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Vážené dámy a vážení pánové, 

účastníci projektu – současní i budoucí zaměstnanci, začínající podnikatelé, zá-
stupci veřejné správy i samosprávy, všichni, kteří jste se s námi setkávali při reali-
zaci projektu „Znalost ekonomiky firmy – polovina úspěchu“, dovolte mi, abych 
Vám jménem všech realizátorů projektu poděkoval za spolupráci, díky které se 
nám podařilo projekt připravit, realizovat a dovést do úspěšného konce.  

Před vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 naše společnost 
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s. r. o. pomáhala malým a středním podnikatelům 
při získávání dotačních prostředků na jejich rozvojové programy. Nepředpoklá-
dali jsme, že budeme realizovat vlastní projekty – zaměření naší činnosti bylo 
spíše do oblasti podpory jiných subjektů při přípravě a realizaci jejich rozvojo-
vých projektů. Tomu odpovídalo i naše zaměření na oblast poradenství v eko-
nomice, účetnictví a daních, doprovázená přípravou podnikatelských plánů, 
jednání s finančními institucemi a vzdělávacími aktivitami v oborech odbor-
nosti firmy. 

Dlouholetou součástí našich aktivit je soustavné vzdělávání v oblasti ekonomi-
ky pro širokou veřejnost, vzdělávání pro občany připravující se na podnikání, 
příprava jejich podnikatelských plánů, žádostí o dotace z prostředků aktivní po-
litiky zaměstnanosti, vedení jejich prvních kroků v nově založené firmě. Když se 
objevila možnost využití těchto aktivit pro ženy na mateřské dovolené pomocí 
prostředků z Evropského sociálního fondu, byla volba cílové skupiny projektu  
i jeho jednotlivých aktivit poměrně jasnou záležitostí.  

Realizace projektu přinesla pro všechny jeho účastníky řadu nových zku-
šeností i kontaktů, nové znalosti, které pomohou uplatnit se na trhu práce  
a především několik nových pracovních míst, které by jinak nevznikly. 

Podívejme se prosím, jak celý projekt probíhal ….

Ing. František Schröpfer, MBA
jednatel společnosti, manažer projektu

SLOVO ÚVODEM
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ZNALOST EKONOMIKY FIRMY  
= POLOVINA ÚSPĚCHU

Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/44.00028

Realizátor: RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Období realizace: 1. květen 2010 – 30. duben 2012
Jedním z významných cílů národních i evropských dokumentů je podpora 
zakládání a rozvoje malých a středních podniků a s tím související snižování 
nezaměstnanosti. V době hospodářské recese by každý majitel firmy měl vlast-
ními silami či s pomocí svých zaměstnanců sledovat slabá místa ekonomiky své 
firmy v dostatečném předstihu, aby mohl eliminovat ztráty v podnikání.

Projekt „Znalost ekonomiky firmy = polovina úspěchu“ pomáhal při zvyšování 
zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování odborných ekonomických znalostí 

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
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zaměstnaných a zprostředkováním zaměstnání pro účastníky projektu. Člověk 
se znalostí ekonomiky firmy najde snáze pracovní uplatnění. Projekt také řešil 
komplexní pomoc pro vznik začínajících podnikatelů, od procesu výběru po-
tenciálních podnikatelů až po fázi vzniku nové firmy. 

Hlavním cílem projektu byla podpora rozvoje ekonomických znalostí zaměst-
nanců za účelem vzniku malých a středních podniků (zejména živnostníků) 
nebo za účelem jejich zaměstnání na ekonomické pozici. Zakládáním nových 
firem a růstem existujících firem díky osobám se znalostí ekonomiky ve vedení 
těchto firem mohou vznikat další pracovní místa. Podporou sebezaměstnání  
a zprostředkováním zaměstnání bylo napomáháno snižování nezaměstnanosti 
v Olomouckém kraji (zejména v okrese Přerov s 3. nejvyšší nezaměstnaností 
v kraji). 

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu byli všichni „zájemci o zaměstnání“ se zájmem  
o podnikání nebo o získání ekonomických informací (za účelem výkonu práce 
ekonoma): zejména ve věku nad 50 let; osoby pečující o dítě do 15 let; těhotné 
a kojící ženy; osoby do 25 let .
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Podstata projektu
Podstatou projektu bylo účastníky maximální měrou informovat a následně 
motivovat k zásadnímu rozhodnutí: zda zahájit vlastní podnikání nebo se re-
kvalifikovat pro výkon profese ekonoma, případně pracovat v úplně jiné oblasti. 

U účastníků projektu jsme podpořili jejich sebevědomí odstraněním vnitřních 
psychologických bariér. 

Po odborné stránce jsme rozšířili jejich povědomí o podmínkách podnikání 
dodáním všech základních informací o podnikatelském prostředí v ČR a těm 
účastníkům kurzu, kteří se rozhodli učinit svůj první krok do podnikání, byla 
poskytnuta možnost zúčastnit se navazujícího akreditovaného kurzu Základy 
podnikání následovaného odborným poradenstvím vedoucím k zahájení pod-
nikání. 

Účastníkům se zájmem o práci v ekonomické oblasti jsme rozšířili znalosti pro 
výkon práce ekonoma prostřednictvím kurzu Ekonomický pracovník, jehož 
součástí byla krátkodobá praxe u vybraného zaměstnavatele.

Účastníkům bez zájmu o vlastní podnikání, i bez zájmu o ekonomické znalosti 
jsme pomáhali s hledáním vhodného zaměstnání.
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Motivační program
Kurz v délce 3-4 dní v rozsahu 16 hodin skupinově + 2 hodiny individuální kon-
zultace. Obsah kurzu:

•	 Sebepoznání, osobnost, stanovení osobních cílů, uvědomění 
si vlastních schopností, pozitivní myšlení

•	 Sociální dovednosti a chování, sociální jevy, asertivita, řešení 
konfliktních situací

•	 Komunikace, sebeprezentace, aktivní utváření mezilidských 
vztahů, komunikační strategie při získávání zaměstnání, zá-
kladní pravidla společenského chování

•	 Motivace, její význam a role
•	 Výběrové řízení a nácvik přijímacího pohovoru, nejčastější 

otázky zaměstnavatelů, problematika diskriminace u VŘ
•	 Orientace na trhu práce, informační zdroje, nabídka pracov-

ních míst, aktivní politika trhu práce
•	 Efektivní způsoby kontaktování zaměstnavatelů
•	 Strukturovaný životopis, motivační dopis, druhy dokladů  

o vzdělání a praxi, náležitosti pracovní smlouvy.

