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Výzva 02_16_015 ESF pro VŠ a Výzva 02_16_016 ERDF pro VŠ 

Nejčastěji kladené dotazy 

 

Obecné dotazy k výzvě ESF pro VŠ 

 

1) U bagatelní podpory je vyžadován 1 certifikát za celou dobu nebo je možné získat 

více certifikátů za několik školení? 

Není nutné absolvovat jeden druh vzdělávání, hranice bagatelní podpory lze dosáhnout 

součtem několika druhů vzdělávání. Ve sledovaném (monitorovacích) období se vykáže 

účastník indikátorem 6 00 00 ve chvíli, kdy dosáhne hranice bagatelní podpory (ještě nemusí 

být vzdělávání ukončeno). Pro prokázání je třeba mít vyplněnou a podepsanou kartu 

účastníka.  

 

2) U klíčové aktivity 9 Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje 

kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol jsou 

v textu zmíněni pouze akademičtí pracovníci. Cílovou skupinou však mohou být            

i ostatní pracovníci. Kteří pracovníci mohou být z této KA podpořeni? 

Uvedený výčet je možné chápat pouze jako ilustrativní, podpořeni mohou být akademičtí        

i ostatní pracovníci vysokých škol. 

 

3) Které z ESF aktivit jsou zaměřeny na vzdělávání pedagogických pracovníků? 

Pedagogičtí pracovníci mohou být vzděláváni v ESF výzvě pro vysoké školy v rámci aktivit   

č. 2 a 6. Aktivita č. 2 je zaměřena jednak na zvýšení personálních kapacit akademických 

pracovníků a jejich kompetencí pro práci s heterogenní skupinou, a za druhé na další formy 

zvyšování kvalifikace a pedagogické kompetence pedagogů (např. jazykové kurzy). Zvýšení 

personálních kapacit akademických pracovníků znamená zvýšení počtu pracovníků, kteří 

budou po absolvování školení, kurzu apod. schopni pracovat s heterogenní skupinou. 

Aktivita č. 6 je zaměřena na zvýšení kompetencí akademických pracovníků při výuce 

studentů se specifickými potřebami.  

 

4) Bude ŘO omezovat počet pracovníků v klíčové aktivitě č. 1 Řízení projektu? 

Nastavení personálního zabezpečení by mělo odpovídat potřebám projektu, je tedy plně        

v kompetenci žadatele. 
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5) Je nutné navázat novou výstavbu ERDF projektu pouze na aktivitu č. 3 ESF 

projektu? 

Ano, je to nutné. Aktivita č. 2 ERDF výzvy pro vysoké školy může být navázána stavební 

činností typu rekonstrukce nebo dobudování na aktivity č. 2, 3 a 5 ESF výzvy pro vysoké 

školy, ovšem nová výstavba, jako jeden ze tří typů stavební činnosti, pouze na aktivitu č. 3 

ESF výzvy pro vysoké školy (v rámci specifického cíle 1). 

 

6) Žadatel má vykazovat obory nebo programy? 

Žadatel postupuje v souladu s definicemi a specifikacemi indikátorů. Definice indikátorů jsou 

zveřejněny na webových stránkách MŠMT a specifikace indikátorů jsou uvedeny v  příloze   

č. 1 výzvy. 

Způsobem naplnění indikátoru je doložení kopie rozhodnutí o udělení akreditace studijního  

programu/oboru. Na listině rozhodnutí o udělení akreditace je vždy uvedena informace          

o studijním programu i o jeho konkrétním studijním oboru. Ačkoliv je na rozhodnutí o udělení 

akreditace pohlíženo ze strany vysokoškolských institucí v některých případech jako na 

udělení akreditace studijnímu programu a v jiných případech jako udělení akreditace 

studijnímu oboru, jedná se o shodnou listinu. Popis dokládání indikátorů reflektuje oba 

přístupy. 

 

7) Dá se akreditovat obor čistě v anglickém jazyce? Obor nebude mít český 

ekvivalent. Pokud ano, je způsobilým výdajem překlad dokumentace předkládané         

k akreditaci? 

Ano, je možné akreditovat obor čistě v anglickém jazyce. Způsobilé jsou i výdaje na překlady 

dokumentace. 

 

8) Je stanoven minimální počet podpořených studentů na obor? 

Minimální počet podpořených studentů na obor stanoven není. 

