
Evropská unie
Evropský sociálni fond
Operační píogram Zaměstnanost Úřad práce ČR

DoHoDA o provedení rekvalifikace v rámci oPz č. TPA_BN-1712016

č. projektu: CZ.03.t .48t0.0t0.0t I s 12i t0000s92

kterou uzavírá

Úřad práce České republiky

sídlo:
zastupující osoba:
kontaktní adresa:

identifikační číslo:
číslo účtu:

Dobrovského 1278125' 170 00 Praha7
Mgr. et Mgr' Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky UP ČR v Ústí nad Labem
Úrad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova
1609/18, Ústí nad Labem-centrum, 400 21 Ústí nad Labem
72496991
37822411t0710

(dále jen,,Úřad práce") na straně jedné

a

rekvalifikačnízařízení: bfzo'p.s.
zastupujícíosoba: lng' Jana HrdliČková
sídlo: Provaznická č.p. 425116,350 02 Cheb 2
identifikačníčíslo: 27966119
čÍslo Účtu: 78-228484023710100
(dále jen ,,rekvalifikaČní zařízení") na straně druhé.

clánek l

Účel dohody

Účelem dohody uzavírané podle $ í08 zákona č.43512004 Sb., ozaměstnanosti' ve znění pozdějŠích
předpisů (dále jen ,,zákon ozaměstnanosti"), a podle vyhlášky č'51912004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů
o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců' je Úprava vzájemného vztahu mezi
Uřadem práce a rekvalifikaČním zařízením provádějícím rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců
o zaměstnánÍ (dále jen ''účastníci rekvalifikace")' Náklady na rekvalifikaci jsou hrazeny z národního projektu
č. cZ.03.1'4810'0l0.0l15_12110000597 - Vzdělávání a dovednosti pro trh práce ll (VDTP ll), a to 82,38o/o
z Evropského sociálního fondu a 17,620/o ze státního rozpočtu ČR.

Článek ll
Předmět dohody

Předmětem dohody je zabezpeČení rekvalifikace na pracovníČinnost:
Příprava teplých pokrmů

Rekvalifikace se uskuteční ve vzdělávacím programu:
Příprava teplých pokrmů ( kÓd 65-001-H)

Základní kvalifikaČnÍ předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace, tj. minimální stupeň
vzdělání, popřípadě další poŽadavky:
Základní + praktická Školapotravi nářský prů kaz, zd ravotn í způsobi lost

ll.í

|.2

il.3

il.4 Celkový rozsah rekvalifikace:
z toho: - teoretická přÍprava:

- praktická příprava:
_ ověřenízískaných znalostí a dovedností:

Forma konání přípravy: Dennívýuka dopoledne i odpoledne

125,00
31,00
89,00
5,00

hodin
hodin
hodin
hodin
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ll.5 Místo konání rekvalifikace:
Kollárova B,415 01 Teplice, případně dalŠí mÍsta urČená rekvalifikačnÍm zařízením.

ll.6 Doba rekvalifikace: zahé4ení 24.10'2016 v 8:00 hod.
ukonČení 22.11'2016

|l.7 Způsob ověřenízískaných znalostí a dovedností:
Závěrečná zkouška
Výstupnídoklad:
osvědčeníosvědčení o získání profesní kvalifikace

ll.8 Účastnícirekvalifikace:
o počet celkem: 5
o jmenný seznam: viz příloha č. '1

ll'9 Náklady rekvalifikace na jednoho Účastníka rekvalifikace:
do výše 18 333 Kč (slovy osmnácttisÍctřistatřicettři korun Českých)
Celkové náklady rekvalifikace:
do výŠe 91 665 KČ (slovy Devadesátjedentisícšestsetšedesátpět korun Českých)

Článek lll
Rekva l if i ka č,ní zaíízení se zavazuje

lll.'1 Provést rekvalifikaciv plném rozsahu podle článku ll. dohody.

|ll-2 Stanovit účastníkům rekvalifikace studijní a výcvikové povinnosti. Prokazatelně je seznámit
s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o poŽární ochraně mající vztah
k rekvalifikaci' Zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace. Vybavit
účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter praktické
přípravy vyŽaduje.