Individuální poradenství,  
workshop podnikatelského minima
Tato část byla určena osobám z motivačního programu, které se rozhodly získat 
bližší informace pro zahájení vlastního podnikání. Jednalo se jednak o příprav-
nou fázi v podobě skupinového workshopu před samotným kurzem Základy 
podnikání, a jednak o průběžné individuální poradenství (dále IP) až do doby 
zahájení podnikání. 

Na jednodenním workshopu byly použity různé nástroje, které mají napomoci 
analyzovat vhodnost podnikatelské myšlenky a zefektivnit přípravu na podni-
kání. Výrazným rysem této části byl individuální přístup, tj. nízký počet účastní-
ků na workshopu. Jeho obsahem byly části týkající se splnění odborných před-
pokladů pro získání živnostenského oprávnění, identifikace vhodných prostor 
k podnikání, zdroje krytí finančních potřeb pro zahájení podnikání, marketin-
gové aktivity. Lektor zde plnil funkci ústředního koordinátora diskuse, poradce, 

PRŮBĚH PROJEKTU
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motivátora, hodnotitele podnikatelských myšlenek.  Využívali jsme zde zároveň 
částečně webový portál Krok za krokem k podnikání, který provází uživatele 
přípravou na podnikání, postup zahájení podnikání, zdrojích financování. Dále 
zde bylo upozorněno na webové stránky veřejné správy vhodné pro podnika-
tele a další webové odkazy pro získání aktuálních informací z oblasti účetnictví, 
daní, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další legislativy. 

Rekvalifikace – kurz Základy podnikání
Kurz Základy podnikání byl určen pro účastníky workshopu podnikatelského 
minima, kteří chtěli získat ucelené informace k podnikání. Podmínkou přije-
tí účastníka do kurzu bylo ukončené střední vzdělání a splnění všeobecných 
podmínek pro získání živnostenského listu dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnos-
tenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Kurz poskytl základní infor-
mace formou přednášek z oblasti platné legislativy pro podnikatele, z oblasti 
daní, účetnictví, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, psychologie 
podnikatele, využití PC, marketingu a finančních podpor pro malé a střední 
podnikatele. Součástí kurzu byla i teoreticko-praktická část, při které si účastníci 
zpracovali vlastní podnikatelský záměr v podobě, kterou vyžadují finanční in-
stituce. Tento záměr pak účastníci museli obhájit před hodnotitelskou komisí, 
aby obdrželi osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností. Do roku 2007 

PRŮBĚH PROJEKTU
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bylo toto osvědčení nezbytnou součástí žádosti o bezúročný úvěr pro začína-
jící podnikatele v programu START od ČMRZB, a.s. Nyní tato povinnost není, 
avšak absolvování kurzu získanými znalostmi výrazně usnadní vstup a orientaci 
v podnikání. Akreditovaný kurz MŠMT měl časovou dotaci 120 hodin a výuka 
trvala cca 6 týdnů. 

Obsah kurzu: 
•	 právní formy podnikání
•	 živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákoník práce
•	 daňová soustava
•	 účetnictví a daňová evidence – teorie
•	 účetnictví a daňová evidence – praktická cvičení
•	 sociální pojištění
•	 zdravotní pojištění
•	 finanční zdroje a podpory MSP
•	 pojištění podnikatelských rizik
•	 marketing
•	 psychologie v praxi podnikatele
•	 struktura podnikatelského plánu – teorie
•	 struktura podnikatelského plánu – praktická cvičení
•	 využití PC – teorie + praktická cvičení
•	 podnikání v rámci Evropské unie

PRŮBĚH PROJEKTU



8

Rekvalifikace – kurz Ekonomický pracovník  
včetně odborné praxe
Účastníci z cílové skupiny, kteří se již při motivačním programu rozhodli získat 
odborné znalosti z ekonomiky firem, pokračovali v kurzu Ekonomický pracov-
ník. Do kurzu mohli být zařazeni uchazeči s ukončeným středním vzděláním. 
Dalším vstupním předpokladem pro výběr vhodného uchazeče byla alespoň 
základní znalost práce s PC (Windows, MS Word, Excel). 

Akreditovaný kurz MŠMT měl časovou dotaci 408 hodin. Z toho 258 hodin tvořil 
teoretický výklad lektorů v oblasti práva, účetnictví, systému pojištění v ČR, eko-
nomických rozborů a analýz, kalkulací a rozpočtů, využití PC atd. Zbylých 150 
hodin bylo určeno pro výkon ekonomicko/administrativní praxe u vybraných 
zaměstnavatelů v regionu. Všichni účastníci byli při zahájení kurzu proškoleni 
v předpisech bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Pracovníci projektu vybrali 
vhodného zaměstnavatele v podnikatelské sféře, veřejné správě nebo nezisko-
vém sektoru. Realizátor projetu měl vytipovány vhodné zaměstnavatele, kteří 
jsou jeho obchodními partnery nebo s nimi dříve spolupracoval na jiném pro-
jektu a přiděloval k nim absolventy na praxi. Odborná praxe byla zprostředko-
vána všem účastníkům tohoto kurzu. Průběh praxe byl kontrolován osobními 
návštěvami pracovníků projektu. Z každé návštěvy byl pořízen záznam, který 
sloužil k vyhodnocení přínosu praxe pro účastníka. Pokud se daný účastník  

PRŮBĚH PROJEKTU
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rekvalifikace osvědčil a zaměstnavatel měl pro něho odpovídající ekonomickou 
pozici,  došlo v některých případech i k uzavření pracovního vztahu.

Obsah kurzu: 

•	 přehled právních norem upravujících podnikatelskou čin-
nost 

•	 pracovně-právní problematika 
•	 daňová soustava ČR 
•	 účetnictví a daňová evidence – teorie
•	 účetnictví a daňová evidence – praktické cvičení
•	 vedení účetnictví na PC – praktické cvičení
•	 systém pojištění v ČR ve vztahu k podnikatelské praxi (pojiš-

tění odpovědnosti, sociální pojištění, zdravotní pojištění)
•	 využití PC v praxi – tabulkový procesor
•	 využití PC v praxi – textový procesor
•	 využití PC v praxi – internet, elektronická pošta
•	 finanční zdroje a podpory podnikání pro MSP
•	 ekonomické rozbory a analýzy
•	 plánování, kalkulace a rozpočetnictví
•	 ekonomicko-administrativní praxe u zaměstnavatele – 150 

hodin.

