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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. NÁZEV PROJEKTU 

ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST 

„SCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK 

A HROZEB 21. STOLETÍ aneb NAŠE BEZPEČNOST A PROSPERITA“ 

cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti 

ČR, schopnosti země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva 

 

1.2. PŘEDKLADATEL 

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. 

Jaselská 205/25, PSČ 602 00 Brno, Veveří 

IČ: 05390681 

Sp. Zn. U 167 vedená u Krajského soudu v Brně 

Číslo účtu: 2113540651 / 2700 

 

Ředitel:  Mgr. Adolf Kopřiva 

Tel.:      + 420  733 756 827  

Email:   info@institutobrany.cz 

              www.institutobrany.cz 

 

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z. ú., je aktivně 

přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit 

krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné 

efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za 

všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení. 

  

mailto:info@institutobrany.cz
http://www.institutobrany.cz/
http://www.institutobrany.cz/
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ČINNOST PŘEDKLADATELE PROJEKTU 

 zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti fyzických 

a právnických osob z řad laické i odborné veřejnosti 

 

 aktivně navazovat a udržovat potřebné kontakty v tuzemském i mezinárodním 

prostředí a podle možnosti se spolu podílet na řešení úkolů v oblasti mezinárodní 

spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti 

 

 shromažďovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky 

obrany a bezpečnosti, zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle 

potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin 

a zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci 

 

 poskytovat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v 

různých oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným využitím všech 

možností veřejné podpory pro rozvoj těchto schopností 

 

 v přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu vyhledávat 

vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti související 

obecně s obranou a bezpečností, aktivně přispívat k jejich zachování, obnově a k 

dalšímu rozvoji tohoto národního fondu významného obranného a 

bezpečnostního know-how 

 

 podporovat a provádět konzultace, poradenství, organizovat veřejná i neveřejná 

setkání, diskuzí, kulatých stolů, školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, 

semináře, provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, školící, výzkumnou, vědeckou 

a publikační činnost, zajišťovat překladatelské činnosti, realizovat projekty, 

programy a další činnosti korespondující s účelem zřízení ústavu   
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 
2.1. OKOLÍ VZNIKU PROJEKTU 

▪ aktuální bezpečnostní hrozby – vše, co může rychle zhoršit naši kvalitu života 

nebo co nás může omezit 

▪ nárůst počtu teroristických útoků 

▪ potřeba efektivnější reakce na krizové situace 

▪ současný stav legislativy v rámci obrany a bezpečnosti země 

▪ aktuální stav spolupráce bezpečnostních složek ČR 

▪ současný stav vzdělávacího procesu v oblasti obrany a bezpečnosti 

▪ efektivita zapojení vědy a výzkumu do oblasti obrany a bezpečnosti 

▪ role průmyslu v oblasti obrany a bezpečnosti 

 

2.2. GLOBÁLNÍ CÍL PROJEKTU 

Posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných 

subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země. 

Získání trvalé podpory obyvatelstva pro zvýšení schopnosti země čelit krizovým 

situacím. 

 

2.3. SPECIFICKÝ CÍL / ÚČEL PROJEKTU 

Zlepšením stávající situace informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení problematiky 

obrany a bezpečnosti na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem získat větší 

podporu obyvatel při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost 

země. 

          

2.4. ORGANIZACE PROJEKTU 

Organizátor: Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. 

(NIPOAB) 

 

 Termín:   leden 2017 – březen 2018 (celková doba projektu) 

březen 2017 – červen 2017 (realizační část) 

 Místa konání:  14 krajů ČR  
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 Forma:   jednodenní akce (prezentace, diskuze, dynamické 

ukázky) za účasti kvalifikovaných řečníků a zástupců    

odborné veřejnosti 

 Začátky přednášek: odpolední hodiny 

 Účastníci přednášek: představitelé zainteresovaných složek (státních vládních 

a zákonodárných organizací, vědecké, dobrovolné 

spolky, atd.)  

