
 

 

 

 

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

Nejčastěji kladené dotazy č. 2 

 
1) 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 na zvýšení personálních kapacit akademických pracovníků 

a jejich kompetencí pro práci s heterogenní skupinou, ale i 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. 

 

2) Bude uznatelný nákup vybavení pro ESF projekt z ERDF projektu i po vykázání 

výstupu komplementární ESF aktivity?  Byla již např. zahájena výuka v prvním ročníku 

nového studijního programu. 

Ano, mohou být uznatelné např. výdaje spojené s nákupem vybavení, které nebylo nutnou 

podmínkou pro získání akreditace (nebylo povinným materiálně-technickým zabezpečením 

výuky). Osobní náklady pro pedagoga, který připravuje studijní materiály (studijní pomůcky 

apod.) po vykázání výstupu ESF aktivity, je vhodné zařadit do aktivit ESF projektu a v ERDF 

projektu ponechat investiční výdaje. 

 

3) Mohou v aktivitě č. 3 ESF výzvy pro VŠ vznikat způsobilé výdaje i po udělení 

akreditace (vykázání výstupového indikátoru)? 

Ano, způsobilé výdaje (např. osobní náklady člena řešitelského týmu) mohou vznikat až do 

ukončení aktivity – dosažení výsledku aktivity. Dosažením výsledku aktivity je vykázání 

příslušného výsledkového indikátoru. Všechny způsobilé výdaje aktivity musí vykazovat ve 

všech etapách řešení aktivity věcnou způsobilost (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – 

obecná část, kap. 8.7.1). 

 

4) Je možné ukončit ERDF aktivitu týkající se vybavení studijního programu po 

ukončení komplementární ESF aktivity (nově vytvořený studijní program)? 

Toto možné není. Pokud je ESF aktivita ukončena – byly vykázány příslušné výsledkové ESF 

indikátory. Tímto považujeme za věcně ukončenou i navazující ERDF aktivitu.  

Pokud např. vznikne potřeba dovybavit z ERDF projektu nově vzniklý studijní program, který 

již vykázal absolventy prvních ročníků, doporučujeme ESF aktivitu neukončovat až do chvíle, 

kdy doběhne ERDF aktivita komplementárního projektu a uvedený výsledkový indikátor ESF 



 

 

 

 

aktivity vykazovat opakovaně. Tímto způsobem dojde k prodloužení realizace ESF aktivity až 

do doby, než je ukončena komplementární ERDF aktivita. 

 

5) Vztahuje se příloha žádosti o podporu Popis úprav obsahu studijních programů i na 

nově vzniklé (dosud nevyučované) studijní programy? Jak „přesně“ je nutné popsat 

všechny plánované změny? 

Ne, příloha se vztahuje pouze na studijní programy/obory, u nichž dochází k úpravě obsahu   

v době platnosti akreditace (v souladu s definicí uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

– specifická část). 

Změny by měly být popsány rámcově do takové míry, do jaké jsou žadateli známy v době 

podání žádosti o podporu. Na základě informací uvedených v této příloze by měl být hodnotitel 

žádosti o podporu schopen vyhodnotit, zda jsou plánované změny v souladu s definicí Úprav 

obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace. 

 

6) Na kolik budou rámcové informace uvedené v příloze Popis úprav obsahu studijních 

programů pro žadatele závazné? 

Rámcové informace uvedené v příloze budou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a budou 

tedy pro žadatele závazné. Případnou změnu (v době realizace aktivity) bude možné provést 

formou změny projektu a jeho doplnění dle kap. 7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 

část. 

 

7) Jakým způsobem lze doložit způsobilost jednotlivých částí infrastruktury v případě 

nové budovy? Dotaz souvisí i s velikostí/kapacitou těchto částí - od jaké velikosti se 

stává část budovy nezpůsobilou? 

