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Tímto dodatkem se stanovuje úroveň uplatňovaných režijních 
nákladů v kapitole rozpočtu č. 4 projektů v rámci 
Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Místní kancelář (bod 4.3 čL II pokynu) pro rok 2013. 

kvestor UP 

dnem 20. března 2013 
dnem 22. března 2013 

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, CPSSP 
vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, 

OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, 
OPOP,OK 

Právní oddělení UP, 
Oddělení interního auditu UP, 
Oddělení kontroly UP, 
Oddělení organizace a řízení UP. 
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DODATEKČ.4 
k metodickému pokynu kvestorky UP č. B3-09/6-MPK Pokyn ke stanovení 
úrovně "režijních# nákladů pro účely předkládání projektů Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

I. Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanovením bodu 4.3 čl. II MPK 
č. 83-09/6-MPK - kalkulace režijních nákladů pro 
započtení do projektu bude pro každý rok trvání 
projektu přepočtena podle skutečných nákladů před
chozího roku a upravena dodatkem k tomuto poky
nu, 

vydávám 

tento dodatek č. 3, kterým se upravuje příloha č. 1 
Výše uplatňovaných režijních nákladů podle čl. II 
bodu 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, úklid, ostra
ha pro rok 2013. 

V Olomouci dne 20. března 2013 

II. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho pod
pisu kvestorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí plat
nosti. 

Ing. Tomáš Kopřiva, v. r. 
kvestorUP 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výše uplatňovaných režijních nákladů dle čl. ll bodu 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, úklid, ostraha pro 
rok 2013. 
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Příloha č. l 

Výše uplatňovaných režijních nákladů 
dle čl. II bodu 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, 

úklid, ostraha pro rok 2013 

• Spotřeba energií • Náklady na ostrahu 

Spotřeba energie - (AU 502 100 až 502 920)-celko
vé náklady na vytápění, provoz běžných spotřebi
čů, ohřev vody atd. za fakulty, centrální jednotky 
a centrální prostředky (zdroje financování 10-39) 
za rok 2012 činily 60 633 343,80 Kč. Tyto náklady 
byly poděleny průměrným evidenčním počtem 
zaměstnanců v roce 2012 celkem (2 652,76 osob) 
a fondem pracovní doby v roce 2012 v hodinách 
(2 016 hodin). 

Spotřeba energií v Kč na jednu člověkahodinu: 
11,34 Kč/lČHod. 

• Náklady na úklid 

Úklid je zajišťovaný externími dodavateli (AU 
518 610) i zaměstnanci. Za rok 2012 činily nákla
dy na úklid celkem za fakulty, centrální jednotky 
a centrální prostředky (zdroje financování 10-39) 
částku 22 977 732,30 Kč (12 257 034,30 Kč exter
ní zajištění úklidu, 10 720 698 Kč zajištění úklidu 
zaměstnanci). Celková částka byla podělena prů
měrným evidenčním počtem zaměstnanců v roce 
2012 (2 652,76 osob) a fondem pracovní doby 
v roce 2012 v hodinách (2 016 hodin). 

Náklady na úklid v Kč na jednu člověkahodinu: 
4,29 Kč/lČHod. 

Ostraha je zajišťována externími dodavateli (AU 
518 710) i zaměstnanci. Za rok 2012 činily náklady 
na ostrahu celkem za fakulty, centrální jednotky 
a centrální prostředky (zdroje financování 10-39) 
částku 10 994 249,15 Kč (1 737 911,15 Kč exter
ní zajištění úklidu, 9 256 338 Kč zajištění ostrahy 
zaměstnanci). Celková částka byla podělena prů
měrným evidenčním počtem zaměstnanců v roce 
2012 (2 652,76 osob) a fondem pracovní doby 
v roce 2012 v hodinách (2 016 hodin). 

Náklady na ostrahu v Kč na jednu člověkahodi
nu: 2,06 Kč/lČHod. 

Režijní náklady dle bodu 4.3 Spotřeba vody, pa
liv a energie, úklid, ostraha kapitoly č. 4 rozpočtu 
Místní kancelář jsou stanoveny p ro rok 2013 ve výši 
17,69 Kč!lČHod. 

Vycházejí z výše vyjmenovaných nákladových po
ložek v roce 2012 na jednoho zaměstnance za jednu 
odpracovanou člověkahodinu. 