 Moderátor:  uznávaná mediální osobnost 

 Kontaktní osoba:   ředitel NIPOAB 

 Produkce:  externí produkční společnost 

  

2.5. CÍLOVÁ SKUPINA 

Široká veřejnost prostřednictvím odborné veřejnosti (představitelé vědy, výzkumu a 

vzdělání, IZS, ozbrojených složek, zájmových skupin, atd.), max. 150 – 300 lidí/kraj. 

  

2.6. VÝSTUPY PROJEKTU 

 informované obyvatelstvo o nutnosti efektivních změn při přípravě na obranu a 

bezpečnost v rámci regionu, ČR, Euro-Atlantického regionu 

 zjištění poznatků reálného stavu připravenosti a potřeb zainteresovaných složek 

jednotlivých regionů ČR (ozbrojené síly a bezpečnostní sbory, vedení kraje, 

kritická infrastruktura, školství, věda, nemocnice, soukromá sféra a zájmové 

skupiny) řešit krizové situace 

 vzájemné sdílení znalostí a zkušeností v daném regionu v oblasti např. výuky, 

řešení reálných hrozeb (nemoc, povodně, kriminální útok, který může přerůst v 

teroristický útok, kybernetické útoky, bezpečnostní incidenty, krize 

nevojenského charakteru; dále zkušenosti z obdobných regionů jiných zemí, 

mezinárodních organizací – zkušenosti, cvičení, speciální výukové projekty – 

např. kybernetická bezpečnost) 

 podněty pro kvantitativní a kvalitativní změny v oblasti bezpečnosti obyvatel na 

regionální a celorepublikové úrovni vůči cílové skupině 

 návrh metodologie pro přípravu vedoucích představitelů kraje pro řízení krizí 
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 efektivní spolupráce státní správy a územní samosprávy, domácího průmyslu a 

zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání (uživatelů) 

 podněty pro změnu vzdělávacího procesu obyvatelstva v rámci obrany a 

bezpečnosti (příprava obyvatel na krizové situace, kybernetická etika, technické 

obory – robotika, atd.) 

 podněty pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády  

 racionální podněty pro rozvoj ekonomického růstu ČR s vazbou na 

identifikovaná rizika 

 

2.7. HLAVNÍ TÉMATA 

 interoperabilita 

 procesní postupy 

 identifikovatelná rizika 

 synergie bezpečnosti a ekonomického rozvoje 

 vzdělávání  

 prezentace a zhodnocení zkušeností 

 

2.8. PROJEKTOVÝ TÝM 

 Bohuslav Chalupa – garant projektu 

 Adolf Kopřiva - manažer projektu, koordinátor projektu 

 Projektový tým – 8 lidí 

 

2.9. PARTNEŘI  

Na přípravě a realizaci aktivit projektu se podílejí obecně respektované a uznávané 

instituce a osobnosti - PS PČR, Senátu PČR, státní správy (MO - AČR, MV – PČR, 

IZS), MF - CS, MSp - VS, MZ, MPO, MZV, MŠMT, MZe, MD, MMR, MPSV) a 

samosprávy (Krajské úřady, Magistráty, Městské a Obecní úřady), mezinárodní 

agentury a instituce (NATO, EU, OSN, OBSE), vědy, výzkumu a vzdělávání, 

politologové, bezpečnostní experti, zástupci obranného a bezpečnostního průmyslu atd.  
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2.10. AKTIVITY PROJEKTU 

I. Přípravná fáze (leden - březen 2017) 

 dokončení návrhu projektu a jeho schválení (konec ledna) 

 jednání s MF (únor) 

 jednání s hejtmany (únor - březen) 

 zajištění oficiální podpory – záštity (únor) 

 vytvoření marketingového plánu (únor) 

 jednání s partnery a sponzory- smluvní vztahy (únor - březen) 

 zajištění financování (únor - březen) 

 výběr týmu – smluvní vztahy (únor) 

 vytvoření dílčích projektů – 14 územních celků (únor - březen) 

 analýza potřeb (březen) 

 výběr řečníků a témat (únor - březen) 

 zajištění prostor, cateringu, ubytování, parkingu, ozvučení, produkce, atd. – 

smluvní vztahy (únor - březen) 

 vytvoření pozvánek (březen) 

 vytvoření dotazníku ke zjištění výstupů (březen) 

 zajištění medií (březen) 

 zajištění prezentace partnerů a sponzorů (březen)  
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II. Realizační fáze projektu (březen – červen 2017)1 

