládách EU, které jsou méně nakloněné investovat odpovídajícím způsobem do 
vzdělávání a odborné přípravy. I přesto EU vypracovala velmi solidní pracovní 
program založený na cílech navržených v Lisabonu. 
 
Stojí za to se zde zmínit o některých zajímavých dokumentech: 
 
• Sdělení Komise k E-learning44, a akční plán, který obsahuje detailní priority a 

cíle rozvoje Lisabonské strategie ve vzdělávání využívající nové informační 
technologie   

• Sdělení Komise Evropská oblast celoživotního vzdělávání realitou45, ve kterém 
se Komise snaží vytýčit evropský rámec a akční plán ve spojitosti s  
celoživotním vzděláváním 

• Sdělení Komise obsahující Akční plán pro dovednosti a mobilitu46, které 
popisuje celkový rámec pro činnosti v oblasti dovedností a mobility mladých lidí 
a dospělých, v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a celoživotního 
vzdělávání   

• Detailní program práce v návaznosti na cíle systémů vzdělávání a odborné 
přípravy v Evropě 47, schválený Radou v Barceloně v březnu 2002, který se 
snaží poskytnout další detaily o aktivitách členských států a Komise v 
naplňování lisabonských cílů.  

 
Je zajímavé podívat se zblízka na poslední ze zmíněných dokumentů, ve kterém se 
Komise snažila reagovat na kritiku ze strany evropských odborů týkající se vágnosti 
cílů v těchto oblastech tím, že se snaží vypracovat realističtější návrhy, zakotvit 
jasnější časový rámec pro sledování cílů a potom stanovit některé přesnější 
kvantitativní ukazatele.  
 
Rada v Barceloně proto definovala 13 podrobných cílů, vycházejících ze tří 
strategických témat, které budou představovat výzvy pro EU a členské státy v 
příštích letech: 
 
Strategický cíl 1: Zlepšit kvalitu a efektivnost vzdělávacích systémů v EU 
 
• Zlepšit vzdělávání učitelů a lektorů 
• Rozvinout dovednosti nutné v informační společnosti 
• Zajistit každému přístup k informačním a komunikačním technologiím 
• Získat více zájemců o přírodovědná a technická studia 
• Zajistit co nejlepší využití zdrojů 
                                       
45 EK2001. COM(2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
46 EK 2002. COM(2002) 72 Commission Action Plan on Skills and Mobility 
47 Rada, 20.2.2002.  Detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and 
training systems in Europe  
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Strategický cíl 2: Usnadnit přístup všech ke vzdělávacím systémům  
 
• Vytvořit otevřené vzdělávající prostředí 
• Zatraktivnit učení 
• Podporovat aktivní občanství, rovnost příležitostí a sociální kohezi 
 
Strategický cíl 3: Otevřít vzdělávací systémy širšímu světu 
 
• Posílit ze široka vazby s pracovním životem, výzkumem a společností 
• Rozvinout duch podnikání 
• Posílit učení cizích jazyků 
• Zvýšit mobilitu a výměny 
• Posílit evropskou spolupráci 
 
Tyto aktivity se mohou zdát poněkud nespecifické. Nicméně velmi přesný časový 
rozvrh, spolu s indikátory pro každou aktivitu a preciznější definicí každého pod-cíle 
znamená, že můžeme doufat, že Lisabonská strategie může nabrat čerstvou mízu v 
příštích letech. 
 
Kromě toho je pro odbory důležité, že Rada v Barceloně vyzvala členské státy a 
Komisi k vypracování tohoto pracovního programu, k vytvoření silnějších vazeb mezi 
vzděláváním, odbornou přípravou a světem práce, k poskytnutí nástrojů pro 
vzájemné uznávání mezi školicími kurzy a dovednostmi požadovanými v práci a 
podpoře užší spolupráce mezi národními a místními institucemi a sociálními 
partnery, s cílem vytvořit těsnější vazby mezi vzdělávací strategií a rozvojem 
sociální koheze a zaměstnanosti. 
 
Výsledky tohoto pracovního programu byly analyzovány v důležitém komuniké 
Komise48, které prezentuje průběžnou zprávu o implementaci cílů v oblasti 
vzdělávacích systémů stanovených v Lisabonu. 
 
Na závěr je nutné uvést, že nejdůležitějším pokrokem v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy v posledních letech je fakt, že na ně již dále není pohlíženo jako 
na  druhořadé, ale naopak jako na klíčové prvky strategie EU. Proto tato témata 
podepřely strukturu a priority všech programů EU v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a výzkumu v posledních letech.  
 
V textu uvedeném níže nahlédněme do předmluvy k rozhodnutí Rady, kterým byla 
zahájena druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborné přípravy, 
Leonardo da Vinci. Většinou máme snahu úvody jako je tento přecházet, protože se 
nám zdají být příliš byrokratické, s právnickými formulacemi. Nicméně pokud si 
najdete čas je přečíst, zjistíte, jak pečlivě je základ programu a jeho zaměření 
konstruováno pokud jde o předchozí rozhodovací a komunikační politiky. Čím víte 
informací o politikách EU máte a na jejich základě vypracujete návrh, tím větší máte 
šanci, že váš projekt bude úspěšný. 
 
Rozhodnutí Rady 
 
z 26.dubna 1999 zakládající druhou etapu akčního programu Společenství pro odborné 
vzdělávání a přípravu „Leonardo da Vinci" (1999/382/EC) 
                                       
48 Odborná příprava a vzdělávání 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final): 
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf  
 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf
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Rada Evropské unie, 
 
na základě Smlouvy o založení Evropského společenství a zvláště článku 127 této Smlouvy 
na základě návrhu Komise (1), 
na základě stanoviska Hospodářského a sociálního výboru (2), 
jednajíc v souladu s postupy uvedenými v Článku 189 c Smlouvy (3),
 
(1) vzhledem k tomu, že se ve Smlouvě o založení Evropského společenství uvádí, že činnost 
Společenství musí, kromě jiného, přispívat k rozvoji kvalitního školství a odborného 
vzdělávání a přípravy; 
 
(2) vzhledem k tomu, že Rozhodnutím 94/819/EC(4), ustavila Rada akční program pro 
plnění politiky odborného vzdělávání a přípravy ES, vzhledem k tomu, že je vhodné na 
základě zkušeností získaných z tohoto programu a s přihlédnutím k doposud získaným 
výsledkům zajistit jeho pokračování; 
 
(3) vzhledem k tomu, že se mimořádné zasedání Evropské rady k zaměstnanosti, které se 
konalo 20. a 21. listopadu 1997 v Lucemburku, usneslo, že celoživotní vzdělávání a odborné 
vzdělávání a příprava mohou podstatně přispět k politice zaměstnanosti v členských zemích 
v zájmu posílení zaměstnanosti, adaptability a podnikání včetně podpory stejných 
příležitostí; 
 
(4) vzhledem k tomu, že celoživotní vzdělávání by mělo být poskytováno osobám každého 
věku a všech pracovních kategorií, a to nejen z důvodů technologických změn, ale také 
v důsledku toho, že se ve věkové struktuře snižuje počet osob v aktivním zaměstnání; 
 
(5) vzhledem k tomu, že ve svém sdělení „Směrem k Evropě znalostí“ Komise navrhuje 
vytvoření evropské vzdělávací oblasti, schopné dosáhnout cíle celoživotního učení a 
odborného vzdělávání a přípravy, a identifikuje, jaké druhy opatření by se měly vytvářet na 
úrovni Společenství, všechny se zaměřením na nadnárodní spolupráci a navržené tak, aby 
dodaly přidanou hodnotu akcím, které podnikají členské státy, při zachování zásady 
subsidiarity a v rámci zjednodušených procedur; 
 
(6) vzhledem k tomu, že ve své Bílé knize „Vyučování a učení - směrem k učící se 
společnosti“ Komise konstatuje, že vznik učící se společnosti zahrnuje podporu získávání 
nových znalostí a v tomto smyslu poskytuje motivaci pro učení se při každé příležitosti; 
vzhledem k tomu, že ve své Zelené knize „ Vzdělávání, odborné vzdělávání, výzkum: 
překážky nadnárodní mobility” zdůraznila Komise výhody mobility pro jednotlivce i pro 
konkurenceschopnost v Evropské unii; 
 
(7) vzhledem k tomu, že opatření v rámci programu by měla sloužit účelu zvyšování kvality, 
podpory inovací a rozvíjení evropské dimenze v rámci systémů a praxe odborného 
vzdělávání s cílem povzbuzovat k celoživotnímu vzdělávání; vzhledem k tomu, že při 
realizaci tohoto programu má být věnována pozornost zamezení vylučování ve všech jeho 
formách včetně rasismu a xenofóbie; vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost by měla být 
zaměřena na odstraňování všech forem diskriminace a nerovnosti mezi jinými i postižených 
osob a podpoře rovných příležitostí pro ženy a muže; 
 
(8) vzhledem k tomu, že je nutné zajistit na všech úrovních, v zájmu posílení přidané 
hodnoty aktivit Společenství, koherenci a komplementaritu mezi aktivitami realizovanými 
v rámci rozhodnutí a jinými intervencemi Společenství; 
 
(9) vzhledem k tomu, že - pokud jde o jejich úlohu při udržení a vzniku nových pracovních 
příležitostí a v rozvoji odborného vzdělávání a přípravy - by se měly malé a střední podniky 
a průmysl řemesel více zapojit do implementace tohoto programu; 
 
(10) vzhledem k tomu, že se Komise snaží ve spolupráci s členskými státy zajistit soulad a 
komplementaritu mezi činnostmi Komise obzvláště Evropským sociálním fondem tak, že 
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všestranně usnadní přenos a šíření nových přístupů a metod, které byly v rámci tohoto 
programu vyvinuty; vzhledem k tomu, že se Komise ve spolupráci se sociálními partnery 
snaží rozvinout spolupráci mezi tímto programem a činnostmi v rámci sociálního dialogu 
Společenství; 
 
(11) vzhledem k tomu, že Smlouva o evropské hospodářské oblasti („EEA Agreement") 
umožňuje širší spolupráci na poli vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a mládeže 
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně, a zeměmi 
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou součástí Evropské hospodářské 
oblasti (země ESVO/EEA) na straně druhé; 
 
(12) vzhledem k tomu, že je potřeba učinit opatření k otevření tohoto programu i pro účast 
přidružených zemí střední a východní Evropy (SVE), v souladu s podmínkami uvedenými 
v Evropských dohodách, v jejich dodatkových protokolech a v rozhodnutích přijatých 
příslušnými Radami; a za stejných podmínek, jaké platí pro země ESVO/EEA i pro Kypr 
financovaný v souladu s postupy, které budou s ním dohodnuty a též pro účast Malty a 
Turecka, financovaných dodatečnými položkami v souladu se Smlouvou; 
 
(13) vzhledem k tomu, že tento program by měl být ve spolupráci Komise a členských zemí 
pravidelně monitorován a hodnocen, by jej bylo možno upravovat, zvláště pokud jde o 
priority pro implementaci opatření; 
 
(14) vzhledem k tomu, že referenční finanční částka ve smyslu bodu 2 deklarace Evropského 
parlamentu, Rady a Komise ze 6. března 1995 je zahrnuta v tomto Rozhodnutí pro celou 
dobu trvání tohoto programu, aniž by tím byly ovlivněny pravomoci rozpočtového orgánu, 
jak jsou definovány ve Smlouvě; 
 
(15) vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality, jak 
se uvádí v Článku 3b Smlouvy, že členské země nemohou vzhledem ke složitosti partnerství 
v rámci odborného vzdělávání a přípravy v dostatečné míře dosáhnout cílů navrhovaných 
činností týkajících se realizace strategie odborného vzdělávání a přípravy na úrovni 
Společenství, lze jich z důvodů nadnárodní dimenze činností a opatření Společenství lépe 
dosáhnout prostřednictvím Společenství; vzhledem k tomu, že je toto Rozhodnutí omezeno 
na minimum toho, co je nutné pro dosažení těchto cílů a nejde za to, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů. 
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Kapitola 9 
 

Evropská odborová konfederace 
 
 
V této kapitole uvedeme některé základní informace o Evropské odborové 
konfederaci (EOK), organizaci, která reprezentuje odbory na evropské úrovni. V  
Kapitole 3 jsme zdůraznili, jak důležité je nahlížet na projektovou práci v rámci 
širší organizační a strategické perspektivy, a identifikovali jsme EOK jako aktéra 
v odborových projektech realizovaných na evropské úrovni. Tato kapitola poskytne 
některé informace o struktuře konfederace, politikách a prioritách, zejména to, jak 
ovlivňují vzdělávání a odbornou přípravu. 
  

Struktura EOK 
 
Evropská odborová konfederace (ETUC=EOK)49 byla založena v roce 1973.  
Reprezentuje odbory v Evropě a je kombinací reprezentace jak národních 
odborových konfederací, tak odvětvových federací. V současné době je jejím členem 
77 národních konfederací z 35 evropských zemí a z 11 evropských odvětvových 
federací50. EOK je Evropskou unií, Radou Evropy a Evropskou asociací volného 
obchodu (EFTA) uznána jako jediná reprezentativní meziodvětvová odborová 
organizace na evropské úrovni.  
 
Hlavními orgány51 EOK jsou Kongres, Výkonný výbor, Řídící výbor a Sekretariát. 
 
Kongres se koná každé 4 roky (poslední se konal v Praze v roce 2003) a tvoří jej 
delegáti z členských organizací, a to podle počtu členů. Volí generálního tajemníka a 
jeho dva zástupce, politického tajemníka stejně tak předsedu, jejichž úkolem je řídit 
zasedání Výkonného a Řídícího výboru EOK.  
 
Výkonný výbor zasedá 4x ročně za účasti zástupců všech členských organizací, a 
to podle počtu jejich členů. Pokud je nutné hlasovat, rozhoduje 2/3 kvalifikovaná 
většina. Výkonný výbor rozhoduje o mandátu a složení delegací, které budou 
vyjednávat s evropskými zaměstnavatelskými organizacemi v oblasti evropského 
sociálního dialogu52 a které budou vyhodnocovat jeho výsledky. 
 
Řídící výbor je menší orgán, odpovídá za realizaci rozhodnutí Výkonného výboru 
mezi jeho zasedáními. Zasedá 8x ročně a je složen z 21 členů zvolených Výkonným 
výborem. 
 
Sekretariát vykonává každodenní práci EOK a stará se o vztahy s evropskými 
institucemi a zaměstnavatelskými organizacemi. Tvoří jej generální tajemník (John 
Monks), dva jeho zástupci (Maria Helena André a Reiner Hoffmann) a 4 
                                       
49  http://www.etuc.org/  
50  tyto údaje se často mění 
51  http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
52 Viz Kapitola 9 
53  http://www.etuc.org/etuco/  

http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm
http://www.etuc.org/etuco/
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konfederační tajemníci (Walter Cerfeda, Joël Decaillon, Józef Niemiec a Catelene 
Passchier). 
 
Členské organizace jsou do práce EOK zapojeny také prostřednictvím výborů a 
pracovních skupin, které pokrývají hlavní politické oblasti EOK. Stálými výbory jsou: 
Výbor pro hospodářství a zaměstnanost a Výbor pro koordinaci kolektivního 
vyjednávání a zapojení zaměstnanců. Pracovní skupiny se zabývají následujícími 
otázkami: celoživotním vzděláváním, udržitelným rozvojem, sociálním 
zabezpečením, sociální politikou a legislativou, migrací a vyloučením, obchodem a 
globalizací. Jsou také dvě ad hoc pracovní skupiny zabývající se službami na 
vnitřním trhu a hospodářskou a sociální kohezí. Další specifické zájmy jsou 
reprezentovány Výborem žen a Výborem mladých, Evropskou federací důchodců a 
starších osob (FERPA) a Radou pro evropský profesní a manažerský personál 
(EUROCADRES). Kromě toho je ve Výkonném výboru zastoupeno 39 
meziregionálních odborových rad (ITUCs) – což jsou orgány uznané v přeshraničních 
regionech, které usnadňují spolupráci mezi různými národními odborovými 
organizacemi. 
 
EOK má také tři instituty, které poskytují nezávislé expertízy v oblasti vzdělávání, 
BOZP a výzkumu. 
 
Evropská odborová akademie - European Trade Union College 
(ETUCO) 53 se zabývá vzděláváním. Její úlohou je rozvíjet evropskou dimenzi 
odborového vzdělávání. Každý rok realizuje řadu vzdělávacích kurzů, vydává 
vzdělávací materiály a podporuje spolupráci mezi národními odborovými 
vzdělávacími organizacemi. Zvláště aktivní je ve velké řadě evropských projektů, 
stejně jako v poskytování neocenitelných zdrojů informací a podpory projektové 
práci prostřednictvím své Informační služby EU54. 
 
Evropský odborový institut - European Trade Union Institute (ETUI) 55 
je výzkumným orgánem EOK, který poskytuje informace a analýzy o hlavních 
otázkách politiky EOK. Institut vydává řadu publikací, včetně čtvrtletníku Transfer a 
jeho součástí je také hlavní dokumentační středisko k otázkám týkajícím se 
evropských zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů.  
 
Technická odborová kancelář pro BOZP - Trade Union Technical 
Bureau for Health and Safety (TUTB) 56 poskytuje výzkumnou podporu EOK 
a jejím členským organizacím v otázkách týkajících se harmonizace evropské 
legislativy a standardů v oblasti BOZP.  
 
Od počátku roku 2005 se tyto instituty změní na tři oddělení v rámci nově vytvořené  
struktury, ETUI-REHS (European Trade Union Institute for Research, Education and 
Health and Safety – Evropský odborový institut pro výzkum, vzdělávání a BOZP). 
 
EOK také založila Agenturu pro sociální rozvoj – Social development 
Agency (SDA)– jejíž hlavním úkolem je pomáhat afilacím EOK při přípravě 
projektů financovaných z rozpočtové položky EU pro sociální dialog57. 
 
                                       
54 http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
55 http://www.etuc.org/etui/  
56 http://tutb.etuc.org/uk/  
57 Viz Kapitola 14 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/etui/
http://tutb.etuc.org/uk/
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Úloha a mandát 
 
Cíle EOK vycházející z rezoluce 10. kongresu mohou být stručně vyjádřeny takto58: 
 
• Pracovat pro EU založenou na míru, svobodě, demokracii, základních právech; 

podpoře rovnosti mezi muži a ženami; udržitelném rozvoji; solidaritě a sociální 
spravedlnosti justice; plné zaměstnanosti a vysoce kvalitních pracovních míst; 
sociální, ekonomické a teritoriální kohezi; zlepšených životních a pracovních 
podmínkách; vysoké úrovni fyzického a mentálního zdraví; vzdělávání, odborné 
přípravě a celoživotním vzdělávání; principech Evropského sociálního modelu; 
ochraně menšin; universálním a rovném přístupu ke  službám v obecném 
zájmu, založeném na solidaritě a sociálně tržní ekonomice; a posílení 
nadnárodních sociálních práv.  

• Odstranit všechny formy diskriminace založené na pohlaví, věku, barvě, rase, 
sexuální orientaci, národnosti, náboženském nebo filosofickém přesvědčení 
nebo politických názorech. 

 
EOK se snaží ovlivňovat legislativu a politiky EU prostřednictvím přímého 
zastoupení v různých institucích EU (Komise, Parlament, Rada), kde zabezpečuje 
účast odborů v celé řadě konzultačních procesů, do kterých jsou zapojeny evropské 
orgány a sociální partneři, a to v takových oblastech jako zaměstnanost, sociální 
záležitosti a makro-ekonomické politiky. EOK také koordinuje účast odborů v 
několika poradních orgánech, včetně Evropského hospodářského a sociálního výboru 
a Evropských agentur pro odbornou přípravu, pro životní a pracovní podmínky a pro 
BOZP. Směrnice o Evropských podnikových radách, směrnice o právu na 
informace a konzultace a Evropská charta základních práv jsou všechno 
výdobytky, kterých bylo dosaženo také díky EOK. 
 
Současně se EOK snaží dosáhnout dohody se zaměstnavateli o řadě otázek 
prostřednictvím evropského sociálního dialogu. Poté, co EU uznala kapacitu 
sociálních partnerů vyjednávat evropské rámcové dohody, EOK uzavřela tři 
evropské celo-odvětvové rámcové dohody se svými evropskými zaměstnavatelskými 
protějšky (o rodičovské dovolené, o práci na částečný pracovní úvazek a smlouvách 
na dobu určitou). Tyto dohody byly ratifikovány Radou ministrů a jsou nyní součástí 
evropské legislativy. 
 

Hlavní politiky a priority 
 
EOK silně podporovala evropskou integraci a rozšíření, včetně přistoupení 
kandidátských zemí ze střední a východní Evropy59. 
 
EOK podporuje vytvoření skutečné sociální Evropy. To znamená posílení 
sociálních práv a sociální demokracie, v kontextu, ve kterém se na sociální politiku 
nenahlíží pouze jako na doplněk hospodářské politiky ale jako na samotný cíl EU.  
Taková politika by mohla zahrnovat vyšší harmonizaci a konvergenci na 
ekonomické, sociální a environmentální úrovni. Měla by také zahrnovat realizaci 
hlavních oblastí zájmu jako jsou rovné příležitosti a zacházení pro muže a ženy a 
konec diskriminace a xenofobie, plné zapojení zaměstnanců v oblasti informací a 
konzultací, BOZP, odborné přípravy a kvalifikací a organizace práce. Další 
                                       
58 http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  
59 http://www.etuc.org/en  
60 Viz část Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost v Kapitole 7 

http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf
http://www.etuc.org/en
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specifickou prioritou v tomto kontextu je efektivní implementace směrnice o 
Evropských podnikových radách.  
 
EOK si uvědomuje, že takový progres bude dosažen kombinací legislativy a 
kolektivního vyjednávání. Na jedné straně musí smlouva EU uznat různá základní 
práva jednotlivce a práva kolektivní. Na straně druhé musí mít sociální partneři 
možnost svobodně vstupovat do závazných dohod nezávisle na legislativních 
orgánech v rámci organizovaného sociálního dialogu. Rozšiřování a prohlubování 
tohoto sociálního dialogu je dalším hlavním cílem. 
 
Zaměstnanost60 je hlavním úkolem, jehož cílem je zvýšit jak kvalitu tak kvantitu 
dostupných zaměstnání a přispět k masivnímu snížení současné úrovně 
nezaměstnanosti v EU. V tomto kontextu vítá zvýšený důraz na zaměstnanost 
v Amsterodamské smlouvě a rozvoj Národních plánů zaměstnanosti. Také široce 
podporuje pokrok směrem k hospodářské a měnové unii, ale snaží se na ni 
nahlížet z pozice skutečné konvergence a harmonizace ekonomik, spíše než z pozice 
čistě monetaristických kriterií jako jsou úroková míra a inflace. 
 

Vzdělání a vzdělávací politika 
 
Již dříve jsme se zmínili o Evropské odborové akademii, ETUCO, která je přímo 
zapojena do rozvoje a poskytování služeb v těchto oblastech. Kromě toho je však 
také samotná EOK zapojena do vzdělávání a odborné přípravy na úrovni politického 
rozvoje. Má také přímé zastoupení v různých orgánech EU zabývajících se 
vzděláváním a odbornou přípravou, včetně Poradního výboru pro odborné 
vzdělávání a dvou výborů ke specifickým programům financování - Výbor 
Evropského sociálního fondu61 a Výbor Leonardo da Vinci62. Spolu s UNICE 
(Evropskou organizací zaměstnavatelů) a CEEP (reprezentující podniky ve veřejném 
sektoru na evropské úrovni) je hlavním partnerem v Pracovní skupině pro sociální 
dialog ve vzdělávání a odborné přípravě63.  
 
Pokud jde o vlastní politiku vzdělávání, EOK formulovala jedno z nejvýznamnějších 
prohlášení ke vzdělávání a odborné přípravě v roce 2001 v reakci na Memorandum 
EK k celoživotnímu vzdělávání. Tato odpověď je nyní zapracována jako podpůrný 
dokument ke Sdělení Komise Making a European Area of Lifelong Learning a 
Reality64. 
 
EOK si myslí, že vytvoření společnosti založené na znalostech, jak bylo navrženo 
Evropskou radou v Lisabonu, by každému mělo poskytnout nové příležitosti. Aby 
bylo dosaženo vytvoření nové kultury celoživotního vzdělávání, EOK zastává názor, 
že Evropa potřebuje rozvinout inovativní a integrované přístupy a větší synergii 
mezi jednotlivými zapojenými politikami a nástroji, zejména strukturálními fondy a 
fondy pro vzdělávání a odbornou přípravu, a mezi národními a evropskými orgány. 
                                       
61 Viz Kapitola 7 
62 Viz Kapitola 12 
63 Webová stránka UNICE http://www.unice.org a webová stránka CEEP http://www.ceep.org/ 
64 Commission 2001. COM(2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality  
65 V Kapitole 9 naleznete více informací o Rámcových aktivitách pro celoživotní rozvíjení kompetencí a 
kvalifikací, podepsalo ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP 28.2.2002.  

http://www.unice.org
http://www.ceep.org/
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Všichni aktéři, včetně sociálních partnerů, musí být zapojeni konkrétním a aktivním 
způsobem.  
 
Aby toho mohlo být dosaženo, je nutné posunout se od strategie, která je příliš 
všeobecná a slova nahradit činy, které vytvoří efektivní struktury, které budou 
reflektovat následující otázky: 
 
• Přístup k celoživotnímu vzdělávání. Musíme na národní a evropské úrovni 

uznat právo na přístup k celoživotnímu vzdělávání pro všechny kategorie 
zaměstnanců, včetně starších, atypických, sezónních pracovníků, postižených, 
etnických minorit a osob s nízkou kvalifikací. Toto právo musí být úzce spojeno 
s motivací každého jednotlivce. Nutné jsou možnosti kariérního postupu, 
zeměpisná nebo odborná mobilita a vyšší zaměstnatelnost. Odbory 
prostřednictvím kolektivního vyjednávání a vzdělávání hrají velkou roli ve 
zvyšování povědomí pracovníků, odborových funkcionářů a delegátů o výzvách, 
které s sebou společnost založená na znalostech přináší.  

• Větší investice do lidských zdrojů. Celoživotní vzdělávání je ve 
strategickém zájmu nejen jednotlivců, ale také podniků a celé společnosti. 
Proto je opravdu nutné zvýšit úroveň veřejných výdajů na vzdělávání a brát 
investice do lidských zdrojů ne jako výdaje, ale jako prostředek podpory 
produktivity a konkurenceschopnosti. Dvoustranné nebo trojstranné dohody 
mohou také umožnit využití kolektivních fondů, ale musíme mít vždycky na 
paměti, že prvotní odpovědnost za takové financování nemůže ležet na 
jednotlivcích samotných. Zřízení individuálních “vzdělávacích účtů”, se zdroji 
přidělenými ke specifickému účelu, a to zajištění vzdělávacích služeb, jsou 
důležitými prostředky pro realizaci této myšlenky. Stejně tak by se na takovou 
investici nemělo pohlížet pouze jako na finanční záležitost, ale měla by být 
viděna v širším rámci obecné organizace práce. 

• Čas na vzdělávání. Politiky v oblasti celoživotního vzdělávání a pracovní doby 
musí být propojeny a sociální partneři musí mezi nimi vyjednávat rovnováhu. V 
některých evropských zemích už existuje praxe, která se věnuje této otázce 
(například využití “časových kreditů”, jejichž pomocí je přesčas zaznamenán do 
speciálních účtů, které potom mohou být využity pro období oddychu nebo 
volna na vzdělávání). 

• Uznání výsledků vzdělávání. Musíme urychlit implementaci nástrojů, které  
uznávají a validují vzdělávací kurzy, abychom zajistili přenositelnost kvalifikací 
mezi různými pracovními kontexty. Měly by existovat způsoby certifikace 
dovedností a kvalifikací získaných v neformálním kontextu, v rámci pracoviště. 
Sociální partneři by měli mít v této oblasti větší odpovědnost. 

• Organizace práce a vzdělávání. Nová organizace práce vyžaduje vytvoření 
takových podmínek, které jsou příznivé pro vzdělávání se na pracovišti. 
Sociální partneři by měli vyjednat nástroje k identifikaci vzdělávacích potřeb, 
stejně jako přístup pro všechny k celoživotnímu vzdělávání na pracovišti . 
Vyjednávání by měla pokrývat vypracování vzdělávacích plánů, identifikaci 
potřeb podniku stejně jako jednotlivce, a využití možností prověření dovedností 
a dalších odpovídacích nástrojů. 

• Nový způsob chápání partnerství. Silné a dynamické partnerství mezi 
všemi aktéry v podporování celoživotního vzdělávání – jednotlivci, sociálními 
partnery, vzdělávacími organizacemi, veřejnými institucemi na různých 
úrovních – je předpokladem úspěšné implementace těchto politik. Veřejní 
činitelé ale mají specifickou roli, protože nesou odpovědnost za zajištění 
sociální rovnoprávnosti a spravedlnosti. Proto musí zajistit, aby byly 
odpovídající možnosti vzdělávání přístupné všem lidem na všech úrovních jejich 
života a musí poskytovat informační, profesní a poradenské služby, které by 
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sehrávaly klíčovou úlohu při jejich prosazování. To znamená posílení vazeb 
mezi různými sektory ve vzdělávacích systémech, a to podporováním nových 
přístupů dostupných každému – mladému nebo starému, muži nebo ženě – se 
základním proškolením a novými technickými a sociálními dovednostmi 
nezbytnými pro budování znalostní společnosti. Kromě toho je nezbytné 
rozšiřovat nástroje pro anticipaci sociálních a ekonomických změn, aby bylo 
možno anticipovat potřeby pokud jde o kvalifikace a poskytovat odpovídající 
poradenství a odbornou přípravu všem těm, kteří jsou nyní vyloučeni z trhu 
práce. 

• Inovace ve vzdělávacích a školicích metodách. Je jasné, že zavedení 
potřeb celoživotního vzdělávání také vyžaduje rozvoj nových metod vzdělávání 
a nových vzdělávacích materiálů, větší využívání informačních a komunikačních 
technologií, rozšíření různých forem vzdělávání, posílení infrastruktur a aktivní 
zapojení studentů. Ale vyžaduje také aktivní zapojení učitelů a lektorů, jejichž 
kvalifikace na poli informačních a komunikačních technologií představuje 
počáteční výzvu, stejně jako prosazování evropské dimenze v jejich profesi. 
Toto může být podpořeno vytvořením Evropského institutu pro odbornou 
přípravu učitelů.  

• Užší vazby na místní úrovni. Je velmi důležité přinést učení do domovů. To 
by mělo být podpořeno všemi místními a regionálními politikami a aktivitami 
prosazujícími ekonomický rozvoj a sociální kohezi, kde by vzdělávání a školení 
mělo hrát klíčovou roli. Proto vytvoření místních multidisciplinárních středisek 
pro získání znalostí, vytvoření partnerství na místní a regionální úrovni a 
implementace místních a regionálních paktů zaměstnanosti, kde vzdělávání 
hrají významnou roli, představují další významnou výzvu pro sociální partnery.  

• Sociální dialog. Musíme rozšířit rámec národního a evropského sociálního 
dialogu; zkušenosti ukazují, že je snazší dosáhnout širšího konsensu při 
identifikování budoucích problémů a výzev, než dosáhnout společného závazku, 
pokud jde o opatření pro implementaci celoživotního vzdělávání. Přesto chce 
EOK o tuto politiku65 usilovat, s úmyslem dosáhnout Evropskou rámcovou 
dohodu o opatřeních usnadňujících přístup zaměstnanců k celoživotnímu 
vzdělávání.  

 
Při vypracovávání návrhu projektu na evropské úrovni je důležité zvážit způsoby, 
jakými by výstupy projektu mohly přispět k odborovým politikám a prioritám na 
evropské úrovni, a stejně tak jednoduše profitovat ze specifických národních 
kontextů.  Následující kapitola by vám měla v tomto poskytnout určité informace a 
také uvést, kde můžete najít více podrobností.  
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Kapitola 10 
 

Odbory a sociální dialog 
 
 
EU uznává význam organizací zastupujících zaměstnance a zaměstnavatele a také 
výhody, které přináší způsoby, jakými přispívají k formulování jednotlivých politik. 
Ačkoliv již od počátku existence Evropského společenství byly odbory zastoupeny v 
Ekonomickém a sociálním výboru, hraje pojem “sociální dialog” v posledních letech 
stále významnější roli v mnoha oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy. 
 
Kromě těchto mechanismů zavedl v roce 1985 tehdejší předseda Komise Jacques 
Delors nový rámec pro sociální dialog přímo mezi organizacemi reprezentujícími 
zaměstnance (EOK) a zaměstnavatele ve veřejném a soukromém sektoru (UNICE66 
a CEEP67). Původně byly uznané 3 organizace v meziprofesním sociálním dialogu na 
evropské úrovni, i když další organizace, jako EUROCADRES, CEC a další Evropské 
odvětvové federace, afilace EOK, jsou uznané jako partnerské organizace v 
sociálním dialogu, pokud jde o specifické průmyslové a obchodní sektory. Od 
prosince 1998, kdy byla uzavřena dohoda o spolupráci s UNICE, také UEAPME68 
zastupuje zaměstnavatele v soukromém sektoru v meziprofesním sociálním dialogu 
na evropské úrovni. 
 
Základem pro právní uznání tohoto dialogu je Článek 139 Amsterodamské smlouvy 
(původně článek 118b Maastrichtské smlouvy), ve kterém se požaduje, aby Komise 
usilovala o rozvoj dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni v řadě 
sociálních otázek, včetně volného pohybu, zlepšení životních a pracovních 
podmínek, sociálního zabezpečení, svobody sdružování a kolektivního vyjednávání, 
odborného vzdělávání a přípravy, stejných práv pro muže a ženy, informací, 
konzultací a účasti zaměstnanců a BOZP. Smlouva vyžaduje konzultace se zástupci 
zaměstnanců a zaměstnavatelů a prezentaci stanovisek nebo doporučení z obou 
stran předtím, než je návrh předložen Radě. 
 
Toto rozšíření role sociálního dialogu se odráží ve větším zapojení sociálních 
partnerů do práce EU, včetně monitorování a vyhodnocování programů jako je 
Leonardo da Vinci69 nebo Iniciativy Společenství70, stejně jako v jejich zapojení do 
Výboru pro Evropský sociální fond. Ve většině těchto oblastí je role sociálních 
partnerů čistě konzultativní. Nicméně Sociální protokol ke Smlouvě, přijatý všemi 
členskými státy, dává sociálním partnerům samotným šanci společně spustit 
legislativní proces. Historicky prvním příkladem byla Rámcová dohoda o rodičovské 
dovolené, kterou podepsali EOK, UNICE a CEEP v prosinci 1995, po ní následovaly 
dvě další dohody, o práci na částečný úvazek a na dobu určitou. Na základě 
požadavku sociálních partnerů byly všechny tři dohody ratifikovány Radou ministrů 
a nyní jsou součástí legislativy EU. Kromě těchto legislativních dohod podepsali v 
červenci 2002 EOK, UNICE/UEAPME a CEEP, dobrovolnou dohodu o práci na dálku -
teleworking. Uzavřeno bylo také několik odvětvových dohod71. 
                                       
66 Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe. http://www.unice.org 
67 European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest. 
http://www.ceep.org  
68 European Association of Craft and Small and Medium-Sized Enterprises. http://www.ueapme.com  
69 Viz Kapitola 12 
70 Viz Kapitola 14 
71 http://www.etuc.org/en , zvol “Dossiers” a potom “European Social Dialogue and Negotiations”. 

http://www.unice.org
http://www.ceep.org
http://www.ueapme.com
http://www.etuc.org/en
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Ne všechny zkušenosti se sociálním dialogem byly tak pozitivní, a proto by EOK ráda 
viděla podstatné posílení role sociálních partnerů a společné rozvíjení dalších 
legislativní rámců. To ale představuje významný objem pro účast a intervence 
odborů ve celé řadě oblastí, včetně odborné přípravy.  
 

Společná stanoviska 
 
Od roku 1986 sociální dialog vyústil v celou řadu “společných stanovisek” – společná 
prohlášení EOK, UNICE a CEEP zdůrazňující společné pozice a identifikující společné 
cíle v rámci sociální politiky. 
 
Z celé skupiny společných stanovisek, která byla doposud schválena, vystupuje do 
popředí zájem o vzdělávání, odbornou přípravu a roli sociálního dialogu samotného 
v těchto oblastech. Současná témata se týkají: 
 
• Role odborné přípravy jako páky rozvoje, který tvoří společný zájem sociálních 

partnerů a vlád ve všech jeho aspektech (politiky, zdroje, priority, atd.) 
• Významu podpory zaměstnanců při dosahování vyšších kvalifikací 

poskytováním více informací a příležitostí  
• Rozvíjení kvality nepřetržitého odborného vzdělávání a vzájemné uznávání 

kvalifikací, spolu se silnou rolí sociálních partnerů na všech úrovních, od 
analýzy potřeb a definování politiky až k implementaci projektů a monitorování 
a vyhodnocování  

• Vyhodnocení aktivit a služeb profesního poradenství, spojené s větší anticipací 
potřeb pro nové formy vzdělávání a kvalifikací 

• Většího rozšíření počátečního vzdělávání, které může nabídnout širší všeobecné 
vzdělání a garantovat dosažení uznaných kvalifikací, to však samozřejmě 
vyžaduje těsné vazby mezi školami a podniky 

• Zvláštní pozornosti věnované roli vzdělávání v prosazování rovných příležitostí  
pro ženy 

 
U všech těchto témat společná stanoviska obsahují intervenční návrhy pro 
Společenství, pro vlády členských států a jejich instituce, stejně jako pro samotné 
organizace sociálních partnerů,  a to jak na úrovni Společenství, tak také členských 
států. 
 
Na konci roku 1995 se pracovní skupina k sociálnímu dialogu v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy rozhodla přezkoumat základní témata, která byla obsažena ve 
společných stanoviscích, zejména proto, aby bylo možné identifikovat témata pro 
specifické společné projekty nebo iniciativy, které mohly mít větší politický dopad na 
předchozí práci. V uplynulých letech bylo značné úsilí věnováno získání konkrétního 
výsledku právě na základě této metody, a to bez ohledu na rozdíly které vyvstaly. 
Ve skutečnosti chtěla EOK dosáhnout evropské dohody, ale zaměstnavatelské 
organizace neměly oficiální mandát uzavřít takovou dohodu. 
 
