
Zvyšování profesních znalostí a dovedností 
zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti  

ELTODO-CITELUM, s. r. o. 

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Evidenční číslo žádosti:  CZ.1.04/1.1.02/35.01533 

Název příjemce: ELTODO-CITELUM, s. r. o. 

IČ: 25751018 

DIČ: CZ25751018 

Termín realizace: 1.12.2010 – 30.11.2012 

Výše dotace: 5 077 879,12 Kč 

 



Informace o příjemci dotace 

• Společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o. byla založena roku 1999 
a je členem skupiny ELTODO, která se zaměřuje na oblast 
dopravy, energetiky, veřejného osvětlení a telekomunikací. 

• Hlavním posláním společnosti je zajistit maximální funkčnost 
veřejného a slavnostního osvětlení včetně obnovy jeho 
zastaralých částí a systémů. 

 



Obsah projektu 

• Obsahem projektu je vytvoření a realizace komplexního 
vzdělávacího programu pro zaměstnance/kyně společnosti. 

• Projekt bude realizován 24 měsíců. 
 

 

 



Obsah projektu 
• Program zahrnuje následující vzdělávací moduly: 

 Modul A – Osobní a manažerské kompetence 

 Modul B – Řízení lidských zdrojů 

 Modul C – Finanční znalosti a obchodní schopnosti 

 Modul D – Právní znalosti 

 Modul E – IT dovednosti 

 Modul F – Jazykové znalosti 

 Modul G – Trénink týmových dovedností 

 Modul H – Odborná témata – technika, SW 

 Modul I – Odborné kurzy 

 

 

 



Obsah projektu 

• Hlavním cílem je zajistit zástupcům/kyním cílové skupiny jejich 
profesní a osobnostní rozvoj v oblastech: 

– Měkkých dovedností 

– Právních znalostí 

– IT dovedností 

– Jazykových dovednostech 

– Odborných a technických dovednostech 
 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul A – Osobní a manažerské kompetence 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy: 

Jak úspěšně jednat s lidmi, Vedení pracovního týmu,  Efektivní komunikace,  

Time management – řízení času,  Jak zvládat pracovní stres,  Asertivita v práci, 

Řízení konfliktů,  Trénink prezentačních dovedností, Kultura psaného projevu 

 

Kurzy budou zajištěny externí společností „na míru“. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul B – Řízení lidských zdrojů 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy: 

         Tréning výběrových pohovorů, Orientace a adaptace nových zaměstnanců, 

         Řízení pracovního výkonu a hodnocení,  Lektorské minimum,  

         Tréning lektorských dovedností 

 

Kurzy budou zajištěny externí společností „na míru“. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul C – Finanční znalosti a obchodní dovednosti      

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy: 

        Účetní výkazy –praktikum, Finanční řízení pro manažery neekonomy, 

         Kalkulace nákladů – praktikum, Pravidla obchodního vyjednávání, 

         Řešení stížností a reklamací, Péče o zákazníka,   

         Marketingové minimum pro obchodníky 

 

Kurzy budou zajištěny externí společností „na míru“. 

 

 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul D – Právní znalosti 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy: 

         Obchodní smlouvy – nejčastější chyby a omyly,  Jak úspěšně vymáhat pohledávky, 

         Zákoník práce,  Správní řád, Stavební zákon 

 

Kurzy budou zajištěny externí společností. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul E – IT dovednosti 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy: 

         MS Word – 2 úrovně, MS Excel – 3 úrovně, MS PowerPoint, MS Visio,  

         MS Outlook, Prezentace dat, AutoCAD – otevřený kurz 

 

Kurzy budou zajištěny externí společností. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul F – Jazykové dovednosti 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy : 

         anglického jazyka pro vedoucího divize 

         Výuka bude probíhat jedenkrát týdně a do programu je také zařazen intenzivní 

         kurz jednou za půl roku. 

 

Kurz je zajištěn externí společností „na míru“. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul G – Trénink týmových dovedností 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy : 

         Budování nově vzniklých týmů, Identifikace týmových rolí 

 

Kurzy budou zajištěny externí společností „na míru“. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul H – Odborná témata – technika, SW 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy : 

        Pasportizace zařízení (znalost konstrukčních prvků), Světelná technika světelné  

        zdroje a svítidla, světelné výpočty,  Systém spínání VO - proškolení činnosti RSH vč.  

        spolupráce s fotobuňkou, vliv zeměpisné polohy, Projekt IZM (komunikace se ZM), 

        Přenosné PC (navigace, SM NAV Off-line), Osvětlení přechodů, Základy  

        projektování VO, Servisní modul, Modul ENERGO, Reklamní modul - reklamy a  

        jejich umisťování na stožáry, Winsdeko, Microstation VX, LIDS Browser 

 

Kurzy budou zajištěny interními lektory společnosti. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Modul I – Odborné kurzy 

      V rámci této aktivity budou realizovány kurzy : 

        Řidičské oprávnění skupiny C a E, Svářečský kurz, Autorizovaný technik, inženýr  

        (ČKAIT), Servis řízení světelných signalizačních zařízení, Lokalizace kabelových  

        poruch, vytyčování kabelových tras, Měření izolačních stavů kabelů 

 

Kurzy budou zajištěny externími dodavateli. 

 

 

 



Klíčové aktivity 

• Vybavení školících místností 

      V rámci této aktivity budou zakoupeny následující školící pomůcky: 

         notebooky, dataprojektory, projekční plátna, flipcharty. 

 

 

 



Hodnotící indikátory 

• V rámci projektu proškolíme 43 podpořených osob 

• Bude realizováno celkem 678 osobokurzů 

 

 

   
 

 