 

9) V čem spočívá aktivita Podpora zahraničních vyučujících v rámci projektu ESF 

pro VŠ? Jaké jsou způsobilé výdaje ve vztahu k této aktivitě? 

Jde o začlenění těchto vyučujících do studijního programu, podobně jako je v rámci aktivity 

č. 3 začleňována do studijních programů praxe. Vlastní podpora vyučujících, podobně jako 

vlastní podpora praxí, již není předmětem aktivity. Jde pouze o podpůrnou aktivitu. 



 

3 
 

Způsobilé výdaje mohou být např. náklady na cestovné zahraničního vyučujícího, který 

přijíždí do České republiky, náklad na jeho ubytování po dobu trvání výuky/aktivity, osobní 

náklady vztahující se k úpravám akreditačního spisu nebo organizační zajištění aktivity. 

 

10) Jsou cílovou skupinou i zahraniční studenti VŠ na základě mezinárodních 

dohod? 

Cílovou skupinu tvoří studenti vysoké školy, kteří jsou zapsáni v Matrice studentů (databáze 

SIMS). 

 

11) Může být cílová skupina i ze zemí mimo EU? 

Ve vztahu k cílové skupině není otázka správně položena. U studentů rozhoduje                    

o příslušnosti k cílové skupině jejich zapsání do Matriky studentů (databáze SIMS),                  

u akademických a ostatních pracovníků vysokých škol rozhoduje jejich pracovněprávní vztah 

s institucí v roli příjemce. Není přímý vztah mezi osobou z cílové skupiny a místem jejího 

narození / místem trvalého pobytu / její národností apod. 

 

12) Jakým způsobem jsou definovány „potřeby trhu práce“? 

Definice „potřeb trhu práce“ není v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část – 

stanovena. Tyto potřeby zdůvodňuje žadatel sám, může využívat např. statistické údaje 

úřadů, ministerstev, komor, výstupy minulých projektů, dotazníky, externí analýzy apod.  

 

13) Jakým způsobem jsou definovány obory zaměřené na praxi? 

Obory zaměřené na praxi jsou takové, které zavádějí či rozšiřují praxe ve stanovené hodinové 

výši (definováno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, s. 20). 

 

14) Chápeme správně, že bagatelní podpora platí pouze pro indikátor 6 00 00? Nebo 

bagatelní podpora platí i pro dílčí indikátory jako je 5 40 01? 

Hranice bagatelní podpory se týká indikátoru 6 00 00, do tohoto indikátoru je napočítávána 

osoba, která splnila minimální hranici 80 hodin, která je stanovena Pravidly pro žadatele        

a příjemce – specifická část, 2 verze. Zároveň musí být projekt koncipován tak, aby 

vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní 

podpory (kapitola 11.3.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Z tohoto plyne, 

že vzdělávací aktivity musí být koncipovány tak, aby rozsah vzdělávání osoby vykazované 

v indikátorech 5 40 01 nebo 5 43 11 byl v souhrnu minimálně 80 hodin.  
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15) Jak máme vzhledem k novému vysokoškolskému zákonu vykazovat 

v indikátorech programy a obory? 

Je nutné postupovat ve vztahu s aktuálně platnou legislativou. V případě potřeby, která 

vyvstane na základě změny současné legislativy, dojde i ze strany ŘO OP VVV k případným 

změnám ve způsobu vykazování indikátorů zaměřených na programy a obory. 

 

16) Je nutné, aby byly v indikátoru 5 29 02 překládány pouze předměty z programů 

z KA3, či stačí, že v jakémkoliv programu dojde k překladu nějakého předmětu do 

angličtiny (návaznost na KA2)? 

Není nutné navazovat indikátor 5 29 02 pouze na aktivitu č. 3 ESF výzvy pro vysoké školy, 

stačí, aby v jakémkoli programu došlo k započetí výuky v cizím jazyce. 

 

17) Kolik indikátorů musíme vykazovat v rámci ESF výzvy?  

V každém zvoleném specifickém cíli je potřeba naplňovat alespoň jeden výstupový a alespoň 

jeden výsledkový indikátor. Zároveň musí žadatel zvolit všechny relevantní indikátory pro 

každý specifický cíl, ve kterém realizuje aktivity.  

Nemůže tedy nastat situace, že by žadatel zvolil aktivitu ze specifického cíle a v tomto 

specifickém cíli nenaplňoval žádný výstupový a výsledkový indikátor, zároveň nemůže nastat 

situace, že by žadatel ke zvolené aktivitě nepřiřadil všechny relevantní indikátory.  