Nicméně v únoru 2002, EOK, UNICE/UEAPME a CEEP podepsali společnou dohodu 
Rámcové aktivity pro celoživotní rozvoj kompetencí a kvalifikací 77. Není to formální 
                                       
72 http://www.etuc.org/en ve složce “Social dialogue”, “Agreements between the European social partners” 
nebo http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 
 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm
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dohoda, ale dokument, který zavazuje sociální partnery na národní a evropské 
úrovni pracovat společně na rozvoji kompetencí a získávání kvalifikací, jako hlavních 
aspektů celoživotního vzdělávání. 
 
Tento závazek obsahuje výzvu směrem ke členským státům a Komisi podporovat 
toto jejich úsilí, stejně jako identifikaci čtyř priorit, které jsou předmětem společné 
odpovědnosti sociálních partnerů: 
 
• Identifikace a anticipace potřeb pokud jde o dovednosti a kvalifikace 
• Uznání a validace dovedností a kvalifikací 
• Informace, podpora a poradenství zaměstnancům a zaměstnavatelům  
• Mobilizace všech dostupných zdrojů. 
 
Kromě toho “rámcové aktivity” zavazují sociální partnery k diseminaci a podpoře 
tohoto dokumentu napříč členskými státy, a to na všech odpovídajících úrovních, a 
přitom neopomíjet národní praxe. Budou také vydávat každoroční zprávu o 
národních aktivitách realizovaných v rámci těchto čtyř stanovených priorit, 
využívající příklady dobré praxe na bilaterální úrovni. Na základě třetí výroční 
zprávy, vyhodnotí ad hoc skupina pro vzdělávání a odbornou přípravu dopad 
“rámcových aktivit” jak na podniky, tak na zaměstnance, a v březnu 2006 vydá 
zprávu, s cílem aktualizovat priority sociálních partnerů. 
 
Na závěr bychom rádi zdůraznili, že témata a metodologie sociálního dialogu tvoří 
jednu z hlavních priorit všech EU programů pokud jde o celoživotní vzdělávání 
(Leonardo da Vinci, Iniciativy Společenství, atd). Je proto důležité pro ty, kteří 
odpovídají za řízení projektů podporovaných některým z těchto programů, aby velmi 
dobře těmto tématům a metodologiím rozuměli. 
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Kapitola 11 
 

Přehled programů finanční podpory EU 
 
 
Část III této příručky se zaměřuje na některé programy finanční podpory, 
vytvořených Evropskou komisí k rozvoji a realizaci politických priorit EU. Je užitečné 
prostudovat Kapitolu 7 a Kapitolu 8, které obsahují informace o hlavních 
politických oblastech. Tato kapitola obsahuje stručný přehled oblastí, které mohou 
být zajímavé pro odbory usilující o podporu konkrétních nadnárodních projektů.  
 
Mnoho iniciativ je financováno z rozpočtových položek s ročním rozpočtem, který je 
předmětem vyjednávání v každém roce. Ovšem některé hlavní příspěvky, jako je 
Evropský sociální fond, programy Leonardo da Vinci nebo Socrates či Rámcové 
programy pro rozvoj a výzkum technologií, mají rozpočty a programy práce 
pokrývající několik let. Tyto větší programy se však skládají z řady oddělených 
podprogramů, z nichž má každý individuální řadu cílů a opatření. 
 
Každá finanční iniciativa - financovaná buď z ročního rozpočtu nebo z jednoho 
z větších programů - má velmi pravděpodobně svá vlastní publikovaná doporučení 
a/nebo průvodce a formuláře žádosti. Ty je možné získat od příslušného generálního 
ředitelství při Komisi nebo od národních úřadů Komise (viz Příloha 7), nebo je 
možné je získat z webové stránky Komise. 
 
Následující informace představují výběr některých programů dostupných v době 
publikace tohoto textu, které by mohly být pro odbory zajímavé. Podrobnosti o tom, 
co je dostupné, se budou každý rok měnit. Aktuální informace je možné získat na 
stránkách Informačního servisu EU na webové stránce ETUCO nebo na webové 
stránce příslušného GŘ. 
 
Informace jsou zde seřazeny podle tematických okruhů. Jednotlivé programy se 
mohou objevit pod více než jedním tematickým okruhem. Některé z hlavních 
iniciativ, včetně programu Leonardo da Vinci a Socrates, Evropského sociálního 
fondu a Šestého rámcového programu pro rozvoj a výzkum technologií, jsou 
předmětem samostatných kapitol.  
 

Vzdělávání & odborná příprava 
 
Toto je hlavní oblast finanční podpory Komise a zahrnuje nejenom pouze programy 
spravované GŘ Vzdělání a kultura, ale také aspekty dalších programů a 
rozpočtových položek, včetně: 
 

Program Leonardo da Vinci  

Zaměřuje se na odbornou přípravu a snaží se zlepšit dovednosti a kompetence 
občanů EU.  (Viz Kapitola 12) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo
2_en.html 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo
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Program Socrates 

Podporuje inovativní a nadnárodní spolupráci na školách, univerzitách a při 
vzdělávání dospělých.  (Viz Kapitola 12) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html 
 

Evropský sociální fond a Iniciativy Společenství  

Evropský sociální fond a Iniciativy Společenství, včetně zejména programu EQUAL, 
velmi silně zdůrazňují prosazování a zlepšování odborné přípravy. (Viz Kapitola 13) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

Šestý rámcový program pro rozvoj a výzkum technologií  

Přestože je toto zejména program zaměřený na rozvoj technologií, program 
Technologie informační společnosti klade důraz na odbornou přípravu a vzdělávání. 
(Viz Kapitola 17) 
 
Dokumentace: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 

Akční programYouth  

Obsahuje vzdělávací příležitosti pro ty, kteří jsou zapojeni do aktivit s mladými. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 

Program eLearning  

Je zaměřen na řadu aktivit ve vysoce prioritních oblastech, vybraných kvůli jejich 
strategické relevanci v podporování efektivní integrace informačních a 
komunikačních technologií a modernizace systémů evropského vzdělávání a 
přípravy v kontextu přesunu ke společnosti založené na znalostech. 
 
Jsou to čtyři položky aktivit: 
• Podpora digitální gramotnosti 
• Evropské virtuální university 
• e-Twinning na školách v Evropě a podpora odborné přípravy učitelů 
• Transversální aktivity na prosazování e-learning v Evropě. 
 
Dokumentace: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

04.03.03.02 Informační a vzdělávací opatření pro organizace 
zaměstnanců  

Tato rozpočtová položka podporuje informační a vzdělávací opatření pro organizace 
zaměstnanců.  (Viz také Kapitola 14) 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
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Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_20
04_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

Program spolupráce EU-USA v oblasti vyššího a odborného 
vzdělávání a přípravy 

Projekty transatlantické spolupráce zahrnují mobilitu studentů, výměny, 
vypracování inovačních učebních osnov, výzkumné nemocniční praxe, krátké 
intenzivní programy a další inovativní programy včetně využití nových technologií a 
distanční vzdělávání, jsou oprávněné získat podporu v rámci tohoto programu. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

Program spolupráce EU-Kanada v oblasti vyššího a odborného 
vzdělávání a přípravy  

Aktivity podporované tímto programem mohou zahrnovat vypracování a diseminaci 
inovativních mezinárodních učebních osnov, mobilitu studentů a rozvoj jejich 
organizačních rámců, strukturované výměny a vzdělávání učitelů, školitelů, 
administrátorů a dalších relevantních specialistů a společný vývoj a diseminaci 
webových a počítačových technologií. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html 
 

Program ALFA  

Podporuje akademickou spolupráci mezi EU a Latinskou Amerikou a zahrnuje 
podporu spolupráce mezi univerzitami, školami, odbory, a/nebo specializovanými 
institucemi pro realizaci trvalých vzdělávacích kurzů. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 

Zaměstnanost & zaměstnatelnost 
 
Základní odpovědnost za politiku zaměstnanosti jednoznačně spočívá na GŘ pro 
zaměstnanost a sociální záležitosti, ale existuje také úzké napojení na aktivity 
odborné přípravy zaměstnanců, které podporuje GŘ pro vzdělávání a kulturu.  
Současné  možnosti podpory jsou:  
 

04.02.12 EURES (Evropské služby zaměstnanosti) 

Tato finanční položka podporuje fungování sítě EURES, jejíž cílem je poskytovat 
poradenství a informační služby pokud jde o zaměstnanost mezi členskými státy, s 
výměnou informací o volných pracovních místech a podáváním žádostí na úrovni 
Společenství a za hranicemi, a výměnou informací o trendech na pracovních trzích a 
o životních a pracovních podmínkách mezi členskými státy.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_20
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
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Dokumentace: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 

Program Leonardo da Vinci  

Zaměřuje se na odbornou přípravu a snaží se zlepšit dovednosti a kompetence 
občanů EU. (Viz Kapitola 12) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Evropský sociální fond a Iniciativy Společenství 

Evropský sociální fond a Iniciativy Společenství, včetně programu EQUAL, kladou 
silný důraz na prosazování a zlepšování zaměstnatelnosti. Článek 6 ESF také 
podporuje řadu inovativních opatření týkajících se otázek zaměstnanosti. (Viz 
Kapitola 13)   
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 
 
 

Kolektivní pracovní vztahy 
 
Existuje řada ročních rozpočtových položek pro kolektivní pracovní vztahy a 
zastupování zaměstnanců. V současné době to jsou: 
 

04.03.03.01 Kolektivní pracovní vztahy a sociální dialog 

Tato rozpočtová položka je zaměřena na podporu sociálního dialogu mezi 
jednotlivými odvětvími průmyslu a v rámci průmyslového odvětví, na podporu v 
oblasti kolektivních pracovních vztahů, zejména těch, které jsou zaměřeny na 
rozvíjení expertíz a výměnu informací na evropském základě. Obsahuje také 
opatření na prosazování příkladů dobré praxe a sítí, stejně jako studií a projektů 
podporujících finanční spoluúčast zaměstnanců. (Viz Kapitola 14.) 
 
Dokumentace: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Opatření na podporu informací a odborné přípravy 
pro organizace zaměstnanců  

Tato položka podporuje informační a vzdělávací opatření pro organizace 
zaměstnanců na základě implementace aktivit Společenství v oblasti sociální 
dimenze vnitřního trhu, včetně účasti sociálních partnerů z kandidátských zemí. (Viz 
Kapitola 14) 
 
Dokumentace: 

http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 Informace, konzultace a spoluúčast zástupců 
podniků 

Tato položka podporuje opatření na posílení nadnárodní spolupráce mezi zástupci 
zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti informací, konzultací a spoluúčasti v rámci 
podniků  fungujících ve více než jednom členském státě. Je možno ji využít na 
financování odborné přípravy pro zástupce nadnárodních informačních, 
konzultačních a účastnických orgánů. (Viz Kapitola 14.) 
 
Dokumentace: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 
 

Sociální a environmentální otázky 
 
Komise také podporuje projekty týkající se široké řady sociálních a 
environmentálních otázek, včetně rovnosti pohlaví, diskriminace a sociálního 
vyloučení, problémů životního prostředí a BOZP. 
 

Program Společenství k rovnosti pohlaví (2001-2005) 

Zaměřuje se na podporu rovnosti pohlaví, zejména poskytováním pomoci a podpory 
Rámcové strategii Společenství k rovnosti pohlaví. Program koordinuje, podporuje a 
financuje implementaci horizontálních nadnárodních aktivit a je doplňkem k dalším 
programům a grantům EU v těchto oblastech. (Viz Kapitola 16.) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 
 
Evropský sociální fond a Iniciativy Společenství 

Evropský sociální fond a Iniciativy Společenství, včetně  programu EQUAL, kladou 
silný důraz na podporu rovnosti. (Viz Kapitola 13) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II – program EU pro boj proti násilí vůči dětem, mládeži 
a ženám (2004-2008) 

 
Program Daphne II běží od roku 2004 až do roku 2008 s rozpočtem 50 milionů 
euro. Jeho cílem je podporovat organizace, které rozvíjejí opatření a aktivity na 
prevenci nebo boj proti všem druhům násilí vůči dětem, mladým lidem a ženám a 
na ochranu obětí a rizikových skupin. Každý rok jsou publikovány dvě různé výzvy: 
jedna pro specifické projekty (stejně jako v předchozím programu Daphne) a jedna 
pro projekty zaměřené na diseminaci a využití existujících výsledků. Tyto výzvy jsou 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
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publikovány obvykle v listopadu a projekty, které jsou schválené, začínají v červnu 
následujícího roku.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daph
ne_en.htm 
 

04.04.02.02 Akční program Společenství k boji proti sociálnímu 
vyloučení (2002-2006) 

Tato položka má za cíl pokrýt opatření pro víceletý akční program zaměřený na 
povzbuzování spolupráce mezi členskými státy v boji proti  sociálnímu vyloučení.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/calls_en.htm 
 

07.03.02 Akční program Společenství na podporu nevládních 
organizací aktivních hlavně v oblasti ochrany životního 
prostředí 

Tato položka každoročního rozpočtu Komise je určena na podporu nevládních 
organizací aktivních v problematice životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
 

04.03.05.01 Ochrana zdraví, hygiena a bezpečnost na pracovišti 

Tato položka je určena na garantování řádného uplatňování evropských direktiv o 
BOZP a na zabezpečení účasti obou průmyslových stran při plánování, formulování a 
implementaci politik Společenství v této oblasti. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 
 
 

Informační společnost 
 
Problematikou informační společnosti se zabývá mnoho programů, od 
technologických inovací, až po online vzdělávání.  Tady je malá ukázka možností v 
této oblasti:  
 

Šestý rámcový program pro výzkum a rozvoj technologií  

Ačkoliv jde o velký program v oblasti rozvoje technologií, program pro Technologie 
informační společnosti klade také důraz na vzdělávání a odbornou přípravu a na 
uplatňování sociálních aplikací nových technologií. (Viz Kapitola 17). 
 
Dokumentace: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daph
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/calls_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
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Program eTen  

eTEN je program Evropského společenství určený na rozvíjení služeb založených na 
telekomunikačních sítích (e-služby) s transevropskou dimenzí. Silně se zaměřuje na 
veřejné služby, zejména v takových oblastech, kde má Evropa konkurenční výhodu.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 
 

Program Leonardo da Vinci  

Zaměřuje se na odbornou přípravu a chce zlepšit dovednosti a kompetence občanů 
EU. Také zdůrazňuje využívání multimediálních nástrojů a distančního vzdělávání.  
(Viz Kapitola 12.) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Program Socrates  

Podporuje inovaci a  nadnárodní spolupráci na školách, universitách a ve vzdělávání 
dospělých a zahrnuje také oblast práce v distančním vzdělávání.  (Viz Kapitola 12.) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Program eLearning  

Zaměřuje se na sérii aktivit ve vysoce prioritních oblastech, které byly vybrány kvůli 
svému strategickému významu při podporování efektivní integrace informačních a 
komunikačních technologií s cílem modernizovat evropské systémy vzdělávání a 
odborné přípravy v kontextu  společnosti založené na znalostech.  
Existují čtyři akční položky: 
 
• Podpora digitální gramotnosti 
• Evropské virtuální školy 
• e-Twinning škol v Evropě a prosazování odborné přípravy učitelů 
• Transversální aktivity na podporu e-learning v Evropě. 
 
Dokumentace: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

Jazyky a kultura 
 
Komise podporuje řadu iniciativ zaměřených na evropskou kulturu a dědictví, i na 
jazykové vzdělávání  a na ochranu minoritních evropských jazyků a kultur.  
 

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
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Program Kultura 2000 (2000-2006) 

Má za cíl podporovat kulturní dialog, znalosti a historii o kultuře, nadnárodní 
diseminaci kultury, kulturní různorodosti, umělecké tvorbě a dědictví. Tento 
program také pohlíží na kulturu jako na důležitý prvek, který sehrává roli v integraci 
a sociálně-ekonomickém rozvoji.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 
 

Program Leonardo da Vinci  

Zaměřuje se na odbornou přípravu a chce zlepšit dovednosti a kompetence občanů 
EU, včetně jazykového vzdělávání.  (Viz Kapitola 12) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Program Socrates  

Podporuje inovaci a nadnárodní spolupráci na školách, univerzitách a ve vzdělávání 
dospělých a zahrnuje také oblast jazykového vzdělávání. (Viz Kapitola 12.)  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

15.04.03.02 Opatření na podporu a uchování regionálních a 
minoritních jazyků a kultur  

Tato rozpočtová položka je určená na podporu aktivit na propagaci a uchování 
regionálních jazyků a kultur Společenství, včetně těch minoritních jazyků, které 
nepatří k určitému specifickému regionu, jako je jidiš, rómština a pod. Stejně tak 
zahrnuje výměnné aktivity mezi skupinami minoritních kultur ve střední a východní 
Evropě a v EU.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en
.html 
 
 

Spolupráce a rozvoj 
 
EU podporuje celou řadu aktivit mezinárodní spolupráce se zeměmi mimo 
Společenství. Podpora je nabízena hlavně nevládním organizacím, a to v oblasti 
mezinárodní spolupráce při rozvíjení aktivit mimo EU, včetně vzdělávání a sociálního 
rozvoje. Více informací naleznete v Kapitole 18 a na: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
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Program spolupráce EU-USA ve vyšším a odborném vzdělávání 
a přípravě  

Podporu v rámci tohoto programu mohou získat projekty transatlantické spolupráce 
zahrnující mobilitu studentů, výměny, rozvíjení inovačních osnov, výzkumné 
aspirantské pobyty, krátké intensivní programy, učební specifikace a další inovační 
projekty včetně využívání nových technologií. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

Program spolupráce EU-Kanada ve vyšším a odborném 
vzdělávání  

Aktivity podporované v rámci tohoto programu mohou zahrnovat: vypracování a 
diseminaci inovativních mezinárodních osnov, mobilitu studentů a rozvoj jejího 
organizačního rámce, strukturované výměny a učební specifikace pro učitele, 
školitele, administrátory a další příslušné specialisty a společné vypracování a 
diseminaci webových a počítačových technologií.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

Program ALFA  

Podporuje akademickou spolupráci mezi EU a Latinskou Amerikou a zahrnuje 
podporu spolupráce mezi univerzitami, školami, odbory a/nebo specializovanými 
institucemi při realizaci kurzů trvalého vzdělávání. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 

19.08.02 Program MEDA  

Nabízí podporu reformám v ekonomických a sociálních strukturách pro nečlenské 
země ze Středozemí. Podprogram Euromed Mediterranean Dialogues (2004-
2005) je obzvláště zajímavý pro odbory a nevládní organizace pracující v oblasti 
ekonomické a sociální. Jeho cílem je zlepšit informovanost a aktivní dialog mezi 
občany na obou stranách Středozemního moře. (Viz Kapitola 18.) 
 
Dokumentace:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  
 

21.03.17 Evropský program pro obnovu a rozvoj v Jižní Africe - 
EPRD 

Nabízí granty pro práci s místními komunitami a odbory v oblastech vytváření 
pracovních příležitostí, vzdělávání a odborné přípravy a zdravotnictví.  
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
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21.02.06 Podpora rovnosti pohlaví v rozvojové spolupráci   

Nabízí podporu rovnosti pohlaví ve všech oblastech rozvojové spolupráce a 
podporuje vnitřní veřejné i soukromé kapacity při přebírání odpovědnosti a 
prosazování rovnosti pohlaví. Prioritou v roce 2004 bylo přístup žen k placenému 
zaměstnání mimo zemědělský sektor. 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.13 Decentralizovaná spolupráce 

Tento program podporuje iniciativy trvale udržitelného rozvoje, zaměřené na 
různorodost a posílení občanské společnosti v rozvojových zemích a prosazování 
demokratizačního procesu zdola. Zahrnuje podporu budování institucí, šíření 
informací a zvyšování povědomí a možností odborné přípravy.  
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm 
 

21.02.17 Kulturní spolupráce s rozvojovými zeměmi 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.03 Aktivity na zvyšování veřejného povědomí v 
rozvojových otázkách  

 
Tato rozpočtová položka podporuje kampaně na zvyšování povědomí o rozvojových 
otázkách v rozvojových zemích a mobilizuje také veřejnou podporu rozvojovým 
otázkám v Evropě. (Viz Kapitola 18.) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm 
 

Program CARDS  

Cílem tohoto programu je podpora stability a míru na západním Balkáně a podpora 
účasti zemí západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko, 
Černá Hora a bývalá země Jugoslávie Makedonie) v procesu stabilizace a 
přidružování. (Viz Kapitola 18) 
 
Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm 
 
 

Demokracie a lidská práva 
 
EU je hrdá na prosazování demokracie a lidských práv, jak v členských státech, tak i 
v jejích vztazích se třetími zeměmi. V posledních letech to byla zejména podpora 
demokratizačních procesů v zemích střední a východní Evropy a  nových nezávislých 
státech bývalého Sovětského svazu, a to prostřednictvím dřívějších iniciativ jako 
programy PHARE a TACIS.  Kapitola 18 se detailněji zabývá tím, jaké programy v 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm
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současné době existují na podporu aktivit v těchto regionech. Více informací o 
iniciativách na podporu demokracie a lidských práv naleznete na: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 

Studijní pobyty a výměny 
 
Některé z již dříve zmíněných iniciativ podporují studijní pobyty, setkání a výměnné 
pobyty mezi lidmi různých evropských zemí. Pro odbory mohou být takové 
příležitosti jak v jejich vlastním zájmu, tak také jako úvodní fáze identifikování  
projektových myšlenek a partnerství.  Jedná se o: 
 

04.03.03.01 Kolektivní pracovní vztahy a sociální dialog 

Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

04.03.03.03 Informace, konzultace a spoluúčast zástupců 
podniků 

Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

Program Leonardo da Vinci  

Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Program Socrates  

Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Program Youth  

Dokumentace: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 
 
Přehled finančních iniciativ v této kapitole je reprezentativním vzorkem toho, co 
existovalo ve chvíli přípravy této příručky. Detailnější a aktualizované informace 
najdete na: 
 
ETUCO EU Information Service Library 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
nebo na webové stránce příslušného Generálního ředitelství. Jejich seznam najdete 
v Příloze 5. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
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Kapitola 12 
 

Vzdělávací a školicí programy 
 
V této kapitole se zaměříme na dva hlavní programy, které se týkají vzdělávání a 
odborné přípravy, program SOCRATES a LEONARDO DA VINCI II. Oba tyto 
programy skončí v roce 2006 a na konci této kapitoly se podíváme na současný stav 
plánování budoucích programů. 
 
 

Program Socrates - Fáze II (2000-2006) 
 
Program Socrates je zaměřený na podporu inovací a nadnárodní spolupráce v 
oblasti vzdělávání v Evropě. Týká se nejenom práce ve školách a univerzitách, ale 
také v oblasti vzdělávání dospělých. Program Socrates nabízí podporu nejenom 
studijním pobytům a výměnách, ale zejména jazykovému vzdělávání a otevřenému 
a distančnímu vzdělávání. 
 
 
Základní informace 
 
 
Program Socrates byl přijat 14. března 1995. Byl pokračováním a zároveň rozšiřoval 
řadu předchozích programů Společenství, včetně programu ERASMUS (vyšší 
vzdělávání), LINGUA (výuka jazyků), siť EURYDICE (výměna informací) a programu 
ARION (studijní pobyty). 
 
Celkovým záměrem programu Socrates I bylo napomáhat zvýšení kvality a 
relevantnosti vzdělávání pro děti, mladé lidi a dospělé, a to prostřednictvím 
zkvalitnění evropské spolupráce a zlepšením přístupu k celé řadě vzdělávacích 
příležitostí dostupných v celé EU. 
 
Specifickými cíli programu Socrates I bylo:  
 
• posílit evropského občanství  
• podporovat znalost jazyků EU  
• podporovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi EU  
• podporovat možnosti pohybu učitelů a studentů uvnitř EU, s cílem zlepšit jak 

vzdělávání tak i odbornou přípravu  
• podporovat kontakty mezi studenty škol v EU a prosazovat evropskou dimenzi 

do jejich vzdělávání  
• rozvíjet otevřenou evropskou oblast pro spolupráci ve vzdělávání  
• podporovat otevřené a distanční vzdělávání  
• podporovat výměnu informací a zkušeností v oblasti vzdělávání v celé EU  
 
Fáze I programu Socrates měla šest specifických oblastí aktivit vázaných na 
možnosti financování: 
 
• Vyšší vzdělávání (ERASMUS) 
• Školní vzdělávání (COMENIUS) 
• Jazykové vzdělávání (LINGUA) 
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• Otevřené a distanční vzdělávání  
• Vzdělávání dospělých  
• Výměna informací a zkušeností o vzdělávacích systémech a politikách  
 
V rámci programu Socrates I bylo možné žádat finanční podporu pro následující 
aktivity: 
 
• nadnárodní projekty  
• sítě, partnerství a asociace 
• výměny studentů/učitelů a iniciativy mobilit  
• nadnárodní vzdělávací kurzy pro pracovníky zabývající se vzděláváním  
• návštěvy za účelem usnadnění přípravy projektů nebo sdílení zkušeností  
• přípravy studií, analýz, příruček a aktivit v oblasti sběru údajů  
 
Konečné rozhodnutí zahájit program Socrates II padlo 24. ledna 2000. Jde v něm 
jak o pokračování, tak o rozvoj aktivit realizovaných ve fázi I. 
 

Cíle 

 
I když respektuje odpovědnost členských států za obsah a organizaci vzdělání a 
vzdělávacích systémů na národní úrovni, Socrates II chce: 
 
„přispět k podpoře Evropy založené na znalostech prostřednictvím rozvoje evropské 
dimenze ve vzdělávání a odborné přípravě, podporou celoživotního učení založeného 
na formálním a neformálním vzdělávání. Bude podporovat vytváření znalostí, 
dovedností a schopností vhodných pro rozvoj aktivního občanství a 
zaměstnatelnosti”. 
 
Proto je zde kladen důraz na dvě hlavní myšlenky: podpora celoživotního vzdělávání 
a budování “Evropy založené na znalostech”.  
 
Jako hlavní cíle programu Socrates II byly definovány tyto: 
 
• posílit evropskou dimenzi vzdělávání na všech úrovních  
• zlepšit znalosti evropských jazyků  
• podporovat spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání  
• podporovat  inovaci ve vzdělávání  
• prosazovat rovné příležitosti ve všech oblastech  
 

Výzvy k předkládání návrhů a účast v projektu 

 
Každý rok EK uveřejňuje Výzvy k předkládání návrhů, ale pro jednotlivé aktivity v 
rámci programu jsou odlišné termíny. 
 
Proto vám navrhujeme , abyste se pečlivě seznámili s výzvou na tento rok, a potom  
pravidelně sledovali časový rozvrh a termíny na následující webové stránce: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Organizace, které se mohou zapojit 

 
Program je otevřen všem organizacím fungujícím v oblasti vzdělávání dospělých, ať 
už  jsou součástí formálního systému, nebo poskytují neformální vzdělávání. 
Odbory jsou proto způsobilou organizací. 
 
Další kategorie jsou uveřejněny u příslušných aktivit a podaktivit v Příručce pro 
žadatele (dostupná na webové stránce programu Socrates v 11 jazycích). 
 

Země, které se mohou do programu zapojit 

 
25 členských států EU, země EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Bulharsko, 
Rumunsko a Turecko. 
 

Specifické aktivity v rámci programu Socrates II  

 
Socrates má nyní osm oblastí aktivit (zvané Actions), předchozí měl pouze šest: 
 

Školní vzdělávání (Comenius) 

Zahrnuje: 
• partnerství škol 
• počáteční vzdělávání a doškolování zaměstnanců zapojených do školního 

vzdělávání  
• sítě vážící se k partnerství škol a vzdělávání pracovníků zapojených do školního 

vzdělávání  

Vyšší vzdělávání (Erasmus) 

Zahrnuje: 
• Evropskou meziuniverzitní spolupráci 
• Mobilitu studentů a univerzitních učitelů 
• Tematické sítě 
 

Vzdělávání dospělých a další formy vzdělávání (Grundtvig) 

Studium a výuka cizích jazyků (Lingua) 

Vzdělávání a multimedia (Minerva) 

Výzkum a inovace 

Společné aktivity s dalšími programy 

Doplňková opatření 

 
Tyto aktivity jsou implementovány prostřednictvím podpory pro následující typy 
nadnárodních opatření: 
 
• podpora nadnárodní mobility osob v oblasti vzdělávání v Evropě  
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• podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve 
vzdělávání 

• podpora rozvoje sítí nadnárodní spolupráce usnadňujících výměnu zkušeností a 
dobré praxe 

• podpora jazykových dovedností a porozumění odlišných kultur  
• podpora inovačních pilotních projektů založených na nadnárodním partnerství, 

které byly vytvořeny k rozvoji inovace a kvality ve vzdělávání 
• neustálé zlepšování referenčních materiálů Společenství prostřednictvím:  

o výzkumu a analýz národních vzdělávacích politik 
o výzkumu a rozšiřováním příkladů dobré praxe a inovací 
o komplexní výměnou informací 

 
V každé Výzvě může samozřejmě EK stanovit specifické priority. Proto vám 
doporučujeme, abyste se pečlivě seznámili s textem příslušné Výzvy. 
 

Správa programu a předkládání návrhů 

 
Program Socrates je do značné míry řízen národními agenturami v účastnických 
zemích. Jejich adresy najdete na webové stránce programu Socrates: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 
 
Stejně jako u jiných programů, i zde existuje rozdělení mezi centralizované a 
decentralizované mechanizmy. Ale všechny akce týkající se výměn, stáží a mobilit 
budou procházet decentralizovaným procesem. Jinými slovy, rozhodovat budou 
členské státy.  
 
Centralizované akce budou ty, kde bude rozhodovat EK. V širším pojetí to tedy 
budou aktivity multilaterální spolupráce, sítě, akce LINGUA a MINERVA a doplňková 
opatření.  
 
Členským státům budou asistovat národní agentury programu Socrates, Evropské 
komisi pak Kancelář technické pomoci v Bruselu: 
 
Socrates, Leonardo 1 Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Email: info@socleoyouth.be 
 
Pro některé aktivity Komise požaduje dvoustupňovou proceduru předkládání návrhů 
projektů: první, předložení předběžného návrhu, a pokud je tento přijat, předložení 
finálního návrhu. 
 

Odbory a aktivita Grundtvig  

 
I když se odbory mohou zajímat například o spolupráci v projektech se školami nebo 
univerzitami pokud jde o aspekty ze světa práce, pravděpodobně nejzajímavější je 
pro ně aktivita Grundtvig, která je zaměřena na vzdělávání dospělých. Z tohoto 
důvodu stojí za to uvést obecné parametry této aktivity, tak jak byly uvedeny 
v rozhodnutí o vytvoření programu Socrates II. 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html
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• GRUNDTVIG podporuje evropskou dimenzi celoživotního vzdělávání, 

prostřednictvím posilování nadnárodní spolupráce přispívá k inovaci a zvýšení 
dostupnosti, přístupnosti a kvality vzdělávacích metod a podporuje jazykové 
vzdělávání. GRUNDTVIG je zaměřen na dospělé, kteří hledají přístup ke 
znalostem a dovednostem v rámci formálního nebo neformálního vzdělávání, 
nebo cestou samovzdělávání, čímž zvýší svoje mezikulturní povědomí a 
zaměstnatelnost a zlepší svoji kapacitu pokročit ve vzdělávání a hrát 
plnohodnotnou a aktivní roli ve společnosti. 

 
• Finanční podporu mohou získat nadnárodní projekty a iniciativy, které 

podporují:  
 

o individuální požadavek dospělých na aktivity celoživotního vzdělávání a 
jejich účast v něm  

o získání nebo obnovení znalostí a dovedností osob s  nedostatečným 
základním vzděláním a kvalifikacemi  

o rozvoj, výměnu a rozšiřování inovativních vzdělávacích přístupů a 
příkladů dobré praxe, včetně rozvoje a rozšiřování modulů a vhodných 
vzdělávacích materiálů  

o rozvoj informačních a podpůrných služeb pro dospělé studenty a pro 
poskytovatele vzdělávání dospělých, včetně služeb týkajících se 
poradenství  

o rozvoj nástrojů a metod hodnocení, validace nebo certifikace znalostí, 
dovedností a schopností vyžadovaných dospělými studenty, včetně 
metod experimentálních nebo  samovzdělávacích nebo prostřednictvím 
neformálního vzdělávání 

o zlepšování znalostí a dovedností v jiných jazycích Společenství nebo 
posilování mezinárodního povědomí mezi dospělými studenty a těmi, 
kteří se zabývají poskytováním vzdělávání pro dospělé  

o rozvoj počátečního vzdělávání nebo doškolování pro vzdělávací 
pracovníky v tomto oboru 

o studijní pobyty nebo výměny osob, včetně těch, které poskytují 
vzdělávání dospělých nebo  vzdělávání učitelů dospělých  

o projekty týkající se dospělých studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

 
 
• GRUNDVIG také podporuje vytváření evropských sítí na posílení vazeb mezi 

různými stranami zapojenými do vzdělávání dospělých a celoživotního 
vzdělávání, aby tak byla umožněna spolupráce v otázkách společného zájmu a 
posíleno povědomí o evropské dimenzi vzdělávání. 

 

Nadnárodnost v aktivitě Grundtvig 

 
Nadnárodnost znamená zapojení způsobilých organizací z nejméně 3 zemí. Pro sítě 
je minimální počet 6. Nejméně jeden partner musí být z členské země EU. 
 
Další informace: 
 
• Webová stránka EK k programu Socrates  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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• Webová stránka GŘ Vzdělání a kultura – část Strategické reflexe o vzdělávání a 
odborné přípravě mladých  
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 

• ETUCO Informační knihovna o EU 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 
 

Program LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
 
Program Leonardo da Vinci (LdV) je zaměřen na odborné vzdělávání a snaží se 
zlepšit dovednosti a kompetence všech občanů EU a zvýšit kvalitu a přístup 
k dalšímu odbornému vzdělávání prostřednictvím podpory aktivit mezinárodních 
partnerů. 
 

Základní informace 

 
Program LdV byl schválen v prosinci 1994 na období pěti let (1995-1999). V roce 
1999 Evropská rada rozhodla zahájit druhou fázi programu známou jako Leonardo 
II. Tato druhá etapa zahrnuje období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2006 a její 
celkový rozpočet činí 1 150 milionů euro. 
 
Jak jsme již uvedli v Kapitole 8, v období 1995-1999 byly politiky EU týkající se 
vzdělávání a odborné přípravy ovlivněny zejména rozvojem aplikace informačních 
technologií. Uskutečnila se řada iniciativ zaměřených hlavně na využití 
multimediálních technologií, aplikace metod distančního vzdělávání využívajících 
informační a komunikační technologie a na roli řízení a rozvoje znalostí. Zároveň byl 
kladen důraz na celoživotní vzdělávání. 
 
Tyto iniciativy, společně s některými klíčovými politickými dokumenty zmíněnými 
v kapitole 8,  měly výrazný dopad na procesy, které vedly k formulování Leonardo 
II. V důsledku toho se na Leonardo II pohlíží jako na příspěvek k prosazování 
„Evropy znalostí“ rozvíjením spolupráce v oblasti vzdělávání a odborného 
vzdělávání, ale také na podporou rozvoje politiky celoživotního vzdělávání. 
 

Cíle 

 
Program Leonardo II má tři obecné cíle: 
 
• zlepšovat dovednosti a schopnosti osob, především mladých, v počáteční 

odborné přípravě na všech úrovních; toho může být dosaženo mezi jiným 
prostřednictvím odborné přípravy vázané na práci a učňovského školství za 
účelem podporování zaměstnatelnosti a usnadnění odborné integrace a 
reintegrace 

• zlepšovat kvalitu dalšího odborného vzdělávání a přístup k němu a 
celoživotního získávání dovedností a kompetencí s cílem zlepšovat a rozvíjet 
adaptabilitu, zejména pokud jde o konsolidaci technologických a organizačních 
změn 

• podporovat a posilovat podíl odborného vzdělávání v procesu inovace, za 
účelem zvyšování konkurenceschopnosti a podnikání, také se zřetelem na nové 
možnosti zaměstnanosti. Zvláštní pozornost bude v tomto ohledu věnována 

http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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podpoře spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání, včetně vysokých 
škol, a podniky, zejména malými a středními 

 
U prvních dvou cílů jsou zvlášť důležité inovační formy a metody poradenství. 
 
Při uskutečňování těchto tří obecných cílů bude věnována zvláštní pozornost 
návrhům projektů, které se věnují: 
 
• zlepšování přístupu k odbornému vzdělávání pro osoby nejvíce znevýhodněné 

na trhu práce, včetně postižených osob  
• prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy za účelem vyloučení 

diskriminace při poskytování odborného vzdělávání  
 
Po přijetí komuniké Komise Making a European area of life-long learning a reality73, 
byla zdůrazněna silná vazba mezi programem Leonardo, evropskou strategií 
zaměstnanosti a dalšími nástroji Společenství využívanými k implementaci 
evropského prostoru celoživotního učení. 
 
Pozornost by měla být věnována také rozvoji v oblasti sociálního dialogu na 
evropské úrovni, zejména poté, co byl prezentován jménem sociálních partnerů 
dokument “Rámcové aktivity pro celoživotní rozvíjení kompetencí a kvalifikací 74.  
 
Zapojení aktérů z kandidátských zemí bude považováno za přídavný prvek kvality 
návrhu. 
 

Výzva k předkládání návrhů a účast v projektu 

 
Program je implementován prostřednictvím řady samostatných Výzev k předkládání 
návrhů projektů, uveřejněných EK. V každé výzvě jsou zde uvedeny termíny pro 
předložení návrhů a jsou zde také popsány specifické priority programu pro dané 
období. 
 
Mezi organizacemi, které mohou předkládat návrhy projektů jsou podniky, sociální 
partneři, vzdělávací organizace, univerzity, výzkumná střediska, úřady, dobrovolné 
a neziskové organizace. 
 
Program Leonardo II je vedle členských států otevřen početné skupině evropských 
zemí. Programu se mohou zúčastnit tyto země: 
 
• všechny členské země EU 
• země EFTA, které jsou členy EEA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko 
• kandidátské země: Rumunsko, Bulharsko a Turecko 
 
Opatření Společenství v rámci programu Leonardo II  
 
Cíle tohoto programu se budou realizovat pomocí následujících pěti opatření: 
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1. Mobility 

Podpora nadnárodních projektů mobilit pro osoby procházející odborným 
vzděláváním, zejména mladých lidí, a pro učitele. 
 
Podpora Společenství bude poskytnuta následujícím aktivitám: 
 
a) Příprava a realizace nadnárodních projektů stáží (různá délka trvání) pro:  

o osoby v procesu počáteční odborné přípravy (zejména mladí lidé snažící se 
o vstup na pracovní trh) 

o studenty  zapsané na vysokoškolské studium  
o mladé pracovníky  

 
Všude tam, kde je to možné, by stáže měly zahrnovat uznávání dovedností a 
schopností získaných během stáží, a to v souladu s praxí v zemi původu. 