 Středočeský kraj      (27. 3. – 2. 4. 2017) 

 Karlovarský kraj      (27. 3. – 2. 4. 2017) 

 Plzeňský kraj          (3. 4. – 9. 4. 2017) 

 Jihočeský kraj          (17. 4. – 23. 4. 2017) 

 Liberecký kraj          (24. 4. – 30. 4. 2017) 

 Ústecký kraj            (24. 4. – 30. 4. 2017 

 Hlavní město Praha (1. 5. – 7. 5. 2017) 

 Královehradecký kraj (8. 5. – 14. 5. 2017) 

 Pardubický kraj       (15. 5. – 21. 5. 2017) 

 Kraj Vysočina         (15. 5. – 21. 5. 2017) 

 Olomoucký kraj       (22. 5. – 28. 5. 2017) 

 Moravskoslezský kraj (22. 5. – 28. 5. 2017) 

 Zlínský kraj           (5. 6. – 11. 6. 2017) 

 Jihomoravský Kraj  (5. 6. – 11. 6. 2017) 

 

III. Monitoring (leden 2017 - březen 2018) 

 průběžné sledování a vyhodnocení proběhlých aktivit, dodržování termínů, 

dosažených výstupů - měsíční zpráva. 

 průběžná komunikace s partnery a sponzory. 

 

IV. Ukončení realizační fáze a její vyhodnocení (červen 2017 - prosinec 2017) 

 vyhodnocení proběhlých akcí, získaných dat, dotazníků. 

 příprava podnětů pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády. 

 realizace vyhodnocovacího setkání se zúčastněnými partnery. 

 

V. Evaluace projektu (leden 2017 - březen 2018) 

 sestavení závěrečné zprávy a její distribuce zúčastněným partnerům 

 tvorba podkladů, návrhů (viz. výstupy projektu) 

 tvorba námětů pro navazující projekty 

 

VI. Ukončení projektu (březen 2018) 

                                                                    
1 Jedná se o orientační stanovení doby konání akcí. Konkrétní termíny se mohou lišit.  
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2.11.  PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

8 mil. Kč bez DPH (viz. příloha č. 3 – Rozpočet projektu) 

 

V rozpočtu je zahrnuto: 

ubytování, strava, doprava, technické zabezpečení, propagace, překlady a tlumočení, 

osobní náklady a honoráře, pojištění, právní zajištění, marketing, produkce, pronájem 

prostor, atd. 

 

Vyrovnání přebytku rozpočtu projektu: 

35% odměny 

40% podpora vzdělání a další činnosti NIPOAB 

25% podpora veteránů 

 

2.12. RIZIKA 

 politická shoda – nezájem krajů (volby) 

 zájem občanů o obranu a bezpečnost  

 financování 

 získání kvalifikovaných řečníků 

 časový rámec - výběr týmu, výběr termínů, včasné schválení projektu (viz. 

příloha č. 1 – Matice logického rámce, LFM) 
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3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR – Armáda České republiky 

CS – Celní správa 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

LFM – Matice logického rámce (Logical Framework Matrix) 

MD – Ministerstvo dopravy 

MF – Ministerstvo financí 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO – Ministerstvo obrany 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSp – Ministerstvo spravedlnosti 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV – Ministerstvo vnitra 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

NIPOAB – Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. 

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OSN – Organizace spojených národů 

PČR – Policie České republiky 

PS PČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

Senát PČR – Senát Parlamentu České republiky 

VS – Vězeňská služba  
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4. SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Matice logického rámce (Logical Framework Matrix, LFM) …… str. 13 - 17 

2. Harmonogram projektu ………………………………………….. str. 18 - 22 

3. Rozpočet projektu …………………………………………........... str. 23 
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Příloha č. 1 

 

MATICE LOGICKÉHO RÁMCE 

(LFM) 

Projekt:  SCHOPNOSTI ČESKÉ 

REPUBLIKY V KONTEXTU 

BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A 

HROZEB 21. STOLETÍ aneb NAŠE 

BEZPEČNOST A PROSPERITA 

Název programu: ROADSHOW 

Celkový náklady 

8.000.000,- Kč bez DPH 

Celkové přijatelné náklady 

8.000.000,- Kč bez DPH 

Předkladatel: Národní institut pro 

obranu a bezpečnost, z. ú. 