Všechny součásti stavby by měly sloužit k naplňování účelu projektu (konkrétní činnost) nebo 

vyplývat z dodržování povinných stavebních norem (hygienické, bezpečnostní aj.).  

Velikost/kapacita jednotlivých částí stavby bude posuzována obdobně:  

1) ve vztahu k účelu projektu – kapacita místností vs. velikost cílové skupiny, využití místností 

(časové) vs. popis činnosti při zapojení cílové skupiny,  

2) ve vztahu k příslušné normě – např. min. počet parkovacích míst, min. kapacita toalet apod. 

Části budovy, které nebudou mít zdůvodněno své využití, případně se bude jednat pouze           

o využití částečné (bez dalšího vysvětlení), budou posouzeny jako nezpůsobilé. 

 

 



 

 

 

 

8) Jaký algoritmus/metoda bude použit pro výpočet nezpůsobilé části infrastruktury 

(pořizovaných přístrojů apod.)? Např. využití části infrastruktury/přístroje pro činnosti 

nezahrnuté/nezdůvodněné v projektu OP VVV. 

V případě, že jsou součástí stavby, dostavby nebo rekonstrukce prostory, které nejsou 

využívány pouze pro projekt, výši způsobilých výdajů na tyto společné prostory stanoví 

žadatel/příjemce tímto způsobem: 

- vymezí celkovou plochu stavebního objektu a u tohoto objektu vyčíslí finanční plnění; 

- rozdělí celkovou plochu stavebního objektu na jednotlivé druhy ploch: 

a) pro účely projektu, 

b) mimo účel projektu, 

c) společné prostory, 

- určí absolutní položky/m2, které se přímo váží k vybudování prostor pro účely projektu; 

- určí absolutní položky/m2, které se přímo váží k vybudování prostor mimo účel 

projektu; 

- vypočte index způsobilosti společných prostor: 

index způsobilosti společných prostor = (plochy absolutně způsobilé/(plochy absolutně 

způsobilé + plochy absolutně nezpůsobilé)); 

- aplikuje index způsobilosti společných prostor na společné prostory (je možné rovněž 

aplikovat vypočtený index způsobilosti společných prostor na celkovou částku na 

faktuře za ucelený stavební objekt, v případě, že způsob fakturace neumožňuje jej 

použít přímo na jednotlivé společné prostory). 

 

9) Jaké je ze strany ŘO předpokládané hodinové využití infrastruktury (počty 

studentohodin uváděné v příloze žádosti o podporu Pasportizační tabulky – 

infrastruktura a investiční vybavení)? 

Infrastruktura, která bude vybudována či upravena v rámci realizace projektu výzvy ERDF pro 

vysoké školy, musí být využívána pro aktivity projektu, minimálně v rozsahu, který byl 

akceptován v procesu hodnocení v žádosti o podporu v souvislosti s předpokládanými výdaji 

na vznik této infrastruktury. V žádosti o podporu žadatel musí popsat detailní využití 

infrastruktury s přihlédnutím ke splnění podmínek 3E, naplnění účelu projektu. 

 

10) Je možná v rámci rekonstrukce učeben i rekonstrukce toalet? 

Rekonstrukce sociálního zařízení je možná pouze v přímé souvislosti s rekonstrukcí prostor, 

které budou využívány v rámci aktivit projektu a za předpokladu, že současný stav sociálního 

zařízení je nevyhovující. Tzn., pokud bude například probíhat rekonstrukce prostor v celém 

patře budovy za účelem jejich využití v rámci aktivit projektu, je možné na tomto patře provést 



 

 

 

 

úpravu sociálního zařízení, pokud stav tohoto sociálního zařízení rekonstrukci vyžaduje. 

V případě, že by na daném patře budovy byla rekonstruována pouze část místností pro využití 

v rámci projektu, výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení jsou způsobilé pouze z alikvotní 

části opět s přihlédnutím na nutnost jejich rekonstrukce. 