 
Projekty nadnárodních stáží pro osoby v procesu odborného vzdělávání, které 
zapojí malé a střední podniky a odvětví řemesel jako hostující organizace, mají 
nárok na zvláštní finanční podporu v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

 
b) Organizace nadnárodních výměnných projektů (různá délka trvání) mezi podniky 

na straně jedné a organizacemi poskytujícími odborné vzdělávání či vysokými 
školami na straně druhé: 

o pro manažery lidských zdrojů v podnikovém sektoru a pro odborníky 
plánující a řídící programy odborného vzdělávání a přípravy, zvláště pak 
školitele a pro specialisty v oblasti profesního poradenství  

o pro učitele a instruktory v oblasti jazykových znalostí (v podnikovém 
sektoru na straně jedné a specializovaných odborných jazykových 
zařízeních, včetně vysokých škol, nebo institucí odborného vzdělávání a 
přípravy na straně druhé) 

o Studijní pobyty pro ty, kdo odpovídají za odborné vzdělávání k tématům, 
která navrhuje Komise a stanovuje CEDEFOP 

 

Financování 

Finanční příspěvek Společenství na nadnárodní projekty stáží a výměn stanovený 
pro tuto aktivitu nemůže přesáhnout 5,000 euro na konečného uživatele stáže nebo 
výměny  - maximální částka tohoto příspěvku odpovídá maximální přípustné délce 
trvání. Maximální částka může být překročena pouze v případě zdravotně 
postižených účastníků.  
 
Pro tuto aktivitu přidělí Komise každému členskému státu každoroční globální grant. 
 
2. Pilotní projekty 
Podpora pro nadnárodní pilotní projekty na rozvoj a přenos inovací a kvality 
v odborném vzdělávání a přípravě, včetně akcí zaměřených na využívání 
informačních a komunikačních technologií (ICT) v odborném vzdělávání a přípravě. 
 
Podpora Společenství je možná pro navržení, rozvoj, testování a vyhodnocení 
nadnárodních pilotních projektů zaměřených na rozvoj a /nebo diseminaci inovací 
v odborném vzdělávání a přípravě. Takové nadnárodní pilotní projekty se mohou 
týkat zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy, vývoje nových metod 
odborného vzdělávání a přípravy a profesního poradenství v kontextu celoživotního 
vzdělávání. 
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Nadnárodní pilotní projekty by měly přispět k: 
 
• rozvoji využití ICT v aktivitách a produktech odborného vzdělávání a přípravy  
• podporování přístupu osob v procesu odborného vzdělávání a přípravy k novým 

nástrojům, službám a produktům odborného vzdělávání a přípravy, 
využívajícím ICT  

• podpoře vytváření nadnárodních sítí otevřené a distanční odborné přípravy 
využíváním ICT (multimediální vzdělávací produkty, WEB stránky, vyučování na 
dálku) 

• návrhu, testování a validaci nových metod odborné přípravy vyplývajících 
z nových pracovních situací (např. teleworking) 

• rozvoji inovativních nástrojů pro informace a poradenství v odborné přípravě 
v kontextu celoživotního učení  

 
Podpora Společenství pro projekty v rámci této aktivity může být až na tři roky. 
 
Je důležité se zde zmínit o tom, že podporu nezískají přímé vzdělávací aktivity, ale 
produkování hmatatelných výsledů (např. materiálů, metodologií a metod). Ale 
může být požadována podpora pro testování materiálů a metodologií. 
 
Zvláštní podpora bude poskytnuta malému počtu projektů zabývajících se tématy, o 
které je na úrovni Společenství zvláštní zájem, uvedené jako tematické aktivity. 
Specifická témata jsou uveřejňována v jednotlivých výzvách k předkládání návrhů 
projektů.  Pro období 2005-2006 byla zvolena dvě témata:  
 
• Přenos kreditů ve VET (vocational education and training – odborné vzdělávání a 

příprava) 
• Validace neformálního učení. 
 
Financování 
 
Evropské společenství může přispět na nadnárodní pilotní projekty až do výše 70 % 
oprávněných výdajů, maximálně do výše 200 000 euro na rok na jeden projekt. Pro 
tematické aktivity lze tuto maximální hranici zvýšit až na 300 000 euro na rok na 
jeden projekt. 
 

3. Jazykové dovednosti 

 
Podpora projektů, které podporují jazykové a kulturní znalosti a dovednosti 
v odborném vzdělávání a přípravě. 
 
Podpora Společenství je pro nadnárodní pilotní projekty rozvíjející jazykové znalosti 
a dovednosti v kontextu odborného vzdělávání a přípravy. Zvláštní pozornost bude 
věnována projektům, které se týkají méně používaných a vyučovaných jazyků. 
 
Cílem těchto projektů by mělo být navrhovat, testovat, validovat, hodnotit a 
diseminovat vzdělávací materiály a také inovativní pedagogické metody 
přizpůsobené specifickým potřebám každé z profesních oblastí a jednotlivým 
hospodářským sektorům, včetně využívání jazykových testů. Vítány budou také 
inovativní pedagogické přístupy založené na samostudiu jazyků a šíření jejich 
výsledků. 
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Návrhy na lingvistickou a kulturní podporu lze také podávat v rámci jiných aktivit a 
opatření, zvláště pokud jde o zlepšování jazykové a kulturní znalosti učitelů a 
instruktorů, kteří odpovídají za pedagogický dohled nad účastníky nadnárodních 
programů mobility. 
 
Podpora Společenství je možná pro nadnárodní projekty mezi podnikovým sektorem 
na straně jedné a specializovanými zařízeními pro odbornou jazykovou průpravu 
nebo institucemi odborného vzdělávání a přípravy na straně druhé. 
 
Podpora Společenství pro projekty v rámci této aktivity se může poskytovat 
maximálně na dobu trvání tří let. 
 
Financování 
 
Společenství může přispět až 75 % z oprávněných nákladů, maximálně ve výši 200 
000 euro na rok na jeden projekt. 
 

4.  Nadnárodní sítě 

Podpora pro nadnárodní sítě evropských expertíz a jejich diseminaci. 
 
Podpora Společenství se poskytuje aktivitám týkajícím se sítí odborné přípravy, 
které v členských zemích a na regionální úrovni přivádí k jednomu stolu veřejné i 
soukromé aktéry. Těmito aktéry jsou místní úřady, místní obchodní komory, 
organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podniky, výzkumná a odborná školicí 
střediska - jako poskytovatelé služeb, poradenství a informací o přístupu k uznaným 
metodám a produktům odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Aktivity v rámci tohoto opatření by se měly zaměřit na: 
 
• shromažďování, třídění a vytváření evropských expertíz a inovativních přístupů 
• zlepšování analýzy a předvídání dovednostních požadavků 
• šíření výstupů sítí a výsledků projektu v celé EU 
 
Podpora Společenství pro nadnárodní sítě se může poskytovat až po dobu tří let. 
 
Financování 
 
Společenství může na činnost nadnárodních sítí přispět až do výše 50 % z 
oprávněných výdajů, maximálně ve výši 150 000 EUR na rok na jednu síť. 
 
5.  Referenční materiály 
 
Podpora aktivit na vytvoření, aktualizaci a diseminaci referenčních materiálů. 
 
Podpora Společenství je pro aktivity realizované na nadnárodním základě k 
prioritním tématům obecného zájmu. Tyto aktivity musí přispívat ke: 
 
• zpracování srovnatelných dat o systémech a strukturách odborného vzdělávání a 

přípravy, praktikách a různých přístupech ke kvalifikacím a dovednostem 
v členských zemích, nebo 

• zpracování kvantitativních a/nebo kvalitativních informací, analýz a sledování 
příkladů dobré praxe s cílem podporovat politiky a praxe odborného vzdělávání 
v rámci celoživotního učení, které nemůže poskytnout Eurostat nebo CEDEFOP. 
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Podpora Společenství v rámci této aktivity se může poskytovat projektům až po 
dobu tří let. 
 

Financování 

 
Finanční příspěvek Společenství se pohybuje mezi 50 - 100 % oprávněných výdajů, 
maximálně ve výši 200 000 euro za rok na jeden projekt. Je-li to zdůvodněno 
rozsahem navrženého projektu, tuto maximální částku lze zvýšit až na 300 000 
euro. 
 

Priority EU v programu Leonardo da Vinci II  

 
Jednotlivé Výzvy v rámci programu Leonardo stanovily řadu specifických priorit 
vztahujících se na cíle programu. Výzva týkající se období 2005-2006 má tyto 
specifické priority (aplikovatelné na všechny opatření kromě Tematických aktivit): 
 
• podpora transparentnosti kvalifikací 
• rozvíjení kvality v systémech  a  metodách VET  
• rozvíjení relevantního a inovativního obsahu E-learning  
• soustavné vzdělávání učitelů a školitelů. 
 

Administrativa programu Leonardo II  

 
Právní odpovědnost za program Leonardo II nese Generální ředitelství EK Vzdělání a 
kultura. 
 
Při implementaci programu Leonardo II asistuje Výbor Leonardo. Výbor je složen 
ze dvou zástupců z každého členského státu a z účastnických zemí EFTA/EEA. V čele 
je zástupce Komise. Sociální partneři jsou v rovnoměrném počtu zastoupeni ve 
výboru jako pozorovatelé, a to následovně: 
 
EOK 28 
UNICE 14 
CEEP 1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 
 
Jako pozorovatelé jsou ve Výboru zastoupeny také další účastnické země.  
 
Výbor Leonardo vydává stanoviska k: 
 
• obecným metodikám finanční podpory 
• záležitostem týkajícím se vnitřního rozdělení programu 
• procedurám výběru, pokračování, vyhodnocení, diseminace a přenosu výsledků 
• prioritám pro opatření Společenství a každoročnímu pracovnímu programu 
• celkové vyváženosti programu 
• implementaci 
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Kromě toho byly v rámci programu Leonardo II pro implementaci programu na 
národní úrovni vytvořeny národní agentury. Tyto národní agentury spolupracují s EK 
při implementaci programu Leonardo II a vystupují jako zástupci svých národních 
vlád. 
 

Předkládání návrhů projektů 

 
Návrhy projektů předložené v rámci Výzev k předkládání návrhů projektů se 
schvalují podle tří druhů procedur, v závislosti na tom, jaký druh opatření je 
základem projektu. 
 

Procedura A 

 
Týká se projektů mobilit (stáže a výměny). Předkladatelé musí svůj návrh projektu 
předložit příslušné národní agentuře, která koordinuje Leonardo II v jejich vlastní 
zemi. Národní agentura je odpovědná za organizaci procesu hodnocení a výběru, 
podle něhož jsou návrhy vybírány k financování. 
 

Procedura B 

 
Týká se pilotních projektů (s výjimkou tematických akcí), jazykových dovedností a 
znalostí a nadnárodních sítí. Jde o proceduru, která má dvě fáze. Fáze 1 - 
předkládání předběžného návrhu projektu předkladateli národním agenturám v 
jejich zemi. Národní agentura předběžné návrhy vyhodnotí a udělá výběr. 
K předložení konečných návrhů jsou pak vyzváni pouze ti předkladatelé, kteří 
předložili úspěšné předběžné návrhy projektů (Fáze 2). Konečné návrhy jsou 
předkládány národní agentuře. Za vyhodnocení těchto konečných návrhů odpovídají 
jak národní agentura, tak Evropská komise. 
 
Procedura C 
 
Týká se pilotních projektů (tematické akce), referenčních materiálů, projektů 
předložených evropskými organizacemi (např. organizacemi, které mají alespoň 
jednoho člena v každém členském státě EU) a společných aktivit (např. výzvy pro 
předkládání projektů společně s dalšími programy EU). Stejně jako procedura B má 
také tato procedura dvě fáze. Ale v tomto případě žadatelé předkládají své 
předběžné návrhy (Fáze 1) Evropské komisi. Komise odpovídá za vyhodnocení 
návrhů a sdělení svého stanoviska Výboru Leonardo. Poté Komise vyzve 
předkladatele úspěšných předběžných návrhů k předložení konečného návrhu (Fáze 
2). Ve Fázi 2 Komise odpovídá za vyhodnocení konečných projektů a sdělení 
výsledků Výboru Leonardo, který požádá o jeho názor. Poté, co obdrží stanovisko 
Výboru, vypracuje konečný seznam úspěšných návrhů. 
 
Původní program Leonardo, zahájený v roce 1995, byl sám o sobě směsicí řady 
programů, které existovaly předtím. To spolu s komplexností zapojení klíčových 
“sponzorských” aktérů (Rada ministrů, Evropský parlament a EK) činilo proces 
předložení úspěšného návrhu složitějším, zejména pro organizace nové ve světě 
evropských projektů a jejich financování. I když byly učiněny snahy zjednodušit 
proces žádostí pro Leonardo II, je nutné se seznámit do hloubky s požadavky 
uvedenými v jednotlivých průvodcích pro předkladatele. 
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Odbory a program Leonardo da Vinci II  

 
Program Leonardo II je pro odbory důležitý, protože jeho role při prosazování 
sociálního dialogu75 je zcela jasně uznána. To dává možnost pracovat na budování 
sociálního dialogu v rámci odborného vzdělávání a přípravy na všech úrovních 
průmyslu a veřejného sektoru. 
 
Každá Výzva k předkládání návrhů projektů je doprovázena řadou specifických 
témat, pro která EK zejména hledá projektové návrhy. Odbory by je měly pozorně 
sledovat, aby identifikovaly specifické možnosti dalšího rozvoje sociálního dialogu a 
aktivit odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Paralelně s tím také EOK navrhuje prioritní témata pro každou výzvu, aby tak 
stimulovala odborové iniciativy ve specifických doménách odborného vzdělávání a 
přípravy. 
 
Jak jsme již uvedli v Kapitole 9, EOK zasazuje odborné vzdělávání do kontextu 
změn na pracovním trhu, rostoucí nezaměstnanosti dotýkající se jak dospělých tak 
mladých lidí, zavádění nových technologií a nových forem organizace práce a širšího 
rozvoje informační společnosti. V rozvíjení odborové strategie týkající se odborného 
vzdělávání EOK argumentuje, že je důležité zaměřit se na: 
 
• podporu politiky celoživotního vzdělávání, která může přispívat ke zvýšení 

zaměstnanosti  
• rozvoj evropského sociálního dialogu na poli odborného vzdělávání a přípravy  
• zvýšení kapacity evropského odborového hnutí k tomu, aby mohlo zaujmout 

spíše proaktivní než reaktivní přístup, když čelí návrhům Komise v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy  

 
Další informace naleznete na: 
 
• Domovské stránce EK pro program Leonardo  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonar
do_en.html 

• Kompendiu předchozích projektů Leonardo vydaném Evropskou komisí: 
(Databáze projektů  1995-1999)  

       http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 
• ETUCO Informační knihovna EU 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cm  
• ETUCO Trainers’ Digest No. 66 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
 
Kancelář technické pomoci zaměřená na programy Socrates, Leonardo a Youth, 
která asistuje GŘ Vzdělání a kultura:   
 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Fax : +32.2.2330150 
Email: leonardo@socloyouth.be 
 
 
                                       
75 Viz Kapitola 9 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Nové vzdělávací programy 2007-2013 
 
Po mnoha intenzivních konzultacích přijala EK ambiciozní návrh na novou generaci 
programů pro vzdělávání a odbornou přípravu na období 2007-2013. Tyto nahradí 
současné programy Leonardo, Socrates, Tempus, které končí v roce 2006. 
 
Přestože k definitivnímu schválení nových programů nedojde do konce roku 2005, 
plány Komise jsou již v tuto chvíli známé.  Po období konzultací (do kterého byli 
zapojeni i sociální partneři) mezi listopadem 2002 a únorem 2003, zveřejnila Komise 
Komuniké, Nové generace programů Společenství pro vzdělávání a odbornou 
přípravu po roce 2006, ve kterém naznačila obsah dvou velkých nových programů: 
 
• Integrovaný akční program v oblasti celoživotního vzdělávání, zaměřené 

na mobilitu a spolupráci mezi EU, EEA/EFTA a kandidátskými zeměmi, který bude 
zahrnovat existující programy Socrates a Leonardo da Vinci  

• Program Tempus Plus, pro sousední krajiny EU a pro existující země Tempus, 
který bude zaměřen na spolupráci a rozvoj vyššího vzdělávání, odborného 
vzdělávání, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých.  

 
Pro Komisi jsou tyto návrhy odpovědí na čtyři klíčové faktory: 
 
• Změny v celé EU, kde se systémy vzdělávání a odborné přípravy stále více 

integrují do kontextu celoživotního vzdělávání  
• Rostoucí povědomí mezi členskými státy o důležitosti umístění vzdělávání a 

odborné přípravy do srdce Lisabonské strategie, aby se Evropa mohla do roku 
2010 stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou založenou na znalostech. Je to 
odezva na Boloňský76 (vyšší vzdělávání) a Kodaňský77 (odborné vzdělávání a 
příprava) proces, jejichž cílem je posílit koherenci a kvalitu evropských politik v 
těchto oblastech  

• Potřeba řešit viditelné roztříštění a nedostatek synergie v současných 
programech  

• Potřeba zjednodušit a racionalizovat legislativní nástroje a administrativní 
systémy Společenství.  

 
Integrovaný program bude zahrnovat čtyři specifické odvětvové programy: 
Comenius pro školní vzdělávání; Erasmus pro univerzitní vzdělávání; Leonardo 
pro odbornou přípravu a Grundtvig pro vzdělávání dospělých. 
 
Bude také obsahovat nový příčný program se čtyřmi klíčovými aktivitami, které 
budou zaměřeny na rozvoj politik, jazykového vzdělávání, informačních a 
komunikačních technologií a diseminaci. Kromě toho se program Jean Monnet  
zaměří na posílení rozvoje orgánů a institucí aktivních v oblasti vzdělávání na 
evropské úrovni. 
 
Návrhy vycházejí ze zkušeností z již existujících programů, které jsou shrnuty v 
řadě průběžných hodnotících zpráv uveřejněných ve stejné době78. 
 
                                       
76 http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  
77 http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html  
78 http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html


125 

Tento integrovaný program by měl být flexibilnější a dostupnější. Bude velmi 
decentralizován, 80% financí bude spravováno národními agenturami v 
účastnických zemích.  
 
Komise po uveřejnění sdělení přehodnotila svoji politiku a v červenci 2004 
prezentovala tento návrh jako společného rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady79. Širší rámec vytýčený v tomto oznámení podepírá návrh, který také 
kvantitativně určuje tyto cíle: 
 
• 1 z 20 žáků bude zapojen v programu Comenius v období 2007-2013 
• 3 miliony studentů v rámci programu Erasmus do roku 2011 
• 150 000 umístění v rámci programu Leonardo do roku 2013 
• 25 000 mobilit v rámci programu Gruntvig do roku 2013 
 
Návrh představuje značné rozšíření podpory EU pro vzdělávání a odbornou přípravu, 
s rozpočtem 13 620 milionů euro na sedmileté období, což představuje téměř 
trojnásobek částky vyčleněné na současné programy. Významnou změnou v 
programech je přenos odpovědnosti z dalšího odborné vzdělávání z programu 
Leonardo na Erasmus. 
 
On-line knihovna ETUCO “Informační služba EU” a  bulletin Trainers’ Digest vám 
poskytnou podrobnosti o dalším vývoji návrhů a rozhodovacích procesů, jako i o 
obsahu, prioritách, procedurách a výzvách k předkládání projektů. 
 
• ETUCO Informační knihovna EU 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 
                                       
79 http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf
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Kapitola 13 
 

Strukturální fondy, 
Iniciativy Společenství a Článek 6 

 
 
Jak jsme již uvedli v Kapitole 11, mezi nejdůležitější mechanizmy financování, 
které má Komise k dispozici, patří tzv. Strukturální Fondy, z nichž je pro odbory 
pravděpodobně nejzajímavější Evropský sociální fond. Po celkovém přehledu o 
strukturálních fondech, se tato kapitola zabývá Evropským sociálním fondem, 
programem EQUAL, což je jedna z iniciativ Společenství podporovaná ze sociálního 
fondu, a článkem 6 fondu. 
 

Strukturální fondy 
 
Strukturální fondy jsou zásadními nástroji využívanými EU v partnerství s členskými 
zeměmi, na podporu znevýhodněných oblastí, s cílem snížit sociálně-ekonomické 
rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a mezi jejich jednotlivými teritoriálními 
oblastmi. Jejich cílem je pozvednout ekonomickou a sociální kohezi, která je jednou 
ze základních politických priorit EU. 
 
Jsou to: 
 
• Evropský fond regionálního rozvoje - European Regional Development 

Fund (ERDF), který se využívá na financování produktivních investic, 
infrastruktur a iniciativ určených na podporu místního rozvoje a malých a 
středních podniků 

• Evropský sociální fond - European Social Fund (ESF), který se zaměřuje 
na zaměstnanost a odbornou přípravu, na podporu zručné a adaptabilní 
pracovní síly a na proaktivní politiky v boji proti nezaměstnanosti a při 
prosazování rovných příležitostí 

• Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF), který financuje 
aktivity určené na rozvoj farmaření 

• Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG), který se zaměřuje na rozvoj 
rybolovu a podporu rybářského průmyslu a na transformaci a komercializaci 
příslušných produktů. 

 
Tyto fondy společně přispívají k naplňování tří prioritních cílů definovaných v plánu 
Společenství na období 2000-2006: 
 
Cíl 1: podpora strukturálního rozvoje a modernizace zaostávajících regionů. Toto 
opatření je určeno pro regiony kde HDP (hrubý domácí produkt), vypočítaný na 
základě specifických parametrů, je méně než 75% průměru Společenství jako celku. 
 
Cíl 2: stimuluje ekonomickou a sociální regeneraci v oblastech se strukturálními 
problémy. Toto opatření je určeno pro oblasti stanovené na základě specifických 
parametrů a ve kterých se odehrávají hluboké sociální a ekonomické změny v 
tradičním průmyslu a průmyslových odvětvích služeb. Jedná se o problematické 
městské oblasti, oblasti venkova a útlumové oblasti rybolovu. 
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Cíl 3: prosazuje modernizaci politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a 
zaměstnanosti. Toto opatření pokrývá všechny regiony a oblasti, které nepatří pod 
Cíl 1 a 2, ale je také určeno na zabezpečení politického rámce pro celkové aktivity 
ve spojitosti s lidskými zdroji v jednotlivých zemích. 
 
Cíl 3 je podporován výhradně z ESF; Cíl 1 všemi fondy a Cíl 2 pouze z ERDF, ESF  a 
FIFG. 
 
Každý členský stát pracující ve spolupráci s EK, byl požádán, aby do konce roku 
1999 připravil rámcový dokument (známý jako Rámcová podpora Společenství nebo 
Jednotný programový dokument.) Tento dokument poskytuje všeobecná i specifická 
doporučení pro intervenci v oblasti každého cíle, plánovaná implementační opatření,  
finanční plány a metody spravování a monitorování. 
 
Kromě dokumentu Rámcová podpora Společenství byla každá země, opět v 
konzultaci s Komisí, požádána o druhý dokument, Referenční rámec pro rozvoj 
lidských zdrojů a oživení a zvýšení zaměstnanosti.  Tento stanovuje intervenční 
strategii pro země jako celek v souladu s doporučeními obsaženými v Národních 
akčních plánech pro zaměstnanost (NAP)80 každého členského státu. EU chce, aby  
NAP byly financovány zejména prostřednictvím ESF, a proto musí být intervenční 
doporučení pro Cíl 3 a pro Referenční rámec pro lidské zdroje, které se dají 
realizovat pouze prostřednictvím zdrojů ESF, vázány na národní akční plány. 
 

Financování ze strukturálních fondů 

Celková částka financí EU určená pro tento zdroj na období 2000-2006 dosahuje 
výše 183 564 milionů euro.  Kromě toho existují ještě částky vyčleněné na národní 
spolufinancování. Každá země musí přispět finančně nejméně do výše 25% pro 
oblasti zahrnuté pod Cílem 1, a 55% pro oblasti zahrnuté pod Cílem 3. 
 

Evropský sociální fond 
 
Vzhledem na charakter ESF, který klade důraz na zaměstnanost a odbornou 
přípravu, stojí za to podívat se detailněji na úkoly, které tomuto fondu stanovila 
nařízení Společenství na období 2000-200681. Je třeba znovu zdůraznit, že tyto 
úkoly musí být plněny v rámci národních akčních plánů každé země: 
 
• Rozvoj a podpora aktivní politiky pracovního trhu v boji a ochraně před 

nezaměstnaností, na ochranu žen a mužů před dlouhodobou nezaměstnaností, 
na ulehčení reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a podpora a 
profesní integrace mladých lidí a osob vracejících se na pracovní trh po delším 
období  

• Podpora rovných příležitostí v přístupu na pracovní trh pro všechny, zejména 
těch, kteří jsou vystaveni sociálnímu vyloučení 

• Podpora a zlepšení: 
o odborné přípravy 
o vzdělávání 
o poradenství  

jako součást politiky celoživotního vzdělávání, aby se: 
                                       
80 Viz sekce o Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost v kapitole 8 
81 Viz http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf
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o usnadnil a zlepšil přístup na pracovní trh  
o zlepšila zachovala zaměstnatelnost a 
o podpořila mobilita pracovních míst 

• Podpora zručné, odborně připravené a adaptabilní pracovní síly, inovace a 
adaptabilita v organizaci práce, rozvoj podnikání a podmínek usnadňujících 
vytváření pracovních míst, zvyšování dovedností a oživení lidského potenciálu 
ve výzkumu, vědě a technologii 

• Specifická opatření na zlepšení přístupu žen a jejich účasti na trhu 
práce, včetně jejich profesního rozvoje, jejich přístupu k novým 
pracovním příležitostem a rozběhnutí podnikání, a snižování vertikální i 
horizontální segregace na pracovním trhu na základě pohlaví.  

 
Tato řada nařízení vyzdvihuje tři hlavní funkce ESF, které se prolínají všemi pěti 
oblastmi uvedenými výše. První hovoří o podpoře místních iniciativ 
zaměstnanosti, včetně územních paktů zaměstnanosti. Druhá hovoří o 
návrzích programů a projektů vytvořených k využití nového potenciálu pracovních 
míst v informační společnosti. Třetí se týká rovnosti mezi muži a ženami ve 
smyslu implementace politiky rovných příležitostí. 
 
Během roku 2004 každý členský stát analyzoval spolu s Komisí výsledky, kterých 
bylo dosaženo a přehodnotil existující zdroje a cíle ve světle měnícího se  
evropského kontextu. Státy, které vstoupily do EU 1.května 2004 a již využívaly 
intervence Strukturálních fondů k tomu, aby sladily své ekonomické a sociální 
systémy s evropskými normami, budou do této aktivity zapojeny od roku 2006. V 
roce 2007 proběhne revize SF, aby tak byl plně zohledněn vstup nových zemí a aby 
se znovu definovaly zdroje a cíle ve světle výše zmíněného procesu přezkoumání, 
který by měl skončit v roce 2005. 
 

Iniciativy Společenství 
 
Iniciativy Společenství představují další důležitý nástroj pro implementaci evropské 
politiky. Charakterizuje je odlišná forma intervence v porovnání s implementací 
využívání Strukturálních fondů: 
 
• Jsou přesně uzpůsobeny pro dosažení více specifických a méně obecných cílů  
• Musí vytvářet inovativní projekty – jinými slovy projekty, které nejsou jenom 

užitečné a positivní samy o sobě, ale které mohou přinést také nějakou další 
přidanou hodnotu k aktivitám a procedurám, které jsou v současnosti 
schválené  

• Musí být nadnárodní- jinými slovy, musí to být projekty plánované a 
implementované (i když s možností různých úrovní zapojení) partnery z 
různých zemí EU a někdy, příležitostně, i z ostatních zemí. 

• Jsou financovány s mnohem menším rozpočtem než SF, protože jejich cílem 
není přímo přispívat k rozvoji a zaměstnanosti v Evropě. Jejich cílem je spíše 
podpora iniciativ, které, vzhledem ke svému inovativnímu obsahu, mohou 
stimulovat členské země EU a samotnou EU k identifikování politik, které by na 
oplátku mohly podstatně přispět k celkovým cílům EU. 

 
V období 1994-1999 existovalo mnoho iniciativ Společenství.  Dotýkaly se řady 
problémů, včetně: konverze zbrojního průmyslu (Konver Programme); podpory 
zaměstnanosti žen (Now Programme); a pomoci zaměstnancům přizpůsobit se 
transformaci průmyslu (Adapt Programme). 
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Strukturální fondy pro období 2000-2006 zahrnují pouze čtyři iniciativy 
Společenství.  Zavádějí, s malými změnami, řadu aktivit, které se realizovaly již v 
předchozí fázi programování Společenství od roku 1994 do roku 1999.  Jsou to: 
 
• INTERREG, jehož cílem je nadregionální a přeshraniční spolupráce mezi 

sousedními zeměmi, ne nevyhnutně v rámci EU (např. Itálie a Švýcarsko); 
mezi zeměmi oddělenými pouze mořem, obě v Evropě (např. Itálie a 
Španělsko) a v Evropě a Africe (např. Francie a Tunis) 

• URBAN, jehož cílem je přinést nový tlak na ekonomické a sociální oživení 
krizových městských oblastí, s cílem podpořit trvale udržitelný urbanistický 
vývoj  

• LEADER, který řeší otázky rozvoje venkova 
• EQUAL, který prosazuje nadnárodní spolupráci na podporu nové praxe v boji 

proti diskriminaci a nerovnosti ve vztahu na pracovní trh a sociální a 
profesní integraci osob hledajících politický azyl. 

 

Financování Iniciativ Společenství 

Jsou dotovány částkou 10 422 milionů euro ze Strukturálních fondů.  INTERREG a 
URBAN jsou financovány prostřednictvím ERDF, LEADER je dotovaný z EAGGF a 
EQUAL z ESF (2,847 milionů euro). 
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Program EQUAL  
 
EQUAL, jako ukazuje jeho zdroj financování, je určen na pomoc implementaci  
strategie zaměstnanosti Společenství na základě rámcových doporučení a je 
zaměřen na 4 pilíře: 
 
• Zaměstnatelnost 
• Podnikání 
• Adaptabilitu 
• Rovné příležitosti pro muže a ženy 
 
EQUAL ověřuje nové formy řešení diskriminace a nerovnosti, které se objevují u 
těch, kteří pracují a těch, kteří práci hledají, a to prostřednictvím projektů 
plánovaných v rámci nadnárodní spolupráce a implementovaných ve specifických 
místních kontextech. EQUAL řeší také specifické potřeby těch, kteří hledají politický 
azyl ve vztahu k pracovnímu trhu. 
 

Základní informace 

 
EQUAL  je následník dvou předchozích programů Iniciativy Společenství. První z 
nich, ADAPT, se snažil posílit adaptaci pracovníků na změny v průmyslu, hlavně 
prostřednictvím profesní přípravy. Druhý, EMPLOYMENT, podporoval využívání 
lidských zdrojů pro zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím čtyř programů: 
 
• NOW – pro ženy 
• HORIZON - pro fyzicky postižené a znevýhodněné 
• YOUTHSTART - pro mladé do 21 let 
• INTEGRA – pro slabší skupiny na trhu práce 
 
Tyto programy podnítily tisíce projektů v celé Evropě, které byly realizovány 
místními úřady, zaměstnavateli, školicími centry, školami, univerzitami, všemi 
stranami průmyslu a dobrovolnými organizacemi, často ve spolupráci. 
 
Cílem EQUAL je navázat na nejlepší výsledky dosažené v rámci programu ADAPT a 
EMPLOYMENT jejich zasazením do strategičtěji zarámovaného a koordinovaného 
přístupu. EQUAL přivádí dohromady klíčové hráče (včetně místních a národních 
úřadů, nevládních organizací, sociálních partnerů a podnikatelského sektoru, 
zejména malých a středních podniků), aby pracovali v partnerství a sdíleli expertízy 
a zkušenosti. EQUAL je implementován na národní úrovni právě skupinami takových 
aktérů, kteří zakládají Rozvojové partnerství-Development Partnership (DP).  
DP může být založeno buď jako “sektorové” – se zaměřením na konkrétní 
ekonomický sektor nebo na určité téma, problém nebo cílovou skupinu– nebo jako 
“geografické”, které funguje například v určitém městě nebo vesnici nebo v 
oblastech, odkud se za prací dojíždí. Členové DP, kteří pracují podle všeobecného 
rámce vypracovaného na úrovni členských států, definují a schvalují inovativní 
strategii v jejímž rámci se snaží přijít s novými přístupy k řešení problémů 
diskriminace a nerovnosti. Každý DP má nejméně jednoho partnera z jiného 
členského státu (nebo třeba i z nečlenského státu, který je způsobilý pro získání 
finanční podpory z programu PHARE, TACIS, MEDA nebo CARDS) a je také zapojen 
do evropské sítě dalších DP, která se zabývají stejným tématem. Výsledky aktivit DP 
budou vyhodnoceny za účelem jejich začlenění do přípravy budoucí politiky a praxe 
evropské strategie zaměstnanosti. 
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Specifická opatření a spravování programu 

 
V dubnu 2000 EK definovala řadu tematických oblastí - všechny se vážou na čtyři 
pilíře evropské strategie zaměstnanosti – které tvořily prioritní oblasti pro první 
výzvu pro předkládání návrhů projektů v rámci programu EQUAL. Tato témata, 
která byla také potvrzena v druhé výzvě pro předkládání projektů 82, jsou: 
 

Zaměstnatelnost 

 
• Usnadnění vstupu a návratu na trh práce pro ty, kteří mají problémy s integrací 

nebo reintegrací na pracovní trh, který musí být otevřen všem  
• Boj proti rasismu a xenofobii v souvislosti s pracovním trhem  
 

Podnikání 

 
• Otevření procesu vstupu do podnikání všem, a to poskytováním nástrojů 

požadovaných pro zakládání podnikání a pro identifikaci a využívání nových 
možností vytváření pracovních příležitostí v městských a venkovských 
oblastech 

• Posílení sociální ekonomiky (třetí sektor), zejména služeb v zájmu veřejnosti, 
se zaměřením na zlepšení kvality pracovních míst 

 

Adaptabilita 

 
• Podpora celoživotního vzdělávání a všestranných pracovník praktik, které 

povzbuzují nábor těch, kteří trpí diskriminací a nerovností v souvislosti s 
pracovním trhem 

• Podpora adaptability firem a zaměstnanců na strukturální ekonomické změny a 
na využívání informační technologie  a dalších nových technologií 

 

Rovné příležitosti pro ženy a muže 

 
• Sladění rodinného a profesního života, stejně jako reintegrace mužů a žen, 

kteří opustili pracovní trh, a to rozvíjením flexibilnějších a efektivnějších forem 
organizace práce a podpůrných služeb  

• Snižování rozdílů mezi pohlavími a podpora desegregace pracovních míst 
 

Azylanti 

 
Napomáhání integraci azylantů. Aktivity na podporu těch, kteří byli přijati v rámci 
humanitárního přesídlení nebo evakuačního programu, nebo těch, kteří  benefitují  z 
opatření dočasné ochrany, jako i těch, kterým nebyl udělen utečenecký statut, ale 
kteří mají prospěch z jiných forem ochrany (doplňkové nebo vedlejší ochrany), 
protože jejich individuální situace jim brání v návratu do země původu. Mohlo by se 
také jednat o pomoc azylantům, kteří čelí repatriaci, a to poskytnutím vzdělání a 
odborné přípravy, což by jim umožnilo získat dovednosti užitečné v jejich vlasti. 
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Každý členský stát si dělá svoji další  priorizaci v rámci těchto témat a vypracovává  
Iniciativní program Společenství (CIP), kde stanovuje, jak bude implementovat 
EQUAL na národní úrovni ve spolupráci s řadou rozvojových partnerství. Členské 
státy také musí zabezpečit, že z jejich návrhů budou mít užitek především ti, kteří 
jsou diskriminováni (na základě pohlaví, rasy nebo původu, náboženství nebo 
přesvědčení, postižení, věku nebo sexuální orientace) a je s nimi nerovně 
zacházeno. 
 
Na základě těchto CIP schválených Komisí, existují výzvy pro předkládání projektů 
vydané členskými zeměmi: první výzvy byly zveřejněné v roce 2001, druhé v roce 
2004. Každý návrh projektu musí obsahovat sérii koordinovaných aktivit, určených 
na odstranění diskriminace nebo nerovnosti vyvolané na pracovním trhu v dané 
geograficky definované oblasti nebo v dané oblasti podnikání. Ty musí být 
implementovány prostřednictvím DP, do něhož jsou zapojeni nejméně dva odlišné 
typy partnerů (např. veřejná správa, veřejné služby zaměstnanosti, podnikatelský 
sektor, organizace sociálních partnerů, školicí střediska, školy, univerzity a nevládní 
organizace). 
 
Každý návrh bude rozložen do tří hlavních fází: 
 
• První fáze, předpokládaná délka trvání přibližně šest měsíců, je věnována 

ustavení spíše skutečného než čistě formálního partnerství. Financování této 
fáze pokrývá náklady na setkání partnerů – včetně nejméně jednoho z jiné 
země – a umožní definování  detailního pracovního plánu, určení role každého 
z partnerů a stanovení strany, která bude zodpovídat za finanční administrativu 
projektu.  

• Projekty, které v první fázi prokázaly, že jsou skutečně reprezentativní, protože 
berou do úvahy názory každého z partnerů a jsou dostatečně finančně 
transparentní, jsou schváleny a dostávají se do druhé fáze.  Tato se vztahuje 
na implementaci hlavního pracovního programu DP, a běžně pokrývá úvodní 
období 2 -3 let, s možností prodloužení na základě posouzení výsledků. 

• Třetí fáze, která může běžet souběžně s druhou fází, nebo na ni navazuje, 
obsahuje tematické vytváření sítí mezi projekty.  S podporou ze strany Komise 
i národních úřadů odpovědných za program, si rozvojová partnerství (DP) 
vyměňují zkušenosti a rozšiřují příklady dobré praxe a nejlepší výsledky, které 
se potom zavádějí přímo do politických cílů každé jednotlivé země a EU jako 
celku.  

