
Poradenství v oblasti dotačního managementu 
 

 

DOTACE NA 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Úřad práce ČR podporuje vzdělávání zaměstnanců, a to v rámci celorepublikového programu „Podpora 
odborného vzdělávání zaměstnanců II“.  

Hlavním cílem programu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných 
zaměstnanců. V případě rozvoje firem a jejich ekonomického růstu se otevírá prostor pro udržení 
stávajících a tvorbu nových pracovních míst, zároveň se do programu mohou zapojit zaměstnavatelé, kteří 
zamýšlí rozšíření činnosti podniku do nových oblastí, případně přechází na nový výrobní program. 

OBECNÉ INFORMACE 

 Program je realizován v rámci všech krajů, kromě hl. m. Prahy. Současně je možné podat žádost o 
dotaci na vzdělávání zaměstnanců i v případě, že má společnost sídlo v Praze. Zaměstnanci však musí 
mít provozovnu mimo území hl. m. Prahy. 

 Žadateli programu mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, OSVČ a nestátních 
neziskových organizací. 

 Finanční příspěvek lze získat na: 

 vzdělávací aktivity - zaměstnavateli bude hrazeno 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj 
zaměstnanců zapojených do projektu; 

 úhradu mzdových nákladů - žadateli bude poskytnut příspěvek na úhradu 100 % mzdových nákladů, 
které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na vzdělávacím programu; 

 Maximální objem podpory je až 9 mil. Kč.  

NAŠE ŘEŠENÍ 

 Definice obecných cílů školení pro zpracování žádosti o dotaci (v případě 
získání dotace bude struktura školení upravena dle analýzy aktuálních 
potřeb společnosti). 

 Zpracování následujících dokumentů v předrealizační fázi: 

 žádost o dotaci včetně relevantních příloh (zpracování přibližně do 2 
týdnů);

 dohoda o odborném rozvoji zaměstnance;

 v případě podepsání smlouvy mezi žadatelem o dotaci a Úřadem práce 
bude společností BDO zpracována objednávka/smlouva o realizaci 
vzdělávací aktivity včetně harmonogramu školení.

 Vlastní realizace školení. 

 Zpracování následujících dokumentů v realizační fázi: 

 podklady k evidenci výuky a docházky; 

 školicí materiály; 

 osvědčení o absolvování školení pro zaměstnance; 

 závěrečný protokol. 

 
 
Radovan Hauk  
Partner  
Mobil: +420 603 177 758 

radovan.hauk@bdo.cz 
 
 
 

Miroslav Kvapil  
Manager  
Mobil: +420 734 647 700 

miroslav.kvapil@bdo.cz 

 

 
BDO Advisory s.r.o.  
Karolinská 661/4  
186 00, Praha 8  
Tel.: +420 227 031 495 

www.bdo.cz 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a 

je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 


