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Co je to POVEZ II?
POVEZ II je zkratkou dlouhého názvu projektu Podpora odborného vzdělávání 
zaměstnanců II. 

Projekt POVEZ II umožní firmám a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání 
nebo rekvalifikaci zaměstnanců. Příjemným bonusem je náhrada mzdových nákladů 
školených zaměstnanců.

Kdo může o dotaci žádat?
Právnická (firma) nebo fyzická osoba (OSVČ). Rozhoduje vlastnictví IČ a právní 
subjektivita. Z pohledu typu činnosti mohou žádat všichni mimo vvyjmenovaných 
subjektů. Do vzdělávání lze nově zařadit i potenciální zaměstnance. K novinkám 
patří i podpora vzdělávacích společností.

Kolik můžete získat
Příspěvek na vzdělávání a náhradu mezd je poskytován v režimu de minimis.

Čerpat lze maximálně 500 000 Kč měsíčně (na mzdové náklady i vzdělávací 
aktivity). Podniky s více než 1000 zaměstnanci nebo s provozovnami ve více než 
2 okresech mohou dostat příspěvek vyšší.

Uvedený limit je naštěstí průměrný. Pokud vyčerpáte v jednom měsíci „jen“ 
200 000 Kč, v dalším měsíci můžete čerpat „až“ 800 000 Kč.

Podání žádosti
Žádost se předkládá na ÚP v papírové podobě nebo elektronicky přes datovou 
schránku. Součástí žádosti je potvrzení o bezdlužnosti vůči:

• finančnímu úřadu,
• celnímu úřadu,
• české správě sociálního zabezpečení,
• zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele 

(nikoliv pouze školení).

Tato potvrzení nesmí být starší 30 dnů ke dni skutečného podání žádosti.

Komu se předkládá žádost
Žádost se předkládá (okresnímu) kontaktnímu pracovišti Úřadu práce České 
republiky. Rozhoduje místo, kde mají školení zaměstnanci stanovené místo výkonu 
práce (nikoliv sídlo firmy). Což může v praxi znamenat i to, že budete muset stejnou 
žádost podat na několika ÚP.

Další drobná komplikace nastává u firem sídlících v Praze. Ty nemohou o dotace 
v projektu POVEZ II žádat. Ale! Pokud chcete vzdělání dopřát zaměstnancům 
mimopražských provozoven, je vše v pořádku. Žádost podáváte na ÚP odpovídajícímu 
konkrétní mimopražské provozovně. Peklo, co?



Úhrada mzdových nákladů

Příspěvek je poskytován na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů:

• mzda,
• pojistné na sociální zabezpečení,
• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
• pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl 

z vyměřovacího základu zaměstnance.

Do mzdového nákladu se nezapočítávají:

• pravidelné ani mimořádné odměny,
• příplatky za práci přesčas,
• pohyblivé složky mzdy/platu, které nesouvisí se vzděláváním (například příplatek 

za pobyt na rizikovém pracovišti).

Hodinová mzda (vypočítaná ze mzdového listu), se zaokrouhluje na celé koruny 
směrem dolů.

Maximální mzdový příspěvek je 176 Kč za hodinu (60 minut) tj. 29 700 Kč za měsíc.

Příspěvek na mzdy je poskytován měsíčně na základě předloženého vyúčtování 
a evidence docházky.

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity
Náklady na vzdělávací aktivity se účtují po ukončení vzdělávací aktivity, která je 
předmětem dohody. Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je ÚP ČR 
poskytován až po jejím skončení.

Jak vzdělávání probíhá
Vzdělávání je v projektu POVEZ II prezenční (účastníci musí být osobně přítomni po 
celou dobu výuky). Jiná varianta (např. e-learning) není možná.

Každá vzdělávací aktivita musí být zakončena ověřením znalostí a dovedností 
(závěrečným testem).

• V případě akreditovaného vzdělávání je dokladem o absolvování získané 
osvědčení.

• V případě neakreditovaného vzdělávání je dokladem potvrzení o absolvování 
vzdělávací aktivity a evidence docházky.

Pokud máte pocit, že se začínáte ztrácet, domluvte si schůzku.

Přijedeme a vše vám srozumitelně vysvětlíme.



Máte další dotazy? Staňte se našimi klienty. Poradíme a zprostíme vás 
většiny administrativní zátěže. Dostanete exkluzivní přístup do pravidelně 
aktualizované klientské sekce našeho webu, kde najdete další zajímavé 
informace a odpovědi na většinu otázek, které vás napadnou.

Kritéria pro posouzení žádosti
• Význam daného podniku v regionu – Rozhodující je komplexní dopad na 

regionální trh práce.
• Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců – Posuzuje se vztah mezi vzděláváním, 

ekonomickou činností a dalším rozvojem podniku.
• Zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových 

zakázek – Posuzuje se potenciál podniku na rozšíření výroby a tvorbu nových 
pracovních míst (např. předpoklad získání nových zakázek).

• Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance – Dopad vzdělávání na rozvoj 
podniku, kariérní růst zaměstnance a na jeho další uplatnitelnost na trhu práce.

• Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku – Posuzuje 
se efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků.

• Bonus za zařazení účastníků vzdělávání ve věkové skupině 54+ – Bonus je 
přiznán v případě více než 20% zastoupení účastníků z této věkové skupiny.



Mohu být žadatelem v POVEZ II?
Máte v obchodním rejstříku jako jeden z předmětů podnikání zemědělskou prvovýrobu?

Chcete vzdělávat zaměstnance s místem výkonu práce v Praze?

Působíte v oblasti sociálního začleňování nebo sociálních a zdravotních služeb?

Jste v úpadku a je proti vám vedeno insolvenční řízení?

Byla vám v posledních 3 letech uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce?

