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Dodatek č. 1
k metodickému pokynu kvestora č. B3-14/6-MPK 

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

projektů účelové podpory
  

Obsah: Tímto dodatkem č. 1 k metodickému pokynu kvestora 
 se aktualizují procenta způsobilých nepřímých nákladů 
 k přímým nákladům projektů.

Zpracoval: vedoucí ekonomického odboru RUP

Platnost: dnem 25. 5. 2015
Účinnost: dnem 27. 5. 2015

Rozdělovník: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, 
 ředitel SKM UP,
 vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
  ASC UP, CPSSP, KA UP,
                   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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I. Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem k metodickému pokynu kvestora UP 
č. B3-14/6-MPK – Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých 
nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucio-
nální podpory a v rámci předkládání projektů účelové pod-
pory (metodický pokyn dále jen jako „MPK“; tento doda-
tek dále jen „Dodatek č. 1“) se aktualizuje procentní poměr 
způsobilých nepřímých nákladů k přímým nákladům pro-
jektu na centrální úrovni (čl. II odst. 1 pokynu) a následně 
i na úrovni fakult (čl. II. odst. 2 pokynu).
 

II. Změny MPK 

MPK se mění v následujícím rozsahu, a to dnem účin-
nosti Dodatku č. 1:
  
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. 8,67 %.

 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 stano-
ví fakulta nejpozději do dvaceti dnů ode dne účinnosti 
Dodatku č. 1 na základě výpočtu, který je přílohou č. 2 
tohoto metodického pokynu. 

Nová podoba přílohy č. 1 a č. 2 MPK je přílohou tohoto 
Dodatku č. 1. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
kvestorem a účinnosti dnem jeho zveřejnění na Úřed-
ní desce Univerzity Palackého v Olomouci, tj. druhým 
dnem od nabytí platnosti.

2. Dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se mění metodic-
ký pokyn kvestora č. B3-14/6-MPK v rozsahu v tomto 
dodatku uvedeném.

Dodatek č. 1
k metodickému pokynu kvestora č. B3-14/6-MPK – 

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

a v rámci předkládání projektů účelové podpory

V Olomouci dne 25. května 2015

Ing. Jiří Přidal, v. r. 
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
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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 10 545 443,80

Spotřeba materiálu – DHM od 3 000,- Kč: 501 974 6 092 533,58

Opravy a udržování: 511 100 2 306 453,09

Cestovné: 512100, 512 200 6 542 321,28

Ostatní služby: 518 100–518 983 64 619 531,99

Jiné ostatní náklady: 549 700–549 801, 549 901–549 930 8 224 552,61

Spotřeba materiálu - knihy a časopisy: 501 200 5 672 319,89

Spotřeba energie: 502 100–502 920 8 363 747,75

Odpisy dlouhodobého HM a NM: 551 100 30 278 916,28

Osobní náklady: 521 100–527 300 204 232 849,06

Celkem náklady obslužných pracovišť 346 878 669,33

Celkové náklady UP (stř. 1000-7999, 9000-9999) 4 000 872 497,47

% nepřímých nákladů k celkovým nákladům UP 8,67
 
Podklady vychází ze skutečných nákladů roku 2014 
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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 2014
zdroj dat pro Osobní náklady:  SAP – sestava ZPQ_REKAP_STLP (Varianta VZOR S ODV.)