Zprostředkování zaměstnání
Zprostředkování zaměstnání bylo určeno pro osoby z cílové skupiny, kteří se 
zúčastnili informační fáze a následujícího motivačního programu. Pokud v rám-
ci motivace došli k vlastnímu rozhodnutí, že se nechtějí rekvalifikovat v oblasti 
ekonomiky ani nechtěli zahájit vlastní podnikání, tak jim bylo nabídnuto zpro-
středkování zaměstnání. Zprostředkování zaměstnání zahrnovalo vyhledává-
ní zaměstnání pro osobu z cílové skupiny a zároveň byli z řad cílové skupiny 
vybíráni vhodní zaměstnanci pro zaměstnavatele, kteří hledali nové pracovní 
síly. Zprostředkování zahrnovalo i poradenské a informační činnosti o situaci na 
místním trhu práce. 

PRŮBĚH PROJEKTU
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Výběr vhodného zaměstnavatele realizátorem projektu závisel na dosavadních 
pracovních zkušenostech, zaměření, vzdělání a možnosti dojíždění účastníků  
a požadavcích zaměstnavatele. Realizátor projektu disponuje širokým port-
foliem kontaktů na zaměstnavatele z podnikatelské sféry, ale i veřejné správy 
v okresech Přerov, Olomouc a Prostějov. Nábor pracovníků na nově vytvořená 
či uvolněná pracovní místa byl pro zaměstnavatele podpořen mzdovými pří-
spěvky ve formě podpory de minimis.  

Přínosy pro účastníka projektu
•	 Vyjasnění představy, zda má účastník potenciál být podnika-

telem nebo spíše zaměstnancem, uvědomění si svých kvalit 
a cílů.

•	 Získání ekonomických znalostí pro výkon práce ekonomic-
ko/administrativního/organizačního pracovníka.

•	 Krátkodobá neplacená praxe na ekonomické pozici.
•	 Získání informací potřebných k zahájení podnikání.
•	 Pomoc s vypracováním podnikatelského plánu a zahajová-

ním podnikání.
•	 Pomoc s hledáním zaměstnání na jakoukoliv pozici.

Realizace a zhodnocení výsledků projektu
Projekt „Znalost ekonomiky firmy = polovina úspěchu“ probíhal bez větších 
problémů. Podařilo se naplnit všechny povinné ukazatele a realizovat všechny 
plánované aktivity. Narazili jsme také na určité překážky, z nichž největší bylo 
to, že z důvodu pokračující ekonomické krize jsme měli nedostatek zájemců 
o zahájení podnikání. V podmínkách ekonomické recese se obecně lidé více 
bojí riskovat a investovat svůj vlastní kapitál do poměrně nejisté podnikatelské 
budoucnosti.  Z toho důvodu muselo dojít k drobným úpravám při realizaci 
projektu, které spočívaly ve snížení počtu kurzů Základy podnikání a navýšení 
počtu kurzů Ekonomický pracovník. Důvodem k těmto změnám bylo zachovat 
původně naplánovaný počet absolventů všech kurzů a naplnit tak plánované 
indikátory projektu. 

PRŮBĚH PROJEKTU
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Motivační program – původně jsme plánovali 5 motivačních programů, ale 
z důvodu snížení počtu účastníků v jednom kurzu a také z důvodu velkého zá-
jmu ze strany účastníků, jsme jich nakonec realizovali 9. Celkově se motivačních 
programů zúčastnilo 100 osob.  

1. kolo probíhalo v termínu 24. 8. – 27. 8. 2010 v Olomouci

Účastníci: Březíková Dagmar; Hynková Dagmar; Krištofová Renata; Oraský Ladi-
slav; Staňková Eva, Ing.     

2. kolo probíhalo v termínu 13. 11. – 16. 11. 2010 v Přerově

Účastníci: Drozdová Edita, DiS.; Bendová Alena; Boucníková Irena; Glueck Jana; 
Mgr., Kolaříková Petra, Mgr.; Koňaříková Ilona, Ing.; Nakládalová Eva; Navrátilo-
vá Vendula, Mgr.; Pešková Markéta, Ing.; Prudilová Simona; Sedláková Kateřina; 
Sochorová Lenka, DiS.         

3. kolo probíhalo v termínu 28. 11. – 1. 12. 2010 v Přerově

Účastníci: Kolářová Pavla; Kornelová Petra; Kubáčková Lenka; Kunderová Simo-
na; Ing.; Lukášová Alžběta; Martinů Martina; Nováková Vladimíra, Mgr.; Pecková 
Romana, Ing.; Roháčová Petra, Ing.; Valentovičová Radka, Mgr.; Vlčková Lenka.    

PRŮBĚH PROJEKTU
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4. kolo probíhalo v termínu 21. 3. – 25. 3. 2011 v Olomouci

Účastníci: Crhová Andrea; Grušková Lenka; Hyžáková Eva; Klugerová Dagmar; 
Krásná Romana; Menšíková Lucie, Mgr.; Nemečková Eva; Opletalová Lucie; 
Rysnarová Dana, Mgr.; Staroštíková Zuzana, Mgr.; Tenglerová Petra, PhDr.; Vág-
nerová Zuzana.   

5. kolo probíhalo v termínu 4. 4. – 7. 4. 2011 v Přerově

Účastníci: Dorazilová Jitka; Hrdinová Lenka; Hubeňáková Petra; Jašíčková Irena, 
Mgr.; Loupancová Iva, Ing.; Mohýlová Alice, Ing.; Navrátilová Kateřina; Soušková 
Martina; Stískalová Barbora, Mgr.; Šrotířová Veronika, Ing.          

6. kolo probíhalo v termínu 3. 10. – 10. 10. 2011 v Přerově

Účastníci: Frydrychová Michala, Kafková Andrea; Králová Marcela, Ing.; Kutějová 
Renáta; Livorová Hana, Mgr.; Mezuliánková Eva; Pazderová Martina; Rakovská 
Věra, Ing.; Strnadelová Lenka; Synková Jana, DiS.    

