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Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci
informačního systému SAP Varias Education
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I. Úvodní ustanovení
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Pro potřeby odděleného sledování nákladů a výnosů UP v rámci přijatých příspěvků, dotací a vytvořených vlastních zdrojů, vydávám metodický pokyn,
kterým se stanoví seznam a obsah jednotlivých zdrojů pro sledování a vykazování výnosů a nákladů.
Příspěvek se poskytuje na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost.
Dotace se poskytuje na rozvoj vysoké školy
a na ubytování a stravování studentů.
Označení zdroje je numerické a reprezentuje konkrétní zdroj na určitou aktivitu od poskytovatele.
Uvedení konkrétního zdroje na účetních a daňových
dokladech je povinné. Rozhodnout o změně číselníku zdrojů je oprávněn pouze kvestor UP.
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II. Seznam zdrojů
Číselné Název zdroje
označení
zdroje
10
Vzdělávání –
dotace

11

12
13

14

Vzdělávání –
příspěvek

Vzdělávání –
projekty EU
Vzdělávání–
ostatní SR
Vzdělávání –
ostatní projekty
EU

Popis zdroje

59
Analytické
účty zdrojů

Pouze MŠMT 691 102,
691 103,
691 104,
691 105,
691 106,
710 691
Pouze MŠMT 692 100,
692 101,
692 102,
692 103,
692 106,
692 107,
692 108,
710 692
MŠMT
691410,
710 691
Ostatní SR
691 200,
bez MŠMT
691 209,
710 691
Mimo MŠMT 691410,
710 691

80
90

Projekty VaVpI
– Fondy EU
(MŠMT)
Vzdělávání

MŠMT

691 410,
710 691

Ostatní

691 300,
710 691
691 110,
710 691

Institucionální
MŠMT
podpora
na dlouhodobý
koncepční rozvoj
Věda a výzkum
Speciﬁcký
výzkum
Věda a výzkum
Granty
a projekty
MŠMT
Věda a výzkum
Ostatní SR
bez MŠMT
Věda a výzkum
Smluvní
výzkum
Věda a výzkum
Ostatní
Ubytování
a stravování
Ubytování
a stravování
FRIM
Doplňková
činnost

MŠMT

691 110,
710 691
691 110,
710 691
691 210,
710 691

691 310,
710 691
691 120,
710 691

Ostatní

Dle smluv,
ostatní

III. Obsahové vymezení
jednotlivých zdrojů
Zdroj 10 – Vzdělávání – dotace MŠMT
1) Ve zdroji 10 – dotace MŠMT – jsou sledovány rozpočtové granty z kapitoly MŠMT, které nemají
charakter výzkumu a vývoje a budou poskytovány na tyto ukazatele:
– ukazatel D – plnění programů AKTION,
CEEPUS a SOCRATES,
– ukazatel F – vzdělávací projekty, programy
a záměry – na základě žádosti školy a rozhodnutí MŠMT,
– ukazatel G – vzdělávací rozvojové projekty
FRVŠ,
– ukazatel M – mimořádné aktivity – na základě
žádosti školy a rozhodnutí MŠMT,
– ukazatel I – rozvojové programy.
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2) Projekty dle ukazatele D, které jsou účtovány
ve zdroji 10, jsou povinně rozlišovány pomocí
prvků strukturovaného plánu projektu (dále jen
„SPP“). Dotace je účtována na analytický účet
691 102.
3) Projekty ukazatele G tj. rozpočtové dotace z Fondu rozvoje vysokých škol a jejich čerpání včetně
čerpání mzdových prostředků jsou rovněž účtovány do zdroje 10. Nejde o prostředky na výzkum
a vývoj. Dotace je účtována na analytický účet
691 104.
4) Ze zdroje 10 není možné hradit:
a) náklady na reprezentaci,
b) dodatečné odvody za minulá období na FÚ,
c) manka a škody,
d) pokuty a penále.
5) Dotace MŠMT, která je účtována ve zdroji 10, je
předmětem ﬁnančního vypořádání se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem.
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5) V případě potřeby je možno sledovat některé aktivity v rámci tohoto zdroje pomocí SPP.
6) Ze zdroje 11 není možné hradit:
a) náklady na reprezentaci,
b) dodatečné odvody za minulá období na FÚ,
c) manka a škody,
d) pokuty a penále.
Zdroj 12 – Vzdělávání – projekty EU z MŠMT
1) Ve zdroji 12 jsou sledovány projekty a dotace,
které jsou ﬁnancovány z prostředků EU prostřednictvím MŠMT. Projekty jsou realizovány ze státního rozpočtu ČR v rámci operačních programů
(Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost aj.) Projekty jsou spoluﬁnancovány ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
2) Projekty, které jsou účtované ve zdroji 12, jsou povinně rozlišovány pomocí SPP.
Zdroj 13 – Vzdělávání – ostatní rozpočet

