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Školení v době koronavirové krize  
a jak Vám můžeme pomoci 
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1. Co a kdy je povoleno a za jakých podmínek 

Forma vzdělávání Datum povolení Omezení, 
podmínky 

Proč to využít a jak Everesta 
umí pomoci 

 

Firemní prezenční 
kurzy (v provozovně 
klienta) 

 

Již jsou možné, 
explicitně potvrzeno 
MPO1. 

Pro školitele i 
účastníky jde o výkon 
povolání. 

Pokud je kurz 
dotován z ESF 
(zejména výzvy 97 a 
110), pak bude takové 
školení příjemci 
dotace i proplaceno – 
oficiálně potvrzeno 
MPSV2.  

Minimálně do 
konce června je u 
výzev 97  
i 110 rozvolněna 
práce s plány aktivit – 
je možné kurzy nejen 
rušit, ale i přesouvat  
a doplňovat 3 
pracovní dny předem, 
jako to dříve platilo u 
výzev 43 a 60. Tedy 
lze nyní stále plánovat 
školení na květen a 
červen. 

 

Dodržovat 
bezpečnostní 
pravidla podle 
standardu 
zaměstnavatele. 

 

Pozor, v případě 
dotací nelze 
v jednom měsíci u 
stejných  
zaměstnanců 
realizovat školení 
z výzev 97 a 110, 
pokud na ně 
zaměstnavatel 
současně čerpá 
podporu mzdových 
náhrad z programu 
Antivirus. 

 

Pro příjemce z výzvy 97 většinou 
platí, že peníze placené 
dodavateli jsou menší než to, co 
příjemci dotace dostanou 
prostřednictvím plateb přes 
osobohodiny, takže si díky 
školení mohou zlepšit cash flow. 
Vedle toho jsou lidé v práci, 
neztrácí pracovní návyky, na 
kurzech se mohu učit zvládat 
novu situaci nebo se připravit na 
dobu po ukončení omezení. 

V případě výzvy 110 je 
příjemcem vícenákladů Komora, 
Sdružení apod., ta tedy získá 
peníze „navíc“. Koncová členská 
firma získává školení zdarma  
a bez starostí s administrativou. 

Everesta: s výjimkou několika 
lektorů z ohrožených skupin 
realizujeme kurzy bez omezení, 
podle potřeb klienta. Lektoři se 
plně přizpůsobují hygienickým 
opatřením v daných firmách. 

Pokud nejste příjemcem dotací 
ani členem žádného spolku, 
Komory apod., dokážeme Vás 
propojit s takovou institucí, která 
je otevřená myšlence přijmout 
další firmu, poskytnout jí školení 

                                                      
1 https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-
proti-sireni-koronaviru/ 
 
2 https://www.esfcr.cz/vyzva-097-podnikove-vzdelavani/-
/otazky/otazka/13529725?_QuestionsPortlet_WAR_esfportalportletapplication_backUrl=%2Fvyzva-097-
podnikove-
vzdelavani%3Fp_p_id%3DQuestionsPortlet_WAR_esfportalportletapplication%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat
e%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_QuestionsPortlet_WAR_esfportalportletapplication_author
s%3D%26_QuestionsPortlet_WAR_esfportalportletapplication_orderType%3DLAST_MODIFY%26_QuestionsP
ortlet_WAR_esfportalportletapplication_filterType%3DALL%26p_r_p_1000036737_threadId%3D&_QuestionsPo
rtlet_WAR_esfportalportletapplication_orderType=LAST_MODIFY&_QuestionsPortlet_WAR_esfportalportletap
plication_filterType=ALL#otazka 
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Forma vzdělávání Datum povolení Omezení, 
podmínky 

Proč to využít a jak Everesta 
umí pomoci 

zdarma a kde jsme byli vybráni 
jako dodavatel. 

Kontaktujte: 
petr.martinek@everesta.cz 

 

On-line vzdělávání  

(zejména webináře 
= živý lektor a živí 
účastníci v reálném 
čase a e-elarningy = 
samostudium 
v libovolném čase)3 

 

Mimo dotace 
povoleny bez 
omezení, tento typ 
viru se přes počítače 

nešíří 😊. 

U dotací, výzev 97 a 
110 se podařilo 
tlakem HK ČR a 
dalších organizací 
dosáhnout toho, že 
minimálně do konce 
května by mělo být 
povolené a 
proplácené školení 
konané i formou 
webimářů, byť výzva 
jinak financuje pouze 
prezenční školení – je 
schváleno 
Evropskou komisí. 

Platnost je aktuálně 
do 30. 6. 2020. 

 

V rámci dotací jsou 
možné pouze 
webináře a musí 
z nich být pořízena 
nahrávka + musí být 
umožněn vstup 
kontrolních orgánů 
do virtuální učebny, 
pokud o to požádají. 

Pozor i zde na dvojí 
financování: pokud 
na školené lidi 
čerpáte dotaci na 
mzdy z programu 
Antivirus, 
nemohou stejné 
osoby školit z 
projektu. 

 

Poskytujeme poradenství, které 
nástroje splňují podmínky 
MPSV. 

Zaškolujeme lektory i účastníky, 
pronajímáme naši webinářovou 
místnost i s IT správcem + 
případně za klienty zajišťujeme 
nahrávky a archivaci, 
pronajímáme IT technika na 
vzdálenou správu i  mobilní 
počítačové učebny (do firem i 
lidem na home office), pokud by 
chybějící technika měla být 
někde překážkou školení. 