Chcete do aktivity zařadit pouze osoby s DPP nebo DPČ?

Porušili jste v minulosti hrubě pravidla nějakých dotací?

Jste státem uznaná škola? (Nevztahuje se na jazykové školy a vzdělávací společnosti.)

Jste obec, kraj či svazek obcí?

Jste organizační složka státu,  obec nebo kraj?

Jste příspěvková organizace?

Jste profesní nebo podnikatelské sdružení?

Jste instituce služeb zaměstnanosti?

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE – Gratulujeme, pravděpodobně jste oprávněným žadatelem projektu POVEZ II

ANO – žádat můžete, pokud se vzdělávání netýká zaměstnanců pracujících 
na zemědělské prvovýrobě a máte oddělené účetnictví             

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – žádat můžete, pokud se vzdělávání týká pracovníků vykonávajících 
terénní sociální práce (CZ NACE 88.10.)

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme

ANO – nejste oprávněným žadatelem, ale jistě něco vymyslíme





De minimis není zaklínadlo. Volným překladem říkejme třeba podpora malého 
rozsahu. Je zkrátka tak malá, že neovlivňuje obchod a nenarušuje hospodářskou 
soutěž. Jasné? Ne? Tak jinak. Každá firma v ČR má svůj vlastní balíček peněz 
na úhradu určitých aktivit. 

A jak to souvisí s vaším podnikáním? Příspěvek na vzdělávání a mzdy je 
v projektu Podpora odborného vzdělávání II. (POVEZ II.) poskytován 
v režimu de minimis.

Úřad práce uděluje podporu de minimis také na podporovaná pracovní místa, 
na podporu investičního a provozního charakteru atp. De minimis může být 
udělena na úhradu nedoplatku za pojištění a další nečekané věci.

Pokud o de minimis žádáte (chcete dotace na vzdělávání), musíte v žádosti 
o podporu předchozí čerpání de minimis uvést. Do žádosti se uvádí částka, 
datum přidělení a instituce, která podporu přidělila.

Limity de minimis
Žádná studna není bezedná a podpora de minimis je omezena na 200 000 € 
na jednu firmu za poslední tři účetní období (současné a dvě předchozí).

Chcete příklad? 
V roce 2016 můžete čerpat za roky 2014–2016 zmíněných 200 000 € 
(cca 5,5 mil. Kč). Posunutý fiskální rok si jistě představíte sami.

Všichni jsme si rovni, jen někteří rovnější
Podporu de minimis dle nařízení 1407/2013 nelze bohužel poskytnout:

• v oblasti rybolovu a akvakultury,
• v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I 

Smlouvy o fungování Evropské unie,
• na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům 

provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu,
• na podporu exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na 

úkor dováženého zboží.

Tajemné de minimis

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz 
Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de minimis.



Kolik máte vyčerpáno
Výše podpory, která vám byla v minulosti přidělena, lze 
ověřit na portálu eAGRI.

S žádostí se můžete obrátit i na úřad práce, nebo požádat 
o registrovaný přístup na portál eAGRI.  Jak získat 
registrovaný přístup zjistíte v nápovědě.

Žádost lze podat na nejbližší Agentuře pro zemědělství 
a venkov, případně prostřednictvím datové schránky či 
e-podatelny. 

Na co asi myslíte?
Q: Získat dotační peníze je prý administrativně náročné. Vyplatí se to?
A: Ano, administrativa je v projektu POVEZ II. relativně snadná a navíc, vše co je 
možné, to za vás uděláme.

Q: Jsem zdatný v komunikaci s úřady. Proč si mám najímat agenturu jako je 
bit cz training, s.r.o.?
A: Protože cvičení dělá mistra a my cvičíme v této oblasti již více než 7 let. 
Konkrétně: 

• už umíme „úřednicky“ a žádosti napíšeme lépe než vy,
• máme nejčerstvější informace a rádi se o ně s klienty dělíme,
• víme, na co si dávat pozor při vyřizování žádostí,
• víme, na co se ptát a na co raději ne,
• zkrátka víme, jak to chodí.

Q: Může se stát, že vložené prostředky nebudou refundovány?
A: Ne! Po schválení žádosti podepisujete s ÚP smlouvu, ve které máte následnou 
refundaci nákladů garantovanou.

Q: To, co my potřebujeme jistě neumíte.
A: Ano, může se stát, že vám opravdu nebudeme umět nějaký hodně specifický 
kurz zařídit, ale proč byste se nezkusili zeptat? Na webu nemáme všechno (už kvůli 
konkurenci) a navíc máme velmi šikovné lektory. Za zeptání opravdu nic nedáte.

Q: Za jak dlouho dostaneme vložené prostředky zpět?
A: Přibližně do 30 dnů od dodání kompletních podkladů na ÚP.

Čerpání de 
minimis se 
děje někdy bez 
vašeho přímého 
vědomí, proto si 
musíte aktuální 
stav vždy ověřit.



Kdo vás bude hýčkat
Mgr. Gabriela Sedláková
Konzultantka pro vzdělávání

bit cz training, s. r. o.
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Mobil: +420 777 926 872
gabriela.sedlakova@bitcz.cz
www.bitcz.cz 

Mgr. Miroslava Hásová
Telefonická podpora

bit cz training, s. r. o.
Gen. Svobody 48/22, 787 01 Šumperk
Mobil: +420 774 373 789
miroslava.hasova@bitcz.cz
www.bitcz.cz 

Nechcete se školit, ale uvažujete o nákupu nového stroje, zateplení výrobní haly nebo 
úsporách za vytápění? Ani tato oblast pro nás není cizí. Napiště, o čem uvažujete a my 
vám pomůžeme prostředky získat: pavel.bartunek@bitcz.cz.  
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