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Výzva 02_17_044 – Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ 
Nejčastěji kladené dotazy 
 
 
1) Jak je definována "přímá vazba na výuku"? Lze např. pořídit wi-fi připojení v budově 

univerzity? Lze v rámci způsobilých výdajů projektu hradit technické vybavení pro provoz 
univerzitní/fakultní sítě - disková pole, VPN, datové a souborové úložiště, cloudové prostředí, 
servery a SW úložiště pro datovou podporu výuky atd.? 
 
Přímou vazbou pořízeného vybavení na výuku je myšlena podmínka, že pořízené vybavení bude 
studenty využíváno ve výuce či při přípravě na ni. Připojení na wi-fi, technické vybavení pro 
provoz univerzitní/fakultní sítě atp. spadá do podporovaných aktivit, avšak pouze za 
předpokladu, že v budově probíhá výuka a zařízení bude primárně využíváno studenty ve výuce 
či při přípravě na ni.  
 
 

2) Je možné v rámci projektu obnovit zastaralé vybavení na VŠ? 
 
Obecně lze říci, že výzva je zaměřena na modernizaci a doplnění vybavení VŠ v prostorách 
využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod., zároveň však platí, 
že nelze financovat pouze prostou obnovu infrastruktury či zařízení (vybavení) – vždy by mělo 
dojít ke zvýšení kvality studijního prostředí, tj. např. ke zvýšení kapacity serverů atd. Dále je 
nezbytné vždy prokázat přímou vazbu na vzdělávání a přímý dopad na studenty.  
 
 

3) Lze v rámci způsobilých výdajů hradit výměnu stávající vzduchotechnické jednotky 
v prostorách sloužících k výuce? 

 
Ne, protože klimatizační jednotka je součástí centrálního technického provozního zázemí 
budovy. Výdaje spojené s obnovou centrálního technického provozního zázemí jsou vyloučeny z 
podpory přímo textem operačního programu (PO 2, investiční priorita 2), tj. nemohou být 
financovány z prostředků OP VVV bez ohledu na skutečnost, že prostory jsou využívány pro 
výuku. 
 
 

4) Cílová skupina je ve výzvě specifikována jako „studenti VŠ“. Jak máme správně chápat definici 
cílové skupiny? Jsou jimi vážně všichni studenti VŠ (včetně doktorandů), anebo se jedná pouze 
o studenty bakalářských a magisterských programů? 

 
Cílová skupina je definována jako „Studenti VŠ“ tak, jak ji stanoví text operačního programu. 

Výzva spadá do SC1 PO2 IP2, který je dle textu OP zaměřen na podporu studentů pregraduálního 

studia – tj. magisterského a bakalářského stupně. Toto zacílení na pregraduální studia také 

zohledňuje nezbytná provazba na SC1, 2 a 4 PO2 IP1, tj. ESF aktivity realizované z prostředků OP 

VVV či obdobné ESF aktivity realizované v minulém programovém období.  

Pořízené vybavení tedy musí být primárně využíváno těmito pregraduálními studenty (ostatně i 
nápočet alokace je proveden dle dat o počtu pregraduálních studií s výzvou danými parametry 
dle bodu 3.2 výzvy), ale je možné, aby jej využívali i studenti postgraduálního studia. Do 
indikátorů se započítávají (dle zaměření specifického cíle) pouze studenti Mgr. a Bc. stupně.      
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5) Aktivita č. 3: Informační zdroje pro výuku má být také vázaná na cílovou skupinu (tedy na 

studenty VŠ). V případě, že studenti postgraduálního studia nejsou oprávněnou cílovou 

skupinou projektu, dochází ke značnému omezení a problémům se splněním této aktivity, a 

to z důvodu převážného využívání informačních zdrojů v rámci doktorských studií (popř. max. 

některými magisterskými studii). Je tedy možné v rámci této povinné podporované aktivity 

sledovat vliv na všechny studenty VŠ včetně doktorandů? 

 

Specifikace informačních zdrojů pro výuku je poměrně široká, viz Příloha č. 1 výzvy – Indikátory, 

konkrétně indikátor 3 06 00. S ohledem na různorodost vyučovaných oborů na vysokých školách 

předpokládáme, že existuje široká škála takových informačních zdrojů/databází, které VŠ zatím 

dostupné nemají a studenti by je pro své studium mohli využít. Důležité nicméně je, aby dopad 

byl primárně na studenty pregraduálního studia. Využívat zdroje mohou i studenti 

postgraduálních studií. 

 

 
6) Lze v rámci způsobilých výdajů hradit vybavení kolejí? 

 
Vybavení kolejí není způsobilým výdajem této výzvy, protože se nejedná o prostory primárně 
sloužící ke vzdělávání. 
 
 

7) Jaká je uplatnitelnost nákupů provedených před datem vyhlášení výzvy a před datem přijetí 
projektu? 
 
Časová způsobilost výdajů ve výzvě je definována datem způsobilosti výdajů, které je pro tuto 
výzvu stanoveno na 1. 1. 2017. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část jsou z 
časového hlediska výdaje způsobilé, pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny v průběhu realizace 
projektu, přičemž doba realizace projektu je přesně definována v právním aktu o 
poskytnutí/převodu podpory datem zahájení fyzické realizace projektu a datem ukončení fyzické 
realizace projektu. Za způsobilé lze považovat i výdaje, které realizaci projektu předcházejí a jsou 
pro realizaci projektu nezbytné (např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace 
apod.). Tzn., od 1. 1. 2017 může příjemce realizovat buď výdaje, které souvisí s přípravou 
projektu (současně tyto výdaje nesmí vzniknout po datu vydání právního aktu, viz kapitola 8.7.1., 
část Časová způsobilost výdajů, Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část), nebo výdaje 
spojené s fyzickou realizací projektu.    
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, je okamžik vzniku způsobilého nákladu 
v případě účetních dokladů vystavených osobou, která není plátcem DPH, datum uskutečnění 
účetního případu a u daňových dokladů vystavených plátcem DPH je okamžikem vzniku 
způsobilého nákladu datum uskutečnění zdanitelného plnění.  Z výše uvedeného vyplývá, že 
z časového hlediska jsou před datem vyhlášení výzvy způsobilé pouze výdaje vzniklé od 1. 1. 
2017.  
Pokud příjemce před datem zahájení fyzické realizace projektu obdrží nějaké plnění, resp. bude 
celé plnění probíhat podle smlouvy uzavřené před datem zahájení fyzické realizace projektu, 
není možné toto plnění uznat jako způsobilé, i přesto, že bude výdaj za plnění nebo samotné 
převzetí plnění provedeno až v době realizace projektu. Rozhodující pro způsobilost výdajů je 
tedy datum uznatelného zdanitelného plnění na faktuře v případě plátců DPH/příp. datum 
vystavení dokladu v případě neplátců DPH. V případě zakázek/investičních akcí, které byly 
započaty (ale nebyly dokončeny/dodány) před datem způsobilosti této výzvy, tj. před 1. 1. 2017 
a v jejichž souvislosti již proběhly dílčí platby, jsou způsobilé pouze ty výdaje související 
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s plněním, které vzniklo až po 1. 1. 2017. Zde je opět nezbytná věcná souvislost s oprávněnými 
aktivitami výzvy, potažmo projektu v rámci této výzvy. 
 
