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Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku:
rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř,
děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
ředitelka SKM UP,
vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP,
ASC UP,
vedoucí zaměstnanci EO RUP a PMO RUP, ORV UP, PTO UP,
Archivu UP,
Právní oddělení UP,
Oddělení interního auditu a kontroly UP,
Oddělení organizace a řízení UP.
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Pokyn ke stanovení úrovně
režijních nákladů pro účely předkládání projektů v rámci
Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

I. Úvodní ustanovení
Účelem pokynu je stanovení úrovně režijních
nákladů pro účely předkládání projektů v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).
Při stanovení úrovně režijních nákladů vycházela Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“)
z „Příručky pro žadatele o ﬁnanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, verze: 3, datum platnosti: od 30. 6. 2008 UP,
z Metodického dopisu č. 5 „Režijní náklady OP VK“
vydaného MŠMT dne 14. dubna 2009 a z „Doporučení pro stanovení metodiky výpočtu režijních nákladů“ vydaného MŠMT v měsíci září 2009.

II. Stanovení výpočtu režijních nákladů
pro projekty Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost (řízeného MŠMT)
Režijní náklady jsou součástí kapitoly rozpočtu
č. 4 – Místní kancelář.
Podíl výdajů kapitoly č. 4 – Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích projektu smí činit nejvýše 8 % celkových způsobilých nákladů projektu.
Kapitola č. 4 – Místní kancelář zahrnuje následující položky:
4.1 Spotřební zboží a provozní materiál
Výdaje v této kapitole jsou vykazovány na základě skutečné přímo prokázané spotřeby související
výhradně s realizací projektu.
4.2 Telefon, poštovné, fax (internetové připojení)
Výdaje v této kapitole jsou způsobilé, pokud mají
konkrétní položky výdajů přímou vazbu na projekt.
Existují dvě možnosti vykazování těchto výdajů:
A) Výdaje jsou vykazovány na základě skutečné přímo prokázané spotřeby (např. poštovné, telefonní
linka zřízená přímo pro projekt, samostatné mobilní telefonní číslo pro daný projekt). Dobíjecí te-

lefonní kupony nelze uznat jako způsobilý výdaj,
neboť nelze prokázat vazbu na konkrétní položky
hovorného pro projekt.
B) Výdaje jsou vykazovány podle zvolené metodiky – podílu způsobilých výdajů na celkových nákladech. Např. u internetového připojení (jde-li
o úhradu paušálního poplatku za službu v rámci
organizace), stejně jako např. u telefonní linky používané nejen pro projekt, musí příjemce v okamžiku zahájení realizace projektu určit způsob
stanovení podílu způsobilých výdajů na celkových nákladech účtovaných za připojení. Tento
způsob zůstane nezměněn po celou dobu trvání
projektu a příjemce jej musí doložit při kontrole
způsobilosti nákladů poskytovateli. Je tedy třeba
vytvořit metodiku pro konkrétní projekt platnou
po celou dobu realizace projektu, tzn. různé projekty OP VK budou uplatňovat různou metodiku
výpočtu.
4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, úklid, ostraha
Tato kapitola zahrnuje náklady na elektrickou
energii, vodné, stočné, plyn, zajištění úklidu a ostrahy. Tyto výdaje (dále jen režijní náklady) jsou způsobilé jen do výše vztahující se k projektu.
Metodika stanovení podílu režijních nákladů, které lze zahrnout do způsobilých výdajů projektu je následující:
Spotřeba energie (SÚ 502 100 až 502 920)+ náklady
na úklid (SÚ 518 610 + zajištění úklidu zaměstnanci,
tzn. mzdové náklady uklízeček) + náklady na ostrahu (SÚ 518 710 + zajištění ostrahy zaměstnanci, tzn.
mzdové náklady ostrahy) za fakulty, centrální jednotky a centrální prostředky za zdaňovací období.
Tyto náklady budou poděleny průměrným evidenčním počtem zaměstnanců za zdaňovací období
a fondem pracovní doby v hodinách za zdaňovací
období.
Výsledkem výpočtu je přepočet celkových režijních nákladů UP na 1 člověkahodinu. Přepočtené
režijní náklady na člověkahodinu budou násobeny
příslušným počtem osob podílejících se na realizaci
projektu.
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Metodika výpočtu režijních nákladů v této kapitole musí být schválena MŠMT a po schválení uplatněna ve všech projektech OPVK. Zároveň musí být
zachována po celou dobu realizace projektů OPVK
včetně závěrečného vyúčtování.
Kalkulace režijních nákladů pro započtení do projektu bude pro každý rok trvání projektu přepočtena
podle skutečných nákladů předchozího roku a upravena dodatkem k tomuto pokynu. Kalkulace režijních nákladů pro rok 2009 je přílohou tohoto pokynu.
4.4 Nájemné
Do způsobilých nákladů lze zahrnout skutečně
zaplacené nájemné. V případě využití pronajatých
prostor i pro jiné účely zahrne příjemce do způsobilých výdajů pouze alikvotní část nájemného odpovídající např. ploše nebo době využívání prostor
pro účely projektu. Příjemce je povinen stanovit metodiku výpočtu této alikvotní části nájemného, které
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souvisí s realizací projektu. Je tedy třeba vytvořit metodiku pro konkrétní projekt platnou po celou dobu
realizace projektu, tzn. různé projekty OP VK budou
uplatňovat různou metodiku výpočtu.