 

18) Je nutné u programů/oborů zaměřených na potřeby trhu práce zavádět praxe? 

Není to nutné, aktivita č. 3 umožňuje vytvářet nové programy, které budou reflektovat 

potřeby trhu práce. Tyto potřeby mohou cílit na kompetence absolventů, které nemusí být 

nutně získány procesem praxe, jak jej chápe ESF výzva pro VŠ (např. min. délka praxí). 

Obdobné platí i při úpravě programů v době platnosti akreditace. 

 

Obecné dotazy k výzvě ERDF pro VŠ 

 

19) Může být nová výstavba navázána na ESF aktivitu, jejímž obsahem je úprava 

stávajícího studijního programu/oboru? 

Ano, pokud se stávajícími obory rozumí takové, které byly v minulosti vyučovány, a u nichž 

dojde k úpravě obsahu (případně došlo k úpravě obsahu v projektu minulého programového 

období z podmínek popsaných v kap. 5.2.4.2) v době platnosti akreditace ve smyslu definice 

týkající se úpravy obsahu studijního programu a jeho studijních oborů v době platnosti 
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akreditace, uvedené v kap. 5.2.4.1 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část – 

specifická část, verze 2. 

 

20) Pokud stavební úřad nařídí žadateli vystavět parkoviště, jedná se o způsobilý 
výdaj projektu? 

Výdaje spojené s výstavbou parkovacích míst pro účely projektu budou výdaji způsobilými 

pouze do výše, která bude nezbytně nutná pro výstavbu omezeného počtu parkovacích míst. 

Tímto omezeným počtem je míněn minimální počet parkovacích míst vypočtený pro danou 

infrastrukturu v daném místě na základě Kapitoly 14.1 Odstavné a parkovací plochy České 

technické normy ČSN 73 61 10. V případě, že bude takto vypočítaný počet z jakéhokoliv 

důvodu pro projekt nedostačující, hradí si žadatel/ příjemce výdaje na „další“ parkovací místa 

z vlastních zdrojů.  

 

21) Je možná provazba projektu ERDF pro VŠ na projekty minulého období (OP VK, 

OP VaVpI, OPPA aj.)? 

Je možné navázat na intervence ESF financované z některého z projektů minulého 

programového období (jehož nositelem nebo spolunositelem byla instituce v roli příjemce), 

jejichž věcné zaměření bylo shodné se zaměřením aktivit ESF výzvy pro VŠ. 

 

22) Žadatel si pořídí novou infrastrukturu, kterou naváže na klíčovou ESF aktivitu č. 3 

Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních 

programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce, nebo potřeby praxe, vedoucí          

k získání akreditace – mohou danou infrastrukturu (prostory) využívat i studenti 

z klíčové aktivity č. 2 Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy? 

Ano. 

 

23) Monitorovací indikátor 5 27 20: Z jakého základu se vypočítá poměrové procento? 

Základem je celkový počet studentů na konkrétní vysoké škole. 

 

24)  V rámci indikátoru 5 27 05 je v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část 

a v IS KP14+ uvedeno, že se tento indikátor bude dokládat seznamem počtu studentů 

využívajících infrastrukturu. Celkový počet studentů bude zahrnovat všechny studenty 

studijních programů navázaných na danou infrastrukturu a dále Ph.D. studenty či 

studenty jiných programů, aktivně využívajících tuto infrastrukturu. Celkový počet 
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studentů bude zjišťován na základě rozvrhu příslušných místností a počtu studentů 

zapsaných do programů využívajících tyto místnosti. V příloze č. 1 ERDF výzvy pro VŠ 

je však uvedeno, že budou započítáni pouze Bc. a Mgr. studenti. Budeme tedy 

sledovat celkový počet studentů nebo pouze Bc. a Mgr. studenty? 

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je na str. 57 u indikátoru 5 27 05 

uvedeno: Příjemce dokládá seznamem počtu studentů, využívající infrastrukturu, mimo 

infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem, zde se tedy hovoří pouze o dokladování. 

V příloze č. 1 je uvedena specifikace k výzvě, která stanovuje, že budou započítáváni pouze 

studenti bakalářských a magisterských oborů, zde se konkretizuje, kdo bude započítáván. 

V ERDF výzvě pro vysoké školy budou u indikátoru 5 27 05 sledováni pouze studenti 

bakalářských a magisterských studijních oborů. 