 

Odbory, Strukturální fondy a program EQUAL  

 
Nařízení Společenství dovolují plné zapojení odborů a zaměstnavatelských 
organizací do různých etap implementace strukturálních fondů a programu EQUAL, 
se zvláštním důrazem na přípravu plánů, finančních kriterií, monitorovacích plánů a 
závěrečného hodnocení. Rozhodnutí týkající se jednotlivých projektů zůstávají z 
větší části záležitostí institucionálních  orgánů jako jsou ministerstva, regionální 
úřady atd., které v minulosti ne vždy věnovali patřičnou pozornost projektům se 
zapojením odborů. Nicméně v obecných cílech ve čtyřech pilířích navržených pro 
národní akční plány a pro ESF se neustále hovoří a zaměstnancích a významu 
odborné přípravy jako klíčového faktoru na zlepšení zaměstnatelnosti. Odbory toho 
musí využít. 
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V souvislosti s projekty se nejlepší možnosti objevují v souvislosti s projekty 
zaměřenými na odbornou přípravu a rekvalifikaci pracovníků nebo zaměřenými na 
poskytování podpory při profesní orientaci mladších a nezaměstnaných. Většina z 
nich budou pravděpodobně projekty zaměřené na profesní přípravu, což je oblast, 
ve které ne všechny evropské odborové organizace sehrávají v současné době 
aktivní roli.  
 
Potřeby profesní přípravy musí být interpretovány v co nejširším slova smyslu, aby 
mohly zahrnovat řadu expertíz vhodných pro takové odborové struktury, které se 
zapojují do odborového vzdělávání. Školení odborových funkcionářů, kteří mají za 
úkol sledovat ESF, politiku pracovního trhu, iniciativy na zvýšení zaměstnanosti na 
místní úrovni, imigrační problémy, rovné příležitosti a různé formy nerovností, které 
se objevují na místní úrovni, musí obsahovat klíčové oblasti vzdělávací expertízy: 
 
• v  dřívější analýze vzdělávacích potřeb 
• ve vypracovávání učebních osnov a implementaci vzdělávacích forem 
• ve vypracovávání rámcových doporučení, inovativních materiálů a při pomoci s 

informačními technologiemi. 
 
Zejména pokud jde o program EQUAL, který obsahuje silný nadnárodní prvek,  
musíme co nejlépe využít síť organizací uvnitř EOK a ETUCO, abychom stanovili 
klíčové faktory v každé zemi, na základě kterých je možné určit a definovat úspěšné 
nadnárodní aktivity.  
 
Další informace: 
 
• Webové stránky EK a ESF 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
• Program EQUAL (brožury, příručky, otázky & odpovědi, národní kontakty) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
• ETUCO Knihovna Informační služby EU 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
• ETUCO bulletin Trainer’s Digest č.56 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Článek 6 Evropského sociálního fondu 
 
Článek 6 nařízení o ESF umožňuje financování “inovativních opatření”. Jejich účelem 
je doplnit aktivity realizované v rámci hlavních programů a programu EQUAL. Jsou 
určené na pomoc při vypracování budoucí politiky prozkoumáním nových přístupů k 
obsahu a/nebo organizaci zaměstnanosti, včetně průmyslové adaptace a odborné 
přípravy. Článek 6 umožňuje finanční podporu nadnárodních aktivit, které mohou 
přispět k tomuto záměru, včetně pilotních projektů, studií, výměny zkušeností a 
informačních aktivit. Tato inovační opatření by měla poskytovat přidanou hodnotu 
tím, že umožní experimentování, předvedení nových myšlenek, identifikování 
příkladů dobré praxe a výměny poznatků a zkušeností, které potom mohou zpětně 
působit na fungování  hlavních programů ESF.  
 
Definice “inovace” v Článku 6 je poměrně široká. Stanovuje tři hlavní typy inovací:  
 
• Procesně orientované inovace, které se týkají rozvoje nových metod, 

nástrojů nebo přístupů, stejně jako zlepšování existujících metod  
• Cílově orientované inovace,  které se soustřeďují na formulování nových 

cílů, včetně přístupů pro identifikování nových a slibných kvalifikací a otevření 
nových oblastí zaměstnanosti na trhu práce  

• Obsahově orientované inovace, které se týkají politických a 
institucionálních struktur a vztahují se na rozvoj systémů v souvislosti  s trhem 
práce  

 
Přenos zkušeností – například, z jedné geografické oblasti a/nebo průmyslového 
odvětví na druhý – se také považuje za inovativní. 
 
Rozsah podporovaných aktivit je také značně široký a zahrnuje pilotní projekty 
stejně jako projekty zaměřené na výměnu informací a přenos zkušeností a příkladů 
dobré praxe. Projekty by měli spadat alespoň do jedné z následujících kategorií:  
 
• Průzkum v partnerství: výměna zkušeností, expertíz a příkladů dobré praxe 

jako součásti strukturovaného komparativního nebo normativního procesu  
• Přenos a adaptaci existujících přístupů, nástrojů a příkladů dobré praxe na 

situace v různých geografických oblastech, ekonomických sektorech, podnicích 
atd.  

• Vypracování a pilotování nových modelových přístupů (založených na 
příkladech dobré praxe), které odpovídají aktuálním požadavkům a specifickým 
potřebám v geografické oblasti, ekonomickém sektoru, podniku atd. 

 
 

Témata a prioritní okruhy otázek 

 
Pro období 2004-2006 Komise stanovila, že Článek 6 ESF bude věnován tématu 
“Inovativní přístupy k řízení změn”. V rámci tohoto tématu se specifické návrhy 
aktivit musí zaměřit na jedno z následujících podtémat: 
 
• Řízení demografických změn, s cílem podpořit inovativní iniciativy na 

prosazování aktivního stárnutí a zvýšení míry zaměstnanosti starších 
pracovníků  
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• Řízení restrukturalizace, s cílem podpořit inovativní řešení restrukturalizace 
prostřednictvím zvyšování kapacity pro adaptaci a anticipaci pracovníků, 
podniků a veřejné správy. 

 
Každé z těchto podtémat obsahuje prioritní otázky k řešení.  V případě podtématu  
demografické změny to jsou: 
 
• Anticipace trendů stárnutí a zaměstnanosti ve specifickém kontextu  
• Rozvíjení strategií pro řízení věku a investice do lidských zdrojů  
• Rozvíjení a pilotování alternativních organizací práce na úrovni podniku   
• Rozvíjení a testování nových forem realizace odborné přípravy pro starší 

pracovníky  
• Zvyšování informovanosti o potenciálu starších pracovníků 
• Rozvíjení alternativních strategií a změnu praxe v žádostech o předčasný 

odchod do důchodu jako řešení restrukturalizace podniku. 
 
V rámci podtématu restrukturalizace jsou prioritními otázkami: 
 
• Rozvíjení anticipačních mechanizmů a systémů na teritoriální úrovni  
• Rozvíjení anticipačních mechanizmů a systémů pro lepší řízení restrukturalizace 

ve specifickém kontextu 
• Rozvíjení integrovaných přístupů v konfrontaci s implementací procesů 

restrukturalizace  
• Rozvíjení a pilotování specifických systémů a nástrojů na podporu 

restrukturalizačních procesů v malých a středních podnicích 
• Budování kapacit pro zainteresované aktéry. 
 

Participace 

 
Žadatelé musí být organizace sociálních partnerů fungující na evropské, národní, 
regionální nebo místní úrovni, veřejné a privátní podniky, neziskové organizace, 
vzdělávací a školicí zařízení, jako i veřejné orgány a veřejná správa. Všechny návrhy 
musí být nadnárodní pokud jde o rozsah a musí zapojovat partnerské organizace v 
nejméně dvou členských zemích.  
 
Žadatelé musí pocházet z jednoho z 15 členských států EU. Účast organizací z 
nových členských zemí a přistupujících zemí je limitována na statut “pozorovatele” 
spíše než partnera. Mohou se účastnit například konferencí a výměnných aktivit, 
které jsou organizovány a placeny projektovými partnery v EU 15. Náklady spojené 
s těmito aktivitami v 15 zemích jsou oprávněné náklady.  Ale náklady vzniklé mimo 
EU15 nebo u účastníků mimo EU15 jsou náklady neoprávněné.  
 
Návrh musí předložit jedna žadatelská organizace, která je potom zodpovědná na 
koordinaci a realizaci projektu. Jakou součást projektu musí žadatel uvést také 
detaily o partnerských organizacích a musí předložit závazný dopis od partnerských 
organizací, ve kterém souhlasí splnit specifické úkoly v projektu a zavazují se k 
určitému finančnímu podílu na projektu. 
 

Rozpočet a délka trvání 

 
V období 2004-2006 budou uveřejněny tři výzvy k předkládání projektů. První měla 
uzávěrku v únoru 2004, druhá 26.ledna 2005 a třetí 26. ledna 2006. 
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Každá výzva je dotována částkou maximálně 40 milionů euro. Projekty jsou 
spolufinancovány, žadatel a/nebo partneři přispívají minimálně 25% celkových 
oprávněných nákladů a Komise poskytuje minimálně 300,000 euro a maximálně 3 
miliony euro na projekt.  
 
Okolo 5% z ročního rozpočtu na rok 2005 a 2006 bude věnováno na diseminaci 
opatření. Bude to předmětem samostatné výzvy. Datum naleznete na webové 
stránce ETUCO Informační služba EU. 
 
Předkladatel/partner přispívá do rozpočtu v hotovosti. Definice hotovostního 
příspěvku znamená, že “finanční tok” musí “proběhnout v písemných účtech 
předkladatele,  partnerů nebo třetích stran".  V praxi to znamená, že odměňování 
pracovníků zaměstnaných organizací, která pracuje na projektu, může být  počítáno 
jako hotovostní příspěvek za předpokladu, že čas strávený na projektových 
aktivitách může být zdokumentován, například v podobě pracovního výkazu. 
Zajištění dalších zdrojů (např. místnosti v zařízeních, které vlastní partneři) se 
považuje za příspěvek “v naturáliích” – tedy nepeněžní plnění a není 
akceptovatelný.  Pokud však zdroj vlastní třetí strana a dojde k výměně peněz, 
potom se taková platba považuje za hotovostní příspěvek.  
 
Projekty mohou trvat maximálně 24 měsíců. 
 

Článek 6 a odbory 

 
Článek 6 je důležitým zdroj podpory pro odborové projekty, kterou ETUCO, s 
podporou svých členských organizací a dalších partnerů, již využilo. ETUCO 
předložilo úspěšný projekt v rámci výzvy 2001. Jednalo se o veliký projekt, DIALOG-
ON83, se 16ti partnerskými organizacemi, který se zaměřil na využívání nástrojů 
informační společnosti v kontextu sociálního dialogu. Další návrh na veliký projekt, 
TRACE84, na budování kapacit předvídat a řídit změny v rámci evropských odborů, 
byl předložen v rámci výzvy 2004 a začal se realizovat na konci roku 2004. 
 
Další informace 
 
• Sekce na webové stránce EUROPA věnovaná ESF poskytuje spoustu užitečných 

informací o článku 6, včetně detailů o předchozích projektech: 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-

en.htm 
• Veškerou dokumentaci o výzvě 2004 naleznete v knihovně  ESF: 
 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 
• ETUCO EU Informační servis obsahuje také užitečné informace o článku 6, a to 

jak v sekci Library, tak v sekci Help Desk: 
 http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
                                       
83  http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 
84  http://www.traceproject.org 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
http://www.traceproject.org
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Kapitola 14 
 

Rozpočtové řádky pro rozvoj sociálního dialogu 
 
 
Každý rok obsahuje rozpočet EU řadu finančních dotací určených na podporu 
opatření zaměřených na zlepšování sociálního dialogu. Tyto rozpočtové položky, 
které spravuje GŘ pro zaměstnanost a sociální záležitosti, poskytují neocenitelnou 
pomoc aktivitám organizací sociálních partnerů, včetně odborů. V této kapitola se 
podíváme na tři z nich detailněji: 
 
• Rozpočtová položka 04030301 - Kolektivní pracovní vztahy a sociální dialog 
• Rozpočtová položka 04030302 – Informace a opatření pro odbornou přípravu 

organizací zaměstnanců  
• Rozpočtová položka 04030303 - Informace, konzultace a spoluúčast zástupců 

podniků 
 

04030301 – Kolektivní pracovní vztahy a sociální dialog 
 

Úvod 

 
Tato rozpočtová položka (původně B3-4000) má za cíl financovat zapojení sociálních 
partnerů do evropské strategie zaměstnanosti. Poskytuje granty na podporu 
sociálního dialogu na úrovni průmyslové a odvětvové podle článku 138 a 139 
Smlouvy o Evropském Společenství. Podporuje také aktivity v oblasti kolektivních 
pracovních vztahů, zejména těch, které jsou zaměřeny na rozvíjení expertíz a 
výměnu informací , a to na evropském základě. Jde o opatření mající vztah k Zelené 
knize, Podpora evropského rámce pro společenskou odpovědnost podniku (COM 
2001 366)85, a sdělení EK, Společenská odpovědnost podniku: přínos 
podnikatelského prostředí k trvale udržitelnému rozvoji (COM 2002-347)86 . 
 
Tato rozpočtová položka je implementována prostřednictvím výzvy na předkládání 
projektů ze strany EK, která je uveřejňována v Úředním věstníku obvykle v únoru.  
 

Podporované aktivity 

 
• Přípravné průzkumy, jednání, konference, vyjednávání nebo přípravná setkání 

pro vyjednávání; iniciativy na diseminaci výsledků evropského sociálního 
dialogu  

• Sítě a vzdělávací aktivity 
• Získávání a využívání informací o národních systémech a rozvoji kolektivních 

pracovních vztahů na evropské úrovni; zprávy o kolektivních pracovních 
vztazích; výměna zkušeností, sítě aktérů a/nebo expertů. 

 
                                       
85 http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf  
86 http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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Zájem odborů 

 
EOK a národní odborové organizace jsou velmi aktivní při využívání opatření této 
rozpočtové položky, protože tyto mají přímý vliv na politické priority odborů a jejich 
aktivity. Odbory mohou předkládat návrhy týkající se konzultací, setkání, 
vyjednávání a dalších iniciativ zaměřených na dosažení výše zmíněných priorit.  
 
Další informace:  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Informace o předchozích projektech: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
ed_projects2002.pdf  
 
 

Informace o současných/posledních výzvách 
Poslední výzva měla uzávěrku v září 2004. 
 

Priority 

 
Výzva v roce 2004 identifikovala několik typů akceptovatelných iniciativ a činností, 
seskupených do čtyř podprogramů:  
 
• Podpora evropského sociálního dialogu 
• Podpora finanční spoluúčasti zaměstnanců 
• Zlepšování expertíz v oblasti kolektivních pracovních vztahů 
• Společenská odpovědnost podniku 
 

Délka trvání 

 
12 měsíců 
 

Participace 

 
Komise nevyžaduje minimální počet nadnárodních partnerů, ale návrh musí mít 
evropský kontext. Předkladatelé musí být: 
 
• Organizace sociálních partnerů 
• Organizace napojené na kolektivní pracovní vztahy (např. výzkumná centra, 

univerzity) 
• Veřejné orgány 
• Organizace občanské společnosti aktivní na poli společenské odpovědnosti 

podniku nebo finanční spoluúčasti 
 
Pokud jde o návrhy financované v rámci této položky, předkladatelé mohou být 
národní a regionální členské organizace evropských organizací, ale musí doložit 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
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dopis od jejich evropské organizace, která jejich návrh podporuje. Tato rozpočtová 
položka je otevřená návrhům projektů od organizací z nových členských zemí.  
 

Financování 

 
Hradí se maximálně 80% nákladů. Komise ale může rozhodnout o financování až do 
výše  95%, a to na aktivity týkající se vyjednávání pod prioritou 1 podprogramu. 
Zasedání k vedení sociálního dialogu organizované samotnými sociálními partnery 
mohou být také financovány až ve výši 95%. 
 
Žadatelé musí přispět vlastními zdroji minimálně ve výši 5%-20% z celkových 
nákladů projektu. Musí to být hotovostní příspěvek. Definice hotovostního příspěvku 
je, že “finanční tok” musí “projít písemnými účty předkladatele, partnerů nebo třetí 
strany”. Hotovostním příspěvkem mohou být také osobní náklady. Ale zabezpečení 
ostatních zdrojů (např. v prostorách, které vlastní partner, nebo využívání vybavení, 
které patří partnerské organizaci) se považuje za příspěvek “v naturáliích”, tedy 
plnění nepeněžní a není akceptovatelné.  
 

Žádost 

 
Žádosti musí být zaslány přímo na adresu EK:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 
 
Obvykle jsou za rok uveřejněny tři termíny pro předkládání návrhů, ale velmi 
doporučujeme zažádat co nejdříve je to možné a vyhnout se tak riziku, že možnosti 
financování z této rozpočtové položky jsou již před posledním uveřejněným 
termínem plně vyčerpány. 
 

Kontakt 

 
Formuláře žádostí, příručky a text výzev k předkládání návrhů projektů: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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04030302 – Opatření na informace a odbornou přípravu 
pro organizace zaměstnanců 
 

Úvod 

 
Tato rozpočtová položka (původně B3-4002) je určená na financování opatření na 
informace a odbornou přípravu pro organizace zaměstnanců, včetně zástupců ze 
žadatelských zemí. Opatření vychází z implementace aktivity Společenství k sociální 
dimenzi vnitřního trhu, včetně otázek rovnosti pohlaví a měnové unie.  
 
Výzva je uveřejňována v Úředním věstníku ES, obvykle každý rok v únoru. 
 

Podporované aktivity 

 
Informační a vzdělávací aktivity. 
 

Zájem odborů 

 
Tato rozpočtová položka byla vždy ‘ad hoc’ rozpočtovou položkou na podporu 
organizacím zaměstnanců. EOK, prostřednictvím ETUCO a členských organizací na 
národní a odvětvové úrovni, je velmi aktivní v projektových aktivitách v rámci této 
položky. Snaží se o zvýšení informovanosti mezi odboráři o evropských otázkách a 
pomáhá  rozvíjet evropskou kulturu v evropském odborovém hnutí. 
 
Další informace: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Informace o předchozích projektech:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2
003_004/projects_en.pdf  
 

Informace o současných/posledních výzvách 
 
Poslední výzva měla uzávěrku v září 2004. 
 

Priority 

 
Prioritami pro Výzvu v roce 2004 byly: 
 
• Sociální dimenze vnitřního trhu 
• Otázky rovnosti pohlaví 
• Měnová unie  
 
Komise obzvláště usiluje o zvýšení úrovně participace žen v aktivitách 
financovaných z této položky.  Přístup ke všem aktivitám musí být garantován také 
postiženým.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2


141 

Délka trvání 

 
12 měsíců 
 

Participace 

 
Předkladatelé musí být organizace sociálních partnerů zastupující zaměstnance na 
evropské, národní, regionální nebo místní úrovni. Komise sice nevyžaduje minimální 
počet nadnárodních partnerů, ale návrh musí mít evropský kontext. Část finančních 
prostředků je určena na podporu opatření, do kterých se zapojují zástupci sociálních 
partnerů v kandidátských zemích,  z nichž většina by měly být ženy.  
 

Financování 

 
Hradí se maximálně 90% nákladů. Předkladatelé musí přispět vlastními zdroji ve 
výši 10% celkových nákladů projektu. Musí to být hotovostní příspěvek. Definice 
hotovostního příspěvku je, že “finanční tok” musí “projít písemnými účty 
předkladatele, partnerů nebo třetí strany”. Hotovostním příspěvkem mohou být také 
osobní náklady. Ale zabezpečení ostatních zdrojů (např. místnosti v prostorách, 
které vlastní partner, nebo využívání vybavení, které patří partnerské organizaci) se 
považuje za příspěvek “v naturáliích”, tedy plnění nepeněžní a není akceptovatelné.  
 

Žádost 

 
Žádost musí být zaslána přímo na EK:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 
 
Obvykle jsou za rok uveřejněny tři termíny pro předkládání návrhů, ale velmi 
doporučujeme zažádat co nejdříve je to možné a vyhnout se tak riziku, že finanční 
prostředky určené pro tuto položku budou vyčerpány již před uveřejněním 
posledního termínu. 
 

Kontakt 

 
Formuláře žádostí, příručky a text výzev k předkládání projektů : 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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04030303 – Informace, konzultace a spoluúčast zástupců 
podniků 
 

Úvod 

 
Tato rozpočtová položka (původně B3-4003) financuje zejména opatření zaměřená 
na posílení nadnárodní spolupráce mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, a 
to pokud jde o informace, konzultace a spoluúčast v podnicích, které fungují ve více 
než jednom členském státě. Prioritní pomoc se poskytuje podnikům, které nespadají 
pod směrnici 94/45/EC a 97/74/EC o zakládání evropských podnikových rad. Tato 
položka může být také využita na financování odborné přípravy zástupců v 
nadnárodních informačních, konzultačních a spoluúčastnických orgánech, zejména 
za účelem zvýšit účast žen a na inovativní opatření týkající se prevence a řešení 
konfliktů v nadnárodních podnicích, zejména takových, které procházejí 
restrukturalizací. Financovány mohou být také aktivity, do kterých jsou zapojeni 
sociální partneři z kandidátských zemí. Všechny aktivity musí umožňovat přístup 
postiženým osobám. 
 
Tato položka je implementována každoročně prostřednictvím výzvy EK k 
předkládání projektů, která je uveřejňována v Úředním věstníku EK obvykle v 
únoru.  
 

Podporované aktivity 

 
• Praxe, výměna informací a zpráv o zkušenostech v oblasti informací, konzultací 

a spoluúčasti v podnicích nebo skupinách podniků  
• Opatření na přípravu zapojení zaměstnanců do evropských společností nebo 

evropské družstevní společnosti  
• Inovativní opatření na šíření práv na informace, konzultace a spoluúčast, 

předvídání změn a prevenci a řešení  sporů, zejména v souvislosti s 
restrukturalizací, sloučením, převzetím a přemístěním podniku.  

Zájem odborů 

 
Tato rozpočtová položka je pro odbory velmi důležitá, hlavně proto, že se věnuje 
problematickým politickým otázkám slučování, restrukturalizace, přemisťování a 
informacím a konzultacím v nadnárodních orgánech. Od jejího vytvoření je velmi 
využívána odbory na podnikové, národní a nadnárodní úrovni.  
 
Další informace: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 
Detaily o předchozích projektech: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf  
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf
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Informace o současných/posledních výzvách 
 
Poslední výzva měla uzávěrku v září 2004. 
 

Priority 

 
Prioritami pro výzvu v roce 2004 byly: 
 
• Výměna informací a zkušeností s cílem připravit zaměstnance na informace, 

konzultace a jejich spoluúčast v evropské společnosti a evropské družstevní 
společnosti  

• Spolupráce mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na zabezpečení 
korektních informací a konzultačních procesů zaměstnanců na a mezi všemi 
úrovněmi (národní i evropskou) v podniku nebo skupině podniků 

• Opatření zaměřená na prosazování rovných příležitostí a lepší rovnováhy mezi 
muži a ženami v kontextu nadnárodního reprezentačního fora  

• Posílení nadnárodní spolupráce v oblasti informací, konzultací mezi zástupci 
zaměstnanců, mezi zaměstnavateli a mezi zástupci zaměstnanců a 
zaměstnavatelů v podnicích fungujících ve více než jednom členském státě a v 
zemích předkladatelů  

• Inovativní opatření týkající se řízení procesu informací, konzultací a spoluúčasti 
(včetně finanční spoluúčasti), očekávání změn a prevence a řešení sporů v 
rámci nadnárodních společností v kontextu rozvojových strategií a strategie 
konkurenceschopnosti různých sektorů aktivit a restrukturalizace, sloučení, 
převzetí a  přemístění podniku  

• Opatření zaměřená na podporu a rozvíjení dohod o společenské zodpovědnosti 
podniků mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů v nadnárodních 
společnostech  

• Pomoc při zakládání informačních a konzultačních orgánů a přijímání dobré 
praxe v podnicích a skupinách podniků na úrovni Společenství  

• vypracování zpráv o zkušenostech při zakládání evropských podnikových rad,  
fungování  a  účinnosti informačních a konzultačních procesů v nich. 

 

Délka trvání 

 
12 měsíců. 
 

Participace 

 
Projekty musí být předloženy: 
• zástupci zaměstnanců (regionální, národní, evropské, odvětvové nebo 

víceodvětvové odborové organizace) 
• zaměstnavateli nebo jejich zástupci  
  
Předkladatelů z nových členských zemí mohou žádat od 1. ledna 2004. Zvláště 
vítána jsou společná opatření zaměstnanců/zaměstnavatelů. Komise sice 
nevyžaduje minimální počet nadnárodních partnerů, ale projekt musí mít evropský 
kontext.  
 
Do projektu by měli být zapojeni zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, včetně 
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• členů nebo budoucích členů podnikových rad nebo podobných orgánů  
• funkcionářů zaměstnaneckých organizací/ zástupců odborů 
• vedení podniků nebo skupin podniků nebo členů zaměstnavatelských asociací  
• expertů nominovaných výše uvedenými sociálními partnery 
 

Financování 

 
Grant nepokrývá celkové náklady projektu. Minimální částka spolufinancování 
požadovaná od předkladatele je 20%. Musí to být hotovostní příspěvek. Definice 
hotovostního příspěvku je, že “finanční tok” musí “projít písemnými účty 
předkladatele, partnerů nebo třetí strany”. Hotovostním příspěvkem mohou být také 
osobní náklady. Ale zabezpečení ostatních zdrojů (např. místnosti v prostorách, 
které vlastní partner, nebo využívání vybavení, které patří partnerské organizaci) se 
považuje za příspěvek “v naturáliích”, tedy plnění nepeněžní a není akceptovatelné.  
 

Žádost  

 
Žádosti musí být zaslány přímo na adresu EK:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels 
E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 
 
Obvykle jsou za rok uveřejněny tři termíny pro předkládání návrhů, ale velmi 
doporučujeme zažádat co nejdříve je to možné a vyhnout se tak riziku, že finanční 
prostředky určené pro tuto položku budou vyčerpány ještě před uveřejněním 
posledního termínu.  
 

Kontakty 

 
Formuláře žádostí, příručky a texty výzvy pro předkládání projektů:  
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 

Podpora a odborná příprava 

 
Ad hoc Agentura pro sociální rozvoj - Social Development Agency (SDA) s více 
jazyčným personálem pomáhá předkladatelům z řad afilací EOK a evropských 
odvětvových federací s vypracováním jejich projektového návrhu v rámci 
rozpočtové položky Sociální dialog, a také při hledání partnerů a vypracovávání 
finančních zpráv. SDA se nachází na této adrese:  
 
Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
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Od roku 2002 organizuje ETUCO každý rok, ve spolupráci s SDA, seminář o 
rozpočtových položkách k sociálnímu dialogu, jehož cílem je zlepšit kvalitu návrhů 
odborových projektů, jejich implementaci a prezentaci závěrečných zpráv. Semináře 
se obvykle konají v Bruselu a v termínu uveřejnění výzvy EK.  
 
Více informací: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
nebo napište kontaktní osobě na ETUCO - Silvana Pennella (spennell@etuc.org). 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Kapitola 15 
 

Program na podporu aktivního evropského 
občanství 

 
 

Úvod 
 
Akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství přijala 
Evropská rada v lednu 2004 a byl uveřejněn v Úředním věstníku č. OJ L 30, 
04.2.2004. Program probíhá od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006. 
 
Cílem programu je posílení dialogu mezi EU a jejími občany, za účelem povzbuzovat 
vytvoření aktivního a participujícího evropského občanství.  
 
Program podporuje tři hlavní typy aktivit nebo činností:  
 
• Stálé pracovní programy probíhající v orgánech, které se snaží plnit cíl 

celkového evropského zájmu o aktivní občanství  
• Stálé pracovní programy orgánů (‘think tanks’, multiplikátorské sítě), které 

naplňují cíl celkového evropského zájmu v oblasti aktivního evropského 
občanství nebo cíl formující politiky EU v této  

• Aktivity v oblasti aktivního evropského občanství, realizované zejména 
nevládními organizacemi, asociacemi a federacemi evropského zájmu nebo 
celoodvětvovými odborovými organizacemi. Aktivity na podporu twinningu 
měst, které iniciují obecní úřady, místní a regionální úřady a orgány, orgány 
nebo organizace místní a regionální  správy. 

 

Podporované aktivity 

 
Konference, semináře, workshopy, sítě, výměna zkušeností a dobré praxe, 
vzdělávací aktivity a strategie a diseminační aktivity 
 

Zájem odborů 

 
V rámci aktivit podporovaných v roce 2004 je jedna specifická výzva pro 
předkládání projektů, otevřená celoodvětvovým odborovým organizacím, které se 
účastní evropského sociálního dialogu.  
 
Detaily o předchozích financovaných odborových projektech: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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Informace o současných/posledních výzvách 
 
Dvě výzvy byly uveřejněny v roce 2004, s uzávěrkou v listopadu a prosinci 2004: 
 
• Podpora nevládních organizací a asociací a federací evropského zájmu  
• Podpora celoodvětvových odborových organizací, které se účastní evropského 

sociálního dialogu  
 
Následující informace se týkají zejména druhé výzvy.  
 

Priority 

 
Cíle výzvy v roce 2004 byly: 
 
• Podpora a diseminace hodnot a cílů EU 
• Přivést občany blíže k EU a jejím institucím a povzbudit je, aby se častěji 

zapojovali do kontaktu s nimi   
• Zaangažovat občany více do úvah a diskuzí o budování EU  
• Stimulovat iniciativy prostřednictvím orgánů, které se angažují v prosazování 

aktivního a participujícího občanství 
 
Návrhy odborových projektů se musí vztahovat na jednu nebo více z následujících 
tematických oblastí, s cílem povzbudit úvahy a diskuze o budování EU a/nebo 
podpořit a šířit její hodnoty a cíle:  
 
• Dopad navrhované nové Ústavní smlouvy 
• Informování spotřebitelů, občanů a hlavních aktérů, včetně členů odborů o 

Lisabonské strategii a příkladech dobré praxe mezi členskými zeměmi  
• Vypracovávání odborových vzdělávacích a školicích nástrojů na podporu 

aktivního evropského občanství (např. vzdělávací materiály, školicí moduly, 
strategie na rozvíjení učebních osnov) 

• Evropské hodnoty a cíle a jejich vztah k veřejným službám  
 

Délka trvání 

 
Maximální délka trvání projektu je 12 měsíců. Projekty předložené na základě výzvy 
v roce 2004 musí začít až po 1. dubnu 2005 a skončit do 31. března 2006. V 
každém případě musí všechny projekty začít svoje aktivity před 1.listopadem 2005. 
 

Participace 

 
Výzva je otevřená pro celoodvětvové odborové organizace, které jsou zapojeny do 
evropského sociálního dialogu jak na národní úrovni, tak na úrovni EU, v jedné z 
následujících zemí: 
 
• 25 členských států 
• Země EFTA/EEA  
• Rumunsko a Bulharsko 
• Turecko 
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Financování 

 
Návrhy musí mít vyrovnaný rozpočet a mohou žádat o příspěvek mezi €20,000 a 
€150,000, výše tohoto příspěvku však nesmí přesáhnout 60% celkových 
oprávněných nákladů dané aktivity. 
 

Žádost 

 
Žádosti musí být předloženy přímo EK a to buď: 
 
Ve formě doporučeného dopisu zaslaného na adresu: 
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector "Partnerships with Civil Society" 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
Nebo osobním doručením, případně kurýrní službou, na centrální poštovní službu EK 
(Rue de Genève 1, B-1140 Evère). 
 

Kontakty 

 
Text výzvy a přílohy: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.
htm. 
 
Za implementaci a řízení výzev DG EAC/69/04 je odpovědný odbor “Partnerství s 
občanskou společností” v rámci GŘ Vzdělání a kultura.  
 
Další informace můžete získat na adrese: 
European Commission  
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnerships with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en
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Kapitola 16 
 

Program Společenství pro rovnost pohlaví 
 (2001-2005) 

 

Úvod 
 
EU má dlouhodobý závazek podporovat rovnost pohlaví, která je zakotvená ve 
smlouvě od roku 1957. Právní rámec Společenství zabezpečuje, že ženy a muži jsou 
si před zákonem rovni. Podpora rovnosti pohlaví je důležitým faktorem ve vnějších 
vztazích EU a jejích politikách rozvíjení rozvojové spolupráce, zejména podpora a 
ochrana práv žen jako integrální součásti politiky lidských práv EU v třetích zemích. 
Kromě toho je legislativa o rovném zacházení pevně zabudovanou integrální částí 
acquis communautaire, kterou musí země ucházející se o členství v EU respektovat.  
 
 

Rámcová strategie rovnosti pohlaví 
 
Rámcová strategie Společenství k rovnosti pohlaví 2001-200587 se vyznačuje 
důležitou změnou v porovnání s předcházejícími aktivitami Společenství v oblasti 
rovnosti příležitostí mužů a žen. Ty byly založeny hlavně na rozdělených aktivitách a 
programech financovaných v rámci různých specifických rozpočtových položek88. 
Nová strategie je zaměřena na koordinaci každé individuální iniciativy a programu v 
rámci jednotného zastřešení, vybudovaného na základě jasných kriterií, 
monitorovacích nástrojích, vytýčených orientačních bodů, s dokazováním a 
vyhodnocením pohlavní dimenze.  Komise také věří, že se tím budou dát výsledky 
lépe monitorovat a šířit.   
 
Strategie se snaží uchopit problémy strukturální nerovnosti integrováním cílů 
rovných příležitostí do všech politik, které mají přímý nebo nepřímý vliv na životy 
žen a mužů. Zájmy, potřeby a touhy žen by se měly brát do úvahy při 
vypracovávání a implementaci, a zároveň by jim měla být věnována stejná 
pozornost jako zájmům mužů. Jde o přístup k pohlaví89, schválený EK v roce 1996 
(Sdělení Komise z 21. února 1996 Začlenění rovnosti příležitostností mužů a žen do 
všech politik a aktivit Společenství COM(96) 67 final), který chce Komise oživit a 
konsolidovat prostřednictvím tohoto návrhu. Souběžně s konceptuálním přístupem k 
problematice pohlaví si přetrvávající nerovnosti vyžadují implementaci specifických 
aktivit ve prospěch žen. Rámcová strategie je založena na tomto  dvoustopém 
přístupu. 
                                       
87 http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
 
89 http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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Program Společenství pro rovnost pohlaví 
 
Aby se rozvíjely horizontální a koordinující aktivity (jako sítě, zvyšování povědomí, 
analytické a hodnotící nástroje, monitorování, předkládání zpráv a hodnocení), 
nutné pro úspěšnou implementaci rámcové strategie, Komise navrhla podpůrný 
program, Program Společenství pro rovnost pohlaví (2001-2005)90. 
 
Program koordinuje, podporuje a financuje implementaci horizontálních 
nadnárodních aktivit na bázi intervencí Rámcové strategie Společenství pro rovnost 
pohlaví. Program doplňuje jiné programy a granty EU, které se také zabývají 
odstraněním nerovnosti a podporují rovnost mezi muži a ženami.  
 

Jeho cíle jsou: 

 
• Podporovat šířit hodnoty a praktiky, které podporují rovnost pohlaví  
• Zlepši chápání problematiky rovnosti pohlaví, včetně přímé a nepřímé 

diskriminace a vícenásobné diskriminace vůči ženám, a to vyhodnocením 
efektivnosti politik a praktik prostřednictvím předběžných analýz, 
monitorováním jejich implementace a hodnocením jejich vlivu 

• Rozvíjení kapacit aktérů podporovat efektivně rovnost pohlaví, především 
prostřednictvím podpory výměny informací a dobré praxe a sítí na úrovni 
Společenství.  

 
Výzva je uveřejňována jednou ročně, obvykle na jaře. Návrhy projektů se posílají 
přímo na EK. 
 
Detaily o předchozích projektech:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Podporované aktivity 

 
• Porovnávání procesů, metod a nástrojů ve vztahu k měnící se roli jednotlivých 

pohlaví a překonávání stereotypů 
• Přenos zkušeností a dobré praxe, výměnné pobyty zaangažovaných pracovníků 
• Společná tvorba produktů, procesů, strategie a metodologie v této oblasti 
• Diseminace výsledků, tvorba materiálů a organizování akcí 
 

Zájem odborů 

 
Rovnost pohlaví je jednou z politických priorit programu, který byl přijat na 
posledním kongresu EOK v Praze v roce 2003. Program pro rovnost pohlaví je široce 
využíván národními odborovými centrálami a EOK na podporu politik k rovnosti 
pohlaví v odborových organizacích, na pracovištích a dalších orgánech91.  
                                       
90  http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
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Informace o současných/posledních výzvách 
 

Priority 

 
Prioritním tématem výzvy v roce  2004 bylo “Podpora změn v roli obou pohlaví a 
překonávání gendrových stereotypů”, v oblastech jako je ekonomika, rovnost účasti 
a zastupování, sociální práva a občanský život. 
 
V předchozích výzvách byly prioritami: 
 
• Rovnováha pohlaví 
• Sladění práce a rodiny 
• Rovnost odměňování 
 

Délka trvání 

 
15 měsíců od podpisu kontraktu. 
 

Participace 

 
Program je otevřen: 
 
• 25 členským zemím 
• 3 zemím EFTA/EEA  
• Kandidátským zemím 
 
Předkladatelem mohou být: 
 
• Nevládní organizace na evropské úrovni 
• Sociální partneři na evropské úrovni. Také sociální partneři na národní úrovni 

mohou předkládat návrhy s nadnárodním rozsahem, ale jejich reprezentativita 
musí být písemně potvrzena sociálním partnerem na evropské úrovni, který 
souhlasí, že bude výsledky projektu rozšiřovat  

• Nadnárodní sítě nebo konsorcia regionálních a místních orgánů (neziskové 
organizace z nejméně  3 nebo více EU, EEA, kandidátských zemí). 

 
Partnery mohou být: 
 
• Národní, regionální, místní úřady; orgány a nevládní organizace podporující 

rovnost pohlaví na úrovni EU a národní úrovni; sociální partneři; univerzity a 
výzkumné instituty, média. 

 
Nadnárodnost znamená mít partnery nejméně ze 3 zemí, buď z 25 členských států 
nebo EEA nebo z Bulharska, Rumunska nebo Turecka. Návrh podává předkladatel, 
který přebírá celkovou zodpovědnost za projekt a který figuruje jako smluvní strana 
pro Komisi. 
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Financování 

 
Finanční příspěvek Společenství nemůže přesáhnout 80% z celkových nákladů na 
dané aktivity. Spolufinancování, a to ve výši 20%, musí být hotovostní. 
 
Maximální grant je ve výši 500,000 euro. Přednost mají projekty s rozpočtem 
vyšším než 250,000 euro. 
 