7. kolo probíhalo v termínu 24. 10. – 27. 10. 2011 v Hranicích

Účastníci: Dušánková Magda, DiS., Jurajdová Jana, Ing.; Losová Helena; Pešlová 
Veronika; Plánková Magdaléna; Výstřelová Milena; Zelová Dana    

8. kolo probíhalo v termínu 21. 11. – 25. 11. 2011 v Přerově

Účastníci: Čagánková Hana, Mgr., Čagánková Ivana, Mgr.; Dohnalová Renáta; 

PRŮBĚH PROJEKTU
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Ďásková Jana; Halamíčková Irena; Hrbasová Lenka; Kubíková Petra; Kurfüsto-
vá Martina, Mgr; Markulčeková Klára, DiS.; Pospíšilíková Petra, Ing.; Pospíšilová 
Vladimíra, Mgr.; Rýparová Karin; Říhovská Uhríková Lucie, Ing.; Spáčilová Petra; 
Spáčilová Helena, PhDr; Tomíšková Šárka; Zatloukalová Eva, Ing.     

9. kolo probíhalo v termínu 23. 1. – 27. 1. 2012 v Olomouci

Účastníci: Kabelíková Iveta; Klučková Marie, Mgr.; Kolářová Leona, Ing.; Krejčí 
Hedvika; Kučerová Jana DiS.; Matlochová Veronika; Pernecká Otilie, Ing.; Přikry-
lová Kateřina;  Minaříková Iva, DiS., Mgr.; Paulíčková Barbara; Rozkošná Galando-
vá Jana; Rusko Ivica Mgr. et Ing.; Semlerová Michaela; Slišová Pavla; Suja Peter; 
Šmerda Luděk.    

Kurz Ekonomický pracovník – o tento rekvalifikační kurz byl v rámci projektu 
mezi účastníky největší zájem. Z toho důvodu jsme jej nakonec realizovali ve 
čtyřech kolech oproti původně plánovaným třem.

1. kolo probíhalo od ledna do května 2011 v Přerově

Účastníci: Bendová Alena; Boucníková Irena; Kornelová Petra; Kunderová Simo-
na, Ing.; Martinů Martina; Nakládalová Eva; Navrátilová Kateřina; Pecková Roma-
na, Ing.; Sedláková Kateřina; Vlčková Lenka; Zlámalová Markéta.

2. kolo probíhalo od května 2011 do listopadu 2011 v Olomouci

Účastníci: Crhová Andrea; Grušková Lenka; Klugerová Dagmar; Nováková Len-
ka; Opletalová Alena; Soušková Martina; Stískalová Barbora, Mgr.; Vágnerová 
Zuzana.

PRŮBĚH PROJEKTU
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3. kolo probíhalo od konce října 2011 do února 2012 v Přerově
Účastníci: Dušánková Magda, DiS.; Frydrychová Michala; Jurajdová Jana, Ing.; 
Kafková Andrea; Králová Marcela, Ing.; Kutějová Renáta; Livorová Hana, Mgr.; 
Pazderová Martina; Plánková Magdaléna; Výstřelová Milena; Zelová Dana

4. kolo probíhá od ledna do dubna 2012 v Přerově
Účastníci: Kučerová Jana, DiS.; Pospíšilíková Petra, Ing.; Rakovská Věra, Ing.; Roz-
košná Galandová Jana; Říhovská Uhríková Lucie, Ing.; Synková Jana, DiS.;  Valen-
tovičová Radka, Mgr. 

Celkové hodnocení lektorů kurzu Ekonomický pracovník
Kurz Ekonomický pracovník nakonec absolvovalo 36 účastníků. V době přípravy 
této publikace jsme měli k dispozici hodnocení lektorů ze všech čtyř kurzů Eko-
nomického pracovníka. Hodnocení probíhalo stejně jako ve škole – čím lepší 
hodnocení lektora, tím lepší známka pro něj. Podle hodnocení lektorů jsme po-
stupně obměňovali lektorský sbor, aby mezi přednášejícími byli vždy ti nejlépe 
hodnocení lektoři. Pokud hodnocení lektora kleslo pod 2,5, tak v dalším kole 
kurzu jsme ho nahradili jiným, aby se nám podařilo zachovat vysokou úroveň 
kurzu. 

Běhalová Dagmar 1,92

Ing. Dohnalová Doris 1,00

Doleželová Alena 2,28

JUDr. Dutko Petr 1,26

JUDr. Holásek Mojmír 3,81

Ing. Jačko Karel 1,12

Ing. Moulíková Květoslava 1,08

Ing. Schröpfer František 1,04

Ing. Starostíková Ladislava 1,95

Bc. Stopková Věra 1,25

Mgr. Šrámek Libor 1,10

Ing. Štěpanovská Hana 2,65

Ing. Zacpalová Šárka 1,05

PhDr. Zenzigerová Alena 1,29

PRŮBĚH PROJEKTU
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Hodnocení kurzu účastníky probíhalo na základě dotazníku, který obsahoval 
následující informace: 

Největší část účastníků považovala vynaloženou míru úsilí na zvládnutí kurzu 
za průměrnou. Další velká část jej považovala za značné.

Největší část účastníků kurzu Ekonomický pracovník byla spokojena s výsled-
kem kurzu. Bylo ale také poměrně dost účastníků, kteří byli velmi spokojeni  
a jen velmi malé procento bylo spokojeno málo. 

Co se týká porozumění výkladu lektorům, největší část účastníků hodnotila, že 
porozuměla dobře výkladu všem lektorů. 

Velká část účastníků kurzů by uvítala více teorie, zvláště více účetnictví. Další 
podstatná část považovala poměr teorie a praxe za optimální. 

PRŮBĚH PROJEKTU



17ZNALOST EKONOMIKY FIRMY = POLOVINA ÚSPĚCHU

Výběr poskytovatele praxe byl pro téměř všechny účastníky zcela vyhovující. 

Workshop podnikatelského minima – tuto aktivitu jsme zvládli splnit v pů-
vodně plánovaném rozsahu. Jednalo se o jednodenní minikurz, o který účast-
níci měli zájem spíše než pak o samotný kurz Základy podnikání. 

1. workshop proběhl dne 22. 11. 2011 v Přerově

Účastníci: Čagánková Hana, Mgr.; Ďásková Jana; Kolaříková Petra, Mgr.; Kolářová 
Pavla; Pecková Romana, Ing.; Stískalová Barbora, Mgr.

2. workshop proběhl dne 15. 2. 2012 v Olomouci

Účastníci: Klučková Marie, Mgr.; Kurfürstová Martina, Mgr.; Rusko Ivica Mgr. et 
Ing.;  Slišová Pavla; Šponerová Helena, PhDr.