Zdroj 11 – Vzdělávání – příspěvek MŠMT
1) Zdroj 11 – příspěvek na vzdělávání obsahuje příspěvek z MŠMT, který bude poskytován dle následujících ukazatelů:
– ukazatel A – limity počtu studií,
– ukazatel K – kvalita a výkon,
– ukazatel C – stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů,
– ukazatel D – mezinárodní spolupráce a zahraniční rozvojová pomoc (studující neﬁnancovaní z ukazatele A a příspěvek na Letní školu
slovanských studií),
– ukazatel F – vzdělávací projekty, programy
a záměry – na základě žádosti školy a rozhodnutí MŠMT (U3V, handicapovaní studenti),
– ukazatel M – mimořádné aktivity – na základě
žádosti školy a rozhodnutí MŠMT,
– ukazatel S – sociální stipendia dle § 91 odst. 3
zákona o VVŠ,
– ukazatel U – ubytovací stipendia.
2) Příspěvek, který je účtován do zdroje 11, není
předmětem ﬁnančního vypořádání se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem. Zůstatek příspěvku k 31. 12. se dle
zákona č. 111/1998 Sb. převádí do Fondu provozních prostředků. Případná ztráta ve zdroji 11 bude
pokryta použitím Fondu provozních prostředků.
3) Ve zdroji 11 – příspěvek na vzdělávání MŠMT
jsou sledovány všechny základní náklady a výnosy související s výukou a provozem školy.
4) Ze zdroje 11 je možné hradit spoluúčast i režijní
náklady u grantů, které výslovně nepožadují spoluﬁnancování z neveřejných zdrojů.