 

8) Lze v projektu uplatnit výdaje, které byly původně součástí jiných projektů OP VVV? 
 
Uplatnění výdajů, které byly naplánovány v jiných projektech OP VVV, které jsou / byly 
podpořeny, není v této výzvě přípustné. Tyto výdaje byly/jsou součástí jiných projektů, které 
prošly hodnocením jako celý komplex aktivit (činností) a prokázaly/prokazují tak svou 
potřebnost a nezbytnost pro naplnění konkrétních projektových cílů.  
 
 

9) Jakým způsobem postupovat při vypsání zadávacího řízení před vydáním právního aktu, na 
které se vztahuje povinnost ex ante kontroly?   
 
Povinnost příjemce předkládat relevantní dokumentaci veřejné zakázky k ex ante a interim 
kontrole se netýká případů, kdy ještě není vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory 
(právní akt), což se bude týkat řady příjemců výzvy „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“, 
kteří např. využijí možnosti zpětné způsobilosti výdajů nebo budou realizovat zadávací/výběrové 
řízení před vydáním právního aktu. V takových případech bude ŘO OP VVV kontrolovat veřejné 
zakázky až po vydání právního aktu. 
 
Nastavení kontrolního systému v oddílu 12.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část (dále 
jen „PpŽP“) tak rozhodně nijak nebrání zadavateli realizovat zadávací či výběrová řízení ještě 
před vydáním právního aktu. V případech, kdy zadávací či výběrové řízení bude realizováno ještě 
před vydáním právního aktu a zadavatel si bude nárokovat výdaje spojené s touto veřejnou 
zakázkou v rámci žádosti o platbu, bude provedena ze strany ŘO OP VVV pouze ex post kontrola. 
V případě veřejných zakázek zadávaných podle ZZVZ bude ověřován soulad s ustanoveními 
tohoto zákona (vztahuje se i na již uzavřené rámcové smlouvy a zavedené DNS). V případě 
kontroly veřejných zakázek malého rozsahu bude posuzován jejich soulad s PpŽP, a to především 
z materiálního hlediska, tzn. že předmětná veřejná zakázka musela být zadána za minimálně 
srovnatelné úrovně soutěže a transparentnosti, jakou u dané kategorie zakázek vyžadují PpŽP 
(do 400 tis. Kč bez DPH se jedná o tzv. bagatelní veřejné zakázky a jejich zadání nepodléhá PpŽP, 
viz oddíl 12.1 odst. 4 PpŽP). V neposlední řadě bude také ověřováno naplnění základních zásad 
ZZVZ (transparentnost, přiměřenost, zákaz diskriminace a rovné zacházení) a dále principy 3E 
(účelnost, efektivnost a hospodárnost). 
 
Současně bychom rádi upozornili, že zadavatel může (dle bodu 12.3.1 odst. 1 písm. a) PpŽP) také 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v tzv. uzavřené výzvě, kde vyzývá nejméně 3 dodavatele 
k podání nabídky (většina zadavatelů postupuje obdobně již v rámci průzkumu trhu).  
 
 

10) Je možné pořídit vybavení, které překračuje ceny uvedené v dokumentu Seznam 
doporučených cen a vybavení? 
 
Ano, je to možné, v tomto případě však je nutné obzvláště dbát na řádné zdůvodnění překročení 
těchto doporučených cen. Toto zdůvodnění a způsob stanovení ceny v návaznosti na konkrétní 
využití a technickou specifikaci je nutné uvést do povinné přílohy Komentář k rozpočtu. 
Plánované výdaje budou vždy posuzovány z pohledu 3E. 
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11) Jaká je výše spolufinancování žadatele? 
 
Míra spolufinancování je stanovena pro projekt v závislosti na právní formě subjektu 
žadatele/příjemce - blíže viz kapitola 8.1.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, 
Tabulka č. 8. 
 
 

12) Je stanoven poměr výše investičních a neinvestičních výdajů? 
 
V rámci rozpočtu projektu tento poměr stanoven není, nicméně poměr 
investičních/neinvestičních prostředků je žadatel povinen dodržet v rámci spolufinancování 
projektu, tj. např. u VVŠ 5 % z investičních výdajů a 5 % z neinvestičních výdajů.  
 
 

13) Je možné zařadit elektronické knihy do elektronických informačních zdrojů (EIZ)? 
 
Ano, soubory elektronických knih je možné zařadit do pořízených EIZ.  
 
 

14) Je nutné elektronické knihy soutěžit v rámci výběrových řízení? 
 
Pro nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů lze využít výjimku pro 
podlimitní veřejné zakázky dle § 30, odst. h), zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 
zakázek.  
 
 

15) Je možné vytvořit v rámci realizace projektu vlastní elektronické informační zdroje (EIZ)? 
 
Ano, vytvoření vlastních EIZ je možné. Náklady na vytváření SW (tj. osobní náklady) je možné 
uplatnit v rámci nepřímých nákladů projektu. 
 
