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I. Úvodní ustanovení

Tímto  metodickým pokynem kvestora UP se stanovu-
je závazná metodika kalkulace úrovně nepřímých nákla-
dů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální 
podpory a předkládání projektů v rámci účelové podpory, 
a to ve vazbě na platná pravidla poskytovatelů těchto pro-
středků.

II. Způsob stanovení úrovně nepřímých nákladů 

Řešitel projektu financovaného z prostředků institucio-
nální podpory a účelové podpory, tj. projektu, u kterého je 
možno jako uznatelný výdaj uplatňovat nepřímé náklady 
projektu, ověří, zda je v pravidlech daného projektu uvede-
no, že může být použit kalkulační propočet nepřímých ná-
kladů, nebo zda je stanovena limitace nepřímých nákladů 
pevnou paušální sazbou (flat rate).

Tato metodika platí pro projekty, u nichž odpisy hmot-
ného a nehmotného majetku nejsou způsobilým výdajem 
projektu.

V případě, že je poskytovatelem stanovena pro uplat-
nění nepřímých nákladů pevná paušální sazba, uplatní ře-
šitel projektu tuto sazbu. V případě, že je možné uplatnit 
nepřímé náklady na základě kalkulačního propočtu, pou-
žije řešitel projektu při respektování zadávací dokumentace 
poskytovatele  níže uvedený způsob výpočtu nepřímých 
nákladů:

1.  Stanovení úrovně nepřímých nákladů procentuál-
ním podílem nepřímých nákladů obslužných provo-
zů k nákladům přímým na úrovni centrální, (tj. na 
úrovni centrálních jednotek a centrálních prostřed-
ků).

 Procentuální poměr způsobilých nepřímých nákladů 
k přímým nákladům projektu na centrální úrovni se 
stanovuje ve výši max. 9,16 %.

 Propočet procentuální výše nepřímých nákladů na cen-
trální úrovni je uveden v příloze č. 1 tohoto metodické-
ho pokynu.

 
2.  Stanovení úrovně nepřímých nákladů procentuálním 

podílem nepřímých nákladů obslužných provozů 
k nákladům přímým na úrovni fakult.

 Procentuální poměr způsobilých nepřímých nákladů 
k přímým nákladům projektu na úrovni fakult stanoví 
fakulta nejpozději do dvaceti dnů ode dne účinnosti to-
hoto metodického pokynu na základě výpočtu, který je 
přílohou č. 2 tohoto metodického pokynu. 

3.  Součet procentuálních výší nepřímých nákladů dle 
odst. 1. a odst. 2. tohoto článku udává celkovou pro-
centuální hodnotu poměru nepřímých (režijních) 
nákladů projektu k nákladům přímým, které řešitel 
může zahrnout jako náklady oprávněně v rámci pro-
jektu nárokované jako nepřímé náklady. 

 Výše procentuálních poměrů nepřímých nákladů uve-
dené v odst. 1. a odst. 2 tohoto článku jsou stanoveny 
jako maximální.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento metodický pokyn kvestora UP ruší a nahrazuje, 
počínaje dnem účinnosti, metodické pokyny kvestora 
UP č. B3-13/6-MPK a B3-10/3-MPK ve znění dodatku 
č. 1 (B3-11/2-MPK), dodatku č. 2 (B3-12/5-MPK) a do-
datku č. 3 (B3-13/5-MPK).

2. 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.

Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů 
pro účely předkládání projektů 
v rámci institucionální podpory 

a v rámci předkládání projektů účelové podpory

V Olomouci dne 21. 7. 2014

Ing. Jiří Přidal 
kvestor UP

Příloha č. 1:  Stanovení procentuálního podílu nepřímých nákladů obslužných provozů k nákladům přímým na centrální úrovni
Příloha č. 2:  Stanovení procentuálního podílu nepřímých nákladů obslužných provozů k nákladům přímým na úrovni fakult

stehlike
Text napsaný psacím strojem
, v.r. 



3  Metodický pokyn kvestora UP č. B3-14/6

Příloha č. 1 

Stanovení procentuálního podílu 
nepřímých nákladů obslužných provozů 
k nákladům přímým na centrální úrovni

 

Popis položky v Kč
Náklady obslužných pracovišť  (stř. 9000 -9999)
Spotřeba materiálu: 501 100–501 103, 501 105 9 648 447,98
Spotřeba materiálu – DHM od 3 000,- Kč: 501 974 6 056 077,69
Opravy a udržování: 511 100 1 477 419,76
Cestovné: 512100, 512 200 4 937 469,76
Ostatní služby: 518 100–518 983 48 575 469,22
Jiné ostatní náklady: 549 700–549 801, 549 901–549 930 6 985 551,88

Spotřeba materiálu – knihy a časopisy: 501 200 5 246 849,09
Spotřeba energie: 502 100–502 920 9 414 034,88
Odpisy dlouhodobého HM a NM: 551 100 31 282 470,33
Osobní náklady: 521 100–527 300 197 195 500,78

Celkem náklady obslužných pracovišť 320 819 291,37

Celkové náklady UP (stř. 1000–7999, 9000–9999) 3 501 829 982,96

% nepřímých nákladů k celkovým nákladům UP 9,16

Podklady vychází ze skutečných nákladů roku 2013
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Příloha č. 2 

Stanovení procentuálního podílu 
nepřímých nákladů obslužných provozů 

k nákladům přímým na úrovni fakult
 

Popis položky v Kč
Náklady obslužných pracovišť  fakulty
Spotřeba materiálu: 501 100–501 103, 501 105
Spotřeba materiálu – DHM od 3 000,- Kč: 501 974
Opravy a udržování: 511 100
Cestovné: 512100, 512 200
Ostatní služby: 518 100–518 983
Jiné ostatní náklady: 549 700–549 801, 549 901–549 930

Náklady všech pracovišť fakulty
Spotřeba materiálu – knihy a časopisy: 501 200
Spotřeba energie: 502 100–502 920
Odpisy dlouhodobého HM a NM: 551 100
Osobní náklady: 521 100–527 300 (kategorie 22, 23, 25)

Celkem náklady obslužných a všech pracovišť fakulty

Celkové náklady fakulty

% nepřímých nákladů (náklady obslužných pracovišť + 
náklady všech pracovišť k celkovým nákladům fakulty)

Podklady vychází ze skutečných nákladů roku 2013