Žádost 

 
Formuláře žádosti musí být zaslány v tištěné formě v trojím provedení, řádně 
vyplněné a podepsané odpovědnou osobou, přímo na adresu:  
 
European Commission 
DG Employment and Social Affairs 
Equality between women and men 
SPA3 00/07 
B–1049 Brussels 
 
Kromě toho musí být mailem zaslána elektronická verze na tuto adresu: 
 
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 
 

Kontakty 

 
Text výzvy, příručky a formuláře:  
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
3_31/en.pdf 
 
Složení ad hoc výboru pro implementaci programu: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgc
omm.pdf 
 
Tento program nemá žádnou kancelář technické pomoci. Na EOK za problematiku 
rovnosti pohlaví odpovídá Catelene Passchier (cpasschier@etuc.org), ale není k 
dispozici informační servis pro odbory. 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgc
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Kapitola 17 
 

Šestý rámcový program pro  
výzkum a technologický vývoj  

(2002-2006) 
 
 
Tento Šestý rámcový program (RTD), stejně jako jeho předchůdci, je obrovský 
program, který umožňuje širokou škálu vědeckých a technologických výzkumů a 
jejich aplikaci. Představuje důležitou oblast politiky EU, což dokazuje skutečnost, že 
celá kapitola Smlouvy o EU je věnována právě tomuto programu. Rozpočet Šestého 
rámcového programu (dále jen FP6) je 17.5 miliard euro – což představuje téměř 
4% celkového rozpočtu EU (2001) a 4% - 5% celkových výdajů v členských státech.  
 
V době vzniku této příručky začala Komise plánovat Sedmý rámcový program. Na 
konci kapitoly o něm najdete několik předběžných informací. 
 
 

Celkový pohled na FP6 
 
Výzkum a technologický rozvoj je základním faktorem fungování rozvinutých 
společností a představuje hlavní komponent úsilí EU o zvýšení  
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jedním z hlavních cílů FP6 je napomoci 
vytvoření European Research Area – evropského výzkumného prostoru 
(ERA). Existenci tohoto prostoru podporuje skutečnost, že problémům a výzvám 
budoucnosti nelze čelit bez větší integrace evropského výzkumného úsilí a kapacit. 
Proto je jeho cílem zavést koherentní a koncepční přístup na úrovni EU, ze kterého 
se mohou odvíjet opravdové společné strategie, jako předpoklad toho, aby se 
Evropa stala “nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě” 
(Evropský summit v Lisabonu, březen 2000). 
  
Cílem FP6 je: 
 
• Koncentrace evropského úsilí do menšího počtu priorit 
• Snaha o progresivní integraci aktivit všech zainteresovaných účastníků 

pracujících na různých úrovních  
• Podpora výzkumných aktivit, které budou mít trvalý  “strukturální” dopad 
• Podpora aktivit, které posílí celkovou evropskou vědeckou a technologickou 

bázi 
 
FP6 tvoří tři hlavní bloky aktivit seskupených do dvou programů, spolu s třetím 
specifickým programem, EURATOM, zaměřeným na nukleární výzkum, který tvoří 
asi 7% celkového rozpočtu.  Tři hlavní bloky aktivit jsou: 
 
• Zaměření a integrování evropského výzkumu  
• Strukturování evropského výzkumného prostoru (ERA). 
• Posílení základů ERA 
 
První z těchto tří bloků obsahuje 7 prioritních tematických oblastí: 
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• Věda o životě: Genetika a biotechnologie pro zdraví 
• Technologie informační společnosti 
• Nanotechnologie a nanovědy, multifunkční materiály, nové výrobní procesy a 

zařízení  
• Aeronautika a vesmír 
• Kvalita a bezpečnost potravin 
• Trvale udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy  
• Občané a správa v evropské znalostní společnosti  
 
Také v prvním bloku najdeme řadu specifických aktivit pokrývajících  širokou oblast 
výzkumu, včetně výzkumu na podporu politiky EU, nových vyvíjejících se věd a 
technologií (NEST), výzkumné aktivity malých a středních podniků a aktivity 
mezinárodní spolupráce. Druhý a třetí blok je zaměřen na strukturování ERA a 
zejména na posílení jejích základů.  
 
Změny, ke kterým došlo v FP6 vycházely z toho, že výsledky předchozích 
rámcových programů nebyly plně dosaženy. Mnohé z předchozích financovaných 
aktivit byly krátkodobé a skončily, když EU ukončila jejich financování. Také jejich 
dopad je považován za limitovaný - částečně kvůli velikosti a  rozsahu zapojeného 
konsorcia. 
 
 

Nové implementační “nástroje” 
 
O jednotlivých typech projektů a aktivitách v rámci FP6 se hovoří jako o nástrojích. 
Nové nástroje byly zavedené s cílem řešit výše uvedené slabiny. Tyto nové nástroje 
jsou velmi úzce napojeny na koncept  ERA. 
 
Nejvýznamnějšími z těchto nových nástrojů jsou integrované projekty a sítě 
vynikající kvality. Jsou považovány na prostředky mobilizace “rozhodujícího 
potenciálu - critical mass” expertíz a úsilí se záměrem dosáhnout ambicióznějších 
cílů.  
 

Integrované projekty 

 
Za integrované projekty jsou považovány projekty o značné velikosti, určené na 
pomoc při budování “rozhodujícího potenciálu” ve výzkumu založeném na cílech, s 
jasně definovanými vědeckými a technologickými ambicemi a záměry. 
 
Očekává se, že integrované projekty budou usilovat o specifické výsledky relevantní 
buď pro zvýšení podnětu pro evropskou konkurenceschopnost nebo pro řešení 
hlavních  společenských potřeb. Každý projekt by měl obsahovat integrovanou řadu 
aktivit v jednotném rámci řízení. Ty by se měly skládat z koherentní řady 
zakomponovaných částí, často ve formě pod-projektů implementovaných v úzké 
koordinaci. Tyto části, nebo podprojekty se mohou lišit velikostí a strukturou a to 
podle toho, jaké úkoly realizují. Projekty by měli zahrnovat výzkumný prvek a, 
pokud je to vhodné, prvky rozvoje technologií a/nebo předvádění, stejně jako 
vzdělávací prvek. 
 
Integrované projekty budou využívány v prioritních tématech. V určitých případech 
mohou být také využity v dalších výzkumných oblastech podporujících politiky 
Společenství a předvídajících vědecké a technologické potřeby (tzv. osmá priorita). 
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Od těchto projektů se očekává, že budou trvat od tří do pěti let. Nicméně zde není 
stanovena žádná maximální délka, takže delší projekt může bát akceptován, pokud 
je to nutné k realizaci cílů projektu.  
 
I když se “rozhodující potenciál” projekt od projektu liší, rozsah předpokládaných 
aktivit počítá s rozpočtem pohybujícím se od několika až do deseti milionů euro. Je 
to přirozený důsledek požadavku, že projekty musí mít ambiciózní cíle a musí 
mobilizovat všechny aktivity a zdroje potřebné k jejich dosažení. Podle typu 
projektu Komise také očekává výrazně více účastníků než měly projekty FP5 (v 
průměru devět). Komise ale specificky uvedla, že nebude stanovovat spodní hranici 
rozpočtu za předpokladu, že projekt bude moci prokázat ambicióznost a rozhodující 
potenciál. 
  

Sítě vynikající kvality 

 
Jsou zaměřeny na progresivní integraci sítí partnerů, čímž se vytvářejí “virtuální” 
centra vynikající kvality. Chápou se jako nástroj na posílení vynikající kvality 
řešením roztříštěnosti evropského výzkumu. Hlavní výsledky aktivit těchto sítí by 
měly mít trvalý a trvanlivý vliv na strukturování a formování způsobů, jakými je 
průzkum realizován k tématu dané sítě. Proto se od těchto sítí očekávají ambiciózní 
cíle, zejména pokud jde o zabezpečování vedoucího postavení Evropy a vytváření 
světové síly.  
 
Tyto sítě by měly být využívány při implementaci prioritních tematických oblastí 
FP6. V některých případech mohou být také využity pro výzkumné oblasti 
podporující politiky a předvídající vědecké a technologické potřeby (tzv. osmá 
priorita). 
 
Aby se vyhnuly tomu, že se stanou exklusivními kluby, od každé sítě se očekává, že 
bude rozšiřovat vynikající kvalitu i za hranice svého partnerství. Vzdělávání je 
základním prvkem tohoto poslání.  
 
Sítě vynikající kvality by se měli spojovat ve společné programy aktivit. Tyto 
programy by se měly formovat kolem tří oblastí: 
 
• Integrující aktivity (např. sdílení výzkumných nástrojů, platforem, zařízení) 
• Společně realizovaný výzkum 
• Aktivity určené na šíření vynikající kvality (kde nejdůležitějším prvkem bude 

společný program pro vzdělávání  výzkumníků a dalších klíčových pracovníků). 
 
I když EK nestanovila přesnou definici “kritického množství” ve vztahu k sítím 
vynikající kvality, očekává širší sítě zapojující “několik stovek výzkumníků”. 
Připouští, že některé sítě budou více limitované, ale přesto, bez ohledu na svoji 
velikost, musí prokázat svoji ambicióznost a rozhodující potenciál. 
 
Společenství bude podporovat aktivity v délce trvání do 5ti let, které mohou být v 
některých případech rozšířeny až na 7 let. Finanční podpora bude záviset na počtu 
výzkumníků zapojených do sítě (přidělen bude pouze podíl přidružených nákladů)  a 
na pravidelném zhodnocení stupně dosažené integrace odehrávající se v rámci sítě.  
 
Kromě integrovaných projektů a sítí vynikající kvality, využívá FP6 řadu dalších 
nástrojů, z nichž mnohé již znáte z předchozích rámcových programů, včetně: 
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Specificky zaměřené výzkumné projekty 

 
Jsou to projekty, ve kterých je do výzkumu zapojeno více partnerů, převáděcí nebo 
inovativní projekty zaměřené na zvýšení evropské konkurenceschopnosti nebo na 
řešení potřeb společnosti nebo politik Společenství. Tyto projekty, stejně jako 
integrované projekty, jsou využívány pro implementaci tematických priorit, ale jsou 
více limitované pokud jde o rozsah a ambice. Rozpočet se pohybuje mezi několika 
sta tisíci a miliony euro.  
 
 

Koordinační aktivity 
 
Koordinační aktivity mají za cíl podporu sítí a koordinaci výzkumu a inovačních 
aktivit. Zahrnují definice, organizaci a řízení spojených anebo společných iniciativ, 
ale i takové aktivity, jako organizování konferencí, jednání, výměnné pobyty  
pracovníků, výměnu a diseminaci dobré praxe, vytváření společných informačních 
systémů a expertních skupin.  
 
 

Specifické podpůrné aktivity 
 
Jsou především pokračováním doprovodných opatření využívaných v FP5. Jsou 
zaměřeny na podporu implementace rámcového programu a mohou být také 
využívány na pomoc při přípravě budoucích aktivit výzkumné politiky Společenství. 
V rámci prioritních témat budou tyto specifické podpůrné aktivity financovat např. 
konference, semináře, studie a analýzy, pracovní a expertní skupiny, technickou 
podporu a diseminační, informační a komunikační aktivity nebo jejich kombinaci.  
 

Možnosti pro zapojení odborů 
 
Není pravděpodobné, že odbory budou mít nezbytné projektové manažerské 
dovednosti pro koordinaci projektu v FP6. I když v rámci FP4 byly dva projekty 
vedené odbory, tato možnost je mnohem menší v FP5 a FP6, kde se klade stále 
větší důraz na rozsáhlejší a ambicióznější projekty. Je to velká škoda, zejména 
vzhledem na veřejné finance, které jsou k dispozici, protože nejenom odbory, ale 
také malé privátní nebo veřejné organizace, budou mít problém se zapojit, a to I 
přesto, že malé a střední podniky mají podporu, aby se zapojily do aktivit FP6.  
 
Zatímco na straně jedné se procedury řízení projektu zjednodušily, pokud jde o 
kontraktační vztah s EK, větší projekty (více partnerů, více aktivit) zaberou více 
času a úsilí na vnitřní řízení. Jen málo odborových organizací má zkušenosti s 
projektem s více než 3-5 partnery, kde je zapojeno možná celkem 7-10 klíčových 
jednotlivců. Krok směrem k integrovaným projektům a sítím vynikající kvality bude 
znamenat značnou zátěž a riziko, a to i tehdy, pokud by byly podepřeny solidním 
výzkumným návrhem. 
 
Užitečná rada pro odbory, zejména jejich výzkumné instituty,  je pokus stát se 
partnerem v projektu koordinovaném větším podnikem nebo organizací, a tím se 
vyhnout těžké úloze řízení projektu a všem kontraktačním opatřením. To by také 
snížilo potenciálně významné náklady na řízení a koordinaci. 
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Pokud jde o projektové aktivity v rámci tohoto projektu, odbory by se mohly zaměřit 
na možnost specificky zaměřených výzkumných projektů, koordinační aktivity a 
specifické podpůrné aktivity. Ale i tyto budou vyžadovat  vysoké kapacity pokud jde 
o dovednosti řízení a koordinaci. A také pokud nedojde k urychlení plateb v rámci 
FP6, dá se předpokládat, že velkou část projektových nákladů by odbory musely 
předfinancovat až do příjmu grantu od Společenství. Zkušenosti z FP5 a předchozích 
rámcových programů nejsou v tomto ohledu příliš povzbuzující. Pouze velmi málo 
odborových organizací participovalo na projektech spolupráce, natož aby 
vystupovaly jako koordinátor projektu.  
 
Mezi klíčové výzkumné priority FP6, které mohou zajímat odbory, zejména pokud 
jde o vzdělávání a odbornou přípravu a sociálně-ekonomické otázky, patří 
následující:   
  

Technologie informační společnosti (IST) 
 

Pracovní program IST má největší rozpočet ze všech 
tematických priorit a chápe se jako přímý přínos do realizace 
evropských politik v oblasti znalostní společnosti, tak jako to 
bylo odsouhlaseno Lisabonskou radou v roce  2001 a v e-Europe 
akčním programu. Jednou z IST pod-výzkumných oblastí je 
1.1.2 Applied IST research addressing major societal and 
economic challenges – Aplikovaný IST výzkum pro řešení 
hlavních sociálních a ekonomických výzev – jehož cílem je 
“rozšířit působnost a efektivnost řešení na základě IST 
týkajících se společenských a ekonomických změn, zpřístupnit 
je občanům, podnikatelskému prostředí a organizacím”. 
Zejména výzkum v oblasti “eWork systems - e-pracovních 
systémů” bude zaměřen na tvorbu a inovativní technologie, 
zatímco další podoblast se zaměří na přístup jednotlivce k 
eLearning a jeho realizaci na školách, univerzitách a pracovišti  
jako součásti celoživotního vzdělávání. 

 
Občané a správa ve společnosti založené na znalostech  

 
Tato tematická priorita má dvě skupiny výzkumných podoblastí: 
 
Znalostní společnost a sociální koheze 

 
• Zlepšení vytváření, distribuce a využívání vědomostí a jejich vliv na 

ekonomický a sociální rozvoj 
• Volba a výběr pro rozvíjení znalostní společnosti 
• Nové formy cest směřující ke znalostní společnosti 
 

Občanství, demokracie  a nové formy správy 
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• Důsledky evropské integrace a rozšíření na správu a občany  
• Nastolení oblastí odpovědnosti a nových forem správy  
• Otázky související s řešením konfliktů  a znovunastolení míru 
• Nové formy občanství a kulturní identity 
 
 
Pro každou z těchto podoblastí vyhlásí EK různá témata jako specifické nástroje v 
různých výzvách pro předkládání projektů.  
 
Určitý prostor se tu ukazuje také pro odbory, které se mohou zapojit do projektů 
FP6 týkajících se problematiky zdraví a životního prostředí. Také pro odborové 
organizace zastupující akademické pracovníky ve vyšších vzdělávacích a 
výzkumných institucích může být zajímavé sledovat vývoj týkající se ERA. 
 
Doporučujeme odborům, aby ke každé specifické výzkumné prioritě sledovaly 
výsledky “projeveného zájmu” různých výzkumných orgánů po celé Evropě. To jim 
může poskytnout indikace o typech návrhů. Detaily můžete získat na této adrese: 
http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Pokud se FP6 podaří získat trvalé zapojení velkých podniků z hlavních průmyslových 
odvětví, potom je tu také možnost zapojení pro odbory prostřednictvím diskuzí se 
zaměstnavateli. 
 
Mnoho větších zaměstnavatelů v Evropě má aktivní evropské podnikové rady. I když 
to nebude běžná praxe, není důvod, proč by odboroví zástupci nemohli vznést 
během zasedání těchto rad problematiku výzkumných aktivit a FP6. Mohli by se tak 
dozvědět, zda se zaměstnavatel zapojuje, nebo o tom uvažuje, do FP6 jako součást 
konsorcia. Pokud ano, pak by odbory mohly alespoň sledovat vývoj, když už by se 
nemohly zapojit přímo do některé z projektových aktivit.  
 
Stále existuje právní a politický základ na podporu sociální dimenze “projektu”, 
kterým je Evropská unie. Evropští občané jako zaměstnanci, spotřebitelé, 
znevýhodněné skupiny a jednotlivci by si proto měli nárokovat, a mají na to 
legitimní právo, aby byli aktivně zastoupeni v FP6 a aby se zúčastňovali na jeho 
aktivitách.  
 
I když si odbory nemohou nárokovat, že mluví za všechny evropské občany, jsou 
přesto největší evropskou sítí dobrovolných organizací zastupujících velký počet 
jednotlivců a skupin lidí, kteří čelí těmto výzvám a pracují na jejich překonání, 
pokud se má Evropa stát světově nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 
ekonomikou. Pokud už pro nic jiného, tak zapojení odborů je nutné proto, aby 
zajistily, že požadavky trhu nezatlačí sociální snahy v rámci FP6.  
 
 

Náklady a financování ze strany EU 
 
Na FP6 se vztahuje množství různých nákladových modelů. Pokud si organizace 
nárokují, aby Společenství přispělo na všechny vzniklé náklady, vztahují se na ně 
tato všeobecná opatření:  
 
• 50% na výzkum a technologický rozvoj a na aktivity projektu související s 

inovacemi  
• 35% na demonstrační aktivity 

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm


159 

• 100% na vzdělávací aktivity (včetně personálních nákladů těch, kteří jsou 
školeni) 

• 100% na řízení konsorcia. 
 
Další modely nákladů poskytují maximální příspěvek Společenství do výše 20% 
přímých nákladů vůči nepřímo vzniklým nákladům. 
 
Koordinované aktivity a specifické podpůrné aktivity mohou být dotované až do 
výše 100%. 
 
Jednou z výzev řízení, kterým čelily organizace zapojené do předchozích rámcových 
programů, bylo detailní, často se opakující předkládání finančních zpráv, pokud 
chtěly získat finanční prostředky Společenství. V rámci FP6, byly učiněny kroky na 
redukování těchto prvků a poskytnutí větší autonomity v přidělení zdrojů během 
existence projektu (včetně finančních prostředků Společenství).  
 
Jako součást těchto změn došlo k zavedení nového významného prvku – 
certifikátu nákladů. Každý projektový partner musí předložit osvědčení o 
nákladech od nezávislého externího auditora nebo, v případě veřejného orgánu a 
mezinárodní organizace, od kompetentního veřejného činitele, ve kterém potvrzuje 
celkové oprávněné náklady, které vznikly u tohoto účastníka.  
 

Procedura žádosti a kriteria výběru 
 
Procedury žádostí a specifická výběrová kriteria pro integrované projekty, sítě 
vynikající kvality a další nástroje, jsou velmi podrobné  a můžete se s nimi seznámit 
na webové stránce FP6, a to v návaznosti na jednotlivé výzvy k předkládání 
projektů. Nicméně existují základní kriteria, která jsou společná pro všechny návrhy 
týkající se prioritních tematických oblastí v FP6. 
 
Pro hodnocení návrhů se používají následující všeobecná kriteria, kde pro každý 
specifický nástroj existují ještě další specifická kriteria:  
 
• Relevance vzhledem k cílům programu 
• Potenciální dopad 
• Kvalita integrace 
• Kvalita organizace a řízení 
• Mobilizace zdrojů. 
 

Sedmý rámcový program ( FP7) 
 
V červnu 2004 Komise uveřejnila sdělení – Věda a technologie, klíč k evropské 
budoucnosti – Doporučení pro budoucí politiku EU na podporu výzkumu (COM(2004) 
353 final)92. Komise zde informuje o reakci na FP6: předloženo 28,000 výzkumných 
návrhů, zapojeno 150,000 institucí; vytvořeno 200 hlavních nadnárodních sítí a 
projektů a 55 rozběhnutých programových akční sítí. Zdůrazňuje ale nutnost  ještě 
dalších investic do zvýšení evropských výzkumných úsilí, a to ze současných 2% 
HDP EU na 3%, což je cíl vytýčený Evropskou radou v Barceloně v březnu 2002. 
 
                                       
92 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc
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Kromě uvedení důvodů, proč zvýšit dotace do výzkumu a rozvoje technologií, 
Komise stanovila šest hlavních cílů na období 2007-2013: 
 
• Vytvoření evropských center vysoké kvality prostřednictvím spolupráce mezi 

laboratořemi  
• Rozběhnutí evropských technologických iniciativ 
• Stimulaci kreativity základního výzkumu prostřednictvím soutěže mezi týmy na 

evropské úrovni  
• Zatraktivnění Evropy pro nejlepší výzkumníky  
• Rozvíjení výzkumné infrastruktury evropského zájmu 
• Zlepšení koordinace národních výzkumných programů 
 
Sdělení Komise bylo zaměřeno na otevřené konzultační diskuze, které trvaly do října 
2004. Na základě jejich výsledků Komise předloží své legislativní návrhy na FP7 v 
průběhu roku 2005.  Další vývoj v této oblasti můžete sledovat na: 
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html 
 

Výzvy k předkládání projektů a další informace 
 
Více informací o FP6, včetně detailních pracovních programů pro jednotlivé 
specifické oblasti, naleznete na následujících stránkách Komise: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 
Informace o FP6: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 
 
Pro pracovní program IST jsou plánovány další dvě výzvy. První byla uveřejněna 16. 
listopadu 2004 s uzávěrkou 22.března 2005 a druhá je plánována na květen 2005 s 
uzávěrkou v září 2005. Další výzva v rámci Pracovního programu Občané a správa 
znalostní společnosti bude uveřejněna na konci roku 2004. 
 
Knihovna  ETUCO -  EU Information Service: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Kapitola 18 
 

Podpora pro vnější země 
 
 
V této příručce se většinou kladl důraz na nadnárodní spolupráci mezi organizacemi 
v současných členských státech EU. Důležité je ale také zvážit možnosti širšího 
geografického rozsahu.  
 
Tato kapitola podrobně popisuje čtyři programy poskytující vnější pomoc a podporu 
rozvojovým aktivitám, které by mohly zajímat odbory.  
 
• Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva  
• Program CARDS (Pomoc Společenství pro rekonstrukci, rozvoj a stabilizaci)  
• Euro-Středomořské partnerství a program MEDA  
• Aktivity na zvýšení veřejného povědomí o rozvojových otázkách  
 
Všechny tyto programy spadají pod zodpovědnost Úřadu Komise pro evropskou 
spolupráci pomoci ( EuropeAid Cooperation Office). 
 
 

Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva  
 

Úvod 

 
Principy svobody, demokracie, dodržování lidských práv a právních norem tvoří 
základní kameny EU, tak jak je to zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv,  
doplněné řadou dalších deklarací a úmluv, které společně tvoří důležitý zdroj 
inspirace pro EU, pokud jde o definování jejích priorit.  
 
V roce 1994 vytvořil Evropský parlament novou rozpočtovou položku nazvanou 
“Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva” (EIDHR), která seskupuje 
všechny existující rozpočtové položky věnované prosazování lidských práv. 
Amsterdamská smlouva v roce 1999 udělala další významný krok vpřed. Článek  6 
této smlouvy stanovuje 
 

“Evropská unie je založena na principech svobody, demokracie, dodržování 
lidských práv, základních svobod a právních norem, což jsou principy společné 
všem členským státům”. 

 
Tento článek je právním základem pro všechna lidská práva a demokratizační 
aktivity v rámci různých rozpočtových položek, které nyní Evropská komise sloučila, 
aby se usnadnila celková koherence aktivit v této oblasti.   
 
V roce 2004 činila celková suma vyčleněná pro EIDHR €125,000,000 a byla 
realizována prostřednictvím následujících rozpočtových kapitol:  
 
• 19.04.03: Rozvoj a konsolidace demokracie a právních norem – dodržování 

lidských práv a základních svobod  
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• 19.04.04: Podpora aktivitám mezinárodních trestních tribunálů a 
Mezinárodního trestního soudu. 

 

Podporované aktivity 

 
Programy se liší podle toho, zda jsou zaměřeny na podporu globálních, regionálních 
projektů nebo na jednotlivé země: 
 
• Globální projekty: sledují tematický přístup 
• Regionální a na zemi zaměřené projekty jsou založené na příslušných 

regionálních prioritách (např. kampaně proti mučení, regionální programy 
vzdělávání a o lidských právech) nebo na specifických prioritách dané země. 

 
Strategie EIDHR jsou implementovány třemi zásadními způsoby: 
 
• Projekty identifikované prostřednictvím výzvy k předkládání projektů, 

realizované aktéry občanské společnosti, nevládními organizacemi a místními 
činiteli (ale s vyloučením oficiálních státních, národních a mezinárodních 
vládních organizací a institucí)  

• Mikro-projekty jsou malé projekty do €100,000, které jsou spravovány  
přímo delegacemi Evropské komise  v daných zemích. Jsou určeny na podporu 
aktivity menšího rozsahu v oblasti lidských práv a demokratizačních snah 
realizovaných základními nevládními organizacemi. 

• Cílené projekty jsou stanovovány Evropskou komisí pro sledování 
specifických cílů, které nemohou být zabezpečeny prostřednictvím výzev pro 
předkládání projektů nebo mikro-projekty. Obvykle jsou realizovány 
mezinárodními a regionálními organizacemi.  

 

Těmito prostředky EIDHR podporuje celou řadu aktivit. Každý 
rok EuropeAid, GŘ odpovědné za tyto programy, schvaluje 
pracovní program s nejnovějšími prioritami a požadavky na 
aktivity, struktury řízení a přidělení zdrojů každé prioritě.  
Případní uchazeči o financování projektu si musí pozorně 
přečíst tento pracovní program, aby zjistili, jaké aktivity budou 
v danou dobu podporovány.  

Zájem odborů 

 
Oblasti lidských práv, demokratizace a boje proti rasismu a xenofobii jsou tradičně 
středem zájmu odborů a ty již na tato  témata úspěšně předložily řadu projektů.  
 
Například ETUCO koordinovalo projekt financovaný bývalým programem PHARE  a 
demokracie (jedna z bývalých aktivit EIDHR), nazvaný „Rozvíjení odborových 
vzdělávacích sítí ve střední a východní Evropě”, jehož snahou byla spolupráce v 
oblasti odborového vzdělávání ve střední a východní Evropě. Tento projekt 
vybudoval síť odborových vzdělavačů, která je stále velmi aktivní v odborovém 
vzdělávání a při diseminaci nových vzdělávacích prostředků.  
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Informace o současných/posledních výzvách k předkládání 
projektů 

 

Priority 

 
Ve svém sdělení z roku 2001, Úloha EU při prosazování lidských práv a 
demokratizace v třetích zemích 93, stanovila EK následující priority: 
 
• Posílení demokratizace, dobré správy  a právních norem 
• Zrušení trestu smrti 
• Boj proti týrání, včetně podpory mezinárodních tribunálů  a trestních soudů  
• Boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci vůči národnostním menšinám a 

domorodému obyvatelstvu  
 

Délka trvání 

 
Délka trvání a uveřejnění výzvy k předkládání projektů se liší v závislosti na typu 
projektu/ opatření. 
 

Participace 

 
Příjemci: regionální a mezinárodní organizace, nevládní organizace, národní a místní 
orgány, vyšší vzdělávací instituce se sídlem v EU nebo zemi příjemce.  
 
Cílové země: 
 
• Subsaharská Afrika: Angola, Burundi, DR Kongo, Eritrea, Etiopie, Pobřeží 

slonoviny, Mozambik, Nigerie, Rwanda, Sierra Leone, Súdán, Zimbabwe 
• Středozemí-Střední východ: Alžírsko, Izrael & Západní pobřeží/Gaza, 

Tunisko, Irák 
• Karibik: Haiti 
• Pacifik: Fidži 
• Asie: Kambodža, Čína, Indonésie, Nepál a Pákistán 
• Latinská Amerika: Kolumbie, Guatemala a Mexiko 
• Společenství nezávislých států: Gruzie, Rusko a Ukrajina 
• Jihovýchodní Evropa: Bosna a Hercegovina, Federální republika Jugoslávie 
• Kandidátské země: Turecko 
 

Finanční prostředky 

 
Finanční grant pokrývá pouze určité procento celkových výdajů, výjimku tvoří 
organizace z rozvojových zemí, kde je grant 100%. Průměrně přispívá EU na 
projekty, které prošly přes výzvy k předkládání projektů ve výšce €300,000. 
Maximální částka nemůže překročit €1.5 milionu. Pro mikroprojekty, které spravují 
delegace EU ve třetích zemích, přispívá EK obvykle od €10,000 do €100,000. 
 
                                       
 



164 

Žádosti 

 
Od roku 2004 zavedla Komise dvoustupňovou proceduru: uchazeč předkládá 
předběžný návrh  nebo koncept se stanovením celkového rozpočtu. Pokud je Komisí 
schválen, uchazeč je požádán, aby předložil celkový podrobný návrh. Pro mikro-
projekty je procedura specifikována příslušnou delegací EU. 
 
Novým prvkem v roce 2004 je převedení; EK přesunula řízení 80% projektů z 
Bruselu na delegace EU, aby byly blíže místním organizacím a potřebám žadatelů, a 
aby se tak zlepšila kvalita návrhů a urychlila realizace aktivit.  
 

Kontakty 

 
Výzvy pro předkládání projektů v rámci tohoto programu už nejsou publikovány v 
Úředním věstníku. Nyní se datum uveřejněné na webové stránce EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
povařuje také za datum výzvy. 
 
Veškerá dokumentace, včetně pracovního programu, výzvy, formuláře spolu s řadou 
nejčastěji kladených otázek, najdete na adrese: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 
Program CARDS (Pomoc Společenství pro rekonstrukci, 
rozvoj a stabilizaci) 
 

Úvod 

 
Jednou z klíčových priorit politiky vnějších vztahů EU je podpora stability a míru na 
západním Balkáně. Nový program CARDS, přijatý v prosinci 2000, je pokračováním 
aktivit, které EU již podnikla na podporu a posílení rozvoje občanské společnosti v 
zemích jako Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko (včetně Kosova). Zároveň má však i širší 
cíle, a to podporu účasti těch zemí na procesu stabilizace a přidružení (SAp). Tento 
proces podporuje stabilitu v tomto nesnadném regionu a zároveň usnadňuje těsnější 
sdružování mezi zeměmi tohoto regionu a EU, směrem ke smluvním vztahům s  EU 
pro ty země, které dosáhly dostatečného pokroku v politických a ekonomických 
reformách  a státní správě. 
 
V období 2000-2006, poskytne CARDS €4.6 miliardy na investice, budování institucí 
a další opatření zaměřená na: 
 
• Rekonstrukci, stabilizaci demokracie a návrat utečenců 
• Institucionální a legislativní rozvoj, včetně zesouladění s normami a přístupy 

EU, s cílem podpořit demokracii a právní normy, lidská práva, občanskou 
společnost a media a fungování ekonomiky volného trhu  

• Trvale udržitelný ekonomický a sociální rozvoj, včetně strukturálních reforem 
• Podpora užších vztahů a regionální spolupráce mezi zeměmi, a mezi těmito 

zeměmi, EU  a kandidátskými zeměmi střední Evropy. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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Program CARDS spravuje Úřad “EuropeAid Cooperation”. 
 

Podporované aktivity 

 
Tento program podporuje velkou řadu projektů různé velikosti. Podporovanými 
aktivitami by mohly být: 
 
• vzdělávání personálu, školitelů a příjemců pomoci 
• kurzy managementu 
• přenos know-how 
• studijní a pracovní pobyty 
• tematické semináře, workshopy, konference, diseminační aktivity 
• setkání/kampaně na zvyšování informovanosti obyvatelstva a úřadů 
• publikování manuálů/letáků a nejlepší praxe 
• rozvoj nových služeb 
• opatření na budování lidských a institucionálních kapacit 
• zvyšování spoluúčasti občanů na demokratickém místním dialogu 
• správa 
• povzbuzování účasti etnických a menšinových skupin a žen v demokratickém 

procesu 
 

Zájem odborů 

 
EOK je aktivní při usnadňování a udržování spolupráce mezi místními organizacemi 
a podporuje vazby mezi místními organizacemi a těmi, které jsou založeny v EU, 
aby pomohla se stabilizačním a asociačním procesem. Bližší informace o politice EOK 
pokud jde o vnější vztahy, zejména v oblasti Balkánu, najdete na adrese: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
Relationsen.pdf 
 
V roce 2003 program CARDS uveřejnil dvě výzvy k předkládání projektů, které by 
mohly zajímat odbory:  
 
• Regionální program CARDS pro demokratickou stabilizaci: Program pro rozvoj 

místní občanské společnosti  
• Regionální program CARDS pro demokratickou stabilizaci: Program od sítě k 

síti 
 
Přestože jsou už obě výzvy po uzávěrce, příslušné dokumenty jsou stále k dispozici 
na adrese:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Informace o současných/posledních výzvách k předkládání 
návrhů projektů 

 

Priority 

 
Poslední výzva, která měla uzávěrku v září 2004, se týkala stabilizace demokracie: 
Programu od sítě k síti. Cílem bylo šířit potenciál občanské společnosti v regionu 
podporováním spolupráce mezi organizacemi sítí v regionu CARDS a EU s cílem 
přenést know-how, vybudovat kapacity a založit trvalé struktury. Hlavními prvky 
projektu byl:  
 
• Rozvoj síťových dovedností  
• Rozvíjení organizačních otázek (personál, finance, strategické plánování) 
• Rozvíjení finančních otázek jako zvyšování zdrojů, finanční plánování, 

účetnictví, finanční řízení 
• Rozvoj dovedností obhajování. 
 
Aktivity se musí realizovat v jedné nebo více následujících zemích: Albánie, Bosna a 
Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a 
Srbsko (včetně Kosova). 
 

Délka trvání 

 

Projekt musí trvat nejméně 18 nejdéle 24 měsíců. 

Participace 

 
Žadatel musí: 
 
• být neziskový a právní subjekt 
• být nevládní organizace, asociace občanské společnosti nebo profesní asociace, 

odbory a malé a střední podniky  
• Mít své sídlo v EU nebo v jedné z kandidátských zemí (Bulharsko, Rumunsko a 

Turecko) nebo v jedné ze zemí CARDS  
• nést přímou odpovědnost za přípravu a řízení aktivit . 
 
Partneři musí splnit splňovat stejná kritéria způsobilosti jako žadatelé. Nadnárodní 
partnerství musí být tvořeno nejméně jednou kandidátskou organizací/organizací 
EU, s nejméně jednou organizací země CARDS. Do aktivit mohou být zapojeny i 
další organizace (například zastupitelstva a regionální a místní  struktury 
administrativy), ale nemohou obdržet financování z grantu. Tyto “asociace” nemusí 
splňovat kvalifikační kriteria. 
 

Dostupné finance 

 
Finanční příspěvek ze strany Společenství se pohybuje mezi 50% a80% celkových 
oprávněných nákladů. Vyváženost musí být zabezpečena vlastními zdroji žadatele 
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nebo partnerů nebo ze zdrojů jiných než Evropského společenství. Celková výše 
grantu se pohybuje mezi €100,000 a €200,000. 
 

Žádost 

 
Formuláře žádosti, předkládané v angličtině, musí být zaslány přímo na adresu:  
 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office 
Unit A6 
Office L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgium 
 
Text výzvy, doporučení a formuláře žádosti jsou dostupné na webové stránce 
EuropeAid: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 

Kontakt 

 
Žadatel může zaslat své dotazy nejpozději 21 dnů před uzávěrkou jednotlivé výzvy, 
spolu s uvedením referenčního čísla výzvy na: 
 
Patricka Beckera 
e-mail Patrick.becker@cec.eu.int 
fax: +32.2.2994701 
 
Řada dotazů a odpovědí je publikována na webové stránce: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
Pro tento program neexistuje kancelář technické pomoci a neexistuje ani informační 
servis pro odbory. Zástupce EOK odpovědný za problematiku Balkánu je Tom 
Jenkins (tjenkins@etuc.org).  
 
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Euro-Středozemní  partnerství a program MEDA  
 

Úvod 

 
EU má dlouhou historii bilaterální obchodní a rozvojové spolupráce se zeměmi 
Středozemí. Konference EU a ministrů zahraničních věcí zemí Středozemí v 
Barceloně v listopadu 1995 odstartovala novou fázi "partnerství" tohoto vztahu, 
která zahrnuje nejen bilaterální, ale také multilaterální nebo regionální spolupráci. 
Deklarace z konference vytyčuje základ tohoto nového EU-středozemního 
partnerství, známého také jako barcelonský proces94. Deklarace stanovuje tři 
hlavní oblasti, ve kterých se bude partnerství odehrávat:  
 
• Politické a bezpečnostní partnerství: vytvoření společného prostoru pro mír a 

stabilitu  
• Ekonomické a finanční partnerství: vytvoření prostoru sdílené prosperity 
• Partnerství v sociálních, kulturních a lidských sférách: rozvoj lidských zdrojů, 

podpora porozumění mezi kulturami a výměny mezi občanskými společnostmi. 
 
Barcelonský proces je implementován prostřednictvím programu MEDA, který 
nabízí technickou a finanční podporu opatřením doprovázejícím reformu 
ekonomických a sociálních struktur u partnerů ze Středozemí. 
 
V rámci programu MEDA/EUROMED uveřejnila EK poprvé v roce 2004 výzvu pro 
předkládání návrhů projektů, nazvanou “Středozemní dialogy 2004-2005”.  Cílem je 
zlepšit informace a prosazovat aktivní dialog mezi občany na obou stranách 
Středozemí, zejména v takových oblastech jako migrace, vzdělání a odborná 
příprava, občanská společnost, správa, odbory, mladí lidé, ženy a kultura. 
 

Podporované aktivity 

 
• Produkce a distribuce dokumentů/zpráv/interview (texty a fotografie) na výše 

uvedená témata  
• Organizace setkání zaměřených na široké publikum (novináři, učitelé a 

školitelé, výzkumníci, vedoucí mládežnických NGOs a aktéři občanské 
společnosti). 

