
 
 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové 
vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání II. společnosti NETEX 
s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012217, prioritní osa OPZ: Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. 

 

Příjemce dotace: 

NETEX s.r.o. 
Na Hrázi 124/21, 405 02 Děčín VIII – Dolní Oldřichov,  
Statutární orgán: Ing. Radek Švec 
IČ: 43226680 
Kontaktní osoba: Ing. Radek Švec, radek.svec@netex.cz 

 

Celkové způsobilé náklady projektu:  2 199 840,00 Kč  

Celková výše dotace z ESF:   1 869 864,00 Kč 

Doba realizace projektu:    1.2.2020 – 31. 1. 2022 

Popis projektu  

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen 
kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit 
nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení 
poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci 
společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:  

 Měkké a manažerské dovednosti 

 Technické a jiné odborné vzdělávání 

Cíl projektu:  

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti měkkých a manažerských 
dovedností a technických a jiných odborných dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň 
znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. 

Cílová skupina  

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti. 

Výsledky projektu 

• Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti. 
• Upevnění pozice na českém trhu. 



Implementace doporučených opatření genderového auditu
společnosti NETEX, spol. s r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo
práce  a  sociálních  věcí  o  poskytnutí  dotace  na  realizaci  projektu  Implementace
doporučených opatření genderového auditu společnosti NETEX spol. s r.o., registrační číslo
CZ.  03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010524,  prioritní  osa  OPZ:  Podpora  zaměstnanosti  a
adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

NETEX, spol. s r. o.

Na Hrázi 124/21, 405 02 Děčín 

IČ: 43226680

Kontaktní osoba: Ing. Radek Švec, jednatel společnosti, 

radek.svec@netex.cz, tel: 724 859 491

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 534 050,--   Kč 

Celková výše dotace z ESF: 2 153 942,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 5. 2019 – 31. 10 2021 

Cíl projektu: 

Cílem  projektu  je  zavedení  opatření  vedoucí  ke  zlepšení  podmínek  pro  uplatňování  rovných

příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života ve společnosti NETEX, spol. s r.o. 

Tímto  bude  docházet  ke  zlepšení  pracovních  podmínek  a  prostředí  zaměstnanců  s  ohledem  na

sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním

postupu.

Popis projektu 

Realizace  projektu  se  konkrétně  zaměřuje  na  postupné  zavádění  navrhovaných  doporučených

opatření,  která  vzešla  ze  zpracovaného  genderového  auditu,  do  společnosti  NETEX,  spol.  s  r.o.

Realizace  projektu  bude  zakončena  zpracováním  re-auditu,  který  zhodnotí  účelnost



implementovaných  opatření  a  přínos  projektu  z  hlediska  pozitivního  vlivu  na  rozvoj  v  oblasti

genderové politiky ve společnosti NETEX, spol s.r.o.

V rámci projektu plánuje společnost realizovat tyto klíčové aktivity:

1) Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

2) Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

3) Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem
žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života

4) Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

5) Re-audit

Cílová skupina 

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti NETEX, spol. s r.o. 
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