 

16) Lze modernizovat posluchárnu (obnova nábytku), která je částečně využívána i komerčně 
(pronajímáme ji pro konference, sympózia apod.)?  
 
Ano, avšak za dodržení podmínek stanovených pro účely podpory poskytnuté v režimu 
nezakládajícím veřejnou podporu (v souladu s ustanovením odst. 207 Sdělení Komise o pojmu 
státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01). 
Hospodářské využití infrastruktury musí být pouze vedlejší, tj. pokud se jedná o činnost, která je 
přímo spojena s provozem infrastruktury a je pro něj nezbytná, nebo o činnost, která je 
neoddělitelně spojena s hlavním nehospodářským využitím infrastruktury. Rozsah vedlejších 
hospodářských činností z hlediska kapacity infrastruktury musí zůstat omezený. V této 
souvislosti lze hospodářské využívání infrastruktury považovat za vedlejší, pokud kapacita 
přidělená každoročně na tuto činnost nepřesáhne 20 % celkové roční kapacity infrastruktury. 
Příjemce je povinen na vyžádání doložit, že případné doplňkové hospodářské využití podpořené 
infrastruktury je čistě vedlejší. Pro tyto účely je příjemci (podpořenému v režimu nezakládajícím 
veřejnou podporu) doporučeno provádět vlastní monitoring podílu doplňkového 
hospodářského využití podpořené infrastruktury. Současně platí podmínka, že posluchárny musí 
zároveň být využívány cílovou skupinou projektu (studenty) pro výuku. 
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17) Jakým způsobem naplánovat funkční celek složený částečně z investičních a částečně 
z neinvestičních výdajů? 
 
V rámci projektu je možné pořídit funkční celek složený z investičních i neinvestičních výdajů, 
v rozpočtu projektu je nutné položky rozdělit do příslušných kapitol rozpočtu a řádně je popsat. 
 
 

18) V případě pořizování nábytku do dvou učeben, je nutné tento výdaj rozdělit? 
 
V případě, že se jedná o shodné položky (např. židle), není nutné výdaj rozdělovat.  
 
 

19) Lze v rámci způsobilých výdajů projektu pořídit mobilní laboratoř? Je možné pořídit i vybavení 
pro studenty oborů týkajících se životního prostředí/zemědělství do terénu? Např. PHmetry, 
notebooky…, je možné pořídit měřící vybavení, které budou využívat studenti a bude 
instalované v terénu (meteostanice)? 
 
Ano, v případě, že je vybavení potřebné pro danou cílovou skupinu a bude využíváno pro výuku 
studentů. V žádosti o podporu je nutné řádně popsat a zdůvodnit potřebnost daného vybavení. 
  
 

20) Jak bude posuzována uznatelnost DPH? 
 
Pokud žadatel nemá zákonný nárok na odpočet DPH, uplatňuje do způsobilých výdajů 100 % 
DPH.  
Pokud žadatel má zákonný nárok na odpočet v rámci projektu ve vztahu k aktivitám v projektu, 
postupuje v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část a může si např. nárokovat 
pouze tu část DPH, kde zákonný nárok na odpočet nemá, např. využije koeficient DPH/příp. 
poměrový koeficient stanovený výpočtem a doloží zde příslušnou metodiku výpočtu.  
 
 

21) Jakým způsobem je nastavena udržitelnost projektu? 
 
Udržitelnost je stanovena po dobu 5 let od data, kdy projekt nabyl v IS KP14+ centrální stav 
„Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“.  Blíže viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická 
část, kapitola 7.3.6. 
 
 

22) Jak bude žadatel informován ze strany ŘO o výběru zadávacího řízení do vzorku na ex ante 
kontrolu? 
 
Dle bodu 12.4.2 odst. č) PpŽP ŘO informuje zadavatele do 5 pracovních dnů o tom, zda zakázka 
byla vybrána ke kontrole. Pokud se ŘO v této lhůtě nevyjádří, platí, že zadávací řízení nebylo 
vybráno k ex ante kontrole. 
 
 

23) Existuje poměr financí v rozpočtu mezi jednotlivými aktivitami projektu? 
 
Poměry mezi jednotlivými aktivitami nastaveny ze strany ŘO nejsou. 
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24) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část uvádějí, že  konec 2. monitorovaného období 
je 31. 8. 2018, a zároveň, že příjemce je povinen vyúčtovat poskytovateli výdaje min. ve výši 
hraničního finančního milníku v ŽoP, které náleží k 1. a 2. sledovanému období. Bude možné 
do druhé ŽoP zařadit i faktury došlé během září, popř. faktury s DÚZP v září? 
 
Ano, faktury za výdaje uskutečněné v průběhu měsíce září je možné doložit k druhé průběžné 
ŽoP. 
 
 

25) Lze v rámci projektu rekonstruovat skleníky pro výuku studentů zemědělských oborů, 
nebude-li třeba stavebního povolení? 
 
Ano, za předpokladu dodržení podmínek stanovených výzvou tj. nebude se jednat o stavební 
úpravy vyžadující stavební povolení a skleníky budou využívány studenty pro výuku. 
 
 

26) Lze v rámci způsobilých výdajů projektu hradit samoobslužné tiskárny ve veřejných prostorech 
univerzity? Tyto kopírky by byly umístěny na chodbách před učebnami a sloužily by ke 
kopírování pouze studentům. Toto kopírování by bylo zpoplatněno, ovšem poplatek by byl 
pouze za spotřební materiál (papíry, tonery). Lze tento nákup uskutečnit v rámci této výzvy? 

  
Ano, jedná se o podporovanou aktivitu. Poplatek musí pokrývat pouze provozní náklady spojené 
s kopírováním. 
 
 

27) Žadatel je schopen navázat funkční celky pouze na ESF projekt  (ESF výzva pro VŠ). Musí být 
každý funkční celek využíván primárně studenty programů nových či modernizovaných v rámci 
výše uvedeného projektu výzvu, nebo je možné využívat funkční celky průřezově, jak uvádí 
výzva? 
 
Doporučujeme provazbu vztáhnout na cílovou skupinu – tj.  přes cílovou skupinu ESF aktivit – 
která musí být součástí cílové skupiny projektu výzvy č. 44. Celková cílová skupina projektu 
z výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ pak může být i širší (tzn. pořízené vybavení 
mohou využívat i další studenti).   
 