 

Informace o současných/posledních výzvách 

 
Níže uvedené informace se vztahují na výzvu k předkládání návrhů projektů 
ke Středozemním dialogům, která měla uzávěrku v červnu 2004.  
                                       
94 http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
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Priority 

 
• Role odborů v moderní společnosti a při změnách ekonomiky (včetně 

problematiky volného obchodu ve Středozemí)  
• Vzdělání a profesní příprava vzhledem na socio-ekonomické podmínky 

v daných zemích  
• Práva žen, jejich vývoj a odezvy v Evropě  
 

Délka trvání 

 
24 měsíců od podpisu kontraktu.  
 

Participace 

 
Program je otevřen organizacím ze členských zemí EU, Maroka, Alžírska, Tunisu, 
Egypta, Izraele, Jordánska, Sýrie, Libanonu, Turecka a území Palestiny. Předkladatel 
musí být:  
 
• neziskový právní subjekt, nevládní organizace a asociace, university, 

vzdělávací a kulturní orgány  
• se sídlem v EU nebo na území jedné ze zemích účastnících se programu  
• přímo odpovědný za řízení aktivity. 
 
Konsorcium musí tvořit minimálně 4 partneři, 2 ze Středozemí a 2 z EU, včetně 
nových členských zemí. Aktivity se musí vztahovat minimálně na 3 země 
Středozemí; aktivity v Evropě musí zapojit minimálně 5 z 25 členských zemí. 
 

Financování 

 
Rozpočet pro výzvu 2004 je €1,500,000. Finanční příspěvek EK pokrývá od 50% do 
80% celkových oprávněných nákladů. Spolufinancování se musí zabezpečit z 
vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů. Výše udělené dotace se pohybuje mezi 
€350,000 a €750,000.  
 

Žádost 

 
Formulář žádosti musí být odeslán do data uvedeného ve výzvě, a to originál a 5 
kopií, na adresu: 
 
The Delegation of the European Commission in Tunisia 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunis 
Tunisia 
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Kontakty 

 
Text výzvy, příručky a formuláře: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
nebo webová stránka Delegace: www.deltun.cec.eu.int . 
 
Více informací: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/  
 
Žadatelé pro výzvu 2004 mohou poslat své dotazy nejpozději 21 dnů před 
uzávěrkou na adresu delegace EK v Tunisu.  
 
 
Aktivity na zvýšení veřejného povědomí o rozvojových 
otázkách (Rozpočtová položka 21.02.03) 
 

Úvod 

 
Rozpočtová položka 21.02.03 (původně B7-6000) byla vytvořena v roce 1976 na 
podporu evropských projektů nevládních organizací realizovaných v rozvojových 
zemích. V roce 1978 byl experimentálně mandát rozpočtové položky rozšířen na 
aktivity zvyšující evropské veřejné povědomí o rozvojových otázkách. Od roku 1979 
se tyto aktivity staly trvalou součástí rozpočtové položky, s postupně se zvyšujícím 
podílem na spolufinancování rozpočtu na 10%, s částkou ve výši 200 milion euro na 
rok 2004. 
 
Celkové cíle pro tento typ aktivit jsou: 
 
• Zvýšit evropské veřejné povědomí o rozvojových problémech v rozvojových 

zemích a o problémech jejich vztahů s industrializovaným světem   
• Mobilizovat v Evropě veřejnou podporu rozvoje strategií a politik na snížení  

chudoby, stejně jako aktivit, které přinášejí užitek chudším částem populace v 
rozvojových zemích. 

 

Podporované aktivity 

 
• Aktivity sociálního, lidského, environmentálního a hospodářského rozvoje, 

stejně jako podpora institucí a budování kapacit pro struktury místního rozvoje, 
ve prospěch chudých lidí v rozvojových zemích, zejména zranitelných skupin 

• Zvýšení povědomí evropské veřejnosti pokud jde o otázky rozvoje v 
rozvojových zemích  

• Opatření na posílení spolupráce mezi evropskými nevládními organizacemi a 
jejich partnery v rozvojových zemích  

 

Navržená témata 

 
• Role žen v rozvoji  
• Trvale udržitelný rozvoj, občanská společnost a podpora lidských práv a 

demokracie  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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• Práva dětí 
• Ochrana ohrožených kultur 
 
Informace o předešlých financovaných projektech naleznete na této webové 
stránce: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
#Historical%20Background 
 
 
Informace o současných/posledních výzvách  

 

Priority 

 
Priority v roce 2004-5 budou dány aktivitám, které mají jednu nebo více z 
následujících  charakteristik: 
 
• Jejich cílem je zdůraznit vzájemnou závislost zemí EU a zemí rozvojových 
• Usilují o mobilizaci podpory pro vyrovnanější vztahy Sever-Jih 
• Podporují spolupráci mezi nevládními organizacemi 
• Umožní partnerům z rozvojových zemí hrát aktivní roli  
• Zapojují nevládní organizace z nových členských zemí a obsahují aktivity 

usnadňující výměnu zkušeností a vytváření sítí nevládních organizací z patnácti 
členských států a nových členských států. 

 

Délka trvání 

 
Obvykle je délka trvání 24 měsíců, ale ne více než 60 měsíců. Maximální délka 
trvání je stanovena v každé Výzvě pro předkládání návrhů. V průběhu implementace 
žádné rozšíření za tento termín není možné. 
 

Participace 

 
Žadatelé musí být evropské rozvojové nevládní organizace, které pravidelně realizují 
rozvoj a nebo aktivity na zvýšení povědomí o rozvoji, a to již nejméně 3 roky v 
době, kdy žádají. Musí to být autonomní, neziskové, nevládní organizace, vytvořené 
v  členských státech EU. 
 
Aktivity mohou být prezentovány jednotlivou nevládní organizací (dále NGO), nebo 
konsorciem (ad hoc skupina dvou nebo více NGOs vytvořených v jedné nebo více 
členských zemích EU) nebo sítí (skupina NGOs organizovaná na národní nebo 
evropské úrovni, většina jejích členů musí být z evropských zemí). Místní partneři v 
rozvojových zemí mohou být akceptováni pouze za podmínky, že jsou zapojeni do 
aktivity již od fáze navrhování a jejich náklady jsou stejně oprávněné jako náklady 
grantového příjemce. 
 
Každá výzva k předkládání projektů specifikuje přidělení finančních zdrojů podle 
regionu (ACP, Asie, Střední a Jižní Amerika, země Středozemí, Balkán a 
Společenství  nezávislých států). 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
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Dostupné finanční prostředky 

 
Existují dva typy grantů: 
 

a) Spolufinancující projekty 

 
• Žádosti předkládají jednotlivé NGOs: grant EU mezi 50,000 € a 750,000 € 
• Žádosti konsorcií nebo sítí: 250,000 € – 1,500,000 € 
 
Žádný grant nemůže přesáhnout 75% celkových nákladů dané aktivity. Žadatel 
musí přispět nejméně 15% celkových nákladů. Příspěvky v nepeněžní podobě 
nemohou být do projektu zahrnuty. 
 
b) “Grantové bloky” (řada jednotlivých aktivit zahrnutých do jedné žádosti; 
obvykle využívány pro aktivity menšího rozsahu): 
 
• Minimální příspěvek EU pro jednotlivou NGO a pro síť: 250,000 € 
• Maximální příspěvek EU pro jednotlivou NGO: 1,000,000 € 
• Maximální příspěvek EU pro síť: 1,500,000 € 
 
V rámci Grantového bloku může být příspěvek EK na individuální aktivitu mezi 
20,000 € a 150,000 €. Počet individuálních aktivit předložených jednotlivou NGO 
nesmí přesáhnout 12 a počet předložených sítí nesmí přesáhnout 18. Žadatel musí 
přispět nejméně 15% celkových nákladů.  Příspěvky v nepeněžní podobě nemohou 
být do projektu zahrnuty. 
 

Žádosti 

 
Formuláře žádosti jsou zasílány přímo na EK. 
 
Pro oba typy grantů na adresu: 
 
(Osobně nebo kurýrem): 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
Central Mail Service 
Rue de Genève, 1-3-5 
B 1140 Brussels 
 
Poštou: 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 
 

Kontakty 

 
Formuláře žádostí: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
 
Často kladené dotazy: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend
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PŘÍLOHY 
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Příloha 1 
 

Kontrolní seznam etap plánování projektu 
 
 

1. Identifikace potřeb 
 
1.1 Popište potřebu(y), které chcete uspokojit nebo problém(y), které chcete 

vyřešit. 
 

1.2 Popište skupinu, která tuto potřebu má. 
 

1.3 Potřebujete provést detailnější posouzení potřeb, abyste získali přesnější 
analýzy? Pokud ano, uděláte to před projektem, nebo to může být jedna 
z aktivit projektu? 
 

1.4 Jakým způsobem splnění potřeb cílové skupiny přispěje ke splnění potřeb a 
cílů vaší vlastní organizace? 
 

1.5 Můžete očekávat podporu ze strany vaší vlastní organizace v tomto 
projektu? 
 

 

2. Definování cílů 
 
2.1 Definujte cíle projektu s ohledem na specifické potřeby, které jste 

identifikovali. 
 

2.2 Zamyslete se nad tím, jak se tyto cíle vztahují k cílům vaší vlastní 
organizace. 
 

2.3 Ujistěte se, že cíle jsou formulovány co nejkonkrétněji. Dají se měřit? 
Můžete je efektivně využít jako ukazatele, které vám pomohou vyhodnotit 
úspěšnost? 
 

2.4 Pokud je cílem rozšíření škály nějakých existujících aktivit, prodiskutujte 
své představy s lidmi, kteří by měli být zapojeni do projektu. 
 

2.5 Pokud je cílem získání dodatečné expertízy mimo organizaci, projděte svůj 
návrh s potenciálními partnery. 
 

2.6 Pokud je cílem rozvoj nových aktivit, prodiskutujte svůj návrh spolu s těmi, 
kteří jsou zapojeni do organizování aktivit. 
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3. Zvažování proveditelnosti 
 
3.1 Jak velkou část projektu může realizovat vaše organizace? 

 
3.2 Jsou v projektu problémy, se kterými má vaše organizace již určité 

zkušenosti? 
 

3.3 Pokud je problémem nedostatek peněz, budete muset hledat možnosti 
spolufinancování. Tyto možnosti zahrnují:  
 

Evropskou unii/ banky/ národní vlády/ odvětvové organizace/ 
sesterské organizace/ zahraniční organizace/ mezinárodní organizace 
 

Pečlivě zvažte, jaký by mohl být nejlepší zdroj spolufinancování. Uveďte 
důvody. 
 

3.4 Vyžádejte si podrobné informace od každého, o kom si myslíte, že by vám 
se spolufinancováním mohl pomoci. Například: 
 
• průvodce nebo podmínky pro projekty z programů EK prostřednictvím 

národních poradních nebo informačních orgánů či z webových stránek 
• dohody s možnými partnery, kteří by mohli poskytnout vlastní finanční 

příspěvek 
 

3.5 Pokud je problém v lidech, budete se muset poohlédnout po partnerech 
nebo subkontrahentech (poznámka - ne každá spolu-financující strana je 
spokojena s formou vnějšího subdodávání). 
 

3.6 Pečlivě zvažte, kdo by byl vhodný partner v projektu. Jaké dovednosti a 
schopnosti budete potřebovat k tomu, abyste projekt úspěšně ukončili? 
 

3.7 Požádejte potencionální partnery o jejich názory na spolupráci. Rozpracujte 
své představy tak dalece, jak jen to bude možné. Pokud dostanete pozitivní 
odpověď, prodiskutujte, jaké dovednosti partneři mají a zda budou schopni 
se projektu zúčastnit. 
 

3.8 Pokud je problémem materiál a (nebo) vybavení, zvažte, zda je bude 
možné pronajmout během trvání projektu. 
 

3.9 Zvažte, zda vaše organizace sesbírala dostatek základních informací 
k tomu, aby byl projekt zahájen. Pokud tomu tak není, budete potřebovat 
ještě nějaký další průzkum. 
 

3.10 Zvažte, zda má vaše organizace potřebnou infrastrukturu k tomu, aby 
mohla projekt zvládnout. Pokud ne, je možné ji vytvořit? Máte potřebnou 
pravomoc k tomu, abyste to učinili? 
 

3.11 Ověřte si úroveň angažovanosti kolegů ve vaší organizaci a přímo se 
jich zeptejte, zda můžete počítat s jejich praktickou spoluprací. 
Specifikujte, jaký by měl být jejich příspěvek. 
 

3.12 Ověřte si, zda kolegové vně vaší organizace plně chápou, jakým způsobem 
budou zapojeni. Zeptejte se jich na to, jakým způsobem si myslí, že mohou 
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přispět k obsahu projektu. Požádejte je, aby si promysleli potřebnou dobu 
a náklady a také mzdové náklady. 
 

3.13 Vyhodnoťte proveditelnost realizace projektu. Analyzujte hlavní rizika, 
která jsou před vámi a identifikujte způsoby, jak by se mohla tato rizika 
snížit nebo jak se jim dalo  vyhnout. 
 

 

4. Pracovní plán a harmonogram 
 
4.1 Stanovte rozsah projektu. Jaké jsou hranice? Co je a není zahrnuto? 

 
4.2 Co všechno je nutné udělat, aby bylo dosaženo plánovaných výstupů 

projektu? Nepřemýšlejte pouze o hlavní vývojové práci, ale také o dalších 
nepřímých úkolech, jako je řízení, hodnocení, diseminace  a využití. 
 

4.3 Vytvořte si základní schéma rozdělení práce projektu. Začněte tím, že 
rozdělíte projekt do hlavních oblastí práce a vypracujte plán celkové 
struktury. Pak připravte rozpis úkolů. 
 

4.4 Odhadněte dobu potřebnou na každý z úkolů. Vypracujte Ganttův graf a 
harmonogram každé aktivity. Toto revidujte a doplňujte tak dlouho, než 
budete mít kompletní proveditelný harmonogram. 
 

4.5 Jakmile budete mít uspokojivý harmonogram, zapřemýšlejte o možných 
problémech a o tom, jakým způsobem k nim můžete přistoupit. Zabudujte 
sem jistý prvek flexibility. Zvažte své priority ve smyslu doby, nákladů a 
kvality. 
 

4.6 Přidělte zdroje jednotlivým úkolům a vytvořte sadu tabulek s výčtem 
úkolů. 
 

4.7 Ujistěte se, že pozorně a plně komunikujete se všemi partnery o detailech 
harmonogramu, tedy že každý plánování rozumí. 
 

 

5. Organizační příprava 
 
5.1 Stanovte, kdo převezme odpovědnost za rozhodnutí, zda postoupit 

s návrhem nebo ne. 
 

5.2 Kdo a o čem bude rozhodovat v průběhu projektu? O čem bude 
rozhodovat koordinátor projektu a o čem další partneři? 
 

5.3 Je vhodné vytvořit řídící výbor projektu. Můžete také chtít jmenovat 
poradní skupinu projektu, ve které budou dohromady osoby s určitými 
odbornými znalostmi a zkušenostmi. 
 

5.4 Až bude před vámi jmenování lidí do projektového týmu, který bude mít 
specifické úkoly, přesvědčte se, že máte jasný soubor kriterií. 
 

• Jsou schopni dosáhnout požadované kvality produktu? 
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• Mohou pracovat až do konečného termínu? 
• Jsou schopni, pokud nastanou problémy, přijmout výsledky horší, 

než se původně přepokládalo?  
• Jsou schopni zvládat stresová období? 
• Jsou schopni pružně reagovat v nejistých situacích? 
• Umí dobře komunikovat? 
• Jsou schopni pracovat disciplinovaně, aby dosáhli výsledků projektu? 

 
5.5 Jasně stanovte role a odpovědnosti. 
 

6. Otázky rozpočtu 
 
6.1 K tomu, abyste odhadli náklady, je zapotřebí, abyste měli informace o 

normálních mzdových nákladech ve vaší vlastní organizaci a v dalších 
zapojených organizacích. 
 

6.2 Budete také muset odhadnout náklady na další prvky jako je materiál, 
cestovné a pronájem vybavení. Bylo by dobré, kdybyste se seznámili se 
systémy účtování a vedení účetních knih vaší vlastní organizace.  
(Pozn. mezinárodní projekty jsou často nákladné pokud jde o překlady, 
tlumočníky, cestovné a hotelové ubytování): 
 

6.3 Začněte výčtem nákladů na jednotlivé úkoly, potom pokračujte přes 
náklady na jednotlivé pracovní balíčky až k celkovým nákladům projektu. 
Potom připravte odhad finančních toků a poznačte si každé období, ve 
kterém budou muset partneři hradit schodek v příjmu financí. Až dosáhnete 
konečného výčtu nákladů na projekt, zvažte, zda je to pro vaši organizaci 
přijatelné. 
 

6.4 Až dosáhnete vnitřního konsensu ohledně rozpočtu, zvažte, co budete 
dělat, když maximální grant, se kterým počítáte, bude snížen. 
 

6.5 Ověřte si, zda partneři jsou schopni uhradit své příspěvky. Jak to mohou 
doložit? 
 

 

7. Plánování kvality 
 
7.1 Co bude hlavním kritériem kvality a hlavními ukazateli výkonu? Zvažte 

každý úkol jak ve smyslu kvality jakýchkoliv produktů, tak i kvalitativních 
aspektů pracovního procesu. 
 

7.2 Pečlivě zvažte vzájemné kontakty nebo styčné body mezi příspěvky 
různých partnerů. Co můžete učinit pro to, abyste zajistili vzájemné 
porozumění tomu, čeho má být dosaženo a aby byla splněna očekávání? 
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8. Příprava informační a komunikační strategie 
 
8.1 Vypracujte seznam hlavních druhů informací, dokumentace a komunikace, 

které bude váš projekt vyžadovat. Kdo bude mít odpovědnost za jejich 
tvorbu? A pokud bude zapotřebí, aby je někdo viděl - kdo? Načrtněte plán 
komunikace a oběhu. 

8.2 Jaké budou hlavní komunikační kanály projektu? Jaké druhy jednání bude 
projekt pravděpodobně vyžadovat? 

8.3 Rozhodněte o pracovním jazyku (jazycích) a o tom, co bude nutné udělat 
na podporu komunikace mezi partnery v různých jazycích. 

8.4 Zvažte, kde a jakým způsobem bude umístěna hlavní informační základna 
projektu, jakým způsobem budou informace klasifikovány a jaký k nim 
bude přístup. 

 

9. Příprava hodnocení  a diseminace  
 
9.1 Zvažte, jakým způsobem bude projekt vyhodnocen a z jakých hledisek. 

Vyhodnocování může být prováděno různými osobami: smluvními 
organizacemi, projektovým týmem, každou z partnerských organizací, 
poradním výborem a/nebo cílovou skupinou projektu. 

9.2 Zvažte, jak formativní hodnocení, které může poskytnout zpětnou vazbu 
vývoji projektu, tak souhrnné hodnocení, které bude mít zejména 
retrospektivní charakter a bude se týkat výsledků projektu. 

9.3 Přemýšlejte také o tom, jakým způsobem může být váš projekt rozšiřován 
a využíván a k tomu vypracujte plán. 

 
Jakmile má návrh finální podobu, zašlete jej vašim projektovým partnerům 
ke konečnému schválení a vyžádejte si  závazné vyjádření a spolupráci na 
projektu. 
 
Potom návrh, spolu s dopisy se závazným vyjádřením partnerů o zapojení 
do projektu, odešlete  spolufinancujícímu subjektu. 
(Pozn. ujistěte se, že všechny formuláře jsou vyplněny správně, že jste 
zaslali požadovaný počet kopií a že jste dodrželi všechny termíny pro 
odevzdání !!!) 
 

10. Ihned po rozhodnutí o financování 
 
10.1 Pokud financující subjekt dá návrhu plný souhlas, začíná proces 

odsouhlasování kontraktu. Kromě kontraktu s vaším financujícím 
subjektem budete muset připravit detailní smlouvy mezi vaší organizací a 
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všemi partnery a subdodavateli. Přesvědčte se, že tyto jasným způsobem 
stanovují očekávané pracovní a finanční příspěvky, výhody, které vyplývají 
partnerům včetně všech práv na produkty projektu a postupy v případě 
nedodržení závazku. 
 

10.2 Pokud obdržíte záporné rozhodnutí ohledně financování projektu, pokuste 
se zjistit důvody. Prozkoumejte, zda by bylo možné odevzdání 
v pozměněné formě. 
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Příloha 2 
 

Vzor dopisu vyjadřujícího zájem spolupracovat na 
projektu 

 
 
Toto je navržená forma, kterou musí poslat každý partner a kontrahent 
předkladateli nebo koordinátorovi projektu. Tento dopis musí být předložen spolu s 
návrhem projektu. 
 
 

Dear [Name of Project Director or Project Manager], 
 
[PROJECT TITLE] 
 
Thank you for your invitation to participate in the project proposal entitled [PROJECT 
TITLE] as part of the [PROGRAMME NAME] Programme, which we are pleased to 
accept. 
 
This letter acts as a formal letter of intent on behalf of my organisation to participate in 
the project, which is to be coordinated by [COORDINATING ORGANISATION] under 
your leadership.  I undertake, on behalf of my organisation, to fulfil the objectives of 
the project as set out in the proposal document and agree to the details regarding 
tasks, personnel and resources, finance, ownership, dissemination, exploitation and 
the transfer of results. 
 
We agree that our principal role in the project will be [BRIEF DESCRIPTION OF ROLE].  
Our estimated total budget for this work is [TOTAL BUDGET FOR ORGANISATION] 
euro.  Under the terms of the [PROGRAMME NAME] Programme, we understand that 
[e.g. 75%] of this would be reimbursed by the European Commission.  Our 
organisation would provide the balance of [AMOUNT TO BE CONTRIBUTED BY 
ORGANISATION] euro in [cash/kind] from [e.g. its own resources/national funding].  
 
If the proposal is successful, we look forward to entering a formal agreement with 
[COORDINATING ORGANISATION].  We reserve the right to re-negotiate with you the 
terms of our participation in the project in the event that there are any changes made 
in the configuration of the project prior to its final approval. 
 
We look forward to hearing from you in due course that our proposal has been 
successful and to working with you on the project. 
 
Yours sincerely, 
 
[NAME] 
[POSITION] 
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Vážený [jméno projektového ředitele nebo manažera projektu], 
 
[NÁZEV PROJEKTU] 
 
Děkujeme Vám za nabídku k účasti na projektu, který má název [NÁZEV PROJEKTU], 
jako část programu [NÁZEV PROGRAMU] kterou s potěšením přijímáme. 
 
Tímto dopisem vyjadřujeme oficiální zájem naší organizace účastnit se na projektu, 
který má být koordinován [KOORDINUJÍCÍ PARTNER] pod Vaším vedením. Tímto se 
jménem své organizace zavazuji plnit cíle projektu tak, jak byly určeny v návrhu a 
souhlasím s podrobnostmi, které se týkají úkolů, personálu a zdrojů, financování, 
vlastnictví, rozšiřování, využívání a předávání výsledků.  
 
Souhlasíme s tím, že naše hlavní role v projektu bude [STRUČNÝ POPIS ROLE]. Náš 
předpokládaný rozpočet na tuto práci činí [CELKOVÝ ROZPOČET ZA ORGANIZACI] 
euro. Na základě podmínek programu [NÁZEV PROGRAMU] jsme srozuměni s tím, že 
[např. 75%] bude uhrazeno EK. Naše organizace poskytne [ČÁSTKA, KTEROU 
ORGANIZACE POSKYTNE JAKO PŘÍSPĚVEK] euro z [např. vlastních zdrojů/ národních 
zdrojů].  
 
Pokud bude návrh projektu úspěšný, těšíme se na uzavření formální dohody s 
[KOORDINUJÍCÍ PARTNER]. Vyhrazujeme si právo opětovně s vámi projednat 
podmínky naší účasti v projektu v případě, že budou v konfiguraci projektu před jeho 
konečným schválením provedeny nějaké změny.  
 
Věříme, že návrh bude schválen a těšíme se na spolupráci s Vámi na tomto projektu. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
 
[JMÉNO] 
[FUNKCE] 
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Příloha 3 
 

Vzor partnerské smlouvy 
 
 
Dopis vyjadřující zájem účastnit se projektu ve formě navržené v příloze 2, dokonce 
ani zavazující dopis předložený spolu s návrhem, obvykle nespecifikuje přesně vztah 
mezi projektovými partnery, ani termíny a podmínky regulující jejich spolupráci v 
projektu. Pokud je návrh projektu úspěšný, předkladatel nebo koordinátor bude 
muset vypracovat mnohem detailnější smlouvy, kde bude jasně formulována role a 
odpovědnosti každého partnera. V mnoha případech bude předkladatel jediným 
signatářem kontraktu s Komisí, který právně nese výhradní odpovědnost za realizaci 
projektu. Takové partnerské smlouvy poskytují určitou ochranu jak pro 
předkladatele, tak pro ostatní partnery. Přesná podoba smluv se bude lišit projekt 
od projektu, bude reflektovat specifickou terminologii a požadavky jednotlivých 
programů a smluv a lišit se budou také detaily u každého partnera. 
 
Přesto jsou určité základní body, které by měly být obsaženy v každé smlouvě: 
 
• klauzule o obsahu a podmínkách grantové smlouvy nebo kontraktu s dotujícím 

orgánem, včetně všech  technických a finančních příloh  
• klauzule o celkově schváleném rozpočtu a závazek partnerů přispět do něj ve 

stanovené formě 
• klauzule zůstat jednotní v případě jakýchkoliv problémů či v případě selhání 

jednoho nebo více partnerů pokud jde o dodržení jejich závazků a společně 
usilovat o nalezení rychlého řešení, nebo pokud toto není možné, informovat co 
nejrychleji financující orgán  

• klauzule vést příslušné finanční účetnictví předepsaným způsobem a 
poskytovat okamžitě a efektivně všechny informace nezbytné během procesu 
předkládání jednotlivých zpráv  

• klauzule zapojit se s co největším nasazením a podle svých nejlepších 
schopností do realizace stanovených úkolů, včetně řízení  a koordinace 
projektu a účastnit se diseminace a udržování výstupů a výsledků, stejně jako 
hodnocení projektu 

• klauzule o vlastnictví a využívání jakýchkoliv práv na duševní vlastnictví, která 
mohou být využívána  a nebo vytvořena během projektu. 

 
Jako příklad zde uvádíme vzor partnerské smlouvy, kterou připravilo ETUCO pro 
svůj projekt DIALOG-ON: 
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Projekt DIALOG-ON 
 
Smlouva uzavřena [DATUM] 
mezi 
Evropskou odborovou akademií (“kontrahent”) 
a 
[název organizace] (“partner”) 
týkající se projektu DIALOG-ON 
 

1. Preambule 

Kontrahent formálně uzavřel grantovou smlouvu (referenční číslo No. VS/2001/0399) (dále  
“smlouva”) S Evropským Společenstvím, reprezentovaným Evropskou komisí, o projektu 
DIALOG-ON, (dále “projekt”) který bude realizován v rámci programů a aktivit v sociálním 
sektoru a sektoru zaměstnanosti. 
 

2. Účast v roli partnera 

Tímto partner souhlasí s rolí partnera v projektu, který koordinuje a řídí kontrahent. Partner 
se zavazuje ve smyslu dohody:  
 

a) Přispět svými nejlepšími schopnostmi k realizaci cílů a pracovního plánu projektu, 
tak jak je stanoveno v příloze I smlouvy, včetně detailů týkajících se jeho 
vlastních úkolů, personálního zaangažování a zdrojů  

b) Dodržovat všeobecná ustanovení a podmínky, které se uplatňují v dohodách o 
poskytování grantů projektům Evropského Společenství, tak jak je to uvedeno v 
příloze II smlouvy 

c) Pracovat v rámci detailně stanoveného rozpočtu projektu, tak jak je uvedeno v 
příloze III smlouvy. 

 
Partner dále souhlasí, že jeho hlavní úkoly v projektu jsou:  
[doplnit detaily] 
 
Dále partner souhlasí, že 
 

a) Se zúčastní na vyhodnocení, diseminaci a zakomponování výstupů a výsledků do 
činnosti organizace 

b) Se řádně zapojí do řízení, koordinace a konkrétní implementace aktivit, které jsou 
mu svěřeny v rámci projektu. 

 

3. Finance 

Partner souhlasí, že odhadový celkový rozpočet na jeho práci v projektu činí [částka] €. 
 
Partner se tímto zavazuje: 
 

a) vést oddělené účetnictví pro výdaje v projektu 
b) předložit kontrahentovi všechny nezbytné a relevantní informacemi týkající se 

všech výdajů, včetně kopií všech faktur a potvrzení, a to v požadované formě a v 
požadovaném termínu  

c) dodržovat pravidla subkontraktování, tak jak je to definováno ve smlouvě  
d) přispět do projektu z vlastních zdrojů. Tento příspěvek poskytne ve hotovostní 

formě [výše hotovosti] €, 50% této částky vyplatí partner při podpisu této 
smlouvy na určený bankovní účet spravovaný kontrahentem a zbytek bude 
vyplacen podobným způsobem po obdržení první zálohové platby od kontrahenta.  
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Kromě toho partner souhlasí přispět nepeněžním plněním, v předpokládané 
výši[částka] €, a to v následující podobě: 

[doplnit detaily] 
 
Kontrahent se tímto zavazuje: 
 

a) že uhradí partnerovi za jeho práci v projektu částku maximálně ve výši [uvedená 
částka] €, a to v případě uspokojivého dokončení úkolů a poskytnutí všech zpráv 
a požadované finanční dokumentace a v případě uvolnění finančních prostředků 
kontrahentovi Evropskou komisí, jak je uvedeno v Článku 4 smlouvy. 

b) že poskytne tyto finanční prostředky během 21 dnů od okamžiku jejich obdržení z 
EK, a to následujícím způsobem: 

 zálohová platba po podepsání tohoto kontraktu ve výši 30% z [maximální 
částka určená pro partnera] € 

 meziplatba v druhém roce projektu ve výši 70% z [maximální částka 
určená pro partnera] € snížená o částku, která byla předtím vyplacena 
zálohově  

 Poslední platba na pokrytí rozdílu po dokončení projektu a po odsouhlasení 
závěrečné zprávy projektu a závěrečného vyúčtování Evropskou komisí 

 
Partner tímto souhlasí, že  
 

a) všechny náklady jím nárokované vznikly v důsledku přímé realizace jeho úkolů v 
projektu a jsou v souladu s definicí oprávněných nákladů, tak jak je uvedeno v 
Článku 11 přílohy II smlouvy 

b) se všemi finančními prostředky poskytnutými kontrahentem bude nakládáno jako 
se zálohou, a to až do okamžiku, kdy bude závěrečné vyúčtování projektu 
schváleno EK. Tyto finanční prostředky mohou být vráceny částečně nebo v plné 
výši v případě, že toto vyúčtování nebylo odsouhlaseno  

c) může požadovat maximálně pouze finanční obnos, který je pro něj odsouhlasen v 
rozpočtu, bez ohledu na skutečně vzniklé náklady 

d) porušení závazku přispět odsouhlasenou výší vlastních zdroj, a to jak v hotovosti 
tak nepeněžním plněním, povede k poměrnému snížení finanční částky vyčleněné 
kontrahentem na práci v projektu 

e) okamžitě vrátí kontrahentovi všechny nevyčerpané finanční prostředky a jakékoliv 
další finanční prostředky, které jsou od něj požadovány k navrácení. 

 

4. Řízení projektu a předkládání zpráv 

Partner tímto souhlasí: 
 

a) že projekt je řízen kontrahentem, kterému pomáhá řídící výbor projektu, složený 
ze zástupců [členové ŘVP]. Odpovědnost za každodenní řízení a administrativu 
celého projektu má ředitel projektu [jméno] 

b) že partner a představitelé partnerské organizace se budou řídit interními 
procedurami řízení a administrativy projektu, tak jak jsou stanoveny v příručce 
pro vedení projektu a v další dokumentaci, kterou může kontrahent čas od času 
vydat  

c) že partner bude poskytovat pravidelné průběžné zprávy ve formátu a termínech 
požadovaných kontrahentem  

 

5. Závazky 

Partner odškodní kontrahenta v případě selhání partnera při splnění jeho úkolů v projektu 
nebo za jakoukoliv škodu plynoucí z jeho účasti v projektu. Přebírá také výhradní závazek 
vůči třetí straně, v případě jakékoliv škody vyplývající z jeho aktivit v projektu, kterou třetí 
straně způsobí. 
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6. Mlčenlivost 

Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech dokumentech, informacích 
nebo dalších materiálech, které jim byly předány jako důvěrné. 
 

7. Publicita 

Veškerá publicita o projektu, včetně diseminačních aktivit, kurzů a seminářů realizovaných 
jako součást projektových aktivit, musí obsahovat název Projekt DIALOG-ON a je nutno 
uvést, že je podporována Evropskou komisí. Musí být také specifikováno, že Komise 
neodpovídá za uvedený obsah nebo informace. 
 

8. Vlastnictví výsledků projektu 

Na základě článku 7 přílohy II smlouvy kontrahent souhlasí s tím, že uzavře v dobré vůli a co 
nejdříve se všemi partnery projektu dohodu týkající se vlastnictví duševního majetku v 
produktech projektu a využívání těchto produktů. 
 

9. Vypovězení 

Kontrahent má právo vypovědět tuto smlouvu 
 

a) Pokud partner vyhlásí bankrot, je v likvidaci nebo je předmětem podobného 
opatření  

b) Pokud partner nesplní podmínky této smlouvy 
c) Pokud je vypovězena smlouva s Evropskou komisí  

 
Partner má právo vypovědět tuto smlouvu nejdříve po třech měsících, a to písemným 
sdělením kontrahentovi.  V takovém případě má partner právo na vyplacení finanční částky 
za úkoly v projektu, které byly realizovány do data vypovězení a jsou předmětem podmínek 
klauzule 3 této smlouvy. 
 

10. Dodatek 

Jakýkoliv dodatek tohoto kontraktu musí být předložen v písemné podobě a musí být 
odsouhlasen  oběma stranami. 
 

11. Jurisdikce 

Tato smlouva se řídí belgickými zákony. 
 

12. Signatáři 

Pověření zástupci stran této smlouvy oprávnění zavázat jejich vlastní organizace a  
zodpovědní za dohled nad implementací a plněním tohoto kontraktu jsou: 
 
 
Za kontrahenta: Dr J Bridgford 
Za partnera: [jméno pověřené osoby] 
 
Podpis: 
 
 

 Podpis: 

Za a jménem 
ETUCO 

 Za a jménem 
[název organizace] 
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Příloha 4 
 

Informační technologie a projektová práce 
 
 
Byl to kanadský mediální guru Marshall McLuhan, který v roce 1964 vymyslel slovní 
spojení “global village”. Od té doby uplynulo již více než 40 let a dokonce i samotný 
McLuhan by byl překvapený tím, do jaké reality přivedl internet jeho vizi světa. 
Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) změnil způsob práce nás 
všech, nejenom ve vztahu k projektovému managementu. V této příloze se 
zaměříme na to, jak ICT a speciální softwarové programy mohou pomoci při 
plánování a implementaci nadnárodních projektů.  
 

Elektronické komunikace 
 
Jádrem každého úspěšného nadnárodního projektuje je dobrá komunikace: mezi 
členy týmu, mezi týmem a organizacemi, které ho podporují a mezi projektem a 
jeho širším publikem. Kapitola Čtyři a Pět zdůrazňují význam tohoto komponentu.  
 
Jenom proto, že jsou dostupné nástroje nebo technologie, neznamená to, že je lidé 
budou využívat, nebo využívat stejným způsobem. Pokud někdo není schopen 
stanovit si priority své práce nebo má problémy dodržovat termíny, ani technologie 
nepomůže s tím, co je ve skutečnosti lidský problém. Tedy i když můžeme prokázat 
obrovský potenciál výhod elektronické komunikace, musíme si uvědomit, že 
nástroje a technologie jsou účinné pouze tehdy, pokud se využívají - a že dobré 
projekty mnohokrát závisí spíše na způsobu práce lidí a na tom, jak společně 
pracují, než na samotných technologiích.  
 
Nejvíce pronikli z elektronických technologií mezi lidi e-mail a internet. Téměř každá 
odborová organizace v současnosti využívá e-mail jako primární prostředek 
komunikace a mnohé mají svoji vlastní webovou stránku.  
 
E-mailové programy jsou různé, od jednoduchých aplikací se základními funkcemi 
až po sofistikované řídící nástroje komunikace. Mnohé jsou zdarma, jiné jsou 
součástí softwarového balíčku, který může být dost drahý. Všechny mají schopnost 
uchovávat adresy, uspořádat kontakty ve skupinách nebo seznamy, vést přílohy 
souborů a posílat a dostávat zprávy téměř nepřetržitě. Všechny e-mailové programy 
rozesílají zprávy v jednoduchém textovém formátu, mnohé v současnosti podporují 
HTML , který umožňuje pokročilejší formátování a vkládání obrázků a grafiky.  
 
Pokud má vaše organizace vlastní síť, je možné zajistit přístup na váš e-mail a 
soubory i z venčí. Je to velmi užitečné, zejména pokud jste mimo kancelář na 
setkání partnerů nebo vykonáváte jiné projektové aktivity. S použitím laptopu a 
moderních PDA (Personal Digital Assistants) je to poměrně jednoduchý proces.  
 
Světová globální síť (WWW) má v současnosti milióny stránek ve stovkách různých 
jazyků a může být, pokud se dobře používá, neocenitelným zdrojem pro ty, kteří se 
angažují v projektech. A i když nejsou stránky ve vašem mateřském jazyce, 
překladové nástroje internetu vám mohou pomoci aspoň v základech pochopit 
obsah.  
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SMS technologie – zasílání zpráv z počítače, mobilu nebo PDA – může být užitečné, 
zejména tím, že můžete připomenout lidem termíny nebo setkání.  
 
No a nakonec videokonference – přestože zatím nejsou příliš využívány – mohou být 
nyní implementovány relativně levně z vašeho osobního počítače, a mohou být 
užitečným prostředkem pro přímý kontakt s partnery, pokud časový nebo finanční 
tlak nedovolí setkat se osobně.   
 
Pokud se teď podíváme na různé etapy projektového cyklu, uvidíme, jak nám může 
elektronická komunikace pomoci.  
 

