






























Efektivita projektu, rozpočet  
(hodnotící kritérium 3.1) 

 

 

Žadatel předkládá značně nadhodnocený rozpočet projektu, kdy jeden turnus příměstského tábora 
vyjde na cca 105.000 Kč, což je velmi nehospodárné a neefektivní. Množství u jednotlivých položek 
není nezbytné a potřebné pro realizaci projektu a dosažení cíle projektu, tj. zvýšení zaměstnanosti 
rodičů, žadatelem stanovený rozpočet projektu směřuje především ke zlepšení vlastní vybavenosti, 
sekundárně také ke zlepšení bezpečnosti dětí. Rozpočet je rovněž nevhodně stanoven - žadatel 
nepopisuje konkrétní položky, ale stanovuje pouze obecné názvy, které rozepisuje (s odkazem na kód 
rozpočtu) do přílohy rozpočtu projektu. Práce s rozpočtem je tak méně přehledná. Zároveň některé 
položky neodpovídají cenám doporučeným/obvyklým. Níže uvádím navrhované krácení rozpočtu 
projektu:  

- položka Neodpisovaný hmotný majetek (kód 1.1.3.2.2.03), a to v celé výši, tj. 15.000 Kč - jedná se o 
překážky pro koně, které nejsou nezbytné k realizaci projektu a žadatel je může hradit z jiných zdrojů, 
než projektových.  
- položka Neodpisovaný hmotný majetek (kód 1.1.3.2.2.04) - jedná se o sady čištění pro koně, což jsou 
rovněž náklady, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu a dosažení cíle projektu, žadatel může tyto 
náklady hradit z jiných zdrojů, než projektových. Krácení položky navrhuji v celé výši, tj. 10.600 Kč.  
- položka Neodpisovaný hmotný majetek (kód 1.1.3.2.2.08) - jedná se o notebook a televizi, žadatel 
nedodržel cenu obvyklou/doporučenou. Navrhuji proto krácení o 9.000 Kč (finální hodnota položky bude 
25.000 Kč), kdy notebook bude pořízen v maximální hodnotě 17.000 Kč a televize v maximální hodnotě 
8.000 Kč.  
- položka Neodpisovaný hmotný majetek (kód 1.1.3.2.2.09) - oplocení jízdárny; tato položka není 
nezbytná pro realizaci projektu, navíc se jedná o povinnost žadatele zajistit bezpečnost dětí a koní, 
jakožto jezdeckého spolku. Jedná se o nezpůsobilý výdaj, tudíž navrhuji krácení v celé výši, tj. 39.230 
Kč.  
- položka Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku (kód 1.1.3.2.04) - jedná se o spotřebu 
elektrické energie, která svým charakterem spadá do nepřímých nákladů projektu. Z toho důvodu 
navrhuji krácení položky v celé výši, tj. 2.500 Kč.  
- položka Drobné stavební úpravy (kód 1.1.05) - jedná se o úpravu povrchu jízdárny, což je položka, 
která není nezbytná pro realizaci projektu, navíc se jedná o povinnost žadatele zajistit bezpečnost dětí 
a koní, jakožto jezdeckého spolku. Navrhuji proto krácení položky v celé výši, tj. 40.000 Kč.  
 

Celková navrhovaná výše krácení položek v přímých způsobilých výdajích činí 116.330 Kč, poměrově 
navíc také nepřímé náklady projektu. I po navrhovaném krácení je rozpočet projektu výrazně 
nadhodnocen, což je však způsobeno především výší osobních nákladů, které jsou žadatelem uvedeny 
v odůvodněné výši. 






