1) Ve zdroji 13 jsou sledovány granty, projekty a dotace, které jsou ﬁnancovány z prostředků státního rozpočtu mimo MŠMT, z prostředků regionů
a obcí, které nemají charakter výzkumu a vývoje
(např. Národní program podpory zdraví, dotace
Ministerstva kultury, obcí, VÚSC – Olomouckého
kraje, Statutárního města Olomouce aj.).
2) Je nutné, aby pro jednotlivé akce byly zavedeny
SPP dle poskytovatele.
3) Dotace jsou vedeny na účtech č. 691 200, 691 209.
Zdroj 14 – Vzdělávání – ostatní projekty EU
1) Ve zdroji 14 jsou sledovány všechny ostatní projekty a dotace, které jsou ﬁnancovány z prostředků EU mimo MŠMT. Projekty jsou realizovány
prostřednictvím VÚSC, MPSV aj. v rámci operačních programů ﬁnancovaných ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
aj.)
2) Projekty, které jsou účtované ve zdroji 14, jsou povinně rozlišovány pomocí SPP.
Zdroj 15 – Projekty VaVpI – Fondy EU (MŠMT)
1) Ve zdroji 15 je sledováno poskytnutí a čerpání dotací poskytnutých v rámci projektů Operačního
programu Věda a výzkum pro inovace (dále jen
„OP VaVpI“), které jsou ﬁnancovány z prostředků
EU prostřednictvím MŠMT.
2) Projekty jsou povinně rozlišovány pomocí SPP.
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Zdroj 19 – Vzdělávání ostatní (vlastní zdroje)
1) Ve zdroji 19 jsou sledovány všechny granty, jejichž zdrojem není státní rozpočet České republiky (dále jen „ČR“), tj. především granty v rámci
spoluřešitelství UP (účet 649 900), včetně grantů
zahraničních (PHARE, SOCRATES, TEMPUS,
COMENIUS aj.), které jsou účtovány na účet
691 300. Granty jsou rozlišovány pomocí SPP.
2) Ve zdroji 19 jsou rovněž sledovány všechny akce,
které jsou v rámci hlavní činnosti hrazeny z ostatních zdrojů (např. konference, krátkodobé kurzy
a rekvaliﬁkace hrazené externími subjekty, Univerzita třetího věku, AFO hrazené z externích
zdrojů, nájmy aj.).
3) V případě potřeby je možno sledovat některé aktivity v rámci tohoto zdroje pomocí SPP.
4) Do zdroje 19 se účtují zejména tyto výnosy:
a) z nájmů,
b) z reklamy,
c) z poplatků spojených se studiem včetně poplatků za přijímací řízení, poplatků za studium studijního programu v cizím jazyce
(samoplátci), poplatků za celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních oborech,
které jsou vykazovány v rámci tohoto zdroje
na syntetickém účtu 602, a ostatních plateb, tj.
např. za promoce, za vydávání dokladů, kopírování, poplatky za ISIC karty aj. dle platného
Rozhodnutí rektora UP,
d) ostatní úhrady od fyzických a právnických
osob (např. za prodej majetku),
e) bankovní úroky,
f) dotace z vlastních fondů, pokud je účtována
do výnosů.
5) Do nákladů zdroje 19 se účtují rovněž:
a) manka a škody (pokud nevznikly ze zdroje
90),
b) pokuty a penále (pokud nevznikly ze zdroje
90),
c) dodatečné odvody za minulá období na FÚ,
d) náklady na reprezentaci a dary,
e) doplnění vlastních zdrojů u grantů v případech, kdy je výslovně požadováno spoluﬁnancování z neveřejných zdrojů (spoluúčast),
f) režie,
g) poplatky za vedení účtů.
Zdroj 30 – Institucionální podpora na dlouhodobý
koncepční rozvoj
1) Ve zdroji 30 je sledována dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace na základě zhodnocení
jí dosažených výsledků. Z podpory poskytnuté
na rozvoj výzkumné organizace lze hradit způsobilé náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v souladu s rozhodnutím MŠMT
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o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj.
2) Dotace je účtována na účtu 691 110.
Zdroj 31 – Věda a výzkum (speciﬁcký výzkum)
1) Ve zdroji 31 je sledována dotace na účelovou podporu na speciﬁcký vysokoškolský výzkum podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Speciﬁcký
vysokoškolský výzkum je prováděný studenty při
uskutečňování akreditovaných studijních programů a je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.
Poskytnutou podporu lze využít výhradně na speciﬁcký vysokoškolský výzkum podle Pravidel pro
poskytování účelové podpory na speciﬁcký vysokoškolský výzkum schválených usnesením vlády
Č ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.
2) Dotace je účtována na účtu 691 110.
Zdroj 32 – Věda a výzkum
(granty a projekty MŠMT)
1) Ve zdroji 32 jsou sledovány všechny granty z kapitoly MŠMT, které mají charakter výzkumu a vývoje (např. COST, INGO, Kontakt, Prezentace,
resortní výzkum školství apod.).
2) Granty jsou rozlišovány číslem SPP. Dotace jsou
účtovány na účtu 691 110.
3) Ve zdroji 32 jsou dále sledovány podle SPP rozpočtové dotace na výzkumná centra a výzkumné záměry včetně čerpání. Dotace jsou účtovány
na účtu 691 110.
Zdroj 33 – Věda a výzkum
(ostatní SR – mimo MŠMT)
1) Ve zdroji 33 jsou sledovány granty z prostředků
státního rozpočtu mimo kapitolu školství (např.
GAČR, IGA, AV, MPO, MZV, TA ČR, ostatní resorty, VÚSC, města, apod.), které mají charakter
výzkumu a vývoje.
2) Jednotlivé projekty jsou rozlišeny číslem SPP. Dotace jsou účtovány na účtu 691 210.
Zdroj 38 – Věda a výzkum – výzkumné služby
a smluvní výzkum Center VaVpI
1) Ve zdroji 38 jsou účtovány výnosy center VaVpI
za poskytované výzkumné služby a smluvní výzkum center. Výnosy jsou využity k úhradě nákladů spojených s výše uvedenými službami,
k doﬁnancování výzkumných projektů center
VaVpI a ostatních nákladů souvisejících s činností
center VaVpI.
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Zdroj 39 – Věda a výzkum (ostatní)

c)
d)
e)
f)
g)