III. Závěrečná ustanovení
1) Stanovení úrovně režijních nákladů na základě
tohoto metodického pokynu kvestorky je platné
po celou dobu realizace projektů OP VK.
2) Tento metodický pokyn kvestorky UP nabývá
platnosti dnem jeho podpisu kvestorkou UP
a účinnosti dnem jeho zveřejnění na oﬁciálních
internetových stránkách UP, tj. druhým dnem
od nabytí platnosti.
3) Tímto metodickým pokynem kvestorky UP se ruší
metodický pokyn kvestorky UP č. B3-09/4 – Pokyn ke stanovení úrovně režijních nákladů pro účely
předkládání projektů v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V Olomouci dne 13. listopadu 2009
Ing. Henrieta Crkoňová, v. r.
kvestorka UP

Příloha č. 1 :
Výše uplatňovaných režijních nákladů podle čl. II bodu 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, úklid, ostraha pro rok 2009:
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Příloha č. 1

Výše uplatňovaných režijních nákladů
podle čl. II bodu 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, úklid,
ostraha pro rok 2009:
– Spotřeba energií
Spotřeba energie – (AU 502 100 až 502 920) – celkové náklady na vytápění, provoz běžných spotřebičů, ohřev vody atd. za fakulty, centrální jednotky
a centrální prostředky (zdroje ﬁnancování 10-39)
za rok 2008 činily 39 885 382,86 Kč. Tyto náklady
byly poděleny průměrným evidenčním počtem
zaměstnanců v roce 2008 celkem (2351,23 osob)
a fondem pracovní doby v roce 2008 v hodinách
(2024 hodin).
Spotřeba energií v Kč na jednu člověkahodinu:
8,38 Kč/1ČHod.

– Náklady na ostrahu
Ostraha je zajišťována externími dodavateli (AU
518 710) i zaměstnanci. Za rok 2008 činily náklady
na ostrahu celkem za fakulty, centrální jednotky
a centrální prostředky (zdroje ﬁnancování 10-39)
částku 13 096 321,21 Kč.
(7 497 798,21 Kč externí zajištění úklidu, 5 598 523,
00 Kč zajištění ostrahy zaměstnanci). Celková
částka byla podělena průměrným evidenčním
počtem zaměstnanců v roce 2008 (2 351,23 osob)
a fondem pracovní doby v roce 2008 v hodinách
(2024 hodin).
Náklady na ostrahu v Kč na jednu člověkahodinu:
2,75 Kč/1ČHod.

– Náklady na úklid
Úklid je zajišťovaný externími dodavateli (AU
518 610) i zaměstnanci. Za rok 2008 činily náklady na úklid celkem za fakulty, centrální jednotky
a centrální prostředky (zdroje ﬁnancování 10-39)
částku 16 466 015,90 Kč.
(10 530 697,90 Kč externí zajištění úklidu,
5 935 318, 00 Kč zajištění úklidu zaměstnanci).
Celková částka byla podělena průměrným evidenčním počtem zaměstnanců v roce 2008
(2 351,23 osob) a fondem pracovní doby v roce
2008 v hodinách (2024 hodin).
Náklady na úklid v Kč na jednu člověkahodinu:
3,46 Kč/1ČHod.

Režijní náklady podle bodu 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie, úklid, ostraha kapitoly č. 4 rozpočtu
Místní kancelář jsou stanoveny pro rok 2009 ve výši
14,59 Kč/1ČHod.
Vycházejí z výše vyjmenovaných nákladových položek v roce 2008 na jednoho zaměstnance za jednu
odpracovanou člověkahodinu.