 

28) Je možné rekonstruovat studovny a prostory pro samostudium, jak uvádí výzva? Jak budou 
v tomto případě napočítávány indikátory, když v místnostech neprobíhá registrace? Jak bude 
případně dokladováno využívání studenty (nově vytvořených či modernizovaných programů)? 
 
Ano, uvedené prostory je možné rekonstruovat/vybavovat. Do indikátorů zahrne žadatel 
všechny dotčené studenty, tedy pokud slouží studovna či prostory pro samostudium celé 
univerzitě/fakultě, budou započítáni studenti celé univerzity/fakulty. 
 
 

29) Nákup služeb „souvisejících se zprovozněním pořízeného majetku“ bývá součástí investice 
(pořízení tohoto majetku). Musí být tedy nákup těchto služeb vždy veden jako součást 
nepřímých nákladů? Anebo jen tehdy, když jsou služby objednávány zvlášť? A co když služby 
budou objednány současně, ale k jejich čerpání dojde později (viz hraniční milník)?  
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Záleží na účetním zařazení, tedy pokud se bude jednat o investiční výdaj, kdy daná služba je 
součástí pořizovací ceny, je možné zařazení v investiční kapitole příp. v rámci nepřímých výdajů, 
pokud by se jednalo o neinvestici. Hraniční milník musí být naplněn dle požadavků ŘO, pokud 
nedojde k předání zboží/plnění, není možné ani nárokování bez dodacího protokolu, tudíž musí 
žadatel přijmout taková opatření už v rámci VŘ, aby k této situaci nedocházelo. 
 
 

30) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část uvádějí, že „V případě, že je projekt 
realizován v režimu zjednodušeného vykazování formou nepřímých nákladů, osobní výdaje 
členů administrativního a odborného týmu jsou hrazeny z nepřímých nákladů. Co z toho 
vyplývá pro VVŠ? Mohou úvazky klíčových administrativních pracovníků (např. kvestor) dostat 
z nepřímých nákladů odměnu, aniž by měl uzavřenou smlouvu “na projekt“?  
 
Nepřímé náklady projektu nepodléhají kontrole ze strany ŘO. Způsobilost nepřímých nákladů se 
odvozuje od způsobilosti nákladů přímých. 
 
 

31) Mohou být z nepřímých nákladů hrazeny dohody a mzdy malých úvazků (např. 0,2) a dále 
úvazky nad 1,0? 
 
Nepřímé náklady projektu nepodléhají kontrole ze strany ŘO. Způsobilost nepřímých nákladů se 
odvozuje od způsobilosti nákladů přímých. 

 
 
32) Je možné v rámci výzvy hradit vybavení, které obsluhuje pedagogický pracovník ve výuce, a 

tedy je dopad na studenty?  
 
Ano, je logické, že v rámci vedení výuky studentů je pořízené vybavení částečně využíváno / 
obsluhováno i pedagogickými pracovníky. 
 
 

33) V případě, že je na fakultě pouze jeden studijní program, a tedy se nejedná o průřezové pojetí, 
jsou naplněny podmínky výzvy? 
 
Ano. 

 
 

34) Je možné hradit projekty, které mají návaznost na ESF projekty hrazené z OP VK, přestože 
studenti již na škole nestudují? 
 
Ano, návaznost se týká studijního oboru/programu jako takového, resp. zkvalitnění vzdělávacího 
procesu, ke kterému na straně žadatele/příjemce došlo prostřednictvím realizovaných ESF 
aktivit. Toto zkvalitnění je nyní možné ve výzvě Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ 
umocnit/podpořit prostřednictvím modernizace/doplnění vybavení nezbytného pro kvalitní 
studium na dané VŠ.  

 
 
35) V přízemí kolejí se nachází stavebně oddělené prostory určené pro výuku, je možné hradit 

modernizaci těchto prostor ze způsobilých výdajů projektu? 
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Ano, v případě, že jsou prostory stavebně oddělené a je v nich realizována výuka studentů. 
 
 
36) Je možné hradit wi-fi ve studovnách na kolejích v rozsahu pouze těchto místností? 

 
ŘO tento postup nedoporučuje, nejedná se o oficiální prostory určené primárně pro výuku. 
 
 

37) Lze v rámci způsobilých výdajů projektu hradit vybavení, které je primárně určeno pro úzkou 
skupinu studentů, např. malířské stojany? 
 
Ano, v případě, že je vybavení potřebné pro danou cílovou skupinu. V žádosti o podporu je nutné 
řádně popsat a zdůvodnit potřebnost daného vybavení. 
 
 

38) Lze v rámci této výzvy pořizovat jako informační zdroje knihy v tištěné podobě? 
 
Ano, knihy v tištěné podobě lze hradit ze způsobilých výdajů rozpočtu, avšak pouze v rámci 
povinné klíčové aktivity č. 2 Zkvalitnění studijního prostředí. Pořízením tištěných knih nedojde 
k naplnění povinné aktivity č. 3 Informační zdroje pro výuku, která je zaměřena na pořízení, 
vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou 
určeny pro studenty.  
 
 

39) Je nutné v rámci žádosti o podporu jako povinnou přílohu předložit ohlášení stavebních úprav? 
 
Se žádostí o podporu, která zahrnuje i stavební práce vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu, není 
nutné dokládat Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Minimální rozsah 
povinné přílohy Projektová dokumentace a rozpočet stavby (relevantní pouze v případech 
stavebních úprav / stavebních prací v projektu) je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – 
specifická část, kapitola 18. Přílohy – Bližší popis dokládaných příloh. 
 
 

40) Je možné z této výzvy vybavit prostory, které v současnosti zatím neexistují a budou 
zkolaudovány na konci roku 2019? 
 