Obecný cíl  Objektivně ověřitelné 

indikátory 

Zdroje k ověření  

Posílení regionální a celorepublikové 

efektivní spolupráce všech 

zainteresovaných subjektů v oblasti 

obrany a bezpečnosti a tím zajištění 

větší bezpečnosti země. 

 

Získání trvalé podpory obyvatelstva pro 

zvýšení schopnosti země čelit krizovým 

situacím. 

 
 
 
 
 
 
 

Efektivní využívání zdrojů na 

obranu a bezpečnost 

Interoperabilita  

Nové vzdělávací procesy 

(začlenění do stávajících učebních 

procesů – školy, popř. vytvoření 

nových např. pro zájmové 

skupiny, klíčové podniky 

strategického významu) 

Legislativní změny v oblasti 

akvizic obranného a 

bezpečnostního materiálu, 

školství, vědy a výzkumu 

➔ Položky státního 

rozpočtu 

➔ Společné cvičení 

bezpečnostních 

sborů  

➔ Programové 

prohlášení vlády 

➔ Novely, nové 

zákony 

➔ Osnovy škol 
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Specifický cíl / účel Objektivně ověřitelné 

indikátory 

Zdroje k ověření  Předpoklady /rizika (vnější) 

Zlepšením stávající situace 

informovanosti veřejnosti o nutnosti 

řešení problematiky obrany a 

bezpečnosti na regionální úrovni s 

celorepublikovým přesahem získat 

větší podporu obyvatel při realizaci 

potřebných kroků posilujících obranu a 

bezpečnost země 

 
 

14 úspěšně realizovaných akcí v 

jednotlivých krajích ČR 

Vysoká účast zájmové a cílové 

skupiny na jednotlivých akcí 

Vyšší podpora obyvatel ČR při 

realizaci potřebných kroků 

posilujících obranu a bezpečnost 

země 

 
 

➔ Statistiky 

(MŠMT, MV, …) 

➔ Ankety 

➔ Výzkumy 

veřejného mínění 

(důvěra ústavním 

institucím) 

➔ Veřejně 

dostupné informace z 

medií 

➔ Projektová 

dokumentace (evaluace 

projektu) 

 
 

 

Politická shoda - nezájem krajů 

(Ne)zájem občanů o obranu a 

bezpečnost 

(Ne)zájem partnerů a sponzorů 

Získání kvalifikovaných řečníků 

Zajištění kvalitních servisních služeb 

Časová tíseň (výběr týmu, výběr 

termínů) 

Zajištění udržitelnosti projektu 

 

Výstupy projektu  Objektivně ověřitelné 

indikátory 

Zdroje k ověření  Předpoklady /rizika (vnější) 

1) Informované obyvatelstvo o 

nutnosti efektivních změn při 

přípravě na obranu a bezpečnost 

2) Zjištění poznatků reálného stavu 

připravenosti a potřeb 

zainteresovaných složek 

jednotlivých regionů ČR řešit 

krizové situace 

3) Vzájemné sdílení znalostí a 

zkušeností v daném regionu v 

oblasti obrany a bezpečnosti 

14 proběhlých akcí v jednotlivých 

krajích ČR 

Vysoká a kvalitativní účast 

zájmové skupiny na jednotlivých 

organizovaných akcích 

Zjištěné poznatky stavu 

připravenosti jednotlivých 

regionů na novodobé hrozby 

Podklady pro programové 

➔ Projektová dokumentace 

➔ Evaluace projektu 

➔ Oficiální tiskové zprávy 

➔ Analýzy 

➔ Dotazníky 

➔ Prezentace jednotlivých 

řečníků 

➔ Dokument s náměty pro 

formulaci 

programového 

prohlášení nové vlády 

Akceptace projektu 

Finanční podpora projektu 

Realizace projektu v požadované 

kvalitě a v požadovaném čase 

Zajištění vhodných řečníků 

Zajištění odborného auditoria 
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4) Podněty pro kvantitativní a 

kvalitativní změny v oblasti 

bezpečnosti obyvatel na regionální a 

celorepublikové úrovni vůči cílové 

skupině 

5) Návrh metodologie pro přípravu 

vedoucích představitelů kraje pro 

řízení krizí 

6) Efektivní spolupráce státní správy a 

územní samosprávy, domácího 

průmyslu a zástupců vědy, výzkumu 

a vzdělávání (uživatelů) 

