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I. Úvodní ustanovení

Tímto metodickým pokynem kvestora UP se stanovu-
je úroveň nepřímých nákladů pro rok 2013 pro projekty 
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro ino-
vace (dále jen OP VaVpI), a to v souladu s Dodatkem č. 5 
k MPK B3-06/5 a ve vazbě na platná pravidla poskytovate-
lů těchto prostředků.

II. Stanovení úrovně nepřímých nákladů 
pro OP VaVpI pro rok 2013

Základní metodický výpočet objemu nepřímých nákla-
dů pro projekty OP VaVpI pro rok 2013, které jsou nezpů-
sobilými náklady projektů a které budou účtovány formou 
vnitrouniverzitních převodů z míst vzniku nákladů (ob-
služné provozy charakteru centrálních jednotek či centrál-
ních prostředků), se nemění, dochází pouze k aktualizaci 
výpočtu pro rok 2013. Výpočet objemu nepřímých nákladů 
pro rok 2013 vychází ze skutečných nákladů roku 2012 a je 
dán takto:
• Čitatel: 
 Náklady účtů 502 (Spotřeba energie), 511 (Opravy 

a udržování), 512 (Cestovné) a 518 (Ostatní služby) 
za rok 2012 – to vše financováno ze zdrojů 11 a 19 u or-
ganizačních 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 2012.

• (To vše vynásobeno 100 k dosažení procentuálního vy-
jádření hodnoty nepřímých nákladů způsobilých pro 
projekty OP VaVpI).

• Koeficient K1 je vypočten podle údajů roku 2012 z hod-
not celkových nákladů fakult podle zdrojů financování 
15, 30, 31, 32, 33, 34 a 39 v porovnání s celkovými ná-
klady fakult (s vyloučením zdroje financování 90).

Pro rok 2013 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 2012
                                    55 093 938,08 Kč
Koeficient K1 pro přepočet podílu nepřímých nákladů 
vztahujících se k projektům vědy a výzkumu

0,3061   
(zjištěno z údajů součtu nákladů za fakulty ve zdrojích 15, 
30 až 39, tj. 761 557 079,38 Kč v poměru k nákladům fakult 
celkem bez zdroje 90, tj. k částce 2 487 603 394,37 Kč).
Přepočtené náklady nepřímých nákladů mající vazbu 
na VaV činí  
 16 864 254,45 Kč
Náklady ze zdrojů 10 až 39 za fakulty a za všechny součásti 
charakteru CJ a CP
  2 940 794 444,64 Kč

Podíl nepřímých nákladů:
0,57 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Tato hodnota odpovídá způsobu propočtu při poskyt-
nutí tzv. Start-Up grantu ve výši 20 % rozpočtových výdajů 
projektu, kdy nepřímé náklady lze stanovit ve výši 2,85 % 
z hodnoty Start-Up grantu. Pokud však hodnota Start-Up 
grantu nedosáhne maximální výše 20 % z předpokládané 
hodnoty rozpočtu projektu, lze propočet ve výši 2,85 % 
z objemu Start-Up grantu pro stanovení úrovně nepřímých 
nákladů dodržet stejně – v takovém případě je výsledné 
kalkulované procento nepřímých nákladů nižší než 0,57 % 
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.

Dodatek č. 6 
k metodickému pokynu kvestora UP B3-06/5 – 

Pokyny k projektům financovaným ze strukturálních fondů EU – 
Stanovení úrovně nepřímých nákladů 

pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

V Olomouci dne 28. ledna 2014

           Ing. Tomáš Kopřiva, v. r.
                    kvestor UP

Seznam příloh
Příloha č. 1: Propočet nepřímých nákladů na úrovni UP pro projekty OP VaVpI pro rok 2013     
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Příloha 1

Propočet nepřímých nákladů 
na úrovni UP pro projekty OP VaVpI pro rok 2013

         
(výpočet vychází ze skutečných nákladů UP v roce 2012)

         

Propočet procenta nepřímých nákladů pro VaVpI
 Náklady fakult ze všech zdrojů mimo zdroj 90 (Doplňková činnost)    2 487 603 394,37 Kč
 Náklady CP a CJ ze všech zdrojů       458 912 888,36 Kč
  z toho zdroj 90       5 721 838,09 Kč
 Náklady CP a CJ ze všech zdrojů mimo zdroj 90 (Doplňková činnost)  453 191 050,27 Kč
 Náklady ze všech zdrojů mimo 90 (fakulty + CJ + CP)       2 940 794 444,64 Kč
         
Podíl objemu finančních prostředků vynaložených ve zdrojích V+V – 15, 30, 31, 32, 33, 39 
ke všem finančním zdrojům mimo zdroj 90       761 557 079,38 
v součtu za fakulty celkem:       2 487 603 394,37
       30,61 %
         
 Náklady CJ a CP započitatelné pro účely projektů VaVpI – zdroje 11 a 19  55 093 938,08 Kč
 (náklady účtů 502, 511, 512 a 518)
 Náklady CJ a CP přepočteno procentem 30,61       16 864 254,45 Kč
 přepočteno procentem zastoupení financování zdroji 15, 30 až 39
         
Procentuální podíl nepřímých nákladů - poměr přepočtených nákladů CJ a CP k nákladům 
ze všech zdrojů mimo zdroj 90       0,57%
         
         
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 2,85 % z objemu financování 
pro Start-Up programy.         
         
CJ+CP            zdroj 11                                       zdroj 19  celkem 11+19
 502 6 892 423,31    3 849 840,57    10 742 263,88
 511 1 712 170,09    244 231,35    1 956 401,44
 512 742 418,59    1 379 178,67    2 121 597,26
 518 21 241 319,44    19 032 356,06    40 273 675,50    55 093 938,08 Kč
  30 588 331,43    24 505 606,65    55 093 938,08
         
         
V Olomouci, dne 27. 1. 2014         
EO RUP