V tomto případě ŘO doporučuje vhodně nastavit dobu realizace projektu tak, aby mohlo být 

pořízené vybavení v co největší míře zařazeno do užívání již během doby realizace projektu, na 

jehož konci je využití pořízeného vybavení vykazováno prostřednictvím indikátorů. Maximální 

doba realizace projektu je výzvou stanovena do 31. 10. 2019. Pořízené vybavení je možné do 

doby připravenosti vhodných prostor dočasně využívat v jiných/provizorních prostorách 

příjemce, a to zejména s ohledem na dodržení pravidla 3E, s ohledem na záruku pořízeného 

vybavení, pojištění atp. Situaci, kdy žadatel v době podání žádosti o podporu dočasně 

nedisponuje vhodnými prostory pro umístění plánovaného vybavení, je potřeba náležitě popsat 

a zdůvodnit v žádosti o podporu včetně uvedení časového hlediska řádného uvedení do provozu, 

protože bude předmětem věcného hodnocení.   

  

 

41) Je možné hradit modernizaci studijních oddělení? 
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Ne. V případě vybavení/modernizace administrativního zázemí VŠ (studijní oddělení, děkanát, 
rektorát apod.) není splněna podmínka přímé vazby aktivit projektu na vzdělávání a přímého 
dopadu na cílovou skupinu.    
 
 

42) Bude možné v rámci této výzvy pořídit zařízení - přístroje, IT a AV techniku, která nebude 
přímo ve vlastních prostorách příjemce, ale bude umístěna např. v pronajatých prostorách, 
kde samozřejmě v souladu s podmínkami výzvy bude využívána k výuce studentů 
magisterských oborů? 
 
V případě aktivit konaných v prostorách, které nejsou v majetku příjemce, jsou u těchto aktivit z 
investičních výdajů způsobilé pouze investiční výdaje do přístrojů a vybavení, které lze z 
pronajatých prostor demontovat a odvézt. Pokud nejsou výdaje na instalaci vybavení do 
pronajatých prostor (stavební zabudování) součástí celkového výdaje na pořízení vybavení, hradí 
je příjemce z vlastních zdrojů. Dále je nutné umístění takového majetku řádně smluvně ošetřit 
(pojištění, odcizení, atd.) 
 
 

43) Je možné hradit prostory pro knihovnu? 
 
Ano, úprava prostor a vybavení knihoven na VŠ je podporovanou aktivitou výzvy. 
 
 

44) Je možné ze způsobilých výdajů hradit web se studijními materiály? Je možné v rámci projektu 
pořídit a do indikátoru 3 06 00 jako informační zdroj zahrnout  Moodle nebo jeho modul např. 
Mediasite (pro umístění nahraných přednášek)? 
 
Ano v případě, že je web určen pro výuku, tj. slouží jako zdroj informací využívaných studenty 
pro výuku či samostudium, nikoliv k prostému zveřejnění údajů. V rámci projektu je možné 
pořídit SW i HW jako celek – např. pro e-learnigovou výuku. 
 
 

45) Je možné v rámci udržitelnosti elektronických informačních zdrojů (EIZ) hradit poplatky za 
zpřístupnění archivů? 
 
Nikoliv, způsobilé jsou pouze výdaje za pořízení a zpřístupnění EIZ v období fyzické realizace 
projektu.  
 
 

46) Co je způsobilým výdajem projektu v případě nákupu elektronických informačních zdrojů (EIZ) 
na dobu delší než období realizace, co je způsobilým výdajem projektu? 

 
U licencí / přístupu k EIZ je způsobilým výdajem licence poskytnutá na dobu, po kterou je 
realizován projekt, nebo dobu, kterou jako nejkratší poskytuje dodavatel, tedy na nezbytně 
nutnou. 

 
 

47) Je možné pořídit elektronický informační zdroje (EIZ) formou licence i služeb? 
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Ano, oboje je možné. 
 
 

48) V rámci projektu, který plánujeme předložit do této výzvy, bychom rádi nakoupili mimo jiné 
také elektronické informační zdroje (EIZ). Půjde o EIZ, které jsou v současné chvíli vyloučené z 
CzechELib, avšak skutečnost, že konkrétní EIZ je mimo CzechELib, můžeme „garantovat“ pouze 
po určitou dobu, resp. nikdo přesně neví, zda v dalším období nebude tento zdroj do CzechELib 
zařazen. Jak by se postupovalo v případě, že by se v průběhu realizace projektu zjistilo, že se 
EIZ, který byl nakoupen v rámci projektu mimo CzechELib v průběhu času do CzechELib dostal 
a stal se tím vyloučenou aktivitou? A dále prosíme o informaci, jak by to bylo po skončení 
realizace projektu, tedy jak by se řešilo, kdyby se tento EIZ dostal do CzechELib v období 
udržitelnosti projektu, kdy ho budeme financovat z vlastních zdrojů.  
 
Podmínky výzvy stanovují, že předložená žádost o podporu doporučená k financování  nesmí 
obsahovat vyloučené aktivity, tj. není možné, aby součástí aktivit projektu bylo pořízení EIZ, ke 
kterým má žadatel v době podání žádosti o podporu zajištěn přístup prostřednictvím centrálního 
přístupu institucí podpořeného z projektu CzechELib nebo o zajištění tohoto zdroje s CzechELib 
v době podání projektové žádosti vyjednává (projektem CzechELib je chápán projekt, který je 
financován z výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I (02_16_040)). V průběhu 
realizace projektu nesmí dojít ke dvojímu financování téhož přístupu k EIZ z prostředků OP VVV, 
tzn. pokud bude přístup k již pořízenému EIZ z projektu výzvy č. 44 umožněn v projektu 
CzechELib, není možné, aby žadatel využil spolufinancování přístupu k tomuto EIZ z prostředků 
projektu CzechELib.  
 
V době udržitelnosti projektu výzvy č. 44 nesmí dojít k financování přístupu k danému EIZ 
z prostředků OP VVV prostřednictvím projektu CzechELib. Tato podmínka nevylučuje pořízení 
elektronického informačního zdroje skrze Národní centrum pro elektronické informační zdroje 
(CzechELib), nicméně financování přístupu k tomuto EIZ je v době udržitelnosti projektu z výzvy 
č. 44 možné pouze z vlastních zdrojů příjemce, případně z dalších (např. státních) zdrojů.  
 
 

49) Kam spadají náklady související se službami na veřejné zakázky? 
 
Tyto náklady spadají do nepřímých nákladů. 
 
 

50) Jakým způsobem probíhá kontrola nepřímých nákladů projektu? 
 
