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1

Úvod

Metodický pokyn pro zapojení organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací do projektu
„Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ (dále jen „Metodický pokyn“) upravuje některá dílčí pravidla
projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ (reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761) (dále
jen „projekt“), s ohledem na principy fungování a financování organizačních složek státu (dále jen „OSS“)
a státních příspěvkových organizací (dále jen „SPO“).
Kromě bodů uvedených v kap. 3.1 a 3.2 se účast OSS a SPO v projektu řídí aktuálně platným Manuálem pro
účastníky projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ (dále jen „Manuál“), případně metodickými
pokyny, byly-li k aktuální verzi Manuálu vydány.
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2.1

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace
Vymezení organizační složky státu pro potřeby projektu

Právní postavení a principy fungování OSS upravuje zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
OSS jsou organizace vždy zřízené zákonem (např. ministerstva) nebo orgánem státní správy, především
ministerstvem (např. Úřad práce České republiky, finanční úřady, krajské hygienické stanice, soudy apod.). OSS
hospodaří s prostředky státního rozpočtu. Dosahuje-li OSS příjmy v rámci své činnosti, nejedná se o její vlastní
příjmy, ale o příjmy státního rozpočtu.

2.2

Vymezení státní příspěvkové organizace pro potřeby projektu

Právní postavení a principy fungování SPO upravuje zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
SPO jsou organizace zřízené orgány státní správy. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu jsou SPO
financovány i z vlastních příjmů organizace související s hlavní činností SPO, případně z tzv. jiné činnosti. Jinou
činnost může SPO provozovat tehdy, není-li ohrožen rozsah a kvalita její hlavní činnosti, a zároveň musí být
příjmy a výdaje související s jinou činností odděleny od příjmů a výdajů souvisejících s hlavní činností.
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Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace jako
poskytovatelé vzdělávání praxí

3.1

Možnost poskytnutí vzdělávání praxí bez nároku na proplacení fixních nákladů na
vzdělávání praxí

Vzhledem k povaze a principu financování OSS a SPO popsaných v kap. 2.1 a 2.2 tohoto metodického pokynu,
mohou tyto organizace po domluvě s Fondem dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“) poskytnout vzdělávání praxí
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bez nároku na úhradu fixních nákladů. Ve Smlouvě o zajištění vzdělávání praxí (dále jen „Smlouva“) tak budou
v Článku IV. odst. 3 uvedeny fixní náklady poskytovatele (náklady spojené s realizací projektu) ve výši 0 Kč.
V takovém případě je vzdělávání praxí řádně ukončeno po naplnění povinností všech smluvních stran při
absolvování stanovené hodinové dotace a seznámením účastníka vzdělávání praxí (dále jen „účastník“)
s veškerými činnostmi stanovenými v šabloně. Tato skutečnost je doložena odesláním dokumentů za poslední
měsíc docházky na vzdělávání praxí dle postupu uvedeného v Manuálu v kap. 12.3. Proces fakturace, popsaný
v Manuálu v kap. 12.4, nebude realizován.

3.2

Podmínka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

Vzhledem ke skutečnosti, že OSS a SPO mohou dle § 70 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pojistit pouze majetek České
republiky, se kterým hospodaří, není po OSS a SPO požadováno splnění podmínky mít uzavřené pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

3.2.1

Snížení fixních nákladů na vzdělávání praxí z důvodu absence pojištění

Fixní náklady na vzdělávání praxí (tj. cena šablony) jsou určeny na základě rámcového vyčíslení nákladů
poskytovatele vzdělávání praxí (dále jen „poskytovatel“), které mu vzniknou v důsledku přijetí účastníka na
vzdělávání praxí. Jednou z položek, z nichž se skládá tato cenová konstrukce, je i náklad na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (dále jen „pojištění“). Z důvodu absence pojištění proto
budou u poskytovatele (OSS nebo SPO) adekvátně sníženy fixní náklady na vzdělávání praxí o tuto částku
a tato snížená částka fixních nákladů za vzdělávání praxí bude uvedena v Článku IV. odst. 3 Smlouvy1.

V případě, že OSS/SPO bude poskytovat vzdělávání praxí bez nároku na úhradu fixních nákladů na vzdělávání praxí,
budou fixní náklady na vzdělávání praxí uvedeny v Článku IV. odst. 3 Smlouvy ve výši 0 Kč.
1
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