 

25) Je možná výměna oken v rámci rekonstrukce? 

Ne, jakékoli stavební práce na vnější obálce jsou nezpůsobilé, viz kap. 8. 8 v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část, verze č. 2. 

 

26) Je možná rekonstrukce v rámci klíčové aktivity č. 5 Posílení internacionalizace? 

Ano, na tuto aktivitu ESF výzvy pro vysoké školy je možné navázat rekonstrukce. 

 

27) Jsou uznatelné náklady spojené s předložením žádosti o akreditaci? 

Ano, jedná se o způsobilý výdaj projektu. 

 

Finanční dotazy 

 

28) Může si žadatel v rámci ESF výzvy pro VŠ vložit do rozpočtu investice? 

V případě ESF výzvy pro vysoké školy a výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních 

programů využívají projekty formu zjednodušeného vykazování financováním paušální 

sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících 

způsobilých nákladů na projekt, tzn., žadatel uvádí do rozpočtu projektu pouze osobní 

výdaje. Dotace bude příjemci poskytnuta jako neinvestice.  

 

29) Dovolená zaměstnanců/pracovníků - 4 týdny dovolené versus 5 týdnů 

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, jež jsou připravovány k vydání 

v červenci 2016, bude upraveno takto: 
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Náhrada za dovolenou je způsobilá v rozsahu 

- 5 týdnů v kalendářním roce: pro zaměstnavatele definované zákoníkem práce v § 109 

odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákonem o státní službě č. 234/2014 Sb.; 

- maximálně 5 týdnů v kalendářním roce, pokud to povoluje kolektivní smlouva nebo 

interní směrnice organizace: pro všechny ostatní zaměstnavatele; 

- 8 týdnů v roce: pro pedagogické pracovníky a akademické pracovníky vysoký škol 

v souladu s ustanovením § 213 odst. 3 zákoníku práce. 

 

V době realizace projektů těchto 4 výzev pro VŠ budou již účinná Pravidla pro žadatele         

a příjemce, verze 4.  

 

30) Lze do spolufinancování zařadit dovolenou, která je na základě vnitřního předpisu 

stanovena na 6 týdnů? Jedná se o výdaj, který se zaměstnancem organizace má, ale 

nebude možné jej celý hradit z projektu. 

Pokud žadatel uvažuje o spolufinancování projektu formou věcného příspěvku, není možné 

náhradu za dovolenou nad rámec 5 týdnů dovolené uplatnit jako věcný příspěvek za účelem 

spolufinancování projektu. V případě, že žadatel hodlá spolufinancovat projekt vlastními 

finančními prostředky, ze strany ŘO OP VVV není účel finančních prostředků zjišťován          

a posuzován. ŘO OP VVV neposuzuje spolufinancování každého jednoho výdaje v průběhu 

realizace projektu, posuzuje pouze úhradu způsobilých výdajů a to jestli byly tyto uhrazeny 

ze 100 %. Jelikož je v rámci OP VVV způsobilá náhrada za dovolenou v trvání 5 týdnů (při 

dodržení dalších podmínek způsobilosti), z pohledu způsobilosti výdaje není dovolená nad 

rámec 5 týdnů způsobilá a nemůže vstupovat do rozpočtu projektu.  

 

31) Jaké pozice má dát žadatel do přímých výdajů, a které do nepřímých výdajů 

v žádosti o podporu ve výzvě ERDF pro VŠ?  

Zařazení jednotlivých pozic projektu do přímých výdajů či nepřímých nákladů je přesně 

definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část s tím, že nad rámec 

Obecných pravidel jsou v rámci této výzvy hrazeny z přímých výdajů také pozice, jejichž 

výčet je uveden v kapitole 8.7.4.3. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  

 

32) Ve výzvě ESF pro VŠ může žadatel zahrnout osobní náklady do paušálu? 

V rámci výzvy ESF pro VŠ projekty k financování využívají formu zjednodušeného 

vykazování financováním paušální sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na 
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zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Z podstaty této 

formy financování vyplývá, že rozpočet projektu obsahuje pouze kapitolu rozpočtu Osobní 

náklady (tudíž v průběhu realizace projektu příjemce vyúčtovává pouze osobní náklady)        

a ostatní náklady projektu jsou dopočteny paušální sazbou 40 % z celkové výše způsobilých 

přímých osobních nákladů. Výdaje hrazení z paušálu 40 % ze způsobilých osobních nákladů 

jsou považovány za způsobilé, nebudou tudíž předmětem kontroly ze strany Řídicího orgánu 

ani jiných kontrolních orgánů.   