 

Po dobu omezení realizujeme 
nepřetržitý proud webinářů – 
program zde. 

 

Kontaktujte: 

leona.orsagova@everesta.cz 

 

Program POVEZ II  

Opomíjená šance, 
jak získat 100 % na 
náhrady mezd a 85 
% na náhrady 
školení. 

 

Dotační titul, kde je 
relativně rychlé 
schvalování žádostí 
(cca 2 – 3 měsíce) a je 
možné dostat po 
dobu školení lepší 
procenta podpory 
než z Antiviru. Výuka 
by probíhala 
prezenčně jako 
firemní kurzy dle 
prvního bodu, 
případně po uvolnění 

 

Každá osoba musí 
celkem (klidně na 
různá témata a 
rozloženě do delšího 
časového úseku) 
absolvovat alespoň 
40 hodin. 

Podporuje se 
odborné vzdělávání, 
měkké dovednosti 
mohou být 
maximálně do 1/3 
délky kurzu. 

 

Lidé jsou v práci, rozvíjí se, 
neztrácí pracovní návyky, mají 
100 % mzdu a ta je 
zaměstnavateli ze 100 % 
refundována. 

Vhodné zejména na dobu, kdy 
omezení budou zrušena, ale 
práce bude ještě méně (obavy 
klientů, problémy s materiálem 
apod.), kdy se třeba přestane 
fungovat Antivirus nebo se vrátí 
pracovníci z OČR. To se cca 

                                                      
3 Definice třeba zde: https://eshop.everesta.cz/e-learning-a-webinare.html 
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Forma vzdělávání Datum povolení Omezení, 
podmínky 

Proč to využít a jak Everesta 
umí pomoci 

pravidel i formou 
otevřených kurzů. 

Náhrady mezd do 
cca 210 Kč / 1 h /1 
osoba (superhrubá 
mzda)4. 

potká s časem schválení žádostí, 
pokud je dnes podáte. 

Umíme doporučit témata a 
zdůvodnění, aby žádost uspěla 
hned na poprvé – doporučíme 
naše partnery, kteří umí 
s přípravou žádosti pomoci. 

Kontaktujte: 
petr.martinek@everesta.cz 

 

 

Akreditované kurzy 
(MŠMT) 

 

MŠMT povolilo on-
line vzdělávání 
v akreditovaných 
kurzech po dobu 
omezení spojených 
s koronavirem. Lze 
využít webináře i e-
learning, pokud je 
MŠMT realizátorovi 
školení schválí na 
daný modul. 

Zkouška pak musí 
proběhnout 
prezenčně. 

 

Pokud je 
akreditovaný kurz 
zároveň kurzem 
dotovaným, čeká se 
na schválení 
možnosti 
distančního 
vzdělávání 
v dotacích obecně – 
viz výše. 

 

Vypisujeme naše akreditované 
kurzy i distančně. 

Kontaktujte:: 
katerina.tomancova@everesta.cz 

 

 

Autoškoly  

 

Vzdělávání které lze 
aktuálně realizovat při 
dodržení 
hygienických 
pravidel. 

 

Dodržovat 
hygienická pravidla  
jako v dalších 
povolených 
provozech - 
desinfekce na místě,  
roušky. 

 

Pomůžeme Vám zajistit 
referenční proškolení řidičů 
nebo získat profesní ŘP. 

 

Otevřené kurzy, 
menší konference, 
realizace v hotelích 
apod. – akce pod 50 
osob 

 

Vzdělávání které lze 
aktuálně realizovat při 
dodržení 
hygienických 
pravidel. 

 

Dodržovat 
hygienická pravidla, 
jako v dalších 
povolených 
provozech – 
desinfekce na místě, 

 

Je možné rovněž realizovat 
vzdělávací akce pro firemní 
skupiny v našich prostorách, kde 
se mohou potkat účastníci z cca 
3-5 firem – místo do práce jedou 
na kurz 

                                                      
4 Podrobnosti např. zde: http://www.dotacniregistr.cz/dotacni-programy/podpora-odborneho-vzdelavani-
zamestnancu-povez-ii-84.html 
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Forma vzdělávání Datum povolení Omezení, 
podmínky 

Proč to využít a jak Everesta 
umí pomoci 

 rozestupy cca 2 
metry, roušky. 

Kontaktujte: 

leona.orsagova@everesta.cz 

 

 

 

Větší konference, 
akce nad 50 osob 

 

Od 11. 5. je možné 
konat akce nad 100 
osob, pokud to není 
v rozporu 
s nařízením o 
omezení 
podnikatelských 
aktivit – hotely, 
restaurace, ty mohou 
být v provozu od 25. 
5. 2020 

 

Dodržovat 
hygienická pravidla, 
jako v dalších 
povolených 
provozech – 
desinfekce na místě, 
rozestupy cca 2 
metry, roušky. 

 

Pomůžeme Vám připravit 
konferenci na míru popř. po 
s částečnou organizací. 
V případě zájmu zajistíme 
streamování konBudeme 
pořádat buď videokonference, 
nebo menší akce do povoleného 
počtu účastníků streamované 
pro ostatní zájemce. 

Kontaktujte: 
petr.martinek@everesta.cz 
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2. Vládní plán uvolňování podnikatelské činnosti 

 

Zdroj: https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/20200430-harmonogram-
maloobchod-a-sluzby.pdf 


