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Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II  
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Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci 

projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – 

v režimu „de minimis“ – kolové výzvy 
 

                                                                                        Č. j.: POVEZ/2/2017/009935 

 

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem 

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel 

 

 

Žadatel: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. 

IČO: 25778188 

Zastoupený: Nogolová Lenka  

 

Vážená paní/Vážený pane, 

dovoluji si Vám oznámit, že Vaše žádost reg. č. UPCR-TP-2017/35372 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 27. 9. 2017 schválena Úřadem práce České republiky – krajskou 

pobočkou v Ústí nad Labem v následujícím rozsahu a za následujících podmínek: 

I. Specifikace vzdělávací aktivity: 

 

Název: 

 

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a 

prohloubení návyků při obsluze, servisu 

výrobku nápoje OSN5 a plnícího tribloku 

VERAL 20/24/6, jež jsou součástí výrobní 

technologie stáčírny minerální vody 

společnosti BHMW a. s. 

 

Příspěvek na mzdové náklady 

interních lektorů: 
13 800,- Kč 

Příspěvek na mzdové náklady 

vzdělávaných zaměstnanců: 
81 600,- Kč 

Minimální rozsah vyuč. hodin (včetně 

ověření získaných znalostí a 

dovedností): 

Výuka: 54 hod. 

Závěrečná zkouška: 6 hod. 

Počet zapojených zaměstnanců: 8 

Počet zapojených potenciálních 

zaměstnanců: 
0 
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Předpokládaný termín realizace: 1.10.2017 – 30.11. 2017 

 

 

 

II. Podmínky 

 

Uvedené specifikace jsou závazné.  

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 uvedeným příspěvkům na 

mzdové náklady interních lektorů a mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců. 

Žadatel se zavazuje ve lhůtě do 1.11.2017 doložit Úřadu práce České republiky 

doklady o kvalifikaci a odborné praxi lektora v souladu s článkem IV. 11 Podmínek 

pro zájemce o vstup do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. 

Realizace vzdělávací aktivity může být zahájena až po podepsání Dohody o 

zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců interním 

lektorem a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.  

  

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

 

 

V Ústí nad Labem dne: 4. 10. 2017 

 

 

 

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

Podpis ředitele KrP/KoP 

 

 

 

Převzal (datum, podpis): 

 

Stručné shrnutí v rámci věcného hodnocení žádosti: 

 

Žádost byla schválena na základě podkladů a informací, které zaměstnavatel uváděl 

a dokládal k žádosti. Jedná se o významného zaměstnavatele, předního výrobce 

léčivých minerálních vod v ČR. Bude rozšířena kvalifikace zaměstnanců, kteří získají 

další praktické znalosti a dovednosti, bude rozšířena nabídka služeb zákazníkům. 


