
Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 70445 (CE:115514292-221198-190131125557), že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické,
skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: Žádné

Ověřující osoba: Tereza Malanowska

Vystavil: Úřad práce ČR

v Kladně dne 31.01.2019 12:55:57
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Vyrozumění o schválení ţádosti o změnu na základě 

příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II – v reţimu „de minimis“ – kolové výzvy 
 

Č. j.: UPCR-KL-2019/3234-20211202 

 

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami 

Kontaktní pracoviště Kladno 

Zastoupený: Bc. Jiřím Davidem 

 

 

Ţadatel: Ing. Zoltán Gorta 

IČO: 43774326 

Zastoupený: Ing. Zoltánem Gortou  

 

Vážený pane, 

dovoluji si Vám oznámit, že Vaše žádost o reg. č. POVEZ/3/2018/003317 s změnou 

v počtu účastníků na školení o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, je tímto na 

základě doporučení hodnotící komise ze dne 25.1.2019 schválena Úřadem práce 

České republiky – kontaktním pracovištěm v Kladně v následujícím rozsahu a za 

následujících podmínek: 

I. Specifikace vzdělávací aktivity: 

Název: 

Zvýšení konkurenceschopnosti 

výrobků společnosti Konecranes and 

Demag s.r.o. s pomocí stanovení 

reálných norem spotřeby času 

Schválená výše nákladů dle HK: 192 500 Kč bez DPH 

Maximální příspěvek na vzdělávací 

aktivitu: 
163 625 Kč bez DPH 

Minimální rozsah vyuč. hodin (včetně 

ověření získaných znalostí a 

dovedností): 

Výuka: teorie: 24 hod. (po 60 min.) 

            praxe: 12 hod. (po 60 min.) 

Závěrečná zkouška: 4 hod. (po 60 min.) 

Počet zapojených zaměstnanců: 11 

Počet zapojených potenciálních 

zaměstnanců: 
  0 

Předpokládaný termín realizace: 4.2.2019-12.2.2019 

  

Příspěvek na mzdové náklady:  87 120 Kč bez DPH 
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Uvedené specifikace jsou závazné. Uvedená vzdělávací aktivita, musí být 

poptávána pro počet účastníků uvedený v Žádosti a v tomto Vyrozumění a dále v 

minimálním hodinovém rozsahu stanoveném v Žádosti a v tomto Vyrozumění, může 

však být poptávána i ve vyšším hodinovém rozsahu. Název a termín realizace může 

být dále vyspecifikován na základě výběru konkrétního kurzu a dohody 

s dodavatelem.  

Předpokládaná (ani maximální) hodnota veřejné zakázky není ze strany ÚP ČR 

stanovena. Příspěvek však bude poskytnut nejvýše v hodnotě výše uvedeného 

maximálního příspěvku na vzdělávací aktivitu, který je vypočítán z výše uvedené 

schválené výše nákladů hodnotící komisí. Vyúčtování zaměstnavatel dokládá ve 

výši 100 % skutečně vynaložených nákladů. Do režimu „de minimis“ bude započtena 

pouze skutečně vyplacená podpora ze strany ÚP ČR, nejvýše tedy částka 

odpovídající výše uvedenému maximálnímu příspěvku na vzdělávací aktivitu. 

 

Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne vydání tohoto vyrozumění. 

 

 

V Kladně dne: 30.1.2019 

 

 

 

 

-------------------------------- 

    Bc. Luboš Harigel 

vedoucí oddělení trhu práce 

  KoP ÚP ČR v Kladně 

 

 

 

Stručné shrnutí v rámci věcného hodnocení ţádosti: Pan Ing. Lukáš Sábl byl 

vybrán společností jako nový dodatečný účastník na školení, jeţ je pro něj 

klíčově z hlediska zvýšení jeho kompetencí v této oblasti. Důvod dřívějšího 

nezařazení pana Štábla do tohoto vzdělávání viz výše je, ţe jeho pozice vznikla 

aţ po odeslání ţádosti o VA. 

 

 

 

 

 