Vypracování projektu 
 
Nadnárodní projekt začíná ideou, se záměry a cíly, ke kterým se skupina organizací 
a jednotlivců z různých zemí zavazuje. V bodě vypracování projektové myšlenky je 
velmi málo pravděpodobné, že budou k dispozici peníze na to, aby se partneři 
setkali a prodiskutovali a rozvinuli své představy. Proto e-mail nabízí ideální 
možnost pro diskuze a výměnu názorů, a to za velmi nízké náklady. Můžete si 
vytvořit  seznam adres potenciálních partnerů, se kterými chcete prodiskutovat své 
záměry, a tím umožníte rychlé a jednoduché rozesílání zpráv a dokumentů, bez 
ohledu na jejich velikost. 
 
Poskytovatel internetových služeb (ISP), který poskytuje e-mailový servis, může 
nabízet také zpravodajský server (News Server). News Servers Ten hostí tisíce 
diskuzních skupin, velmi často specializovaných, které spojují lidi se společnými 
zájmy. Ale funkčnost některých takových skupin byla ohrožena, zejména v 
posledních letech, a to díky množství spamů, které dostávají.   
 
Přístup na internet je obrovskou výhodou, dokonce již ve stádiu rozvíjení 
počátečních idejí. Stejně jako řada e-mailových programů, také mnoho 
internetových prohlížečů (jako Internet Explorer, Netscape, Firefox nebo Opera) je 
bezplatných. S použitím moderních vyhledavačů můžete prozkoumat téma, o které 
se zajímáte a zjistit např. v čem jsou problémy,  kde najdete odborné expertízy a co 
se v dané oblasti už udělalo. Pomůže vám to nejen vyjasnit si vaše ideje ,ale také 
určit potenciální partnery.  
 
Jak jste si už určitě na základě této příručky uvědomili, instituce a agentury EU 
dávají veřejnosti k dispozici velké množství informací na internetu bezplatně, a to z 
jednoduchého důvodu, snižují se tím náklady a zvyšuje efektivita. Jedná se o 
informace o programech a rozpočtových položkách, které nabízejí finanční podporu 
nadnárodním projektům a aktivitám. V posledních letech Komise v některých 
programech stále více využívá elektronické formuláře pro podávání žádostí, a tím se 
internet stává nejenom užitečným, ale také nezbytným. Vše co potřebujete, abyste 
mohli číst a ukládat informace ve vašem počítači pro využití v budoucnu, je 
internetové spojení s poskytovatelem služeb nebo přístup prostřednictvím vaší  
místní odborové sítě - Local Area Network (LAN). 
 
ETUCO vytvořilo na internetu rozsáhlý informační servis EU pro odborové školitele, 
který nabízí aktuální informace o  EU programech a rozpočtových položkách a také 
help-desk, kde získáte pomoc při přípravě a řízení projektů95. 
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Řízení projektu 
 
Stejně jako pomáhá e-mail při vypracování projektů, pomáhá i při organizaci a 
průběhu práce na projektu, jakmile je zajištěno financování. I když nenahradí 
potřebu osobních setkání v rámci projektu, může poskytnout velmi rychlý a efektivní 
komunikační systém pro řízení projektu, a tím napomáhat tomu, aby projekt 
fungoval efektivněji v rámci limitovaného rozpočtu projektu. 
 
Každý projekt produkuje klíčové dokumenty (z jednání, rozpočty, zpráv), které jsou 
určeny především k internímu využití mezi partnery. Tyto mohou být rozesílány 
partnerům přes e-mail, jakmile se dohodnul formát pro vypracovávání dokumentů. 
Je třeba si uvědomit, že ne každý má k dispozici ten stejný operační systém 
počítače (např. Windows, Mac nebo Linux) nebo software (např. Microsoft Office, 
WordPerfect, Star Office atd.), proto je důležité dohodnout se na formátu. 
 
Projekty vždy produkují zprávy a aktivitách, což je jedna z podmínek obdržení 
finanční pomoci. Znamená to dostat potřebné informace od všech partnerů, a to 
často ve velmi krátkém období. E-mail a výměna dokumentů nám v tomto procesu 
může velmi pomoci. Některé textové softwarové programy podporují funkci Review 
a Merge, které umožňují řadě uživatelů komentovat nebo upravovat jednotlivý 
dokument, a to vše pak zakomponovat do finální verze. To může být užitečné při 
dokončování zpráv, protože ty jsou společným produktem více partnerů. 
 
Kromě toho je velkým pomocníkem vytvoření oblasti s omezeným přístupem (např. 
chráněná heslem) na internetovém serveru ve formě projektové knihovny. Tady 
můžete ukládat aktualizované kopie různých projektových dokumentů a tím 
umožníte partnerům přečtení nebo stažení kopie v kteroukoliv dobu. To je velmi 
užitečné, pokud partner někam založil originál nebo nemůže najít poslední 
aktualizovanou verzi dokumentu. Pro některé projekty je také užitečné toto 
kombinovat s uzavřenými diskuzními on-line fóry pro členy projektu, což poskytne 
mnohem koncentrovanější prostor pro diskuze než standartní e-mailový balíček. 
ETUCO poskytuje takovýto konferenční systém, který  je  přístupný  přes softwarový  
program FirstClass. Bližší informace: 
http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/. 
 
Mnoho programů a rozpočtových položek EK uveřejňuje strukturu a formát 
projektových zpráv na svých webových stránkách spolu s dalšími doporučeními. Čím 
dřív se k nim dostanete, tím víc času máte, abyste všemu porozuměli a mohli se 
připravit na proces předkládání zpráv, kterým musíte projít. Internet urychluje věci 
ve váš prospěch a většinou máte jistotu, že máte k dispozici poslední verzi 
dokumentu vypracovaného EK.  

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/
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Diseminace výsledků projektu 
 
Úspěšné nadnárodní projekty vyúsťují ve vytvoření nové řady služeb nebo produktů, 
jako příruček, školicích materiálů a zpráv.  
 
Diseminace (a případně marketing) je základem pro vytvoření podmínek, ve kterých 
si produktů vašeho projektu mohou  povšimnout, převzít a využít také další zájemci. 
Elektronická komunikace může sehrát klíčovou roli v diseminační strategii. Někdy 
může jít pouze o cílenější rozšíření e-mailového seznamu. Ale uveřejnění projektu 
na webových stránkách vám umožní informace o projektu, jeho aktivitách a 
výsledcích zpřístupnit ve větší šíři. 
 
Při vytváření webové stránky můžete dát k dispozici celé dokumenty v různých 
formátech – textové, tabulkové, komprimované a PDF soubory, atd. Tedy pokud jste 
vypracovali rozsáhlou zprávu, školicí manuál, nebo další materiály, které jsou příliš 
dlouhé na to, abyste je publikovali jako běžnou webovou stránku, můžete je stále 
zpřístupnit jako soubory ke stažení a vytištění. 
 
Stejně tak, pokud prodáváte svoje produkty, je Internet příležitostí pro zviditelnění 
se a pro informování o tom, co nabízíte. Můžete dokonce zájemcům umožnit 
objednávku on-line. 
 
Tak jako zveřejňujete informace na vašich odborových webových stránkách, můžete 
je také publikovat na stránkách ETUCO, v části Trade Union Education in Europe 
site96. V části „ Resources“ najdete také vzdělávací materiály a informační listy o 
využívání informačních technologií v rámci odborů.  
 

Software pro řízení projektu  
 
V této příloze jsme doposud kladli důraz na využívání nástrojů ICT pro komunikaci 
v rámci projektu. Nicméně existují také různé typy softwaru pro řízení projektů, 
které – pokud se správně využívají – mohou výrazně pomoci v celém procesu řízení 
projektu a poskytnout skutečnou pomoc v udržení chodu vaší práce. Nicméně při 
nesprávném používání mohou být zdrojem značné frustrace, mrhání času a mohou 
být hlavně kontraproduktivní. 
 
V současnosti existuje mnoho softwarových balíčků specializovaných na „Project 
Management“, které se liší podle ceny a komplexnosti. V první řadě se musíte 
rozhodnout, zda takový software vůbec potřebujete. Pokud jde váš projekt 
rozsahem malý a není komplikovaný, nemají pro vás tyto specializované softwary 
velký význam. To, co potřebujete, je základní softwarový tabulkový balíček.  To vám 
pomůže s rozpočtem a také při časovém plánování a provazování úkolů. 
 
Pokud je váš projekt trochu složitější – a to nadnárodní projekty často jsou – možná 
budete potřebovat základní balíček pro řízení projektů. U opravdu rozsáhlých a 
složitých projektů byste měli zvážit investici do mnohem pokročilejšího produktu. 
Pokud se pro něj rozhodnete, investujte také čas na to, abyste se jej naučili 
efektivně využívat. 
 
                                       
96  http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/
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Musíte také rozumět tomu, co daný program umí a neumí. Především, nevymyslí 
projekt za vás! Ani automaticky nevypracuje všechny aktivity a úkoly, které musíte 
realizovat. Co však typický Project Management software může udělat, je 
poskytnout logický rámec, ve kterém můžete jak vypracovat, tak realizovat své 
projektové plány. Jeho výchozím bodem je struktura rozepsání úkolů (viz Kapitola 
5). Když už jste stanovili nejdůležitější aktivity v dané struktuře, můžete dále použít 
software k tomu, abyste tyto informace vložili do počítače. Potom můžete tyto 
aktivity rozpracovat do větších detailů, vložit zahájení, konec a trvání každého 
úkolu, přidělit každému z nich zdroje (finanční a personální), stanovit milníky, určit 
vztahy a vytvořit Ganttovu tabulku a PERT schéma. 
 
Kromě toho, během implementace projektu může tento software sledovat vývoj, 
porovnávat mezi „naplánovaným a skutečností“, vyznačit problémy při plánování 
času a zdrojů, a celkově vám poskytnout detailní informace, které vám pomohou 
řídit vaši práci. Některé softwarové balíčky se mohou také integrovat s vaším 
mailovým softwarem nebo softwarem pro časový rozvrh práce, nebo exportovat 
data do tabulkových nebo textových programů. Tím můžete získat další důležitý 
aspekt vaší komunikační strategie, jasné a srozumitelné zprávy, které mohou 
pomáhat vašemu týmu pracovat společně.  
 
Existuje ještě další kategorií dostupných softwarů – i když to nejsou přímo project 
management softwary jako takové – které mohou být pro projekty také velmi 
užitečné. Software Mind Mapping vám umožní vytvořit visuální prezentaci idejí a 
vytvořit mezi nimi vazby. Využívá se při počátečním vytváření projektových idejí, 
sepisování cílů projektu nebo při definování rolí a odpovědností členů týmu. Také 
celkový projekt se dá prezentovat jako vizuální mapa, což může pomoci pochopit, 
jak jednotlivé části zapadají do celkové struktury.  
 
Seznam takových softwarových balíčků naleznete v příloze Bibliografie a zdroje. 
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Příloha 5 
 

Struktura Evropské komise 
 
 
Evropská komise je rozdělena do 37 generálních ředitelství (DG) - spolu s řadou 
doplňkových specializovaných služeb - z nichž každé odpovídá za určitou oblast. 
V této příloze najdete jejich seznam s odkazy na webové stránky. Na tento seznam 
navazuje přehled dalších autonomních agentur a nadací vytvořených Komisí nebo 
Radou. 
 

Generální ředitelství a služby 
 
Další informace naleznete na následující stránce: 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm.  
 

Generální služby 

• Generální sekretariát 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm 
• Tisk a komunikace 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm 
• Úřad pro oficiální publikace 
 http://publications.eu.int/index_en.html 
• Eurostat  
 http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=p

ortal&_schema=PORTAL 
• Evropský úřad pro boj proti podvodům 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 
 

Politické oblasti 

• Zemědělství 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm 
• Hospodářská soutěž 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm 
• Hospodářské a finanční záležitosti 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 
• Vzdělání a kultura 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 
• Zaměstnanost a sociální záležitosti 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 
• Energetika a doprava 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 
• Podnikání 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 
• Životní prostředí 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm 
• Rybolov 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 
• Zdraví a ochrana spotřebitele 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm
http://publications.eu.int/index_en.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=p
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
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  http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 
• Informační společnost 
  http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 
• Vnitřní trh 
  http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 
• Centrum společného výzkumu 
  http://www.jrc.cec.eu.int/ 
• Spravedlnost  a vnitřní záležitosti 
  http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 
• Regionální politika 
  http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 
• Výzkum 
  http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 
• Daňová a celní unie 
  http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 
 

Vnější vztahy 

• Rozvoj 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm 

• Rozšíření 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

• Evropský úřad spolupráce pro vnější pomoc 
 http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

• Vnější vztahy 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

• Kancelář pro humanitární pomoc - ECHO 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

• Obchod 
 http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

 

Vnitřní služby 

• Rozpočet 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm 

• Skupina politických poradců 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

• Informatika 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 

• Infrastruktura a logistika 
 http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 

• Interní audit  
 http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 

• Tlumočení 
 http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 

• Právní služba  
 http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 

• Personalistika a administrativa 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm 

• Překladatelská služba  
 http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
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Agentury a orgány 
 
Kromě Generálních ředitelství a centrálních služeb Komise, existuje řada agentur, 
nadací a středisek, vytvořených na základě rozhodnutí EK nebo Evropské Rady, 
které ale fungují jako autonomní orgány. 
 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
(E.M.E.A.) 
Evropská agentura pro hodnocení medicínských přípravků 
 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB London 
Tel.: +44.207.418 84 00 
Fax: +44.207.418 84 16 
e-mail: mail@emea.eu.int 

http://www.emea.eu.int/ 

European Environment Agency (EEA) 
Evropská agentura pro životní prostředí  
 
Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 København K 
Tel.: +45.33 36 71 00 
Fax: +45.33 36 71 99 
General Information e-mail: info@eea.eu.int 
Technical information e-mail: webmaster@eea.eu.int   
http://www.eea.eu.int/ 
 
European Training Foundation 
Evropská nadace odborného vzdělávání 
 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
e-mail: info@etf.eu.int  
http://www.etf.eu.int/ 
 
European Centre for the Development of Vocational Training 
(CEDEFOP) 
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
 
P.O. Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel.: +30.23 10 49 01 11 
Fax: +30.23 10 49 00 49 
e-mail: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 
 

http://www.emea.eu.int/
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
http://www.cedefop.gr/
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European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA)  
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 
 
Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 
Fax: +351.21.813 17 11 
e-mail: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních 
podmínek 
 
Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublin 18 
Tel.: +353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56; + 353.1.282 42 09 
e-mail: postmaster@eurofound.eu.int  
http://www.eurofound.eu.int/ 
 
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks 
and Designs) 
Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu – ochranné známky a 
průmyslové vzory 
 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Switchboard: +34.965 139 100 
Tel: (General inquiries: +34.965 138 800  
Fax: (General inquiries): +34.965 139 173 
Fax (Community trade marks): +34.965 131 344  
e-mail: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 
 
Community Plant Variety Office 
Úřad Společentví na ochranu odrůd 
 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 
F - 49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00  
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10  
e-mail: cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int 
 
 

http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
http://www.cpvo.eu.int
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European Agency for Safety and Health at Work 
Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci 
 
Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 
Fax: +34.94 479 43 83 
e-mail: information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 
 
Translation Centre for Bodies in the European Union 
Překladatelské centrum pro orgány EU 
 
Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 
e-mail: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
 
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) 
Evropské monitorovací centrum rasismu a xenofobie 
 
Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
e-mail: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 
European Agency for Reconstruction 
Evropská agentura pro obnovu 
 
Postal address: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
Street address: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 
European Food Safety Authority 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
 
Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  

http://osha.eu.int/
http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
http://www.ear.eu.int
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Fax: +32 (0)2 726 68 13  
e-mail: info@efsa.eu.int  
http://www.efsa.eu.int/ 
 
European Maritime Safety Agency 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
 
Rue de Genève, 12 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 
European Aviation Safety Agency 
Evropská agentura pro leteckou bezpečnost 
 
Postal address: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 
 
Visitors’ address:  
European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 
D-50679 Köln 
Germany 
Switchboard: +49.221.89990 0000 
Temporary General fax: + 49.221.89990 9501/ 9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 
European Network and Information Security Agency (ENISA) 
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací 
 
European Commission 
Information Society Directorate General 
Directorate A 
BU33 02/45 
B-1049 Brussels 
Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
e-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.efsa.eu.int/
http://www.emsa.eu.int/
http://www.easa.eu.int/
http://www.enisa.eu.int
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Příloha 6 
 

Současní evropští komisaři a jejich odpovědnosti 
 
 
Komisaři jsou nominováni členskými státy. Aktuální informace naleznete na těchto 
webových stránkách:  
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
 
Předseda José Manuel Durão 

Barroso 
Portugalsko 

   
Místopředsedové   
Administrativní záležitosti, audit a boj 
s podvody 

Siim Kallas Estonsko 

Svoboda, bezpečnost a spravedlnost  Franco Frattini Itálie 
Průmysl a podnikání Günter Verheugen Německo 
Institucionální vztahy, komunikační 
strategie  

Margot Wallström Švédsko 

Doprava Jacques Barrot Francie 
   
Další komisaři   
Zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel Dánsko 
Hospodářská soutěž Neelie Kroes Nizozemí 
Finanční plánování a rozpočet Dalia Grybauskaité Litva 
Rozvojová a humanitární pomoc Louis Michel Belgie 
Hospodářské a měnové záležitosti Joaquin Almunia Španělsko 
Školství, vzdělání, kultura  
a vícejazyčnost 

Ján Figel’ Slovensko 

Zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti 

Vladimír Špidla Česká republika 

Energetika Andris Piebalgs Lotyšsko 
Rozšíření Olli Rehn Finsko 
Životní prostředí Stavros Dimas Řecko 
Vnější vztahy a evropská sousedská 
politika  

Benita Ferrero-Waldner Rakousko 

Rybolov a námořní záležitosti Joe Borg Malta 
Zdraví a ochrana spotřebitele Markos Kyprianou Kypr 
Informační společnost a sdělovací 
prostředky 

Viviane Reding Lucembursko 

Vnitřní trh a služby Charlie McCreevy Irsko 
Regionální politika Danuta Hübner Polsko 
Věda a výzkum Janez Potočnik Slovinsko 
Daňová a celní unie László Kovács Maďarsko 
Obchod Peter Mandelson Velká Británie 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm
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Příloha 7 
 

Zdroje informací o Evropské komisi  
a dalších evropských institucích 

 
 
V této příloze naleznete informace o Evropské komisi spolu s odkazy na webové 
stránky hlavních evropských institucí. 
 
 

Kanceláře Evropské komise – Zastoupení EK 
 
Příloha 5 obsahuje odkazy na webové stránky různých Generálních ředitelství a 
dalších hlavních služeb Komise. Kromě svých centrálních kanceláří v Bruselu a 
Lucemburku, má EK své zastoupení také v každém členském státě EU. Tato 
zastoupení:  
 
• Reprezentují Komisi v každém členském státě 
• Prosazují politiku EU 
• Rozvíjí vztahy mezi Komisí a jejími politickými partnery a dalšími partnery, 

včetně médií 
• Plní potřeby veřejné informovanosti ve vztahu ke Komisi a EU. 
 
Tyto kanceláře slouží jako kontaktní místa pro předběžné informace a dotazy, 
ačkoliv z pohledu množství a rozsahu poptávky po veřejných informacích by mohly 
být spíše označeny za více specializovaná centra v členských státech, která se 
zabývají specifickými programy či aspekty záležitostí EU.  
 
Tady je seznam všech kanceláří EK v členských státech včetně jmen ředitelů: 
 

Rakousko 

Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
E-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 

Belgie 

Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 

http://europa.eu.int/austria/
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Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
E-mail: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDEBON  
 

Kypr 

Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
1076 Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

Česká republika 

Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
Postal address: 
P.O.Box 192  
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
E-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Acting Head of Representation 
http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 

Dánsko 

Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 
E-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef  
 

Estonsko 

Kohtu 10 
10130 Tallinn  
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
E-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk
http://www.euroopaliit.ee
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Finsko 

Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, acting Head of Representation 
 

Francie 

Paříž 

Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
E-mail: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
 

Marseille 

Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 
 

Německo 

Berlín 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
E-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr. Gerhard SABATHIL 
 

http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille
http://www.eu-kommission.de
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Bonn 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
E-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 

Mnichov 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München  
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
E-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 

Řecko 

European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
E-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

Maďarsko 

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
E-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 

Irsko 

European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 
Fax: +353.1.634 1112 
E-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 

http://europa.eu.int/hellas/
http://www.eudelegation.hu/
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http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 

Itálie 

Roma 
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 

Miláno 

Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 

Lotyšsko 

Jacob's Barracks  
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
E-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
Or 
for the Representation: stepina.inese@cec.eu.int 
for the Phare section: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 

Litva 

Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
E-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int  
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM  
 

http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
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Lucembursko 

Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
E-mail : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 

Malta 

Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 

Nizozemí 

Europese Commissie 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postal address 
Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
E-mail: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
 

Polsko 

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
E-mail: delegation-poland@cec.eu.int 
Bruno DETHOMAS 
 

http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
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Portugalsko 

Commissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10º 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
E-Mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 

Slovensko 

Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
E-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 

Slovinsko 

Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
E-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 

Španělsko 

 

Madrid 

Comisión Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 

Barcelona 

Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 

http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
http://www.europa.eu.int/spain/
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http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 
 

Švédsko 

Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
E-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 
 

Spojené království 

Londýn 

European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 
GB- London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 
Acting Head of Representation: Ian BARBER 
 

Belfast 

European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
E-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 

Cardiff 

European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 

http://europa.eu.int/spain/
http://www.eukomm.se
http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
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Edinburgh 

European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
E-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 
 

Webové stránky institucí EU 
 
• Evropský parlament 

http://www.europarl.eu.int  
 

o Informační kanceláře 
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

o Politické skupiny 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 
• Rada EU 

http://ue.eu.int  
 

o Webové stránky předsednictví 
http://ue.eu.int/en/presid.htm 

 
Budoucí předsednictví budou vždy na skupině 3 zemí, tak jak je plánováno v nové 
Evropské ústavě, kde v předsednické skupině bude vždy jeden velký a jeden malý 
členský stát a nejméně jeden nový členský stát. 
Bulharsko a Rumunsko, země, které by měly vstoupit do EU v roce 2007, jsou již 
zařazeny do seznamu a budou součástí předsednické skupiny v roce 2018 a 2019. 
Předsednictví EU koordinuje práci Unie. 

 
Lucembursko  leden-červen 2005 
Velká Británie  červenec – prosinec 2005 
Finsko  leden – červen 2006 
Rakousko červenec – prosinec 2006 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Německo leden - červen 2007 
Portugalsko  červenec – prosinec 2007 
Slovinsko leden - červen 2008 
--------------------------------- 
Francie červenec – prosinec 2008 
Česká republika  leden - červen 2009 
Švédsko červenec – prosinec 2009 
--------------------------------- 
Španělsko leden - červen 2010 
Belgie červenec – prosinec 2010 
Maďarsko leden - červen 2011 

http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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--------------------------------- 
Polsko červenec – prosinec 2011 
Dánsko leden - červen 2012 
Kypr   červenec – prosinec 2012 
--------------------------------- 
Irsko  leden - červen 2013 
Litva   červenec – prosinec 2013 
Řecko leden - červen 2014 
--------------------------------- 
Itálie  červenec – prosinec 2014 
Lotyšsko leden - červen 2015 
Lucembursko  červenec – prosinec 2015 
--------------------------------- 
Nizozemí leden - červen 2016 
Slovensko červenec – prosinec 2016 
Malta  leden - červen 2017 
--------------------------------- 
Velká Británie  červenec – prosinec 2017 
Estonsko leden - červen 2018 
Bulharsko  červenec – prosinec 2018 
--------------------------------- 
Rakousko leden - červen 2019 
Rumunsko  červenec – prosinec 2019 
Finsko leden - červen 2020 

 
• Evropská komise 

http://europa.eu.int  
 

o Generální ředitelství a služby 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 

o Evropský sociální fond 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 

o Statistický úřad Evropských Společenství 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,11373
97&_dad=portal&_schema=PORTAL 

o Společná výzkumná střediska 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

o Další agentury a orgány (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

o Evropská síť informací a výzkumu o životním prostředí  
http://www.eionet.eu.int 

o RAPID – Tisková služba EK 
http://europa.eu.int/rapid 

o Evropská dokumentační střediska 
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 

o Zastoupení v členských státech a zemích třetího světa 
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 

o CELEX – Přístup k legislativě EU  
http://www.europa.eu.int/celex  

o Evropská databáze terminologie "Eurodicautom" 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

o Informační společnost 
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,11373
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
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o Informační služba Společenství pro výzkum a rozvoj (CORDIS) 
http://www.cordis.lu  

o SCADPLUS – Základní informace o politice EU  
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

o PreLex – monitoruje rozhodovací procesy mezi institucemi 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

o EURES – Evropská databáze zaměstnanosti 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

o ARCHISplus – Databáze historických archivů 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
s/en/htm/home.htm 

 
• Soudní dvůr Evropských Společenství 

http://www.curia.eu.int  
 
• Evropský účetní dvůr 

http://www.eca.eu.int  
 
• Evropská centrální banka 

http://www.ecb.int 
 
• Evropský hospodářský a sociální výbor 

http://www.esc.eu.int  
 
• Výbor regionů EU 

http://www.cor.eu.int  
 
• Evropská investiční banka 

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: Úřad pro publikace 

http://publications.eu.int/index_en.html 
 

o Úřední věstník, smlouvy, legislativa - EUR-Lex 
http://europa.eu.int/eur-lex 

o TED – Tendry, elektronická vydání, Přílohy Úředního věstníku 
http://ted.publications.eu.int/official 

 
• Evropský Ombudsman 

http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• Evropský policejní úřad - EUROPOL 

http://www.europol.eu.int 
 
• Kdo je kdo v EU? – Inter-institucionální adresář 

http://europa.eu.int/idea/ideaen.html  
 
• Evropský univerzitní institut, Florencie 

http://www.iue.it  
 
• Historické archivy Evropských Společenství  

http://www.iue.it/ECArchives 
 

 

http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
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Další užitečné odkazy 
 
• Euro-Site 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm 
 
• Dialog s občany a podniky 
 http://citizens.eu.int 
 
• Vlády on-line 

http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm 
 
• Rada Evropy 

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 
 

o Parlamentní shromáždění 
http://assembly.coe.int/ 

o Evropský dvůr pro lidská práva 
http://www.echr.coe.int/ 

o Rada evropských samospráv a regionů 
http://www.ccre.org 

o Kongres evropské místní a regionálních správy 
http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

 
• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj   

http://www.oecd.org 
 
• Evropské Parlamenty mladých 

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
• Evropská ústava 

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf
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Příloha 8 
 

ETUCO aktivity podporující 
nadnárodní projektovou práci 

 
 
Od roku 1992 rozvíjí ETUCO řadu služeb a aktivit v oblasti nadnárodní projektové 
práce a řízení projektů pro odbory. Tyto služby zahrnují kombinaci online a offline 
nástrojů vytvořených na podporu evropských odborářů zapojených do nadnárodních 
projektů.  
 
Online nástroje jsou součástí Informační služby EU, zřízené k evropským projektům 
a jejich financování, publikované na webové stránce ETUCO: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 
 

Mezi Online nástroje patří: 
• Library - Knihovna - nabízí základní informace o hlavních programech a 

rozpočtových položkách EU, které se týkají odborových aktivit, a aktuální 
informace o otevřených výzvách k předkládání projektů a tendrech 

• Help Desk, poskytuje poradenství a pomoc v obecné části projektového 
managementu, stejně jako v oblasti specifických programů finanční podpory a 
rozpočtových položkách. Radu můžete získat prostřednictvím řady často 
kladených otázek nebo přímo osobními kontakty s pracovníky ETUCO 
odpovědnými za tuto oblast. 

• Informační bulletin “Trainers’ Digest”, který poskytuje informace o 
možnostech financování vzdělávání a odborné přípravy z prostředků EU. Je 
možné si objednat jeho zasílání e-mailem  

• Manuál “Odbory a nadnárodní projekty”, je možné si stáhnout také z 
webové stránky ETUCO. Aktualizovaná verze je v tuto chvíli v angličtině a 
francouzštině, ale ETUCO může finančně přispět na překlad do dalších 
národních jazyků, a to 50% z celkové částky. 

 

Offline služby: 
• Nadnárodní semináře k řízení projektů. Organizují se 2x ročně a jsou určeny 

odborářům, kteří již mají určité zkušenosti s nadnárodními projekty. Informace 
o budoucích kurzech: 

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic) 
• Semináře k rozpočtovým položkám pro sociální dialog. Jsou 

organizovány ve spolupráci s  EOK Agenturou pro sociální rozvoj (SDA, bývalý 
Infopoint) 

• Národní informační dny – jednodenní aktivity, organizované národními 
konfederacemi, kterých se účastní pracovnice ETUCO odpovědná za oblast 
projektů. O konkrétním programu, účastnících a veškerých detailech rozhoduje 
pořádající národní konfederace. Cílem těchto aktivit je zvýšit povědomí o 
projektové práci, představit hlavní výzvy v této oblasti a nalézt spojnici mezi 
vývojem projektu a prioritami dané organizace. 

 
Kontaktní osobou  ETUCO v této oblasti je Silvana Pennella (spennell@etuc.org). 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic
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Glosář zkratek a akronymů 
 
 
EU je bohatá na zkratky a akronymy, které mohou být velmi matoucí.  V této části 
vám nabídneme vysvětlení některých z těch, se kterými se setkáváte nejčastěji, a to 
jak v anglické tak české verzi. Komise samotná také nabízí velmi užitečné  online 
zdroje informací, které vám pomohou odhalit terminologii a žargon EU: 
 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm nabízí lexikon 

“eurožargonu” 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm obsahuje kolem 

250 výrazů týkajících se evropské integrace, evropských institucí a aktivit EU 
• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term obsahuje 

odkazy na zdroje informací o EU a kontakty 
• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller nabízí překladový nástroj 

pro nalezení ekvivalentní terminologie v různých jazycích EU. 
 
V následujícím seznamu jsou takto (*) označeny programy a iniciativy, které již skončily. 
 

A 
 
• ACP 
African, Caribbean and Pacific Countries parties to the Lomé Convention 
Signatáři konvence Lomé z oblasti zemí Afriky, Karibiku a Atlantického oceánu 
 
• ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP (2004-2006)  
Action programme to promote ‘Active European Citizenship’ entered into force with the aim 
of bringing citizens closer to the EU and its institutions. This Programme is the heir of the EU 
Budget Lines which, in the past, used to financet activities aimed at the promotion of a 
dialogue with civil society organisations, including trade unions. 
Akční program podpory “aktivního evropského občanství” vstoupil v platnost s cílem přivést občany blíže k EU a jejím 
institucím. Tento program je dědicem ropočtových položek EU, které byly v minulosti využívány k finacování aktivit 
zaměřených na podporu dialogu s organizacemi občanské společnosti, včetně odborů. 
 
• ADAPT (1994-1999) * (now EQUAL) 
Adaptation of the workforce to industrial change (DG Employment and Social Affairs) 
Adaptace pracovní síly na výrobní změny (GŘ Zaměstnanost a sociální věci) 
 
• ALA 
Asia and Latin America countries 
Země Asie a Latinské Ameriky 
 
• ALßAN 
European Union Programme of High Level Scholarships for Latin America. The Programme 
Alßan aims at the reinforcement of the European Union – Latin America cooperation in the 
area of Higher Education and covers studies for postgraduates (in the context of Master and 
Doctorate degrees) as well as higher training for Latin America professionals/future decision-
makers, in institutions or centres in the European Union.  
EU program stipendií vysoké úrovně pro Latinskou Ameriku. Jeho cílem je posílení spolupráce mezi EU  a Latinskou 
Amerikou v oblasti vysokoškolského vzdělávání a zahrnuje studia pro postgraduální studenty stejně jako vyšší 
vzdělávání profesionálů/těch, kteří se budou v budoucnu podílet na rozhodovacích procesech, v institucích nebo 
centrech v EU. 
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) is a programme of cooperation between higher 
education institutions of the European Union and Latin America. 
Program spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi EU a Latinské Ameriky 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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• @LIS 
ALliance for the Information Society 
Aliance pro Informační společnost 
 
• ARION (2000-2006) 
Programme of study visits for education specialist (depends on the SOCRATES programme) 
(DG Education and Culture) 
Program studijních návštěv pro odborníky na vzdělávání (závisí na programu SOCRATES) 
 
• AGENDA 2000 
Action programme the main aims of which are to strengthen Community policies and provide 
the European Union with a new framework for funding the preparations for enlargement 
during the period 2000-2006. 
Akční program jehož hlavním cílem je posílit politiky Společenství a vybavit EU novým rámcem financování příprav na 
rozšíření v období 2000-2006 
 
• ASEAN 
Association of South-East Asian Nations 
Sdružení národů jihovýchodní Asie 
 

B 
 
• BARCELONA (EUROPEAN) COUNCIL 
In March 2002, the Council pointed out that education was one of the bases of the European 
social model and that Europe's education systems should become a "world quality reference" 
by 2010. 
V březnu 2002 Rada poukázala na to, že vzdělání bylo jedním ze základů evropského sociálního modelu a že by se 
evropské vzdělávací systémy měly stát “světovým osvědčením kvality” 
 
• BC-NET 
Business Cooperation Network (continuous action)(DG Enterprise) 
Síť spolupráce podniků (DG Podnikání) 
 
• BEUC 
European Bureau of Consumers’ Unions 
Evropská kancelář svazů spotřebitelů 
 
• BIC (Business and Innovation Centres) 
Community measure for the creation and development of business and innovation centres 
and their network (DG Regional Policy) 
Opatření Společenství na vytváření a rozvoj obchodních a inovačních center a jejich sítí (GŘ Regionální politika) 
 

C 
 
• CAP 
Common agricultural policy (DG Agriculture) 
Společná zemědělská politika (GŘ Zemědělství) 
 
• CARDS 
(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). The 
programmes wider objective is to support the participation of the countries of the Western 
Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro and the former 
Yugoslav Republic of Macedonia) in the Stabilisation and Association Process (SAp) 
(Pomoc Společenství pro obnovu, rozvoj a stabilizaci). Širším cílem programu je podpora účasti zemí západního 
Balkánu (Albánie, Bosna-Herzegovina, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a Bývalá republika Jugoslávie Makedonie) ve 
stabilizačním a asociačním procesu. 
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• CEDEFOP 
European Centre for the Development of Vocational Training 
Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání 
 
• CEEP 
European Centres of Public Enterprises 
Evropské centrum veřejnoprávních podniků 
 
• CISSP 
Mutual information system on social protection in the Community 
Vzájemný informační systém sociální ochrany ve Společenství 
 
• CITIZENS FIRST 
"Citizens First" initiative (DG Internal Market) 
Iniciativa „Občané nejdříve” (GŘ Vnitřní trh) 
 
• CITIZENS AND GOVERNANCE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 
One of the thematic priorities of the Community 6th Framework Research Programme 
(2002-2006), which aims to provide a scientific basis for the transition towards a European 
knowledge-based society. 
Jedna z tematických priorit Šestého rámcového programu Společenství (2002-2006), jejímž cílem je poskytnout 
vědecký základ pro přechod do evropské společnosti založné na znalostech. 
 
• COMENIUS II (2000-2006) 
COMENIUS is the first of eight actions within the SOCRATES II community programme for 
general education. This action is about European Cooperation on School Education. (DG 
Education and Culture) 
Komenius je první z aktivit v rámci programu Společenství SOCRATES II pro obecné vzdělání. Tato aktivita je o 
evropské spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• COMMUNITY PROGRAMME ON GENDER EQUALITY (2001-2005) 
The purpose of this programme is to promote gender equality, in particular by providing 
assistance and support for the Community framework strategy. The Programme coordinates, 
supports and finances the implementation of horizontal transnational activities under the 
fields of intervention of the Community framework strategy on gender equality. 
Cílem tohoto programu je podpora rovnosti pohlaví, zejména poskytováním asistence a podpory rámcové strategii 
Společenství. Program koordinuje, podporuje a financuje implementaci horizontálních nadnárodních aktivit v 
oblastech, kterí spadají do zásahu rámcové strategie Společenství k rovnosti pohlaví. 
 
