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Tímto Dodatkem č. 5 k metodickému pokynu kvestora UP
č. B3-06/5 – Pokyny projektům ﬁnancovaným
ze strukturálních fondů EU – se stanovuje úroveň nepřímých
nákladů pro projekty Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) pro rok 2012.
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dnem 18.ledna 2013

Rozdělovník:

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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Dodatek č. 5
k metodickému pokynu kvestora UP B3-06/5 – Pokyny k projektům
ﬁnancovaným ze strukturálních fondů EU – Stanovení úrovně nepřímých
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II.

Stanovení úrovně nepřímých nákladů pro OP
VaVpI pro rok 2012

Základní metodický výpočet objemu nepřímých
nákladů pro projekty OP VaVpI pro rok 2012, které
jsou nezpůsobilými náklady projektů a které budou
účtovány formou vnitrouniverzitních převodů z míst
vzniku nákladu (obslužné provozy charakteru centrálních jednotek či centrálních prostředků), se nemění, dochází pouze k aktualizaci výpočtu pro rok 2012.
Výpočet objemu nepřímých nákladů pro rok 2012 vychází ze skutečných nákladů roku 2011 a je dán takto:
• Čitatel:
Náklady účtů 502 (Spotřeba energie), 511 (Opravy
a udržování), 512 (Cestovné) a 518 (Ostatní služby) za rok 2011 – to vše ﬁnancováno ze zdrojů 11
a 19 u organizačních součástí charakteru centrálních jednotek a centrálních prostředků přepočteno koeﬁcientem K1.
• Jmenovatel:
Náklady všech účtů za zdroje 10 až 39 za fakulty
a všechny organizační součásti charakteru centrálních jednotek a centrálních prostředků za rok
2011.
• (To vše vynásobeno 100 k dosažení procentuálního vyjádření hodnoty nepřímých nákladů způsobilých pro projekty OP VaVpI).
• Koeﬁcient K1 je vypočten podle údajů roku 2011
z hodnot celkových nákladů fakult podle zdrojů ﬁnancování 15, 30, 31, 32, 33 a 39 v porovnání
s celkovými náklady fakult (s vyloučením zdroje
ﬁnancování 90).
Pro rok 2012 je výpočet úrovně nepřímých nákladů pro projekty OP VaVpI tento:

Náklady účtů 502, 511, 512 a 518 u organizačních součástí charakteru CJ a CP ze zdrojů 11 a 19 za rok 2011
55 205 106,74 Kč
Koeﬁcient K1 pro přepočet podílu nepřímých nákladů vztahujících se k projektům vědy a výzkumu
0,2841
(zjištěno z údajů součtu nákladů za fakulty ve zdrojích 15, 30 až 39, tj. 609 334 145,77 Kč v poměru
k nákladům fakult celkem bez zdroje 90, tj. k částce
2 145 066 187,82 Kč).
Přepočtené náklady nepřímých nákladů mající vazbu
na VaV činí
15 683 770,82 Kč
Náklady ze zdrojů 10 až 39 za fakulty a za všechny
součásti charakteru CJ a CP
2 559 563 210,89Kč
Podíl nepřímých nákladů:
0,61 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Tato hodnota odpovídá způsobu propočtu při
poskytnutí tzv. Start-Up grantu ve výši 20 % rozpočtových výdajů projektu, kdy nepřímé náklady
lze stanovit ve výši 3,05 % z hodnoty Start-Up grantu. Pokud však hodnota Start-Up grantu nedosáhne
maximální výše 20 % z předpokládané hodnoty rozpočtu projektu, lze propočet ve výši 3,05 % z objemu
Start-Up grantu pro stanovení úrovně nepřímých nákladů dodržet stejně – v takovém případě je výsledné
kalkulované procento nepřímých nákladů nižší než
0,61 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

III. Závěrečné ustanovení
Tento metodický pokyn kvestora UP nabývá platnosti dnem jeho podpisu kvestorem UP a účinnosti
dnem jeho zveřejnění na úřední desce UP, tj. druhým
dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 16. ledna 2013
Ing. Tomáš Kopřiva, v. r.
kvestor UP
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Propočet nepřímých nákladů na úrovni UP
pro projekty OP VaVpI pro rok 2012
(výpočet vychází ze skutečných nákladů UP v roce 2011)
Propočet procenta nepřímých nákladů pro VaVpI
Náklady fakult ze všech zdrojů mimo zdroj 90 (Doplňková činnost)
Náklady CP a CJ ze všech zdrojů
z toho zdroj 90
Náklady CP a CJ ze všech zdrojů mimo zdroj 90 (Doplňková činnost)
Náklady ze všech zdrojů mimo 90 (fakulty + CJ + CP)

2 145 066 187,82 Kč
421 129 435,61 Kč
6 632 412,54 Kč
414 497 023,07 Kč
2 559 563 210,89 Kč

Podíl objemu ﬁnančních prostředků vynaložených ve zdrojích V+V – 15, 30, 31, 32, 33, 39
ke všem ﬁnančním zdrojům mimo zdroj 90
v součtu za fakulty celkem:

609 334 145,77
2 145 066 187,82
28,41%

Náklady CJ a CP započitatelné pro účely projektů VaVpI – zdroje 11 a 19
55 205 106,74 Kč
(náklady účtů 502, 511, 512 a 518)
Náklady CJ a CP přepočteno procentem 28,41
15 683 770,82 Kč
přepočteno procentem zastoupení ﬁnancování zdroji 30 až 39

Procentuální podíl nepřímých nákladů - poměr přepočtených nákladů CJ a CP k nákladům
ze všech zdrojů mimo zdroj 90

Tento poměr zjištěných nepřímých nákladů je současně vyjádřitelný i tak, že u projektů,
u nichž je poskytnuto ﬁnancování v rámci Start-Up Programu (tj. do výše 20 % celkových nákladů
projektu) činí 3,05 % z objemu ﬁnancování pro Start-Up programy.

CJ + CP

zdroj 11
502
511
512
518

5 146 074,65
1 334 998,71
635 805,58
23 197 867,71
30 314 746,65

V Olomouci, dne 29. 12. 2012
EO RUP

zdroj 19
4 149 425,84
1 923 697,42
1 128 013,07
17 689 223,76
24 890 360,09

celkem 11 + 19
9 295 500,49
3 258 696,13
1 763 818,65
40 887 091,47
55 205 106,74

55 205 106,74 Kč

0,61%