lll.3 Uzavřít pojiŠtění pro případ své odpovědnosti za Škodu nazdraví účastnÍků rekvalifikace
způsobenou při rekvalifikaci'

lll.4 V průběhu rekvalifikace vést a po ukončení rekvalifikace, nejpozději do 14 kalendářních dnů předat
Úradu práce prezenční listinu opatřenou povinnými prvky vizuální identity dle platných pravidel pro
informovánÍ, komunikaci a vizuální identitu oPZ specifikovanou v obecné části pravidel pro
Žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost (k dispozici na www'esfcr"cz)
a obsahujícíalespoň:

. oznaČenÍ projektu

. označení rekvalifikačnÍho zařízení

. označení rekvalifikace

o termín, téma a čas zahájenÍa ukonČení rekvalifikace

o jméno lektora a jeho podpis

. jména a podpisy účastníků rekvalifikace stvrzujÍcíjejich ÚČast1

lll.5 Neprodleně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, písemně informovat Úrao práce, pokud:
. Účastník rekvalifikace nenastoupí na rekvalifikaci,
o Účastník rekvalifikace neplnístanovené studijní a výcvikové povinnosti,
o účastník rekvalifikace poruŠuje předpisy či řády rekvalifikačního zařízení,
. nastanou dalŠí závažné skutečnosti, zejména překáŽky v rekvalifikaci,
. se Účastník rekvalifikace nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.

Poslední pracovní den kalendářního měsíce' pokud rekvalifikace probíhá, informovat Úřad práce
o přítomnosti Účastníků rekvalifikace.

lll.6 Neprodleně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, písemně informovat Úrao práce, pokud vzniknou
překáŽky, které znemoŽn í pokraČován í rekval ifikace'

' Je třeba podpisem potvrdit kaŽdý den, kdy se Účastník rekvalifikace zúčastnil.
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|ll'7 PředloŽit Úradu práce pÍsemný návrh na vypovězení dohody o rekvalifikaci s účastníkem
rekvalifikace, který neplní studijní a výcvikové povinnosti nebo poruŠuje předpisy a řády
re kva l if i kačn ího zařízení.

lll.8 Po ukončení rekvalifikace, nejpozději do 14 kalendářnÍch dnů předat Úraou práce závěrečný
protokol opatřený povinnými prvky vizuální identity dle platných pravidel pro informování,
komunikaci a vizuální identitu oPZ specifikovanou v obecné Části pravidel pro Žadatele a příjemce
v rámci operačního programu zaměstnanost (k dispozici na www.*sfcr^cz)' ktený bude minimálně
obsahovat:
. označení projektu
. označení rekvalifikačního zařÍzení
. označení rekvalifikace
. termín zahájení a ukonČení rekvalifikace
. seznam Účastníků rekvalifikace, kteří úspěŠně ukončili rekvalifikaci a obdrŽeli doklad

o jejím absolvovánÍ, a vzor dokladu,
. informaci o absolvované části rekvalifikace účastníky rekvalifikace, kteří rekvalifikaci

nedokonČi|i nebo ukončili neÚspěšně, s uvedenÍm důvodu.

lll.9 V souladu s body ll'8 a ll.9 dohody fakturovat Úřadu práce náklady na rekvalifikaci ÚČastníků
rekvalifikace, kteří do rekvalifikace skutečně nastoupili. V případě, Že účastník rekvalifikace
nedokonČí rekvalifikaci, fakturovat Úradu práce odpovídající část dohodnutých nákladů.
Fakturaci provést do '14 dnů po ukončení rekvalifikace.
Lhůta splatnosti faktur bude stanovena minimálně 30 kalendářních dnů.

lll.10 Vrátit poskytnuté finančnÍ prostředky nebo jejich Část, pokud nedodrŽí sjednané podmínky, nebo
pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo vevyŠŠí částce neŽ náleŽely [$ 108
odst. 7 písm. i) zákona o zaměstnanosti]. Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem
stanoveným ve výzvě Uřadu práce.

lll.í1 UmoŽnit zaměstnáncům Úradu práce kontrolu dodrŽování sjednaných podmínek pro rekvalifikaci'
včetně účasti na ověření zÍskaných znalostí a dovedností. Náklady na rekvalifikaci jsou hrazeny
z prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Úrad prace provádí
kontrolu plnění závazkŮ plynoucích ztéto dohody způsobem stanoveným v zákoně
č' 32012001Sb., o finančnÍ kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějŠích předpisů. Dále je rekvalifikaČní zaŤízení povinno v souladu se zákonem o finanční
kontrole, nařízenÍm Komise (ES) Č. 182812006, kteryim se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj'
Evropském sociálním fondu a Fondu soudrŽnosti a o zruŠení nařÍzení (Es) č. 126011999
a v souladu s dalŠími právními předpisy ČR a právem ES, vytvořit podmínky k provedení kontroly
vŠech dokladů vztahujÍcích se k rekvalifikaci. Kontrolu dále vykonávají Územní finančnÍ orgány
oprávněné k výkonu kontrol, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, NejvyŠší
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský ÚčetnÍdvůr, případně další orgány pověřené kvýkonu
kontroly.