Nepřímé náklady projektu nepodléhají kontrole ze strany ŘO. Vždy však platí, že způsobilost 
nepřímých nákladů se odvozuje od způsobilosti nákladů přímých. 
 
 

51) Lze využít úspory projektu? Vstupuje úspora do hraničního milníku? 
 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, je možné využít úspory projektu 
v plné výši. Úspory lze zahrnout do finančního milníku. Příjemce nebude sankcionován za 
nesplnění hraničního finančního milníku, pokud se tak stalo z důvodu úspory ve výběrových 
řízeních. 
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52) Bude sledován soulad aktivity č. 1 Řízení projektu a rozpočtu projektu z pohledu přiměřenosti 
výdajů? 
 
Hodnoticí kritéria výzvy neobsahují kritéria na hodnocení realizačního týmu projektu. 
 
 

53) Jaká je maximální výše úvazku? 
 

U projektů financovaných v režimu přímého vykazování platí pravidlo maximální výše úvazku 
1,0, ve výjimečných případech je možné udělit výjimku na 1,2 FTE.  
 
 

54) Jakým způsobem zdůvodnit nacenění položky a průzkum trhu? 
 
Zdůvodnění potřebnosti/specifičností daného plnění a průzkum trhu je nutné maximálně 
podložit, vhodné je doložit min. 3 nabídkami. 
 
 

55) Bude možné do 2. ŽoP zahrnout výdaje s datem uskutečnění zdanitelného plnění s pozdějším 
datem než 31. 8. 2018, kdy končí druhé sledované monitorovací období? 
 
Ano, do soupisky dokladů bude možné zařadit rovněž výdaje, které vzniknou do data předložení 
zprávy o realizaci/žádosti o platbu. 
 
 

56) Je CBA povinná? 
 
CBA (finanční a ekonomická analýza) je povinná pro projekty s hodnotou celkových způsobilých 
výdajů 100 mil. Kč a více, u nichž zároveň výše investičních výdajů projektu přesahuje 50 % 
celkových způsobilých výdajů. Aktualizace se pak provádí až v rámci závěrečné ZoR. 

 
 
57) Bude nutné před vydáním právního aktu aktualizovat všechny přílohy? 

 
Před vydáním právního aktu je nutné aktualizovat ty z příloh, u kterých dochází ke změně. 
Následně pak mohou být přílohy aktualizovány prostřednictvím změnového řízení. 
 
 

58) Co se stane v případě, že budou výdaje vyjmuty z ŽoP? 
 
V případě, že příjemce není schopen výdaj dostatečně prokázat/doložit v rámci dané ŽoP, může 
příjemce tento výdaj z ŽoP vyjmout a zahrnout jej do další průběžné ŽoP, popřípadě 
do závěrečné ŽoP.  

 

 
59) V případě nákupu vybavení, např. židlí, do několika učeben, jakým způsobem ŘO doporučuje 

nastavení funkčních celků? 
 
Nastavení funkčních celků je na uvážení žadatele, v rámci rozpočtu není nutné rozdělení 
funkčních celků dodržovat. Pro lepší přehlednost projektu a jeho aktivit (a také pro lepší orientaci 
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hodnotitelů v žádosti o podporu) doporučujeme postupovat při nastavení všech funkčních celků 
v projektu podle stejného klíče. V rámci funkčního celku by měly být jednotlivé aktivity věcně 
provázány a vést k společnému cíli – tj. např. vybavení celouniverzitní knihovny, modernizace a 
vybavení všech jazykových učeben jedné konkrétní fakulty či celé univerzity apod.  
 
 

60) Jakým způsobem máme zdůvodnit cenu, potřebnost a inovativnost požadovaného vybavení, 
např. nábytku? 
 
Zdůvodnění ceny pořizovaného vybavení je popsáno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – 
specifická část, kapitola 18  - Bližší popis dokládaných příloh – příloha Komentář k rozpočtu. 
Výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ cílí na zlepšení / zkvalitnění studijního 
prostředí na VŠ, tj. není možné podpořit prostou obnovu vybavení, které by měl příjemce řešit 
v rámci údržby či provozu VŠ. Vždy je potřeba uvést, v čem (v jakých parametrech) bude 
nové/modernizované vybavení pro výuku/studenty přínosem oproti stávajícímu stavu. 
 
 

61) Dojde k aktualizaci Seznamu doporučených cen vybavení? 
 
Dokument Seznam obvyklých cen vybavení nebude aktualizován do 26. 1. 2018, tj. do ukončení 
příjmu žádostí o podporu, žadatelé této výzvy tedy použijí při sestavování rozpočtu aktuální verzi 
(tj. verzi 2), která je dostupná na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seznam-
obvyklych-cen-vybaveni 
 
 

62) Může být prodloužení záruky důvodem pro překročení doporučených cen vybavení? 
 
Standardní záruka je ve většině případů součástí ceny, avšak prodloužení záruky je už 
nadstandard, nejedná se o způsobilý výdaj a tudíž ani není důvodem překročení ceny oproti 
doporučenému Seznamu obvyklých cen vybavení. 
 
 

63) Jakého období se týká tzv. hraniční milník? 
 
Hraniční finanční milník je pro všechny projekty stanoven ve výši 80 % částky celkových 
způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu. Pro stanovení hraničního finančního milníku 
se použije rozpočet projektu/finanční plán upravený příjemcem před vydáním právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory. 
Příjemce je povinen vyúčtovat poskytovateli výdaje minimálně ve výši hraničního finančního 
milníku v ŽoP a to prostřednictvím ŽoP, které náleží k prvnímu a druhému sledovanému období, 
tj. k datu 31. 8. 2018. 
 
 

64) Umožňuje jednotné metodické prostředí podat připomínky i v případě, že projekty byly 
doporučeny k financování? 
 