PRŮBĚH PROJEKTU
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3. workshop proběhl dne 20. 3. 2012 v Přerově

Účastníci: Kabelíková Iveta; Krejčí Hedvika; Matlochová Veronika; Přikrylová Ka-
teřina; Suja Peter; Šmerda Luděk; 

4. workshop proběhl dne 5. 4. 2012 v Přerově 

Účastníci: Čagánková Ivana, Mgr.; Dohnalová Renáta;  Jurajdová Jana, Ing.; No-
váková Vladimíra, Mgr.

5. workshop proběhl dne 11. 4. 2012 v Přerově

Účastníci: Kubíková Petra, Kučerová Jana, DiS., Markulčeková Klára, DiS., Valen-
tovičová Radka, Mgr.

Kurz Základy podnikání – s realizací tohoto kurzu jsme měli největší problé-
my. V době ekonomické recese se totiž většina lidí bojí zahájit podnikání, nemá 
dost odvahy riskovat a snaží se držet zaběhnutých kolejí, případně jistoty za-
městnání. Tento kurz jsme původně plánovali realizovat ve čtyřech kolech, ale 
z důvodu malého zájmu ze strany účastníků jsme jej museli snížit na 2 kola. 

1. kolo probíhalo od 30. 11. 2011 – březen 2012 v Přerově

Účastníci: Kolaříková Petra, Mgr.; Kolářová Pavla; Pecková Romana, Ing.; Pospíši-
lová Vladimíra, Mgr.; Tomíšková Šárka; Zatloukalová Eva, Ing.

2. kolo probíhá od 22. 2. 2012 – duben 2012 v Olomouci

Účastníci: Klučková Marie, Mgr.; Minaříková Iva DiS., Mgr.; Paulíčková Barbara; 
Rusko Ivica Mgr. et Ing.; Slišová Pavla.

PRŮBĚH PROJEKTU
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Hodnocení lektorů kurzu Základy podnikání 
V rámci projektu Znalost ekonomiky firmy = polovina úspěchu proběhly nako-
nec dva kurzy Základů podnikání s celkovým počtem 10 absolventů. Vzhledem 
k tomu, že jsme měli problém s nalezením dostatečného počtu zájemců o tyto 
kurzy, realizovali jsme nakonec pouze 2 kurzy, oproti původně plánovaným  
4. V době uzávěrky publikace jsme měli hodnocení již od všech účastníků.   

Hodnocení lektorů v rámci tohoto kurzu vypadá takto:

Ing. Dohnalová Doris 1,11

JUDr. Dutko Petr 1,44

Mgr. Mihoková Katarína 1,00

Ing. Schröpfer František 1,40

Mgr. Šrámek Libor 1,15

Běhalová Dagmar 1,52

PhDr. Zenzigerová Alena 1,71

Bc. Stopková Věra 1,50

Orság Antonín 2,17

Mgr. Žídková Lucie 1,00

PhDr. Štěpánová Věra 1,07

PRŮBĚH PROJEKTU
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Závěrečné hodnocení kurzu Základy podnikání účastníky
Na závěr kurzu účastníci vyplňovali hodnotící dotazníky, ze kterých jsme získali 
tyto informace:

Míra úsilí potřebného ke zvládnutí kurzu byla dle hodnocení pro většinu účast-
níků značná. 

Účastníci kurzu Základy podnikání byli převážně spokojeni s výsledky kurzu, 
podstatná část jich byla velmi spokojena. 

PRŮBĚH PROJEKTU



21ZNALOST EKONOMIKY FIRMY = POLOVINA ÚSPĚCHU

Největší část účastníků odpovídala, že porozuměla velmi dobře všem lektorům.

PRŮBĚH PROJEKTU
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Přehled poskytovatelů praxe
ADAM EXCLUSIVE, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc
CA KONSULT s.r.o., Prostějov
Duha Klub Rodinka, Přerov
GALA a.s., Prostějov
Ing. Jana Schröpferová – auditor a daňový poradce, Přerov
Jan Trnka – daňový poradce, Přerov
KAZETO spol. s r.o., Přerov
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Olomouc
LAN servis s.r.o., Přerov
Mateřské centrum Sluníčko, Přerov
Piccola – M s.r.o., Přerov
RENA TRANS s.r.o., Olomouc-Hodolany
REPRO OFFICE s.r.o., Přerov
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
SEZAKO Přerov s.r.o.
Statutární město Přerov

Všem poskytovatelům praxe děkujeme za jejich ochotu podílet se na přípravě 
nových ekonomických pracovníků, za čas a péči, kterou našim účastníkům kur-
zů věnovali.

Přehled nově vytvořených pracovních míst
1. OliVy, občanské sdružení, Lipová 261/15, Olomouc – Bystrovany – 0,8 a 0,2 
úvazky od 1. 3. 2011 pro koordinátory mateřského centra – Jana Glueck, Eva 
Mezuliánková
2. Ing. Jana Schröpferová, auditor, provozovna Blahoslavova ul. 72/4, Přerov – 
1,0 úvazku od 1. 3. 2011 pro účetní-konzultanta  bez mzdového příspěvku – 
Simona Prudilová
3. KKL triomar tech s.r.o., Revoluční 127/17, Horní Moštěnice -  1,0 úvazku od  
1. 7. 2011 – ekonomicko-organizační pracovník – Ing. Simona Kunderová
4. Waldorfská iniciativa Olomouc, o.s., MŠ Nedvědova 13, 779 00 Olomouc – 1,0 
úvazku od 1. 8. 2011 pro koordinátor centra – Mgr. Irena Jašíčková
5. Občanské sdružení HEŘMÁNCI, náves Svobody 49, 779 00 Olomouc – 2 x 0,5 
úvazku od 1. 8. 2011 pro administrativně ekonomické pracovníky –  Zuzana 
Staroštíková a Lucie Opletalová

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PRAXE
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6. Mateřské centrum Sluníčko, Sokolská 26, 750 02 Přerov – 1,0 úvazku od 1. 9. 
2011 pro ekonomického pracovníka – Ing. Romana Pecková
7. Centrum pro rodinu Ráj, o.s., Pavlovice u Přerova 5, 751 11 – 0,75 úvazku od  
1. 9. 2011 pro koordinátoru propagace, marketingu a PR aktivit – Markéta Zlá-
malová. Od 1. 2. 2012 navýšení na 1,0 úvazku.
8. Mgr. Petra Kolaříková – psychologické poradenství a diagnostika – 1,0 úvazku 
vytvořeno sebezaměstnáním
9. INTERWORK SERVICE s.r.o., Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov – 1,0 úvazku 
od 1. 10. 2011 pro ekonomicko-organizačního pracovníka – Lenka Vlčková
10. Ing. Jana Jurajdová – od 1. 12. 2011 – poradenská a konzultační činnost, 
překladatelská a tlumočnická činnost 
11. Duha Klub Rodinka, o.s., Želatovská 12, 750 02 Přerov – 0,75 úvazku od 1. 1. 
2012 pro finančního manžera/fundraisera – Ing. Jana Jurajdová. Od 1. 2. 2012 
zvýšení na 1,0 úvazku. 
12. Ing. Eva Ševčáková (Zatloukalová) – od 12. 3. 2012  - poskytování služeb 
pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost – 1,0 úvazku 
vytvořeno sebezaměstnáním.