Navýšit kapacitu toalet rekonstrukcí stávajících prostor je možné v případě, že se bude 

navyšovat počet uživatelů budovy. Kapacitu toalet je možné navýšit pouze do té míry, aby 

odpovídala zvýšenému počtu uživatelů budovy. Jedná se kupříkladu o rekonstrukci půdních 

prostor pro vzdělávací účely pro např. 50 studentů. Pak je možná rekonstrukce i dalších 

prostor, z nichž vzniknou nové toalety pro těchto 50 osob.  

 

13) Je možné hradit provoz v nově vybudovaném či zrekonstruovaném patře? 

Pokud výdaje na provoz vybudované infrastruktury či zrekonstruované infrastruktury jsou 

v souladu s aktivitami projektu, je možné je hradit v rámci projektu ESF výzvy pro vysoké školy 

z finančních prostředků určených na paušální náklady (celková částka paušálních nákladů je 

stanovena až do výše 40 % způsobilých přímých výdajů na zaměstnance) a v rámci projektu 

ERDF výzvy pro vysoké školy z finančních prostředků určených na nepřímé náklady. 

 

14) Lze označit pozici hlavního manažera popřípadě jinou administrativní pozici za 

klíčového/excelentního pracovníka?  

Klíčovost pracovníků musí být řádně odůvodněna vzhledem k zastávané pracovní pozici 

v rámci projektu a ve vztahu k aktivitám projektu. Označit administrativního 

zaměstnance/pracovníka jako klíčového je v řádně odůvodněných případech možné.  

Za excelentního pracovníka je zpravidla považován přední odborník v daném oboru, bez jehož 

účasti by bylo dosažení cílů projektu obtížné. Je předpoklad, že se jedná o odborného 

pracovníka realizačního týmu (např. výzkumného pracovníka).  

 

15) Jak se bude sledovat dodržování finančních milníků u projektů, které využívají 

zjednodušenou formu vykazování prostřednictvím financování paušální sazbou ve výši 

40% způsobilých přímých výdajů na zaměstnance? 

Plnění hodnot finančních milníků bude posuzováno v souladu s postupy, které jsou uvedeny  

v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Vyúčtování, které bude příjemce 

předkládat prostřednictvím ZoR (ŽoP) bude zahrnovat i částky vypočtené paušální sazbou 

(tzn., příjemce realizuje přímé výdaje na zaměstnance/pracovníky, tyto výdaje navýší o částku 

vypočtenou dle paušální sazby a předloží vyúčtování poskytovateli, ten ve stanovených 

okamžicích provede kontrolu, zda předložená vyúčtování dosahují hodnot dle právního aktu).  

 



 

 

 

 

16) Výsledkový indikátor 5 25 10 je navázán na výstupový indikátor 5 40 01, kam se 

může jedna konkrétní osoba započítat vícekrát - tolikrát, kolikrát byla v projektu 

podpořena (počet školení, workshopů, stáží atd. bez nutnosti naplnit bagatelní podporu 

80 hodin - na rozdíl od indikátoru 6 00 00). Platí stejný výklad (konkrétní pracovník může 

být vícekrát vykázán) platí i pro 5 25 10? 

Jde o výsledkový indikátor,  1 osoba je tedy vykázána 1x za projekt. Podpořená osoba si do 

svého portfolia postupně propisuje uplatnění jednotlivých získaných znalostí a dovedností 

(uváděných ve zprávách o reflexi v souvislosti s vykazováním výstupových indikátorů), která 

si již vyzkoušel/uplatnil v praxi. Naplněné výsledkové indikátory řešitel vykazuje nejpozději 

poprvé v předposlední ZoR projektu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 

11). 

 

17) Kdy se vykazuje indikátor 5 27 05? 

Výsledkový indikátor se vykazuje až poté, co studenti začnou aktivně využívat nově 

vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, tj. standardně po zahájení výuky. 