7) Podněty pro změnu vzdělávacího 

procesu obyvatelstva v rámci obrany 

a bezpečnosti  

8) Podněty pro formulaci 

programového prohlášení budoucí 

vlády  

9) Racionální podněty pro rozvoj 

ekonomického růstu ČR s vazbou na 

identifikovaná rizika 

prohlášení vlády 

Podklady k vytvoření efektivního 

výcvikového prostředí  

Podněty ke změnám v oblasti 

financování vědy, výzkumu a 

inovací na obranu a bezpečnost 

➔ Dokument s podklady k 

vytvoření efektivního 

výcvikového prostředí 

➔ Dokument s návrhy 

změn v oblasti 

financování vědy, 

výzkumu a inovací na 

obranu a bezpečnost 
 

Zájem občanů o obranu a bezpečnost  

Zájem vlády o využití výstupů pro 

programové prohlášení 

Nezájem orgánů státní správy o 

výsledky projektu 

Zajištění udržitelnosti projektu 
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Aktivity projektu  Objektivně ověřitelné 

indikátory 

Časový rámec Předpoklady /rizika 

(vnější) 

I. Přípravná fáze  

1.1. Dokončení návrhu projektu a jeho schválení  

1.2. Jednání s MF  

1.3. Jednání s hejtmany  

1.4. Zajištění oficiální podpory – záštity  

1.5. Vytvoření marketingového plánu  

1.6. Jednání s partnery a sponzory- smluvní vztahy  

1.7. Zajištění financování  

1.8. Výběr týmu – smluvní vztahy  

1.9. Vytvoření dílčích projektů – 14 územních celků  

1.10. Analýza potřeb 

1.11. Výběr řečníků a témat  

1.12. Zajištění prostor, cateringu, ubytování, parkingu, 

ozvučení, produkce, atd. – smluvní vztahy 

1.13. Vytvoření pozvánek  

1.14. Vytvoření dotazníku ke zjištění výstupů 

1.15. Zajištění mediálních partnerů  

1.16. Zajištění prezentace partnerů a sponzorů  
 

II. Realizační fáze  

2.1. Středočeský kraj  

2.2. Karlovarský kraj  

2.3. Plzeňský kraj           

2.4. Jihočeský kraj           

2.5. Liberecký kraj           

2.6. Ústecký kraj             

2.7. Hlavní město Praha 

2.8. Královehradecký kraj  

2.9. Pardubický kraj   

2.10. Kraj Vysočina  

➔ Analýza potřeb 

➔ Projektová 

dokumentace 

➔ Finanční zdroje 

➔ Odborné přednášky 

➔ Vyhodnocení 

dotazníků 

 

I. leden - březen 

2017 

1.1 konec ledna 

1.2 1.pol. února 

1.3 únor - březen 

1.4 únor 

1.5 do 10. února 

1.6 únor - březen 

1.7 únor - březen 

1.8 únor 

1.9 únor – březen 

1.10 začátek března 

1.11. únor - březen 

1.12 únor - březen 

1.13 březen 

1.14 2.pol. března 

1.15 březen 

1.16 březen 
 

II. březen - červen 

2017 
2.1 27. 3. – 2. 4. 2017 

2.2 27. 3. – 2. 4. 2017 

2.3 3. 4. – 9. 4. 2017 

2.4 17.4 – 23. 4. 2017 

2.5 24. 4. – 30. 4. 2017 

2.6 24 4. -  30. 4. 2017 

2.7 1. 5 – 7. 5. 2017 

2.8 8. 5 – 14. 5. 2017 

2.9 15. 5. – 21. 5. 2017 

2.10 15. 5. – 21. 5. 