1) Ve zdroji 39 jsou sledovány všechny granty, jejichž zdrojem není státní rozpočet ČR (zejména
granty, které jsou řešeny v rámci spoluřešitelství
– účet 649 900). Ve zdroji 39 jsou rovněž vedeny
zahraniční granty (např. PHARE, SOCRATES,
TEMPUS, COMENIUS aj.), zahraniční dotace jsou
účtovány na účtu 691 310.
2) Jednotlivé projekty jsou rozlišeny číslem SPP.
3) Zde jsou rovněž sledovány rozpočtové dotace
a náklady na vnitřní granty UP, případně vnitřní
granty fakult charakteru vědy a výzkumu.
4) Příslušná převedená část dotace je účtována
na účtu 691 110.
Zdroj 50 – Ubytování a stravování
1) Ve zdroji 50 jsou sledovány všechny náklady a výnosy, které jsou kryty dotací na stravování studentů poskytnutou MŠMT.
2) Ze zdroje 50 není možné hradit:
a) náklady na reprezentaci,
b) dodatečné odvody za minulá období na FÚ,
c) manka a škody,
d) pokuty a penále.
Zdroj 59 – Ubytování a stravování ostatní
1) Do zdroje 59 se účtují výnosy:
a) z poskytování ubytovacích služeb členům akademické obce, ostatním zaměstnancům UP
ve vazbě na pracovní smlouvu nebo obdobný
pracovně právní vztah a účastníkům kongresů, konferencí, sportovních a studijních akcí
a studijních pobytů pořádaných UP,
b) z poskytování stravovacích služeb členům
akademické obce (kromě studentů – zdroj 50),
ostatním zaměstnancům UP ve vazbě na pracovní smlouvu nebo obdobný pracovně právní
vztah, důchodcům – bývalým zaměstnancům
UP a účastníkům kongresů, konferencí, sportovních a studijních akcí a studijních pobytů
pořádaných UP,
c) z nájmů,
d) z reklam,
e) penále související s ubytovacími službami,
f) bankovní úroky.
2) Do zdroje 59 se účtují tyto náklady:
a) spotřeba materiálu,
b) spotřeba energie,

opravy a udržování,
ostatní služby a ostatní náklady,
mzdové náklady,
odpisy,
manka a škody (pokud nevznikly ze zdroje
90),
h) pokuty a penále (pokud nevznikly ze zdroje
90),
i) dodatečné odvody za minulá období na FÚ,
j) poplatky za vedení účtů.
Zdroj 90 – Doplňková činnost
1) Činnost, která je prováděná za účelem dosažení
zisku, se účtuje do zdroje 90.
2) Doplňková činnost nesmí zahrnovat jakékoliv příspěvky a dotace, tj. ani dotace a příspěvky z fondů UP.
3) Do zdroje 90 jsou rovněž účtovány manka, škody,
pokuty a penále, které vznikly v této činnosti.
4) Každá akce v doplňkové činnosti musí být evidována na samostatném SPP.

IV. Účtování příspěvků a dotací
1) Dotace jsou převáděny z Ekonomického odboru Rektorátu UP (dále jen „EO RUP“) pomocí
účtu 691 s příslušnou analytikou na součásti UP.
Na součástech se dotace rozúčtuje pomocí účtu
710 691 na jednotlivá Proﬁt centra.
2) Příspěvek je převáděn z EO RUP pomocí účtu 692
s příslušnou analytikou na součásti UP. Na součástech se příspěvek rozúčtuje pomocí účtu
710 692 na jednotlivá Proﬁt centra.

V. Závěrečné ustanovení
1) Tímto metodickým pokynem se ruší Metodický
pokyn kvestora č. B3-06/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varia Education na UP včetně Dodatku
č. 1 B3-06/11-MPK.
2) Tento metodický pokyn kvestora nabývá platnosti dnem jeho podpisu kvestorem UP a účinnosti dnem zveřejnění na oﬁciálních internetových
stránkách UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti, je platný pro všechny součásti UP a postupuje
se podle něj od účetního období r. 2012.

V Olomouci dne 9. února 2012

Ing. Tomáš Kopřiva
kvestor UP