V tomto indikátoru jsou vykazováni všichni studenti bakalářského a magisterského studia, kteří 

využívají danou infrastrukturu, nikoli pouze studenti, kteří jsou podpořeni z aktivit ESF výzvy 

pro vysoké školy.  

 

18) Je možné získat rozhodnutí o udělení akreditace studijnímu programu před vydáním 

právního aktu? 

Ano, před vydáním právního aktu je možné vykázat výstupový indikátor aktivity, avšak 

přípravou žádosti o udělení akreditace dojde k zahájení realizace aktivity projektu. Dojde tedy 

k zahájení fyzické realizace celého projektu. Do daného výstupového indikátoru lze započítat 

pouze akreditace oborů, které budou schválené v průběhu fyzické realizace projektu. 

Před vydáním právního aktu nesmí dojít k vykázání výsledkového indikátoru, v tomto případě 

výsledkového indikátoru týkajícího se počtu absolventů prvních ročníků - tím by byla aktivita 

před vydáním právního aktu ukončena a tedy nezpůsobilá. 

 

19) Je možná dostavba podpůrné infrastruktury pro infrastrukturu vzdělávací? 

Veškeré ERDF aktivity je nutné chápat jako investiční doplnění ESF aktivit. Pouhá dostavba 

podpůrné infrastruktury (např. chodba, která by byla zvnějšku přistavěna ke stávajícím 

učebnám, aby došlo ke zlepšení dostupnosti těchto učeben) bez spojitosti s ESF aktivitami 

není možná. Pokud dojde k realizaci ESF aktivity ve výše uvedených učebnách, pro jejíž 

naplnění bude nezbytná dostavba podpůrné infrastruktury z ERDF projektu, je výdaj způsobilý. 

 



 

 

 

 

20) Je možná rekonstrukce skleníku formou jeho zbourání? 

Obnova skleníku spočívající ve zbourání původní konstrukce a následné výstavbě nové je 

možná, ovšem i v případě zachování vnějšího půdorysného a výškového členění je skleník 

tvořen prakticky pouze vnější obálkou. Nebylo by tedy možné hradit v rámci rekonstrukce 

stěžejní stavební úpravy. Obnovu skleníku, která je podmíněna zbouráním starého objektu, je 

tedy vhodné realizovat jako novou výstavbu. 

 

21) Co znamená informace uvedená u indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků: Ke 

každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení              

č. 1304/2013 v kartě účastníka – existuje vzor této karty účastníka? Data z této karty se 

budou vkládat do informačního systému spravovaného MPSV  (IS ESF2014+) – kdy 

bude tento systém spuštěn? 

Offline verze karty účastníka je vyvěšena na webových stránkách MŠMT. Informační systém 

by měl být spuštěn během prázdnin. Doporučujeme žadatelům/příjemcům nechat si vyplnit 

kartu od účastníka v elektronické podobě a tu také uchovávat (kromě vytištěné a podepsané), 

aby následně šlo přehrát do systému IS ESF2014+ a příjemce pak nemusel z papírové formy 

„přepisovat“ do systému. 

 

22) Je nutné, aby na každý vykázaný výstupový indikátor povinně navazoval i vykázaný 

výsledkový indikátor? 

Příklad: projekt ERDF výzvy pro VŠ vykazuje indikátor 3 05 00 Počet pořízených informačních 

systémů. Pořízený informační systém je zaměřen na pracovníky VŠ (v návaznosti na SC 4 PO 

2) a nebudou jej využívat studenti. Není možné vykázat výsledkový indikátor 5 44 10 Počet 

studentů využívajících pořízený software. Je toto problém? 

Žadatelé si vybírají pouze ty indikátory, které jsou relevantní vůči realizovaným aktivitám.          