 Možnost podat připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování byla omezena v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce – Obecná část, verze 4 pouze na neúspěšné žadatele na základě 
následujícího textu uvedeného v Metodickém pokynu pro řízení výzev a hodnocení projektů 
(dále jen MP ŘVHP), verze 4: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seznam-obvyklych-cen-vybaveni
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seznam-obvyklych-cen-vybaveni
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„V případě žadatelů, u kterých lze na základě provedeného hodnocení předpokládat, že nebudou 
úspěšní, musí řídicí orgán programu zaslat žadateli prostřednictvím MS2014/IS SZIF+ oznámení 
s podklady pro vydání rozhodnutí nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení dané fáze 
hodnocení a výběru projektů, které musí obsahovat následující informace: 
- výsledek hodnocení a výběru projektů, 
- detailní výsledky hodnocení a výběru projektu (v případě věcného hodnocení s přiložením 
hodnotící tabulky, která bude obsahovat i odůvodnění výsledku hodnocení všech kritérií (vyjma 
kritérií, kdy jsou kritéria stanovena tak, že z výsledků hodnocení důvody jasně vyplývají a jsou 
objektivně ověřitelné; tato kritéria stanoví řídicí orgán), dále zápis z jednání hodnotící a výběrové 
komise), 
- poučení o možnosti vyjádřit se ve lhůtě 15 kalendářních dnů k zaslaným podkladům 
prostřednictvím žádosti o přezkum dle kapitoly 6.2.6 Žádost o přezkum.“ 
 
 

65) Jakým způsobem jsou nastavena monitorovací období do hraničního milníku? 
 
Příjemce může zahájit fyzickou realizaci projektu nejdříve od 1. 1. 2017 a je povinen ji zahájit 
nejpozději do 1 měsíce od data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 
 
A. Projekty se zpětnou způsobilostí (tj. fyzická realizace projektu je zahájena před vydáním 

právního aktu o poskytnutí/převodu podpory). Délka prvního sledovaného období je 
stanovena od data zahájení fyzické realizace projektu do konce kalendářního měsíce, ve 
kterém byl vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory. Druhé sledované období začíná 
následující den po ukončení prvního sledovaného období a trvá do 31. 8. 2018. Další 
sledovaná období jsou v délce 6 měsíců. 

B. Projekty bez zpětné způsobilosti (tj. realizace projektu je zahájena v den vydání právního 
aktu o poskytnutí/převodu podpory nebo nejpozději do 1 měsíce od data vydání právního 
aktu o poskytnutí/převodu podpory). Délka prvního sledovaného období je stanovena od 
data zahájení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2018. Druhé sledované období začíná 
následující den po ukončení prvního sledovaného období a trvá do 31. 8. 2018. Další 
sledovaná období jsou v délce 6 měsíců. 

 
 

66) Pokud žadatel předloží veřejnou zakázku k ex-ante kontrole, bude ŘO schopen zkontrolovat 
zakázku v rámci jednoho měsíce před jejím předložením do soupisky výdajů? 
 
Dle bodu 12.4.2 odst. 5 PpŽP v případě, že byla zakázka vybrána k ex-ante kontrole, ŘO vykoná 
tuto kontrolu zpravidla do 10 pracovních dnů a v případě nadlimitních veřejných zakázek 
zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění do 20 pracovních dnů od doručení interní depeše 
oznamující výběr zadávacího řízení ke kontrole. Kontrola není nutná pro uplatnění výdajů do 
soupisky dokladů, ale je nutná pro schválení výdaje. 
 
 

67) Je nutné dokládat pasportizační tabulky? 
 
Ne, nejedná se o povinnou přílohu žádosti o podporu ve výzvě Podpora rozvoje studijního 
prostředí na VŠ. 
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68) Žadatel může podávat dvě žádosti o podporu (MRR i VRR), jakým způsobem může nakupovat 
elektronické informační zdroje (EIZ), které by bylo možné využívat na všech fakultách školy, 
tedy v MRR i VRR? 
 
V každé žádosti o podporu musí být zvolena výzvou stanovená povinná aktivita č. 3: Informační 
zdroje pro výuku, to znamená, že v každém projektu musí být pořízen minimálně jeden EIZ. 
Náklad na pořízení EIZ, který bude využíván studenty ve VRR i MRR, je plně způsobilý v rozpočtu 
jednoho projektu, tzn., není poměrově dělen mezi projekt v MRR a ve VRR. 
 
 

69) Lze v rámci projektu vypsat veřejnou zakázku, která bude částečně hrazena žadatelem, např. 
z důvodu výměny klimatizační jednotky, kterou není možné zahrnout do způsobilých výdajů 
projektu? 
 
Ano, takovou zakázku je možné vyhlásit. 

 
 
70) Položka „Nákup služeb“ je pravidly dána jako přímý i nepřímý náklad (dle druhu). Do které 

kategorie bude spadat stavební projektová dokumentace? Do jaké kapitoly rozpočtu v rámci 
nákupu služeb (dle Pravidel pro žadatele a příjemce – Specifická část, str. 28) tento výdaj 
spadá? 
 
V případě, že je stavební projektová dokumentace pořizována v rámci služeb, spadá do kategorie 
5) jiné výdaje – výdaje na právní poradenství, znalecké posudky, na administraci zakázek, 
zajišťovanou externím dodavatelem a další výše nespecifikované služby pokud přímo souvisejí s 
činnostmi projektu a pokud jsou nezbytné pro jeho realizaci.  
V případě, že, bude stavební projektová dokumentace součástí pořizovací ceny, např. ceny 
stavby, jednalo by se o přímé výdaje projektu. 
 

 
71) V případě ocenění celku (např. modernizace laboratoře) je potřebné zhotovení podrobné 

projektové dokumentace? 
 
V případě zdůvodnění cen (částek) rozpočtu projektu není nutné pořizovat speciální projektovou 
dokumentaci, pokud není vyžadována např. stavebním úřadem (v případě ohlášení stavby). Je 
však nutné u každé z položek prokázat způsob stanovení ceny – viz Pravidla pro žadatele a 
příjemce – specifická část – Bližší popis přílohy Komentář k rozpočtu, Projektová dokumentace 
a rozpočet stavby (v případě stavebních úprav / stavebních prací v projektu). 

 
 
72) Dle čeho máme stanovit danou částku pro naši univerzitu (včetně alokace na jednotlivé 

fakulty)? Dle čeho je možné zkontrolovat případnou správnost výše částky, kterou si 
stanovíme dle našich interních dat, když v databázi SIMS tato data nejsou v tuto chvíli 
dostupná? 