|ll.12 V případě, Že kontrolu provede jiný orgán kontroly nez Úrad práce, rekvalifikaČní zařizení bude bez
zbyteČného odkladu písemně informovat Uřad práce o opatřeních k nápravě, která mu byla
uloŽena, ao realizaciopatření k nápravě.

lll.13 PouŽívat Údaje oÚčastnícÍch rekvalifikace poskytnuté Úradem práce vsouladu sezákonem
Č. 101/2000 Sb.' o ochraně osobních Údajů, ve znění pozdějŠích předpisů.

lll.14 Řaone uchovávat dokumenty související s poskytnutím příspěvku v souladu s platnými právními
předpisy' jakoŽ i další doklady k aktivitám rekvalifikace (pouŽÍvané Školící pomůcky a metodiky,
vyhodnocené testy - pokud proběhly), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemŽ
lhůta íOti let se poČítá od í' ledna roku následujícÍho po roce, V němŽ byl projekt ukonČen.

tv.1

Článek lV
Úřad práce se zavazuje

Provést výběr Účastníků rekvalifikace v souladu se základními kvalifikačnÍmi předpoklady podle
bodu ll.3 dohody a předat přílohu Č. '1 "Seznam Účastníků rekvalifikace"' kteý je souČástÍ této
dohody rekvalifikačnímu zařízení nejpozději v den zahájení rekvalifikace.

NlP - Dohoda o provedení rekvalifikace č. TPA-BN-17/2016 strana 3



lv'2 Uhradit nazákladě předloŽených faktur náklady rekvalifikace vevýŠi azpůsobem dohodnutým
v bodě lll.9 dohody. Konečnou fakturu uhradit po předloŽení závěreČného protokolu podle
bodu lll.8 dohody. Úhradu provést na Účet rekvalifikaČníhozařízení'

Článer v
Všeobecná ustanovení

V.1 Rekvalifikační zařízeníje povinno spolupracovat s Úřadem práce na zajištění publicity ESF.

v.2 Rekvalifikační zaŤízení souhlasí svyuŽíváním Údajů vinformačních systémech týkajícÍch se
příjemců příspěvku pro Účely administrace prostředků z rozpočtu EU'

V.3 Rekvalifikační zařízení poskytne písemně Úradu práce na jeho Žádost jakékoliv doplňující
informace souvisejÍcí s poskytnutÍm příspěvku, a to ve lhůtě stanovené Úřadem práce.

v.4 Změny této dohody budou uČiněny jen se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem
k dohodě'

V.5 V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejíjejí práva a povinnosti vyplývající z dohody
na jejího právního nástupce.

V.6 Smluvní strany mají informační povinnost podle platných pravidel pro informování, komunikaci
avizuální identitu oPZ specifikovanou v obecné Části pravidel pro Žadatele a přÍjemce v rámci
operačního programu zaměstnanost.

v-7 Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána vedvou vyhotovenÍch,
z nichŽjedno obdrŽÍ rekvalifikaČní zařízení a jedno Úřad práce. ,

Článek Vl
Další ujednání

Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviŠtě Teplice dne 4.10.2016

lng. Jana Hrdličková
bfz o.p.s.

ZaÚraa práce vyřizuje: Dana Rischlingová, DiS
Telefon: 950167 482

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel krajské poboČky UP ČR v Ústí nad

Labem
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Příloha č' 1 k dohodě o provedení rekvalifikace č.

Seznam účastníků rekvalifikace

Vzdělávací program: Příprava tepIých pokrmů ( kód 65-001_H)
Rekvalifikační zařízení'. bfz o.p.s.
Doba rekvalifikace: od 24. 10. 2016 do 22. 11. 2016

Poř. datum Účastn ík rekval ifi kace
cts adresa bvdliště

1.

2.

3.

4.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí

3

-
J,f,

TPA-BN-í7/2016

nástup od

24. 10.2016

24. 10.2016

24. 10.2016

4. 10.2016
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