 

33) Ve výzvě ERDF jsou odpisy přímý či nepřímý výdaj?  

U odpisů (ostatně jako u všech ostatních výdajů) záleží na způsobu využití. Pokud se jedná 

o odpisy majetku, který bude využívat odborný tým (případně cílová skupina), jedná se          

o přímý výdaj. Odpisy vztahující se k zařízením pro administraci spadají do nepřímých 

nákladů. (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část verze 3 – část 8.7.2 a 8.7.4.3) 

 

34) Plat/mzda ve 3Q (ISPV) versus jiný limit na VŠ. Který má žadatel zvolit? Jak se 

zachovat v případě, kdy limit na VŠ bude vyšší než v ISPV? 

Žadatel je povinen při stanovení výše mzdy/platu postupovat dle platného dokumentu 

Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky 

podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále 

jen OP VVV).  

 

35) Od jakého data jsou způsobilé výdaje? 

Časová způsobilost je uvedena ve výzvě ESF a ERDF pro VŠ a v příslušné dokumentaci. 

Dle kapitoly 8.7.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2 platí 

následovné: 

 

ESF výzva pro VŠ: 

Ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+ - jelikož se toto datum váže k zpřístupnění výzvy v IS 

KP14+ datum pro vznik způsobilých výdajů pro tuto výzvu je 8. 2. 2016.  

 

ERDF výzva pro VŠ: od 1. 1. 2015. 

Od výše uvedených okamžiků může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat.       

V případě, že datum zahájení projektu je dřívější než datum zahájení fyzické realizace 

projektu, jsou od data zahájení projektu způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou 
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projektu, nikoliv s klíčovými aktivitami projektu. Žadatel/Příjemce je povinen zahájit fyzickou 

realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory. 

 

36) Do jaké položky rozpočtu se mají uvést náklady spojené s přípravou projektu? 

Tyto výdaje jsou hrazeny v závislosti na stanovené formě zjednodušeného vykazování          

a současně na základě toho o jaký druh výdaje se jedná (jestli spadá svou podstatou do 

přímých výdajů nebo nepřímých nákladů). Z pohledu způsobilost výdajů, není možné obecně 

konstatovat, jestli jsou výdaje na přípravu projektu přímým výdajem nebo nepřímým 

nákladem.  

Např. pokud by se v rámci ERDF výzvy pro VŠ, jednalo o dodávky služeb, spojené 

s přípravou samotné žádosti o podporu, spadají tyto výdaje do paušálu 15 % (do nepřímých 

nákladů). Pokud by však tyto výdaje byly spojené s činností zaměstnance projektu, dle druhu 

tyto výdaje spadají do přímých výdajů (kapitola rozpočtu Osobní výdaje). 

 

37) Jakým způsobem se má doložit věcný příspěvek v podobě pozemku? 

V případě poskytnutí pozemku nebo nemovitosti je jeho hodnota ověřována nezávislým 

kvalifikovaným odborníkem nebo náležitě oprávněným úředním orgánem, přičemž vložená 

hodnota věcného příspěvku do projektu nesmí překročit podíl spolufinancování a může činit 

max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Současně musí platit, že na daném 

pozemku či nemovitosti budou probíhat klíčové aktivity (výstavba, dostavba budov s přímou 

vazbou na daný projekt) daného projektu. (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část 

verze 3 – část 8.7.3) 

 

38) Technický či stavební dozor jsou přímé či nepřímé výdaje? 

Jedná se o přímý výdaj.  

 

39) Jsou žadatelé - soukromé VŠ, které budou realizovat projekt v režimu podpory de 

minimis povinni doložit CBA? 

Povinnost dokládat CBA je uvedená v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, 

kap. 8.9.1. 

 

Žadatelé výzev ERDF výzva pro VŠ předkládají CBA dle uvedených limitů (finanční analýzu 

– projekty nad 5 mil., finanční + socioekonomickou analýzu – projekty nad 100 mil.). 
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Žadatelé výzev ESF výzva pro VŠ nepředkládají CBA, a to ani finanční ani 

socioekonomickou analýzu (Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.). 