U konkrétní aktivity je možné vykázat pouze výstupový indikátor a přitom aktivitě nepřiřadit 

žádný výsledkový indikátor – což je situace uvedená v příkladu. Na úrovni celého projektu je 

ovšem vždy nutné dosáhnout nějakého relevantního výsledku (vykázat nějaký výsledkový 

indikátor). V návaznosti na uvedený příklad vykázat například výsledkový indikátor 5 27 20, 

relevantní vůči ostatním aktivitám projektu. 

 

23) Pokud plánujeme v objektu, který dříve nesloužil ke vzdělávacím účelům, vybudovat 

(rekonstruovat) nové učebny, jde o novou výstavbu? 

O novou výstavbu se jedná v případě, kdy dochází ke změně účelu předmětného objektu (viz 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část). Jde o případy, kdy je po provedení 

stavebních aktivit vydán nový kolaudační souhlas týkající se objektu / rekonstruované části 



 

 

 

 

objektu, uvádějící jiný účel, než byl účel původně se vztahující na tento objekt / jeho 

rekonstruovanou část. 

 

24) Plánujeme rekonstruovat celý objekt v havarijním stavu, který v minulosti sloužil 

jako průmyslová hala. Hala by měla být rekonstrukcí přestavěna na učebny, je toto 

možné?   

Ano, stavební úpravy celého objektu pro vzdělávací účely jsou možné, avšak půjde o změnu 

původního účelu objektu. Z pohledu ERDF výzvy pro VŠ (Pravidel pro žadatele a příjemce – 

specifická část) se nebude jednat o rekonstrukci, ale o novou výstavbu. Způsobilé budou 

stavební práce i na vnější obálce budovy. 

 

25) Je možné rekonstruovat všechny vnitřní prostory fakulty, která je ve špatném 

technickém stavu? Jaké výdaje spojené s rekonstrukcí by v tomto případě byly 

nezpůsobilé? 

Ano, je možné rekonstruovat všechny vnitřní prostory fakulty. Tato rekonstrukce (využití 

vnitřních prostor) musí být navázána na ESF aktivity komplementární výzvy. Nejsou způsobilé 

stavební práce na vnější obálce budovy a výdaje na modernizaci nebo rozšíření centrálního 

technického provozního zázemí. 

 

26) Jakým způsobem žadatelé dokládají původní účel objektu, který chtějí v rámci 

projektu rekonstruovat? 

Účel užívání stavby je dán kolaudačním souhlasem. Původní účel užívání stavby žadatelé        

v rámci žádosti o podporu nedokládají. Avšak určení původního účelu objektu žadatelům 

pomáhá v uvedení správné kategorie Charakteru stavební aktivity (příloha žádosti o podporu, 

Pasportizační tabulky – infrastruktura a investiční vybavení, Tabulka 4 – Návrhy investic pro 

OP VVV-objekty). 

 

27) Jakým způsobem bude postupováno v přechodném období po nabytí účinnosti 

novely zákona č. 111/1998 Sb. v případě (1) podání žádosti o udělení akreditace novému 

studijnímu programu a (2) podání žádosti o prodloužení platnosti akreditace v případě 

úpravy obsahu studijního programu, u něhož dojde k úpravě profilu absolventa. 

Vyjádření Odboru vysokých škol MŠMT: „V případě, že vysoká škola podá novou žádost            

o akreditaci, již bude muset být tento proces v souladu s novou právní úpravou.“ 

Pro více informací týkajících se podmínek akreditačního procesu po nabytí účinnosti zákona 

č. 137/2016 Sb., prosím kontaktujte Odbor vysokých škol MŠMT. 

 



 

 

 

 

28) Je možné navázat novou výstavbu ERDF projektu na aktivity specifického cíle 2 ESF 

projektu? 

Ano, novou výstavbu (včetně její kapacity a využití) je možné zdůvodnit (v rámci specifického 

cíle 2) vazbou na činnosti zahrnuté do aktivit č. 6 nebo 7 ESF výzvy pro VŠ. 

 

 

 

 