2017 

2.11 22. 5. – 28. 5. 

Výběr kvalitních 

dodavatelů 

Zajištění finančních 

zdrojů 

Výběr vhodných 

prostor 

Výběr konkrétních 

témat 

Výběr konkrétních 

řečníků 

Politická vůle 
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2.11. Olomoucký kraj    

2.12.  Moravskoslezský kraj  

2.13. Zlínský kraj  

2.14. Jihomoravský Kraj 

III. Monitoring  

           3.1. průběžné sledování a vyhodnocení proběhlých aktivit,                 

dodržování termínů,  dosažených výstupů  

           3.2. průběžná komunikace s partnery a sponzory 

IV. Ukončení realizační fáze a její vyhodnocení 

         4.1. Vyhodnocení proběhlých akcí, získaných dat, dotazníků 

         4.2. Příprava podnětů pro formulaci programového prohlášení 

budoucí vlády 

         4.3. Realizace vyhodnocovacího setkání se zúčastněnými 

partnery 

V. Evaluace projektu (leden 2017 - březen 2018) 

        5.1. Sestavení závěrečné zprávy a její distribuce zúčastněným 

partnerům 

       5.2. Tvorba podkladů, návrhů k naplnění účelu projektu 

       5.3. Náměty pro navazující projekty 

VI. Ukončení projektu    

2017 

2.12 22. 5 – 28. 5 

2.13 5. 6. – 11. 6. 2017 

2.14 5. 6. – 10. 6. 2017 

 

III. leden 2017 - 

březen 2018 

 

 

IV. červen 2017 - 

prosinec 2017 

    4.1 červen - září 

2017 

    4.2 září – říjen 2017  

    4.3 listopad - 

prosinec 2017 

 

V. leden 2017 - 

březen 2018 

    5.1. leden 2018 

    5.2. leden - březen 

2018 

    5.3. únor - březen 

2018 
 

 

VI. březen 2018 
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Příloha č. 2 

HARMONOGRAM PROJEKTU 

Gantův diagram 

 

I. Přípravná fáze (2. 1. – 31. 3. 2017)  
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II. Realizační fáze (27. 3. – 9. 6. 2017) 
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III. Ukončení realizační fáze a její vyhodnocení (19. 6. – 22. 12. 2017) 
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IV. Evaluace projektu (1. 1. 2018 – 30. 3. 2018) 
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Příloha č. 3 

ROZPOČET PROJEKTU 

 

II. REALIZAČNÍ FÁZE 

P.č. Položky 
Návrh 

Kč % 

1 Provozní a produkční náklady 1 150 000 14,4 

1.1 Pronájem divadel včetně ozvučení 900 000 11,3 

1.2 Ubytování 100 000 1,3 

1.3 Catering 140 000 1,8 

1.4 Parkovné 10 000 0,1 

2 Publicita projektu 510 000 6,4 

2.1 Náklady na propagaci a publicitu 510 000 6,4 

3 Řízení projektu 3 500 000 43,8 

3.1 Honoráře (moderátor, řečníci) 1 400 000 17,5 

3.2 Odměny 2 000 000 25,0 

3.3 Cestovné (cestovné, stravné) 100 000 1,3 

4 Nákup služeb 800 000 10,0 

4.1 Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj. 600 000 7,5 

4.2 Výdaje na studie, posudky, analýzy 200 000 2,5 

5 Ostatní výdaje 440 000 5,5 

5.1 Spotřební materiál 120 000 1,5 

5.2 Kopírování, tisk, grafické úpravy 120 000 1,5 

5.3 Výdaje na překlady a tlumočení 200 000 2,5 

6 Výdaje celkem 1 600 000 20,0 

6.1 DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (vyplní jen plátce DPH) 1 600 000 20,0 

7 Příjmy (partnerství, sponzoring, dary)     

7.1 Peněžní      

7.2 Nepeněžní     

8 Celkové náklady projektu bez příjmů 8 000 000 100  

  Souhrn 8 000 000 100,0 
    

 Plán 8 000 000 100 
  80 000 1 

  
  

    

 Rozdíl: plán - souhrn 0  

 