• CONNECT 
Community Initiative, launched in 1999, whose aim is to support European innovative 
projects which reinforce synergies and links in the areas of education, training and culture, 
associated with new technologies. (DG Education and Culture) 
Iniciativa Společenství zahájená v roce 1999. Jejím cílem je podpora evropských inovativních projektů, které 
prohlubují vztahy a synergii v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a kultury, spojených s novými technologiemi (GŘ 
Vzdělání a kultura) 
 
• CORDIS 
Community research and development information service 
Informační služba Společenství pro výzkum a rozvoj 
 
• COREPER 
Permanent Representatives Committee 
Výbor stálých zástupců 
 
• COST 
European Cooperation on Scientific and Technical Research (DG Information society) 
Evropská spolupráce ve vědeckotechnickém výzkumu (GŘ Informační společnost) 
 
• CREST 
Scientific and Technical Research Committee 
Výbor pro vědeckotechnický výzkum 
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• CSCE 
Conference on Security and Cooperation in Europe 
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 
 
• CSF 
Community support framework (DG Regional Policy) 
Rámec podpory Společenství (GŘ Regionální politika) 
 
• CULTURE 2000 (2000-2004) 
Single financing and programming instrument for cultural cooperation (DG Education and 
Culture) 
Jednotný finanční a programový nástroj kulturní spolupráce (GŘ Vzdělání a kultura) 
 

D 
 
• DAPHNE (2000-2004) I and II (2004-2008) 
Medium-term Community action programme on measures providing Community-wide 
support to Member States' action relating to violence against children, young persons and 
women The programme aims to support organisations that develop measures and actions to 
prevent or to combat all types of violence against children, young people and women and to 
protect the victims and groups at risk. (DG Justice and Home Affairs) 
Střednědobý akční plán Společenství k opatřením poskytujícím širokou podporu Společenství aktivitám členských 
států, které se týkají násilí vůči dětem, mladým a ženám. Cílem je podpora organizací, které rozvíjí opatření a aktivity 
na ochranu nebo boj proti všem druhům násilí vůči dětem, mladistvým a ženám a na ochranu obětí a ohrožených 
skupin (GŘ Záležitosti justice a vnitra) 
 
• DG 
Directorate General 
Generální ředitelství 
 

E 
 
• EAGGF 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 
Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond (GŘ Zemědělství) 
 
• EBRD 
European Bank for Reconstruction and Development 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
 
• ECB 
European Central Bank (ESCB) 
Evropská centrální banka 
 
• ECCO 
European Communities Communications Office (DG Education and Culture) 
Komunikační kancelář Evropských Společenství (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (2000-2006) 
Programme to promote economic reform and recovery in the New Independent States and 
Mongolia. To take over from Tacis. (DG Enlargement)  
Program na podporu ekonomické reformy a obnovy v Nových nezávislých státech a Mongolsku (GŘ Rozšiřování) 
 
• eCONTENT (2001-2005) 
EU multi-annual programme that aims to stimulate the development and use of European 
digital content on the Internet and to promote the linguistic diversity of European web sites 
(partly based upon the experience gained from the previous programmes MLIS and INFO 
2000).  (DG Information Society) 
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Víceletý program EU zaměřený na stimulaci rozvoje a využití evropského digitálního obsahu na internetu a podporu 
jazykové rozmanitosti evropských webových stránek (částečně vychází ze zkušeností z předchozích programů MLIS 
a INFO 2000) – GŘ Informační společnost 
 
• EDF 
European Development Fund (DG Development) 
Evropský rozvojový fond (GŘ Rozvoj) 
 
• EEA 
European Environment Agency 
Evropská agentura pro životní prostředí 
 
• EEA 
European Economic Area (European Union and EFTA countries) 
Evropský hospodářský prostor (EU a země EFTA) 
 
 
• EFTA 
European Free Trade Association (Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland) 
Evropské sdružení volného obchodu (Island, Norsko, Lichtenstein a Švýcarsko) 
 
• eLEARNING 
A Programme for the Effective Integration of Information and Communication Technologies 
(ICT) in Education and Training Systems in Europe (2004 – 2006) 
Program pro efektivní integraci informačních a komunikačních technologií do systémů vzdělávání a odborné přípravy 
v Evropě (2004-2006) 
 
• EMI 
European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 
Evropský měnový institut (GŘ Hospodářské a finanční záležitosti) 
 
• EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999) * (now EQUAL) 
Employment-Horizon (improving the employment prospects of the disabled and other 
disadvantaged groups) (DG Employment and Social Affairs) 
Zaměstnanost - Horizont (zvyšování vyhlídek zaměstnanosti postižených a dalších znevýhodněných skupin)- GŘ 
Zaměstnanost a sociální věci 
 
• EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999) * 
Employment-Integra (improving access to the labour market and employability of 
economically and socially vulnerable groups) (DG Employment and Social Affairs) 
Zaměstnanost - Integra (zlepšení přístupu na pracovní trh a zvýšení zaměstnatelnosti ekonomicky a sociálně 
zranitelných skupin) – GŘ Zaměstnanost a sociální věci 
 
• EMPLOYMENT-NOW (1994-1999) * 
Employment-Now (equal employment opportunities for women) (DG Employment and Social 
Affairs) 
Zaměstnanost - Now (rovnost příležitostí v zaměstnanosti žen) - GŘ Zaměstnanost a sociální věci 
 
• EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999) * 
Employment-Youthstart (promoting labour market integration of young people) (DG 
Employment and Social Affairs) 
Zaměstnanost - Youthstart (podpora integrace mladých lidí na pracovním trhu) - GŘ Zaměstnanost a sociální věci 
 
• EMU 
Economic and monetary union 
Hospodářská a měnová unie 
 
• EQUAL (2000-2006) 
Promotion of new practices in the fight against discrimination and inequality (DG 
Employment and Social Affairs) New Community Initiative Programme (CIP) for the period 
2000-2006 
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Prosazování nových praktik v boji proti diskriminaci a nerovnosti (GŘ Zaměstnanost a sociální věci). Nový program 
iniciativ Společenství (CIP) na období 2000-2006 
 
• ERASMUS (1987-1999) * 
EU action scheme for the mobility of university students (DG Education and Culture) 
Akční program EU pro mobilitu vysokoškolských studentů (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• ERASMUS II (2000-2006) 
Higher Education (University and non-University sectors) section of the European 
Community action programme in the field of education. Part of SOCRATES II (DG Education 
and Culture) 
Sekce vysokoškolského vzdělání (univerzitní a neuniverzitní typ) akčního programu Evropského společenství v oblasti 
vzdělávání „SOCRATES II” (GŘ Zaměstnanost a sociální věci) 
 
• ERDF 
European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 
Evropský fond regionálního rozvoje (GR Regionální politika) 
 
• EESC 
European Economic and Social Committee 
Evropský hospodářský a sociální výbor 
 
• ESSPROS 
European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 
Evropský systém integrované statistiky sociální ochrany (Eurostat) 
 
• eTEN 
eTEN is the European Community Programme designed to help the deployment of 
telecommunication networks based services (e-services) with a trans-European dimension. 
It focuses strongly on public services, particularly in areas where Europe has a competitive 
advantage. The programme aims to accelerate the take up of services to sustain the 
European social model of an inclusive, cohesive society. Its objectives are at the very heart 
of the eEurope mission of "an information society for all". It promotes public interest 
services which give every citizen, enterprise and administration full opportunity to gain from 
the e-Society. 
Program Společenství na pomoc rozvoji služeb založených na telekomunikačních sítích (e-služby) s transevropskou 
dimenzí. Je zaměřen na veřejné služby, zejména v oblasti, kde Evropa má konkurenční výhodu. Snahou je urychlit 
vyzdvižení služeb k udržení evropského sociálního modelu celkové kohezní společnosti. Jeho cíle leží v srdci poslání 
eEurope “informační společnost pro všechny”. Podporuje služby veřejného zájmu, které poskytují každému občanovi, 
podniku a správě, možnost profitovat z e-Společnosti. 
 
• ETUC 
European Trade Union Confederation 
Evropská odborová konfederace 
 
• ETUCO 
European Trade Union College 
Evropská odborová akademie 
 
• ETUI 
European Trade Union Institute 
Evropský odborový institut 
 
• EU 
European Union 
Evropská unie 
 
• EU-CANADA 
Cooperation programme between the European Community and Canada in the area of higher 
education and training. The aims both for the European Community and for Canada are to 
promote closer understanding between the peoples of the European Community and Canada, 
including broader knowledge of their languages, cultures and institutions. To improve the 
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quality of human resource development in both the European Community and Canada, 
including acquisition of skills required to meet the challenges of the knowledge-based 
economy. 
Program spolupráce mezi ES a Kanadou v oblasti vyššího vzdělávání a odborné přípravy. Cílem obou stran je 
podporovat větší porozumění mezi obyvately ES a Kanady, včetně větší znalosti jejich jazyků, kultur a institucí a 
zlepšit kvalitu rozvoje lidských zdrojů v ES a Kanadě, včetně získávání dovedností nezbytných v hospodářství 
založeném na znalostech 
 
 
• EU-MEDIS (2000-) 
Euro-MEDiterranean Information Society. Regional MEDA initiative, approved in 1999 by the 
European Commission, aimed at the development of the Euro-Mediterranean Information 
Society, specifically designed to reduce the region's information and technological gaps. 
Euro - MEDiterranean informační společnost. Regionální aktivita MEDA schválená v roce 1999 EK, zaměřená na 
rozvoj Euro-Mediterranean informační společnosti, specificky navržená pro snížení informačních a technologických 
rozdílů v regioniu.  
 
• EU-Phare Credo (1996-1999) * 
EU-Phare Credo programme - Cross-border cooperation between Central European countries 
DG External relations) 
EU-Phare Credo program - Přeshraniční spolupráce mezi zeměmi střední Evropy (GŘ Vnější vztahy) 
 
• EU-USA 
Transatlantic cooperative projects involving student mobility, exchanges, development of 
innovative curricula, research internships, short intensive programmes, teaching 
assignments and other innovative projects including the use of new technologies and 
distance learning will be eligible for support. 
Projekty transatlantické spolupráce zahrnující mobilitu studentů, výměny, rozvoj inovativních osnov, výzkumné 
nemocniční praxe, krátké intensivní programy a další novativní projekty včetně využití nových technologií a 
distančního vzdělávání. 
 
• EURES 
European Employment Services - brings together the European Commission and the public 
employment services of the countries belonging to the European Economic Area and 
Switzerland. Other regional and national bodies concerned with employment issues are also 
included, such as trade unions, employers' organisations, as well as local and regional 
authorities. 
Evropské služby zaměstnanosti – spojují dohromady EK a veřejné služby zaměstnanosti v zemích, které patří do EEA 
a ve Švýcarsku. Zahrnuty jsou také další regionální a národní orgány zabývající se otázkami zaměstnanosti jako 
odbory, zaměstnavatelské organizace, místní a regionální samospráva. 
 
• EURISTOTE 
Computerized information system on university research relating to European integration 
(DG Education and Culture) 
Počítačový informační systém o univerzitním výzkumu týkajícím se evropské integrace (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• EURO 
Priority information action, “The euro, a currency for Europe” (DG Education and Culture). 
Part of the information programme for the European citizen (PRINCE). 
Prioritní informační aktivita “Euro, měna pro Evropu” (GŘ Vzdělání a kultura). Část informačního programu pro 
evropské občany (PRINCE) 
 
• EUROCADRES 
The Council of European professional and managerial staff - EUROCADRES is the European 
representative organisation for employees who hold professional or managerial posts. 
EUROCADRES is an organisation associated to the ETUC. EUROCADRES has more than 5 
million professionals and managers in membership throughout Europe. They work in all 
branches of industry, both manufacturing and service, and in the civil and public services. 
EUROCADRES je evropská organizace zastupující zaměstnance v odborných a manažerských pozicích. Je členskou 
organizací EOK a má více než 5 milionů členů v celé Evropě. Pracují ve všech odvětvích průmyslu, jak ve výrobě, tak 
ve službách a ve státních a veřejných službách. 
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• EUROJUST 
Eurojust is a European Union body established in 2002 to enhance the effectiveness of the 
competent authorities within Member States when they are dealing with the investigation 
and prosecution of serious cross-border and organised crime. 
Je orgán EU založený v roce 2002 na zlepšení efektivnosti aktivit orgánů členských zemí při zkoumání a stíhání 
vážného přeshraničního a organizovaného zločinu. 
 
• EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005) 
The Mediterranean Dialogues 2004-2005 focus in particular on the questions in the 3rd 
section of the Barcelona declaration, which aims to bring about better information and active 
dialogue between the citizens on the two sides of the Mediterranean.  
Středozemní dialog 2004-2005 je zaměřen zejména na otázky zmíněné ve třetí sekci Barcelonské deklarace, která se 
snaží přinést lepší informace a aktivní dialog mezi občany dvou stran Středozemí. 
 
• EURO-MED YOUTH PROGRAMME 
The Barcelona Process in 1995 stressed that "youth exchanges should be the means to 
prepare future generations for a closer cooperation between the Euro-Mediterranean 
partners. A Euro-Mediterranean youth exchange cooperation programme should therefore be 
established based on experience acquired in Europe and taking account of the partners' 
needs". The Euro-Med Youth programme is one of the regional programmes set up in the 
third chapter of the Barcelona Process, entitled « Partnership in social, cultural and human 
affairs ». 
Barcelonský proces v roce 1995 zdůraznil, že “výměny mladých by se měly stát prostředkem přípravy budoucích 
generací na těsnější spolupráci mezi partnery v Evropě a Středomoří. Takový program spolupráce při výměnných 
pobytech mladých by měl proto být založen na zkušenostech získaných v Evropě a měl by brát v úvahu potřeby 
partnerů”. Je jedním z regionálních programů zveřejněných ve třetí kapitole Barcelonského procesu, nazvané 
“Partnerství v sociálních, kulturních a občanských věcech” 
 
• EUROPEAID 
EuropeAid Cooperation Office's mission is to implement the external aid instruments of the 
European Commission which are funded by the European Community budget and the 
European Development Fund. 
Posláním této agentury je implementovat vnější nástroje pomoci EK, které jsou financovány z rozpočtu ES a 
Evropského rozvojového fondu 
 
• EUROPEAN CITY OF CULTURE 
European City of Culture initiative (DG Education and Culture) 
Iniciativa “Evropské město kultury” (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR) 
The EIDHR is a European Union programme that aims to promote and support human rights 
and democracy in third countries. 
EIDHR je program EU zaměřený na podporu a prosazování lidských práv a demokracie v zemích třetího světa 
 
• EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) 
The European Social Fund represents the main financial instrument at EU level, providing the 
means to achieve the objectives of the European Employment Strategy: to protect and 
promote employment, and combat unemployment, discrimination and social exclusion. 
Evropský sociální fond představuje hlavní finanční nástroj na úrovni EU, který poskytuje prostředky k dosažení cílů 
evropské politiky zaměstnanosti: hájit a podporovat zaměstnanost, bojovat proti nezaměstnanosti, diskriminaci a 
sociálnímu vyloučení. 
 
• EUROPEAN UNION’S MEDITERRANEAN & MIDDLE EAST POLICY 
The South and East Mediterranean and the Middle East is an area of vital strategic 
importance to the European Union, which both the EU Council and the European Commission 
have identified as key external relations priority for the EU. The EU's proximity policy 
towards the Mediterranean region is governed by the global and comprehensive Euro-
Mediterranean Partnership launched at the 1995 Barcelona Conference, between the 
European Union and its 12 Mediterranean Partners (hence called the Barcelona Process, 
overarching bilateral and multilateral EU relations). The Middle East Peace Process is 
separate from, but complementary to the Barcelona Process. In addition, the EU maintains 
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relations with Middle Eastern countries situated around the Persian/Arabian Gulf (Gulf 
region). 
 
• EUROPOL 
Europol is the European Law Enforcement Organisation which aims at improving the 
effectiveness and cooperation of the competent authorities in the Member States in 
preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of 
international organised crime. 
Europol je organizace na prosazování evropského práva, která je zaměřena na zlepšení efektivnosti a spolupráce 
kompetentních orgánů členských zemí v ochraně před a boji proti terorismu, ilegálnímu obchodování s drogami a 
dalším vážným formám mezinárodního organizovaného zločinu. 
 
• EUROSTAT 
Statistical office of the European communities 
Statistický úřad ES 
 
• EURIDYCE 
Education information network in the European Union (part of Socrates, the Community 
programme on general education) (DG Education and Culture) 
Informační síť vzdělávání v EU (část programu SOCRATES, programu Společenství k obecnému vzdělání) - GŘ 
Vzdělání a kultura 
 

G 
 
• GRUNDTVIG (2000-2006) 
It is one of the eight actions within the SOCRATES II community programme for general 
education. This action is about Adult education and other educational pathways and is aimed 
at enhancing the European dimension of lifelong learning. (DG Education and Culture) 
Jedna z osmi aktivit v rámci programu Společenství Socrates II o obecném vzdělávání. Tato aktivita je o vzdělávání 
dospělých a dalších formách vzdělávání a je zaměřena na obohacení celoživotního vzdělávání o evropskou dimenzi 
(GŘ Vzdělání a kultura) 
 

H 
 
• HORIZON (1994-1999) * (now EQUAL) 
Community initiative concerning handicapped persons and certain other disadvantaged 
groups (DG Employment and Social affairs) 
Iniciativa Společenství týkající se postižených osob a určitých dalších znevýhodněných skupin (GŘ Zaměstnanost a 
sociální věci) 
 

I 
 
• IEA 
International Energy Agency (OECD) 
Mezinárodní energetická agentura (OECD) 
 
• IGC 
Intergovernmental Conference 
Mezivládní konference 
 
• INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 
Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information 
society in Europe (DG Information Society) 
Víceletý program Společenství pro stimulaci vytvoření informační společnosti v Evropě (GŘ Informační společnost) 
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• INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES 
One of the thematic priorities of the Community 6th Framework Research Programme 
(2002-2006), which aims to increase innovation and competitiveness in European business 
and industry and to contribute to greater benefits for all European citizens. 
Jedna z tematických priorit Šestého rámcového programu Společenství  pro výzkum a rozvoj technologií (2002-2006), 
která se zaměřuje na zvýšení inovací a konkurenceschopnosti v evropském podnikání a průmyslu a chce přinést větší 
užitek všem evropským občanům. 
 
• INNOVATIVE MEASURES UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND 
Article 6 of the ESF Regulation supports innovative measures to assist the development of 
future policy and programmes, by exploring new approaches to the content and organisation 
of employment, including vocational training and industrial adaptation. The measures include 
pilot projects, studies, exchanges of experience and information activities.  
Článek 6 ustanovení ESF podporuje inovativní opatření rozvíjející budoucí politiky a programy a to rozšířením nových 
přístupů k obsahu a organizaci zaměstnanosti, včetně odborné přípravy a pracovní adaptace. Opatření zahrnují pilotní 
projekty, studie, výměny zkušeností a informační aktivity 
 
• INTERREG III (2000-2006) 
Programme aiming at transnational and crossborder cooperation, not only within the EU, but 
also between EU countries and others separated only by the sea. New Community Initiative 
Programme (CIP) for the period 2000-2006 
Program zaměřený na nadnárodní a přeshraniční spolupráci, ne pouze v rámci EU, ale také mezi zeměmi EU a 
dalšími zeměmi oddělenými pouze mořem. Nový program iniciativ Společenství (CIP) na období 2000-2006 
 
• IST 
Information Society Technologies Programme  
Program technologií informační společnosti 
 
• ITUCs 
Trade Union Inter-regional councils 
Odborové meziregionální rady 
 

J 
 
• JEAN MONNET PROJECT 
European integration in university curricula (DG Education and Culture) 
Evropská integrace v učebních osnovách univerzit (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• JOINT ACTIONS SOCRATES, LEONARDO DA VINCI AND YOUTH PROGRAMMES 
The joint actions are provided for in the decisions establishing the SOCRATES, LEONARDO 
DA VINCI and YOUTH programmes in order to encourage synergies between these 
programmes. 
Společné aktivity jsou obsaženy v rozhodnutí zakládajícím programy SOCRATES, LEONARDO DA VINCI a YOUTH, 
aby tak byla podpořena synergie mezi těmito programy. 
 

K 
 
• KONVER (1994-1999) 
Konver was a programme created to accelerate the diversification of economic activities in 
regions heavily dependent on the defence sector 
Bylo to program na zrychlení diverzifikace hospodářských aktivit v regionech velmi závislých na sektoru obrany 
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L 
 
• LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
Programme on rural development. New Community Initiative Programme (CIP) for the 
period 2000-2006 
Program rozvoje venkova. Nový program Iniciativ Společenství (CIP) na období 2000-2006 
 
• LEI 
Local employment initiative 
Iniciativa pro místní zaměstnanost 
 
• LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Action programme for the implementation of a European Community vocational training 
policy (DG Education and Culture) 
Akční program pro implementaci politiky ES v oblasti odborné přípravy (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
Second phase of the Community Vocational Training Action Programme, which seeks to 
consolidate a European cooperation area for education and training. The programme actively 
supports the lifelong learning policies conducted by the Member States. It supports 
innovative transnational initiatives for promoting the knowledge, aptitudes and skills 
necessary for successful integration into working life and the full exercise of citizenship, and 
affords scope for links with other Community initiatives - particularly the Socrates and Youth 
programmes - by supporting joint actions. (DG Education and Culture). 
Druhá fáze akčního programu Společenství pro odborné vzdělávání, která se snaží konsolidovat oblast evropské 
spolupráce pro vzdělávání a odbornou přípravu. Program aktivně podporuje politiky celoživotního vzdělávání 
realizované členskými státy. Podporuje inovativní nadnárodní aktivity na prosazování znalostí, schopností a 
dovedností nezbytných pro úspěšnou integraci v pracovním životě a plné uplatňování evropského občanství a 
poskytuje prostor pro vazby s dalšími iniciativami Společenství – zejména programem Socrates a Youth – podporou 
společných aktivit. (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• LINGUA I & II (1990-1999)* 
Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU (DG Education and 
Culture) 
Podpora jazykového vzdělávání v EU (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• LINGUA III (2000-2006)* 
Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU under the Community 
action programme in the field of education. Part of SOCRATES II (DG Education and Culture) 
Podpora jazykového vzdělávání v EU v rámci akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání “Socrates” (GŘ 
Vzdělání a kultura) 
 
• LISBON STRATEGY 
Meeting in Lisbon in March 2000, the EU’s political leaders set a new goal: to become, within 
a decade, "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, 
capable of sustainable growth with more and better jobs and greater social cohesion.” The 
"Lisbon strategy" covers such matters as research, education, training, Internet access and 
on-line business. It also covers reform of Europe’s social protection systems, which must be 
made sustainable so that their benefits can be enjoyed by future generations. 
Zasedání v Lisabonu v březnu 2000, na kterém političtí lídři stanovili nové cíle: stát se během desetiletí 
“nejkonkurenceschopnějším a nejdynamičtějším znalostně založeným hospodářstvím na světě, schopné trvalého 
růstu s více a lepšími pracovními místy a větší sociální kohezí”. “Lisabonská strategie” zahrnuje takové oblasti jako 
výzkum, vzdělání, odbornou přípravu, přístup k internetu, on-line podnikání. Zahrnuje také reformu evropských 
systémů sociálního zabezpečení, která musí být udržitelná do takové míry, že z ní mohou profitovat budoucí generace 
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M 
 
• MAASTRICHT TREATY 
The Maastricht Treaty on European Union (1992). The Treaty on European Union, which 
entered into force on 1 November 1993, sets the Member States an ambitious programme: 
monetary union by 1999, new common policies, European citizenship, a common foreign and 
security policy and internal security. 
Maastrichtská smlouva EU (1992). Smlouva, která vstoupila v platnost 1. listopadu 1993, stanovila členským státům 
ambiciózní program: měnovou unii do roku 1999, nové společné politiky, evropské občanství, společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku a vnitřní bezpečnost. 
 
• MEDA I (1996-1999) and II (2000-2006) 
Indicative programmes concerning financial and technical measures to accompany the 
reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean 
partnership (DG External relations) 
Indikativní programy týkající se finančních a technických opatření, která doprovází reformu hospodářských a 
sociálních struktur v rámci Euro-Středozemního partnerství (GŘ Vnější vztahy) 
 
• MED-CAMPUS 
Programme to support development cooperation schemes between the universities and 
higher educational establishments of Europe and the Mediterranean non-member countries 
(MNCs) (DG External relations) 
Program na podporu rozvojových schémat spolupráce mezi univerzitami a institucemi vyššího vzdělávání Evropy a 
středozemních nečlenských států (GŘ Vnější vztahy) 
 
• MEDIA Plus (2001-2006) 
Programme to strengthen the competitiveness of European film, TV and new media 
industries and to increase international circulation of European audiovisual product (DG 
Education and Culture) 
Program na posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televizního průmyslu a nových mediálních průmyslů a 
na zvýšení mezinárodního oběhu evropských audiovizuálních produktů (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• MED-URBS 
Programme to support cooperation between local authorities in the Community and in 
Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG External relations) 
Program na podporu spolupráce mezi místní samosprávou ve Společenství a v nečlenských středozemních státech 
(GŘ Vnější vztahy) 
 
• MERCATOR 
Information and documentation network which aims at improving the exchange and 
circulation of information on minority languages and cultures (DG Education & Culture) 
Informační a dokumentační síť, která je zaměřena na zvýšení počtu výměn a oběhu informací o jazycích a kulturách  
menšin (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• MINERVA (2000-2006) 
The Minerva Action seeks to promote European cooperation in the field of Open and Distance 
Learning (ODL) and Information and Communication Technology (ICT) in education, under 
the Community action programme in the field of education, SOCRATES II (DG Education and 
Culture) 
Snaží se o podporu evropské spolupráce v oblasti otevřeného a distančního vzdělávání a informačních a 
komunikačních technologií ve vzdělávání v rámci akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates II” 
(GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• MISEP 
Mutual information system on employment policy (DG Employment and Social Affairs) 
Systém vzájemných informací o politikách zaměstnanosti (GŘ Zaměstnanost a sociální věci) 
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N 
 
• NAP 
National Action Plan 
Národní akční plán 
 
• NARIC 
The NARIC network aims at improving academic recognition of diplomas and periods of 
study in the Member States of the EU, the EEA countries and the associated countries in 
Central and Eastern Europe and Cyprus. The network is part of the Community's Programme 
SOCRATES/ERASMUS, which stimulates the mobility of students and staff between higher 
education institutions in these countries. (DG Education and Culture) 
Síť NARIC je zaměřená na zvýšení uznávání vysokoškolských diplomů a délky studia v členských zemích EU, zemích 
EEA a přidružených zemích SVE a Kypru. Síť je součástí programu Společenství SOCRATES/ERASMUS, který 
podněcuje mobilitu studentů a učitelů mezi institucemi vyššího vzdělávání v těchto zemích (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• NICE TREATY 
The signing of the Treaty of Nice (26 February 2001) marked the completion of the 
Intergovernmental Conference opened on 14 February 2000. The aim of this conference was 
to adapt the way in which the European institutions operate in order to make it possible for 
the European Union to take in new Member States. This new Treaty paved the way for the 
biggest enlargement that the Union has ever contemplated, with its prospects of a lasting 
peace, stability and prosperity for all the democratic States of Europe. 
Podepsání Niceské smlouvy znamenalo dovršení Mezivládní konference zahájené 14.února 2000. Cílem této 
konference bylo schválit způsob, jakým evropské instituce budou fungovat, aby bylo možné rozšíření EU o nové 
členské státy. Tato nová smlouva připravila cestu pro největší rozšíření, jaké EU kdy zvažovala, a to s cílem 
zachování trvalého míru, stability a prosperity pro všechny demokratické země v Evropě. 
 
• NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Community initiative to promote equal opportunities for women in the field of employment 
and vocational training (DG Employment and Social Affairs) 
Iniciativa Společenství na podporu rovných příležitostí pro ženy v oblasti zaměstnanosti a odborné přípravy (GŘ 
Zaměstnanost a sociální věci) 
 

O 
 
• OJ 
Official Journal 
Úřední věstník 
 
• OJEC 
Official journal of the European Communities 
Úřední věstník Evropských Společenství 
 

P 
 
• PHARE (1989-)   
European Union initiative providing grant finance to support its partner countries in Central 
Europe and Eastern Europe to the stage where they are ready to assume the obligations of 
European Union membership (DG Enlargement) 
Iniciativa EU poskytující finanční granty na podporu svých partnerských zemí ve stř. a vých. Evropě až do fáze, kdy 
jsou připraveny převzít závazky členství v EU (GŘ Rozšiřování) 
 
• PHARE AND TACIS DEMOCRACY  
Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargement) 
Programy pro demokracii Phare a Tacis (GŘ Rozšiřování) 
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R 
 
• R & D 
Research and Development 
Výzkum a rozvoj 
 
• REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES 
Action in the field of regional or minority languages and cultures (DG Education and Culture) 
Aktivity v oblasti regionálních nebo minoritních jazyků a kultur (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• RTD 
Framework programme of community activities in the field of research and technological 
development and demonstration (DG Research and DG Information Society) 
Rámcový program aktivit Společenství v oblasti výzkumu, rozvoje technologií a demonstrací (GŘ Výzkum a GŘ 
Informační společnost) 
 

S 
 
• SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (2002-2006) 
Sixth framework programme of the European Community for research, technological 
development and demonstration activities (DG Research) 
Šestý rámcový program ES pro výzkum, rozvoj technologií a demonstrační aktivity (GŘ  Výzkum) 
 
• SMEs 
Small and medium-sized enterprises  
Střední a malé podniky 
 
• SOCRATES (1995-1999) * 
Community action programme, The Socrates programme covers all EU educational activities. 
(DG Education and Culture).  
Akční program Společenství “Socrates”. Program Socrates pokrývá všechny vzdělávací aktivity EU (GŘ Vzdělání a 
kultura).  
 
• SOCRATES II (2000-2004) 
Second phase of the Community action programme in the field of education. The programme 
comprises action in the following fields:(a) school education (Comenius); (b) higher 
education (Erasmus); (c) other educational pathways (Grundtvig); (d) teaching and learning 
of languages (Lingua); (e) education and multimedia (ATLAS). (DG Education and Culture)  
Druhá etapa akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání. Program zahrnuje aktivity v následujících 
oblastech: a) středoškolské vzdělávání (Comenius), b) vysokoškolské vzdělávání (Erasmus), c) vzdělávání dospělých 
(Grundtvig), d) jazykové vzdělávání (Lingua), e) vzdělávání a multimedia (ATLAS) (GŘ Vzdělání a kultura). 

T 
 
• TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
Programme to assist economic reform and recovery in the New Independent States and 
Mongolia (DG External Relations) 
Program pro pomoc hospodářské reformě a ozdravění v Nových nezávislých státech a Mongolsku 
(GŘ Vnější vztahy) 
 
• TACIS CROSS BORDER COOPERATION SMALL PROJECT FACILITY AND MICRO 

PROJECT FACILITY 
Programmes aiming at improving the economic and social links between border regions.  
Program zaměřený na zlepšení hospodářských a sociálních vazeb mezi příhraničními regiony. 
 
• TACIS IBPP "PARTNER SEARCH SYSTEM" 
Support to Civil Society Programme (NIS and Mongolia). The Tacis Institution Building 
Partnership Programme (IBPP) is a programme from the European Commission designed to 
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support the development of non-profit organisations from civil society, local & regional 
authorities and public institutions in the New Independent States (NIS) and Mongolia. The 
IBPP is based on international partnership and exchanges between organisations or 
institutions within the European Union or the Phare countries and their counterparts in the 
NIS and Mongolia. 
Program na podporu občanské společnosti (Nové nezávislé státy - NIS a Mongolsko). Tacis program Partnerství při 
budování institucí je program EK vytvořený na podporu neziskových organizací občanské společnosti, místní a 
regionální samosprávy a veřejných institucí v Nových nezávislých státech a Mongolsku. Je založen na mezinárodním 
partnerství a výměnách mezi organizacemi a institucemi v rámci EU nebo zemí Phare a jejich protejšků v NIS a 
Mongolsku. 
 
• TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006) 
Third phase of the trans-European scheme for cooperation in higher education (DG 
Education and Culture) 
Třetí fáze transevropského schématu pro spolupráci v oblasti vyššího vzdělávání (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Trans-European scheme for cooperation in higher education between Central and Eastern 
Europe, the New Independent States of the former Soviet Union, Mongolia, and the 
European Union (DG Education and Culture) 
Transevropské schéma pro spolupráci ve vyšším vzdělávání mezi SVE, Novými nezávislými státy bývalého 
Sovětského Svazu, Mongolska a EU (GŘ Vzdělání a kultura) 
 
• THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT 
"Third system and employment" pilot scheme (DG Employment and Social Affairs) Carried 
forward every year. 
Pilotní schéma „Třetí systém a zaměstnanost” (GŘ Zaměstnanost a sociální věci) pokračující každý rok 
 
• TUTB 
Trade Union Technical Bureau 
Technická odborová kancelář 
 

U 
 
• UNCTAD 
United Nations Conference on Trade and Development 
Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji 
 
• UNICE 
Union of Industries of the European Community 
Svaz průmyslu ES 
 
• UNIDO 
United Nations Industrial Development Organisation 
Organizace Spojených národů pro rozvoj průmyslu 
 
• URBAN (1994-1999) 
Community initiative concerning urban areas 
Iniciativa Společenství zaměřená na městská území  
 
• URBAN (2000-2006) 
Programme aiming at improvement of depressed city areas. New Community Initiative 
Programme (CIP) for the period 2000-2006 
Program zaměřený na zlepšení krizových městských oblastí. Nový program Inicitiv Společenství na období 2000-2006 
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W 
 
• WEU 
Western European Union 
Západní Evropská unie 
 
• WHO 
World Health Organisation 
Světová zdravotnická organizace 
 

Y 
 
• YOUTH (2000-2004) 
Community action programme for youth (DG Education and Culture) The aim of the 
programme is to contribute to the Europe of knowledge by promoting a European education 
area and fostering the development of lifelong education and training. 
Akční program Společenství pro mládež (GŘ Vzdělání a kultura). Cílem je přispět k Evropě znalostí podporou 
evropského vzdělávacího prostoru a rozvoje celoživotního vzdělávání a odborné přípravy 
 
• YOUTHSTART (1994-1999) * (now EQUAL) 
Community programme which aimed to improve training and employment opportunities for 
young people in the frame of the EMPLOYMENT initiative (DG Employment and Social Affairs) 
Program Společenství zaměřený na zlepšení odborné přípravy a pracovních příležitostí pro mladé lidi v rámci 
iniciativy EMPLOYMENT (GŘ Zaměstnanost a sociální věci) 
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Bibliografie a zdroje o projektové práci  
 
 
Toto je selektivní seznam různých druhů zdrojů, které pro vás mohou být užitečné 
při další práci na projektu nebo při řízení projektu. Tento seznam obsahuje převážně 
anglické odkazy, proto bychom vám byli velmi vděční za doporučení dalších 
užitečných textů /nástrojů v jiných jazycích.  Své návrhy prosím zašlete na ETUCO – 
kontaktní osoba Silvana Pennella. 
 

Řízení EU projektů: Příručky 
 
• EU Programmes Information Service - online informační knihovna ETUCO a 

help desk: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
• Project Cycle Management Guidelines (2004) – vynikající průvodce od  

Komise, jejího Úřadu pro spolupráci EUropeAid 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
• T-kit on Project Management - paleta velmi doporučovaných nástrojů 

dostupných z portálu Komise Salto-Youth. Databáze školicích nástrojů obsahuje 
vynikající T-Kit on Project Management (zvol ‘Background Text’ a ‘Project 
Management’ jako vyhledávací názvy) 
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/   

 
• From Idea into Project: Příručka pro plánování nadnárodního vzdělávání a 

projektů – možno stáhnout z příručky finského centra Leonardo  
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 
• Innovation across Cultural Borders: jednotný nástroj na zlepšení 

komunikace  v nadnárodním Inovačním projektu – výstup EU Innovation 
programme 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  

 
• Handbook of Participatory Project Planning Guidelines – užitečná 

příručka od nordicko-holandských odborových centrál (FNV, LOFTF, LOTCO, LO 
Norway, SASK) 
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

Řízení projektů: Obecné texty 
 
Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot's Guide to Project Management, 
Alpha Books, US (2000) 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership, Gower, UK (1996) 
Forsyth,P. First Things First, Pitman, UK (1994) 
Lock, D.  Project Management, Gower, UK (2003) 
Maylor, H.  Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002) 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf
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Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times 
Prentice Hall, UK (2004) 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK 
(2001) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent, McGraw-Hill, UK (1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management 
Institute, US (2004) 
 

Řízení projektů: Webové stránky 
 
Existuje řada webových stránek věnovaných projektovému managementu, několik z 
nich provozovaných profesionálními asociacemi projektových manažerů: 
 

• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 

 

Další užitečné stránky: 
• Project Management Wisdom  

http://www.maxwideman.com/index.htm  
 
• Spottydog's Project Management Web Site  

http://www.spottydog.u-net.com/  
 
• Project Magazine – řada článků o týmové práci 

http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Project Management (MAP) - kompletní, velmi ucelená knihovna zaměřená 

na  potřeby nevládních organizací z US Management Assistance Program (MAP) 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Strategic Planning (MAP) – obsáhlý průvodce strategickým plánováním 

http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 
 
• OPM3 Primer - shrnutí - US Project Management Institute’s Organisational 

Project Management Maturity Model 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

 
• Project Kickstart: - užitečné stručné tipy od vydavatelů Project Kickstart 

softwaru 
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm  

 

Řízení projektů: Software 
 
Stejně jako řada obecných kancelářských programů (textové procesory, tabulkové 
procesory, diáře, databáze) a programů komunikačních (e-mail, konferenční 
systém, spravování dokumentů), existuje řada počítačových programů, které 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
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pomáhají při řízení velkých projektů. V poslední době tyto získávají na popularitě v 
rámci přístupu k projektovému managementu. Nyní existují stovky takových 
programů, což vám hledání na Internetu potvrdí. Liší se podle složitosti, ceny, 
funkčnosti a kvality. My tady uvedeme pouze malý výčet toho, co je dostupné. 
Stejně jako u jiných softwarů, ještě předtím než je koupíte, měli byste důkladně 
prozkoumat, zda odpovídají vašim potřebám. 
 
• Microsoft Project (Microsoft) je pravděpodobně nejznámější software 

projektového managementu. Sofistikovaný a vhodný pro velké projekty, ale 
relativně drahý. 

http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 
 
• TurboProject (IMSI) je dostupný v řadě verzí a je za rozumnou cenu.  

http://www.imsisoft.com/ 
 
• Project Kickstart (Experience In Software) je velmi jednoduchý na použití. 

Může být exportován do programů Microsoft Office a MS Project a je spojen s 
MindManager (viz níže). Dostupný v několika jazycích. 

 http://www.projectkickstart.com/ 
 
• ProjeX je úžasný dodatek k Microsoft Excel, který nabízí různé nástroje pro 

projektové řízení. Dostupná je bezplatná verze. 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm  

 
Jak jsme již uvedli v Příloze 4, Mind Mapping software může být užitečným 
nástrojem pro projekty. Následující produkty jsou příklady některých dalších 
dostupných nástrojů: 
 
• MindManager  

http://www.mindjet.com/ 
 
• Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 
• Mind Genius  

http://www.mindgenius.com/ 
 
• ConceptDraw Project 

http://www.conceptdraw.com/ 
 
Existuje také řada dostupných online aplikací na bázi webu. Například: 
 
• iTeamwork 

http://www.iteamwork.com 
 
• Ace Project 

http://www.aceproject.com 

http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
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Obecné internetové zdroje 
 
• Europa (Evropa) 

Hlavní webová stránka EU poskytuje informace o EK, programech financování a 
projektech, a obsahuje také odkazy na další servery EU. 
http://europa.eu.int/ 

 
• ETUC (EOK) 

Tato stránka obsahuje užitečné materiály k řadě oblastí politiky EU, které 
mohou být pro odbory užitečné při  formulování projektových idejí. 
http://www.etuc.org 

 
• EU Programmes Information Service (Informační služba o programech 

EU) – ETUCO online informační knihovna poskytuje informace o výzvách k 
předkládání projektů a pomoc při přípravě projektů: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

Vzdělávání & Odborná příprava 
Existuje řada webových stránek věnovaných zejména politikám a programům EU v 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy.  
 
• Programy finanční podpory nabízí přehled dostupných programů  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.html 
 
• SCADPlus nabízí obecný přehled politiky EU v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm 

 
Program Leonardo da Vinci má obsáhlou databázi předchozích projektů a výstupů: 
 
• Projekty1995-1999  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
• Projekty 2000-2006  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 
• Výstupy 1995-1999 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 
• Výstupy 2000-2006 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 

Zaměstnanost a sociální záležitosti/ Regionální politika 
Následující stránky nabízejí informace o politice EU v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních  záležitostí a o regionální politice: 
 
• GŘ pro zaměstnanost & sociální záležitosti má spoustu informací a odkazů 

na různé oblasti politik EU a s tím související webové stránky 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 

http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
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• Evropský sociální fond (ESF) 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-
en.htm 

 
• Informace o regionální a kohezní politice  
• http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/indexen.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