 
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 23. listopadu 2017 Přehled maximálních alokací pro jednotlivé 
VŠ k vyhlášené výzvě 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ. Přehled obsahuje 
maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) vypočtené pro jednotlivé vysoké školy 
způsobem uvedeným  v bodu 3.2 výzvy. Vypočtené maximální částky vycházejí z údajů o počtu 
studií z centrální databáze Sdružené informace matrik studentů (SIMS) ke dni 31. 10. 2017. ŘO 
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doporučuje vysokým školám využít tento přehled při přípravě žádostí o podporu pro sestavování 
projektových rozpočtů. 
 
 

73) Lze v rámci způsobilých nákladů projektu hradit uzamykatelné šatní skříňky pro studenty do 
společných prostor VŠ? 
 
Ne, pořízení šatních skříněk nemá přímou vazbu na výuku, proto tyto výdaje není možné hradit 
z rozpočtu projektu. 
 
 

74) CBA: Jakým způsobem vyplnit záložku socio-ekonomické dopady a k čemu se vztahuje 
jednotka míry dopadu (Míra změny v %)? 
 
Dopady jsou obvykle naplňovány až v provozní fázi projektů. Zadávají se v průběhu celého 
referenčního období, kdy lze jejich plnění předpokládat. Míra změny je vztažena vždy relativně 
k počtu ovlivněných studentů. Hodnota míra změny zachycuje rozdíl mezi stavem bez projektu 
(obvykle současný stav) a stavem s realizací projektu. V případě dopadu „zlepšení infrastruktury 
pro vzdělávání - vysoké školy“ míra změny 100 % předpokládá výstavbu nové školy (včetně 
kompletního vybavení a pomůcek). V případě modernizace prostor nebo vybavení je třeba 
odhadnout míru zlepšení ve srovnání s variantou bez projektu, vždy záleží na individuálních 
podmínkách jednotlivých projektů, charakteru opatření nebo výuky (například nová 
audiovizuální technika v učebně jazyků může mít větší „dopad“, tj. míru změny než nová 
audiovizuální technika v učebně matematiky, míra dopadu závisí i na aktuálním stavu techniky, 
apod.). Míra dopadu se obvykle v čase snižuje, v závislosti na rostoucím opotřebení nebo snížení 
funkčnosti pořizovaného zařízení. Vždy je vhodné využívat nápovědu u jednotlivých dopadů 
v modulu CBA, pro dopad „zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - vysoké školy“ je uveden 
příklad: V projektu bude realizována oprava a vybavení nové učebny jazyků. Učebnu bude 
využívat 280 studentů, výuka v této učebně představuje cca 7 % z celkové výuky (2 hodiny týdně 
při celkovém počtu hodin 30 týdně). Realizace projektu zlepší podmínky v učebně o min. 50 % 
(zlepšení prostředí, rozšíření a modernizace vybavení). Projektem bude ovlivněno 280 studentů, 
změna stavu 3,5 % (modernizace učebny o 50 % ve srovnání se stávajícím stavem, váha pro žáky 
7 %, protože v učebně tráví pouze 2 hodiny týdně z celkových 30 hodin výuky). 
 
 

75) CBA: Udává se v rámci socio-ekonomických dopadů počet studentů vysoké školy celkově, nebo 
pouze těch, kteří budou podpořeni v rámci projektu? 
 
Počet dotčených studentů musí být vždy vztažen k použité míře dopadu. Tedy přístavba školy je 
zlepšení 100 % pro všechny studenty, kteří budou v nové přístavbě, nebo např. 40 % pro všechny 
studenty školy (v nové budově bude probíhat 40 % z celkové výuky školy). Postup kalkulace 
hodnoty dopadů je nutno vždy řádně zdůvodnit, aby byla možná jeho kontrola a ověření.   
 
 

76) CBA: Modelový příklad vyplnění socio-ekonomických dopadů projektu  
 

Předmět projektu: nové počítačové vybavení ve 3 stávajících učebnách informatiky (náhrada 7 
let starých pracovních stanic), včetně nového nábytku (pracovních stolů, židlí, apod.) a učitelské 
stanice (projektor, server, apod.)   
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Použitý dopad: „zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - vysoké školy“ 
 
Míra změny: 60 % (stávající pracovní stanice ještě alespoň částečně sloužily, prostorové 
uspořádání učebny zůstává zachováno, stav počítačů ale zásadně ovlivňuje možnosti výuky), ve 
čtvrtém roce provozu klesá míra dopadu na 45 %, v pátém na 30 % a v šestém na 15 %. Od 
sedmého roku provozu již počítače budou na hranici své životnosti a míra dopadu bude nulová.  
Počet ovlivněných studentů: VŠ (dotčená fakulta) má v současnosti 1.000 studentů, výuka 
informatiky probíhá pouze v 1. a 2. ročníku (tj. cca 400 studentů), výuka informatiky probíhá 
pouze v modernizovaných učebnách, výuka informatiky tvoří 7,7 % jejich výuky (26 vyučovacích 
hodin týdně, výuka informatiky 2 vyučovací hodiny).  
 
Dopad tak lze zapsat následovně:  
Počet dotčených studentů: 30,8 (400 * 0,077 = 30,8; vstupy: 400 dotčených studentů, výuka 
v učebně informatiky 2 vyučovací hodiny týdně celkem z 26, tj. 7,7 %) 
Míra dopadu: 1. až 3. rok provozu 60 %, 4. rok provozu 45 %, 5. rok provozu 30 %; 6. rok provozu 
15 %, 7. a všechny další roky provozu 0 %   
 
Obr. Možný způsob zadání (1. a 2. rok probíhá realizace, provoz nabíhá na začátku roku 3) Obr. 
Možný způsob zadání (1. a 2. rok probíhá realizace, provoz nabíhá na začátku roku 3)  
  

 
 
 
Obr. Variantní způsob zadání (podíl výuky informatiky, tj. 2 hodiny týdně z celkových 26 je 
zohledněn v míře dopadu, ovlivněni jsou všichni studenti 1. a 2. ročníku)  
  

 
 
                 