 

40) Mohu si po dobu rekonstrukce učebny pronajímat jiný prostor, kde se budou 

vzdělávat studenti? 

Pokud žadatel nedisponuje vhodnými prostory, které by v plné míře nahradili prostory 

učebny, ve které probíhá rekonstrukce, jsou výdaje spojené s pronájmem náhradních prostor 

způsobilé za podmínky, že se jedná o přímou vazbu na aktivity projektu.   

 

Výdaje spojené se stavbami 

 

41) Jaké výdaje lze považovat za způsobilé ve fázi přípravy projektu, financovaného 

v režimu dle varianty A – D? 

Pro projekty financované v režimu dle varianty A – D (režim, který nenaplňuje znaky veřejné 

podpory) jsou z časového hlediska způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+ 

(včetně tohoto dne). Od tohoto data mohou být realizovány činnosti v rámci přípravy 

projektu.  

Způsobilými výdaji jsou např.: služby expertů, poradců, projektantů při přípravě projektu         

a projektové dokumentace (pro stavební řízení, územní řízení, dokumentace k vlivům na 

životní prostředí), pro zavedení technologie, zhodnocení budov, staveb, strojů a zařízení 

atd., náklady na výběrová řízení pro činnosti související s přípravou projektu. Součástí 

projektové přípravy jsou i nezbytné průzkumy vyplývající z požadavků stavebního řízení - 

např. geologický, archeologický). Technická a technologická a prováděcí dokumentace 

nezbytná k zahájení podporované činnosti. 

 

42) Jaké výdaje, související se stavbou, je možné zahrnout do způsobilých výdajů 

projektu financovaného v režimu dle varianty A – D? 

V případě, kdy žadatel postupuje dle varianty A – D, kdy poskytnutá podpora nenaplňuje 

znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(kapitola 15.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část), je stavba způsobilým 

výdajem projektu (za předpokladu jejího nehospodářského využití v souladu s odst. 20 

Rámce).  

Do rozpočtu lze zahrnout např. výdaje na úpravy pozemků (hrubé terénní úpravy pozemku, 

sadové úpravy v okolí objektu), výdaje na odstranění staveb nutné k realizaci nové stavby, 
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odstranění ekologických zátěží (dekontaminace a rekultivace pozemků určených pro 

realizaci projektu), výdaje na sítě (včetně přeložek plynových, vodovodních a elektrických 

sítí, pokud jsou pro realizaci projektu nezbytné), výstavbu přípojek k telekomunikačním sítím, 

budování páteřních sítí, parkovací místa a komunikace ke stavbám (způsobilost výstavby 

parkovacích míst a komunikací je podmíněna požadavkem stavebního úřadu, který vzešel ze 

stavebního řízení), výdaje na výstavbu objektů, technický dozor investora. Součástí této 

položky jsou také výdaje na přípravu samotných stavebních prací - tj. výdaje navazující na 

plnění v rámci přípravy projektu. Jedná se především o prováděcí dokumentaci                      

a dokumentaci k výběru zhotovitele stavebních prací. Podmínkou je, aby tyto výdaje účetně 

vstupovaly do hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, jež je předmětem realizace v rámci 

stavebních výdajů. 

 

43) U varianty C, bod f Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, je možné 

v případě spojeného územního a stavebního řízení (dle  §78 Stavebního zákona) 

doložit v rámci Žádosti o podporu pouze žádost o společné územní a stavební 

povolení?  Samotné stavební povolení, které bude výsledkem spojeného řízení, bude 

doloženo před případným vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Ano, v případě společného územního a stavebního řízení musí žadatel předložit pravomocné 

společné rozhodnutí (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) nejpozději před vydáním 

právního aktu (RoPD). Při podání žádosti o podporu v tomto případě pak žadatel dokládá 

kopii žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (tedy 

společného rozhodnutí) – viz varianta C. Žadatel samozřejmě může při podání žádosti           

o podporu přiložit další podpůrné podklady, pokud jimi disponuje a pokud jsou v jeho případě 

relevantní. 

 

44) Je možné v rámci výzvy č. 16 postavit novou budovu na pronajatém pozemku (za 

předpokladu dodržení všech ostatních podmínek výzvy včetně návaznosti na ESF 

aktivity)? 

Nelze provádět činnosti (např. stavbu), které by byly neoddělitelně spojeny s pronajatým 

pozemkem. Na pronajatém pozemku lze však vykonávat např. výzkumné aktivity. 




