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Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku:
rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř,
děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
ředitelka SKM UP,
vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP,
ASC UP,
vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP,
OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP,
OPOP, OK
Právní oddělení UP,
Oddělení interního auditu a kontroly UP,
Oddělení organizace a řízení UP.
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Příkaz kvestora UP č. B3-11/2

Použití příjmů Center VaVpI

I.
Úvodní ustanovení
Na základě podnětu řešitelů projektů OP VaVpI
prioritní osy 2 vydávám tento příkaz k použití prostředků získaných z příjmů z činnosti Center VaVpI,
a to Centra regionu Haná pro biologický a zemědělský výzkum, Biomedregu – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje a Regionálního centra
pokročilých technologií a materiálů.

II.
Použití příjmů Center VaVpI
Výzvy k předkládání výše uvedených projektů
a příručka pro žadatele projektů v rámci OP VaVpI
prioritní osy 2 deﬁnují, že hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu (Centra
VaVpI) účetně odděleny a nedochází k ﬁnancování
hospodářských činností z činností nehospodářských
(včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských
činností pouze k těmto činnostem). Technické annexy
projektů jako součást rozhodnutí o poskytnutí dotace deﬁnují složení a výši provozních příjmů projektů
a je s nimi kalkulováno pro pokrytí provozních výdajů a zajištění udržitelnosti Center VaVpI.

V souladu s výše uvedeným tímto stanovuji, že
veškeré výnosy, které výše uvedená Centra VaVpI
získají při činnosti Center, jsou povinny vložit zpět
na úhradu výdajů Centra VaVpI. Rovněž zisk po zdanění dosažený činností v Centrech VaVpI bude
po schválení výroční zprávy UP Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozdělený součástí UP,
pod kterou je Centrum VaVpI vedeno, na Centra OP
VaVpI.
Tímto příkazem není dotčena povinnost výše
uvedených Center VaVpI podílet se na ﬁnancování nepřímých nákladů fakult, Centrálních jednotek
a Centrálních prostředků stanovených orgány fakult
a UP. Povinnost podílet se na ﬁnancování nepřímých
nákladů fakulty, Centrálních jednotek a Centrálních
prostředků nesmí být v rozporu s příslušnými rozhodnutími o poskytnutí dotace. Zároveň nesmí být
porušeny podmínky zajištění udržitelnosti projektu.

III.
Závěrečná ustanovení
Tento příkaz nabývá platnosti dnem jeho podpisu kvestorem a účinnosti dnem jeho zveřejnění
na oﬁciálních internetových stránkách UP, tj. druhým
dnem od jeho platnosti.

V Olomouci dne 19. 12. 2011

Ing. Tomáš Kopřiva
kvestor UP