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PRAXE
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Vybrané názory účastníků kurzu
Jako účastnice projektu realizovaného společností RPIC Přerov s.r.o., jsem získala na dobu 
určitou pracovní pozici na poloviční úvazek v Rodinném centru Heřmánek v Olomouci. 
Pracuji zde jako technicko administrativní pracovník. Do zaměstnání jsem nastoupila  
poté, co jsem absolvovala Motivační kurz. Při nástupu  jsem se seznamovala s chodem 
centra a svými povinnostmi.  Práce mě od začátku velmi baví a naplňuje, vedení centra 
i klienti jsou s mou prací spokojeni, což mi dodává příjemný pocit z dobře odvedené 
práce i spoustu pozitivní motivace. Velmi dobře na mne po celou dobu mého úvazku 
působily i vzájemné mezilidské vztahy v centru, příjemná atmosféra a milé jednání – 
v takovém prostředí se vždy příjemně pracuje. 

Ačkoliv bylo z počátku poměrně náročné skloubit péči o malé dítě s 20-ti hodinovým 
úvazkem v centru, nakonec se mi díky pomoci rodiny a vstřícnosti vedení centra, které 
mi umožnilo pracovat částečně z domova,  podařilo vše sladit bez zbytečného stresu. 
Tato zkušenost mi zároveň pomohla naučit se plánovat si svůj čas a mnohdy i čas ostat-
ních, především manžela, bez jehož zapojení do péče o syna bych nedovedla vše takto 
skloubit. 

V budoucnu bych určitě chtěla ve spolupráci s rodinným centrem pokračovat,  vzhle-
dem k situaci v neziskovém sektoru pravděpodobně formou dobrovolnické práce. 

Závěrem bych chtěla společnosti RPIC Přerov i Heřmánku poděkovat za tuto úžasnou 
příležitost realizovat se během rodičovské dovolené ve svém oboru. Na závěr bych ráda  
dodala, jak by to bylo úžasné, kdyby bylo více takovýchto osvícených zaměstnavatelů, 
kteří podporují pracující maminky s malými dětmi. 

Zuzana Staroštíková, účastnice 4. kola motivačního programu

Účast v projektu Znalost ekonomiky firmy = polovina úspěchu a v jednotlivých kurzech 
Ekonomický pracovník a Základy podnikání pro mne byla velmi přínosná, přestože mám 
ekonomické vzdělání. 

Po rodičovské dovolené jsem se dokázala lépe orientovat na trhu práce a v ekonomice 
vůbec. V jednotlivých kurzech jsem získala spoustu praktických informací z ekonomic-
ké, právní a psychologické oblasti a odpovědi na konkrétní otázky. Lektoři byli velmi 
vstřícní a nakloněni řešení příkladů z praxe.

Po absolvování kurzu Ekonomický pracovník jsem díky podporovanému místu získala 
zaměstnání na 6 měsíců v neziskové organizaci jako ekonomický pracovník.

Ing. Romana Pecková, účastnice 3. kola motiv. programu,  
1. kola kurzu Ekonomický pracovník a 1. kola kurzu Základy podnikání

ŘEKLI O NÁS
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Vzhledem k tomu, že nemám ekonomické vzdělání, vstupovala jsem do kurzu Ekono-
mický pracovník jako úplný začátečník. Ale díky promyšlené osnově a výborným lekto-
rům jsem během krátké doby pochopila základní principy a pravidla účetnictví a naučila 
jsem se zvládnout běžné účetní operace. Navíc jsem si tyto čerstvě nabyté vědomosti 
mohla vyzkoušet  v běžném chodu firmy v rámci praxe.

Také jsem  získala celkovou orientaci v problematice ekonomiky firmy - nejen v oblasti 
účetnictví, ale i daní, pracovního práva,sociálního a zdravotního pojištění,  ekonomic-
kých rozborů a kalkulací, což mi usnadní další vzdělávání v oboru. Myslím si, že kurz je 
pro mne velkým přínosem z hlediska dalšího uplatnění na trhu práce a jsem ráda, že 
jsem se ho mohla zúčastnit.

Mgr. Hana Livorová,  
účastnice 6. kola motivačního programu a 3. kola kurzu Ekonomický pracovník

Vybrané názory poskytovatelů praxe
V rámci realizace projektu „Znalost ekonomiky firmy – polovina úspěchu“ jsme posky-
tovali praxi celkem sedmi účastnicím kurzu „Ekonomický pracovník“. Všechny účastnice 
kurzu se aktivně zapojili do práce ekonomického úseku, zpracovávali dílčí úkoly souvi-
sející s ekonomickou a účetní agendou firmy a v praxi si tak mohli vyzkoušet to, co se 
naučili v teoretické části kurzu. Využívali v praxi široké spektrum znalostí, podpůrných 
materiálů a informací, které kombinovali s praktickými zkušenostmi pracovníků firmy. 
Domnívám se, že vzdělávací forma, která propojuje teoretické vzdělávání se získáváním 
praktických zkušeností přímo u firem, je perspektivní a lépe připraví účastnice vzdě-
lávání na vstup do praxe. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do podobného projektu  
a přispět tak k rozšíření vzdělanosti v oblasti ekonomiky.

Dana Muníková, hlavní účetní, KAZETO s.r.o. Přerov

V průběhu realizace projektu „Znalost ekonomiky firmy – polovina úspěchu“ jsme po-
stupně poskytovali praxi dvěma účastnicím projektu  - obě přišli do firmy se základními 
teoretickými znalostmi ekonomické problematiky firmy a my jsme jim umožnili získat 
i zkušenosti praktické. V průběhu praxe se podíleli na zpracování účetní agendy firmy, 
uzavírání účetních knih na konci měsíce a vyhodnocování výsledků hospodaření za 
uplynulé období. Myslím si, že takováto kombinace teoretické přípravy a praktického 
procvičování získaných teoretických znalosti má lepší vliv na fixování nových znalostí, 
než pouhá teoretická výuka.

