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Ing. Jana Christová (1984) 

Absolventka Masarykova gymnázia v Plzni, poté 
studovala na Fakultě ekonomické Západočeské 
univerzity v Plzni, obor Podniková ekonomika a 
management.  

Během studia absolvovala odborná školení o 
problematice Evropských politik  (se zaměřením na 
politiku hospodářské a sociální soudržnosti a 
strukturálních fondů), podílela se na přípravě 
projektových žádostí a zpracování studií 
proveditelnosti. 

Má zkušenosti s přípravou výběrových řízení a 
podkladů pro vyúčtování projektů spolufinancovaných 
z fondů Evropské unie. 

Profesní působení: 

 od 2008 Blue Projects Agency, Praha, ČR  
Senior konsultant: Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU 

 2014 JCI West Bohemia, Plzeň, ČR 
Předseda spolku mladých podnikatelů, manažerů a vedoucích pracovníků z 
regionu Západních Čech, zaměření na rozvoj místního podnikatelského prostředí, 
na získávání nových podnikatelských příležitostí a kontaktů. 

 od 2006 do 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, ČR 
Externí kontrolor v rámci projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů: 
Veřejnosprávní kontroly správnosti čerpání rozpočtových prostředků ČR a EU  
projektů  OP RLZ (se zaměřením na věcnou stránku realizace projektů) 

 od 2004 do 2010 RAAPO FINANCE s.r.o., Plzeň, ČR 
Junior konsultant: Příprava a administrace projektů financovaných z fondů EU,   
finanční řízení projektů 

Vybrané reference, projekty: 

2014 

 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, programu 
Potenciál – „Rozšíření technologického centra MBtech II.“ 

 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, programu 
Potenciál – „Založení vývojového centra společnosti GRAMMER CZ v Tachově“ 

 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, programu 
Potenciál – „Založení vývojového centra Dentamed“ 

 Spolupráce při přípravě studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Inovace – Inovační projekty, spolupráce při administraci projektu – 
„Inovace ve společnosti BUZULUK“ 

 Spolupráce při administraci projektu  „Rozšíření technologického centra ZF Plzeň“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Inovace ve společnosti FANS“ 

2011 - 2013 

 Odborná podpora realizačního týmu projektů společnosti Elanor spol. s r.o. 
spolufinancovaných z OPPI, programu ICT a strategické služby 
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 Zjednodušená podlimitní řízení, CEDR občanské sdružení – projekt „Koupě a 
rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Rekonstrukce a rozšíření závodu GRAMMER 
CZ v Tachově“ 

 Spolupráce při přípravě studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu ICT v podnicích – „Pořízení a rozšíření ICT ve společnosti FANS“ 

 Aktualizace podnikatelského záměru projektu Vývojové centrum společnosti Volter 

 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, programu 
Inovace – Inovační projekty – „Inovace ve společnosti FANS“ 

 Spolupráce při přípravě studie proveditelnosti, žádosti o dotaci projektu v rámci 
OPPI, program Potenciál – „Rozšíření technologického centra ZF Plzeň“  

2010 

 Spolupráce při realizaci výběrových řízení dle Metodik Integrovaného operačního 
programu – CEDR občanské sdružení – projekt „Koupě a rekonstrukce azylového 
domu v Rumburku“ 

 Zpracování podnikatelského záměru pro společnost DS METAL  

 Spolupráce na finančním managementu projektu „Obnova vybraných sakrálních 
památek regionu Český Západ“ (nositel projektu město Stříbro) 

2006 - 2009 

 Vedení projektu „Podnikatelský plán expanze společnosti Brzdy Baumrukr na 
Slovensko“ 

 Administrace projektu „Tvorba sady aplikací pro zvýšení kvality a efektivity řízení 
organizací poskytujících služby včetně související metodiky“ společnosti CORTIS 
Consulting  

 Spolupráce při administraci projektu „Rozšíření technologického centra MBtech 
Plzeň“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Inovace ve společnosti SWA“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Centrum ICT strategických služeb Aimtec 
Outsourcing“ 

 Zhodnocení projektů připravovaných ÚKEP z hlediska přijatelnosti v rámci 
Integrovaného operačního programu 2007- 2013 

 Zpracování žádosti, finančního a ekonomického hodnocení projektu „Rekonstrukce 
terapeutické dílny Vršíček“ dle pravidel ROP NUTS 2 Jihozápad (Teenchallenge 
Plzeň) 

 Spolupráce na žádosti a finančním a ekonomickém hodnocení projektu 
„Rekonstrukce a modernizace 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE Plzeň“, 
Regionální operační program Jihozápad. 

 Zpracování případových studií v rámci projektu „Inovace v malých a středních 
podnicích“ Fakulty ekonomické Západočeské university v Plzni. 

 Členka projektového týmu „Analýza učňovského školství v mikroregionu Borsko“ 

 Spolupráce na projektu předběžné studie proveditelnosti „Rozšíření odborného 
poradenství pro nestátní neziskové organizace“ občanského sdružení Občanská 
poradna Plzeň 

Vybrané workshopy, kurzy: 

2014 

 Česká republika – Plzeň – Řízení rizik v projektech, školení České komory PMI 
organizované ve spolupráci s JCI West Bohemia. 

 Česká republika – Plzeň – Společnost s ručením omezeným od 1.1.2014, 
Advokátní kancelář Görges & Partners. 
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2013 

 Česká republika – Plzeň – Motivace a vztahy ve firmě, SkolaManazmentu. 

 Česká republika – Plzeň – JCI Presenter, JCI Impact, JCI Admin. Oficiální školení 
Junior Chamber International. 

2012 

 Česká republika – Plzeň – JCI Networking, JCI Achieve. Oficiální školení Junior 
Chamber International. 

 Česká republika – Praha – Kontrola projektu. Školení Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Česká republika – Plzeň – Výběr dodavatele v OPPI. Školení Agentury pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest. 

 Česká republika – Plzeň – Chyby při zadávání veřejných zakázek. Školení zástupců 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

2010 - 2011 

 Česká republika – Praha – Porušení podmínek poskytnutí dotace u projektů ze SF 
(především při výběrových řízeních a veřejných zakázkách).  

 Česká republika – Praha – Efektivní zadávání veřejných zakázek. Školení v rámci 
projektu EFIN – efektivní instituce. 

 Česká republika – Praha – Operační program podnikání a inovace – Realizujte svůj 
projekt úspěšně. Školení pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  

 Česká republika – Praha – Pohledávky v insolvenčním řízení. Školení pořádané 
společností TSM, spol. s r.o. 

2006 - 2009 

 Německo – Seiffen - workshop Sasko-českého vysokoškolského kolegia  „Vývojové 
problémy mladých firem v Sasku a Čechách spojené se zakládáním existence“ - 
prezentace na téma: Hodnoty a kvalifikace českých podnikatelů a zakladatelů 
podniků 

 USA – Milwaukee - Společný semestrální kurz Západočeské univerzity v Plzni a 
Marquette University v Milwaukee - vypracování případové studie: „Corporate 
Social Responsibility – Společenská odpovědnost firem Plzeňský Prazdroj, a.s. a 
Miller Brewing Company“ 