Ing. Josef Pavlíček, jednatel firmy LAN servis s.r.o. 

ŘEKLI O NÁS
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A JEJICH NÁZORY

Duha Klub Rodinka v Přerově                     
Realizace kurzů v rámci projektu Znalost ekonomiky firmy  
= polovina úspěchu pomohla našim maminkám v lepším 
uplatnění na trhu práce po skončení mateřské a rodičovské 
dovolené. V rámci projektu jsme získali také jedno dotované 
místo pro finančního manažera, který nám nyní pomáhá s fi-

nančním řízením organizace a získáváním finančních prostředků na naše akti-
vity. 

Během rekvalifikačních kurzů pořádaných v rámci projektu „Znalost ekonomiky 
firmy = polovina úspěchu“ jsme zajišťovali hlídání dětí a nabídli jsme rodičům 
malých dětí možnost využití naší miniškolky pro děti od 2 let. Tyto děti prošly 
pilotním programem s využitím Montessori pedagogiky, který jsme díky pro-
jektu mohli vyzkoušet na větší skupině dětí a získat tak zkušenosti, které nám 
pomáhají při naší další práci. 

Mgr. Ivana Čagánková
předseda Duha Klubu Rodinka

Mateřské centrum Sluníčko v Přerově                                                             
Projekt Znalost ekonomiky firmy = polovina úspěchu byl pro 
MC Sluníčko v Přerově velice přínosným. V rámci projektu se 
proškolilo několik našich maminek na mateřské dovolené  
a jedna z nich prošla rekvalifikačním kurzem zaměřeným na 

účetnictví a získala tak podpořené místo v naší organizaci. Od té doby nám po-
máhá po organizační i ekonomické stránce. Já sama jsem se zúčastnila rekvalifi-
kačního kurzu Základy podnikání, který měl pro mě velký význam, protože jsem 
získala všeobecný rozhled v podnikání a ve vedení organizace. V budoucnu by-
chom chtěli i nadále ve vzdělávání rodičů na mateřské dovolené pokračovat, 
aby byli plnohodnotně připraveni na vstup do zaměstnání.

Mgr. Vladimíra Pospíšilová
předseda Mateřského centra Sluníčko

Rodinné centrum Heřmánek v Olomouci                                                         
Děkuji za možnost účastnit se aktivit v rámci projektu a za 
vytvoření dotovaného pracovního místa, na které se nám po-

ŘEKLI O NÁS
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dařilo získat velmi šikovné a po motivačním kurzu optimisticky naladěné a se-
bevědomé zaměstnankyně.  Realizace kurzů v RC Heřmánek nám přinesla nové 
zkušenosti, nové kontakty, možnost hlídání dětí a vytvoření pracovního místa – 
hlídačky, které jsme zase obsadili člověkem, který měl potíže s návratem na trh 
práce(matka samoživitelka, nemocné dítě, začínající podnikatelka), která se tím 
pádem ještě průběžně vzdělává, práce ji naplňuje a zvládne ji skloubit s péčí  
o vlastní dítě. Z pohledu účastnice motivačního kurzu můžu říct, že kurz po-
važuji za velmi důležitý, protože přináší základní orientaci po mateřské a rodi-
čovské dovolené a usnadňuje další směřování v profesním životě a sladování 
rodiny a profese. 

PhDr. Petra Tenglerová, předseda RC Heřmánek

ŘEKLI O NÁS
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O realizátorovi
Po „sametové revoluci“ v roce 1989 vznikla v tehdejším Československu řada 
nových podnikatelských subjektů zaměřených do tradičních i nových odvětví, 
která doposud nebyla v plánovitém hospodářství potřeba, ale jejichž vznik vy-
volala změna politického zřízení a tím i ekonomických podmínek.

Takovouto oblastí bylo i vedení účetnictví a daňové poradenství pro malé  
a střední podniky - v roce 1990 proto vznikla privátní firma s názvem Ing. Fran-
tišek Schröpfer – EKONOMSERVIS s hlavním zaměřením na činnost ekonomic-
kých a organizačních poradců, činnost účetních poradců a daňové poraden-
ství.  Firma dynamicky rostla a zabezpečovala své služby pro desítky klientů. 
Od 1. března 1997 se na trhu místo podnikající fyzické osoby objevuje nová 
firma - RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., která převzala všechny podnikatel-
ské aktivity fyzické osoby a nově začala provozovat pro Ministerstvo průmyslu  
a obchodu regionální poradenské a informační centrum pro okresy Přerov  
a Olomouc– (později i Prostějov) – v letošním roce tedy slavíme malé jubileum 
– 15. výročí založení naší společnosti a jejího působení na trhu.

O REALIZÁTOROVI
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Spolupráce s MPO a vstup do Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) 
– to vše byly další impulsy k rozšíření poradenských aktivit a vytvoření aktivit 
nových – vzdělávání v akreditovaných i účelových kurzech byla jedna z těch 
významnějších. Firemní kultura – důraz na kvalitu práce, systematičnost, orien-
tace na potřeby zákazníků – to vše logicky vyústilo v roce 2000 zavedení sys-
tému řízení jakosti podle normy ISO 9002:1994 (později podle ISO 9001:2008) 
pro „Ekonomické, organizační a daňové poradenství a služby pro veřejnoprávní 
a soukromý sektor“. Poskytovaní poradenství při zavádění systému řízení jakosti 
pro MSP byl další logický krok v rozšiřování aktivit firmy.

Nové politické okolnosti – vstup ČR do EU - však přispěli k tomu, že firma vycí-
tila  příležitost na trhu a rozhodla se proto rozšířit své dosavadní působení také 
o poradenskou činnost týkající se zpracovávání projektů spolufinancovaných 
z prostředků EU. 

Od roku 2002 se firma začala intenzivně věnovat pomoci při zpracování a rea-
lizaci nejen tuzemských, ale i předvstupních evropských projektů (PHARE, SA-
PARD, atd.).   Příprava a realizace projektů spolufinancovaných z EU je náročná 
jak na ekonomické rozbory, finanční analýzy, vedení dokumentace projektu, 
monitoring, účetnictví projektu, rozpočet projektu, tak i na výběrová řízení, pu-
blicitu projektu atd. – ve firmě k tomu byla v předstihu vybudována dostatečně 
výkonná struktura a kapacita, která byla dle potřeby posilována.

V roce 2004 jsme si sami vyzkoušeli realizaci rozsáhlejších projektů spolufinan-
covaných z EU – zpracovali jsme v rámci programu KLASTRY (OPPP) vyhledá-
vací studii potencionálu založení sdružení výrobců automobilových nástaveb 
a přívěsů a následně pak přispěli k založení „Českého klastru přípojných vozidel 
a nástaveb“). 

Rok 2005 pak pro firmu znamenal další zlom v její činnosti – rozhodnutí při-
pravit vlastní projekt pro přípravu absolventů na jejich první vstup do praxe 
(První kroky absolventa) sice logicky navazuje na dosavadní zkušenosti a praxi 
ve firmě (cca 30 % nově přijímaných pracovníků jsou absolventi), ale připravit 
a organizovat projekt s délkou 24 měsíců a rozpočtem cca 4 mil. Kč byla přeci 
jen nová zkušenost. 

V roce 2005 jsme si připravili i další projekt – příprava nových podnikatelů pro 
jejich vstup na trh – První kroky podnikatele – rovněž logicky navazovala na 
naše podnikatelské aktivity, ale s rozpočtem cca 4 mil. Kč v kombinaci současně 

O REALIZÁTOROVI
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realizovaných dvou projektů to byla velmi náročná zkušenost. Nová aktivita si 
vyžádala přizvání dalších spolupracovníků (včetně externistů) a  přinesla pro fir-
mu bohaté zkušenosti s organizací rozsáhlejších aktivit a týmu spolupracovní-
ků – domníváme se, že výsledky projektu naznačují úspěšné zvládnutí nových 
úkolů. Všechny získané zkušenosti byly uplatněny v interních dokumentech 
používaných pro řízení projektů a jsou používány i pro klienty firmy při řízení 
jejich projektových aktivit.  

V dalších letech jsme se pak zapojili jako partneři do další projektových aktivit, 
jako jsou například „Krok za krokem“ (EQUAL), „Beskydy pro všechny“ (EQUAL)  
i dalších, ve kterých jsme získávali další zkušenosti s realizací projektových ak-
tivit. 

V současné době firma RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s. r. o. disponuje zkušeným 
týmem interních i externích spolupracovníků schopných řešit problémy z ob-
lasti účetnictví, daní, ekonomiky, finančních a ekonomických analýz a rozborů, 
zavádění systému řízení jakosti podle ISO 9001:2008, realizuje účelové i akredi-
tované vzdělávání, je úspěšná v oblasti přípravy, řízení a administrace projektů 
financovaných z tuzemských i mezinárodních zdrojů. Má za sebou zpracování 
36 projektů spolufinancovaných z EU s úspěšností získání finančních prostřed-
ků cca 85 %, spolupracuje při řízení projektů svých klientů. Od 1. března 2012 
pak realizuje další dva vlastní projekty s názvy „Dílčí kvalifikace“ (OPVK) a „Soulad 
práce a rodiny“ (OP LZZ). Celkově firma poskytuje služby v průměru 200 klien-
tům na území nejen Olomouckého kraje.

SHRNUTÍ
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Shrnutí
Vážený čtenáři, pokud jsi došel ve svém čtení až sem, děkuji ji Ti za trpělivost, 
se kterou jsi prošel všemi fakty, čísly a grafy, provázejícími každou projektovou 
aktivitu. Je to výsledek společné práce projektového týmu, který se na jeho rea-
lizaci podílel. Máš tedy právo na shrnutí celého projektu, který za pár dnů končí, 
v pár větách. 

Projekt „Znalost ekonomiky firmy – polovina úspěchu“ byl zaměřen na spe-
cifickou cílovou skupinu představující osoby pečující o děti do 15 let, zájem-
ce o zaměstnání, osoby zdravotně postižené, osoby do 25 let a osoby starší  
50 let – tedy na cílovou skupinu na pracovním trhu znevýhodněnou při vstupu 
do pracovního procesu. Většina účastnic se rekrutovala především z řad osob 
pečujících o děti do 15 let – zejména pak o osoby na mateřské nebo rodičovské 
dovolené. 

Pří přípravě projektu jsme všichni byli připraveni na očekávaný konec ekono-
mické krize a růst nových pracovních míst i zájemců o podnikání – tomu také 
byli nastaveny ukazatele projektu a jeho očekávané výstupy. Realizační realita 
však byla zcela jiná – v průběhu roku 2010 a 2011 ekonomické krize pokračo-
vala, počet volných pracovních míst se nezvyšoval, spíše klesal a jen minimum 
zájemců se pokoušelo zahájit podnikání. Tato ekonomická situace pak výrazně 
ovlivnila průběh projektu – zájemců o podnikání bylo minimum (riziko neúspě-
chu bylo příliš vysoké, perspektivy nejisté), nových pracovních mít, pro které 
jsme připravovali naše účastníky projektu, bylo rovněž minimum – přednost při 
jejich obsazování dostávali zkušení pracovníci evidovaní na úřadech práce, kteří 
opustili místa ve zkrachovalých firmách. Nebylo tedy jednoduché v této části 
splnit plánované ukazatele projektu – přesto se i to podařilo.

Přes všechny tyto negativní vnější vlivy, se nám podařilo všechny plánované 
ukazatele projektu splnit a splnit tak i celý účel projektu – to už naznačili před-
chozí stránky této publikace.

Chtěl bych na závěr celého projektu poděkovat všem jeho účastníkům, za to, 
že přijali za svou naši myšlenku, se kterou jsme projekt připravovali a svěřili se 
do naší péče. Věřím tomu, že znalosti, které v rámci projektu získali, jim pomohli 
(nebo do budoucna pomohou) najít vhodné zaměstnání, nebo je budou inspi-
rovat v lepší době k zahájení podnikání – a bylo jich téměř 100 … za 24 měsíců 
trvání projektu.

SHRNUTÍ
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SHRNUTÍ

Chtěl bych za mimořádné úsilí, spojené s realizací projektu, poděkovat všem, 
kteří se na něm podíleli, celému projektovému týmu, který na projektu odvedl 
nelehký kus práce, a společně připravili smysluplný výsledek projektu. 

Chtěl bych poděkovat také všem poskytovatelům praxe, kteří našli ve svých 
firmách prostor věnovat se našim účastnicím kurzu „Ekonomický pracovník“  
a pomohli jim získat potřebnou praxi, navazující na teoretické znalosti získané 
během kurzu. Věřím, že nám i nadále budou věnovat svoji přízeň a v případě, 
že se na ně v budoucnu obrátíme, nám opět vyjdou vstříc.


