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Obsah:

Tímto Dodatkem č. 2 k metodickému pokynu kvestora UP
č. B3-06/5 – Pokyny k projektům ﬁnancovaným ze strukturálních fondů EU se upřesňují pravidla pro stanovení
nepřímých nákladů pro vybrané typy projektů řešené
v kalendářním roce 2009. Smyslem tohoto dodatku je
pro aktuálně předkládané projekty řešené v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(v gesci MŠMT), příp. pro projekty řešené v rámci Grantového
systému pro rok 2009 v působnosti Grantové agentury ČR,
upravit pravidla pro výpočet nepřímých nákladů tak,
aby byla pro řešitele a předkladatele projektů jasná,
jednoduše stanovitelná, ekonomicky zdůvodnitelná
a obhajitelná a aby pro předkladatele a řešitele představovala
alternativní postup k metodice dané Dodatkem č. 1 pokynu
B3-06/5 (vydáno pod číslem B3-08/4).

Zpracoval:

kvestorka UP

Platnost:
Účinnost:

dnem 24. dubna 2009
dnem 28. dubna 2009

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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Dodatek č. 2
k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-06/5 – Pokyny k projektům
ﬁnancovaným ze strukturálních fondů EU
– upřesnění pravidel pro stanovení úrovně nepřímých nákladů (pro účely
předkládání projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
projektů ﬁnancovaných ze zdrojů Grantové agentury ČR)

I. Úvodní ustanovení
Metodický pokyn kvestora UP č. B3-06/5 – Pokyny k projektům ﬁnancovaným ze strukturálních
fondů EU byl v průběhu měsíce prosince 2008 novelizován Dodatkem č. 1 (MPK č. B3-08/4) tak, aby
pro předkladatele a řešitele projektů ﬁnancovaných
ze zdrojů EU, tj. projektů řízených MŠMT (např. OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost), projektů řízených Grantovou agenturou ČR apod., existoval jasně
stanovený způsob výpočtu kategorie nepřímých nákladů.
Při praktické aplikaci vzorového výpočtu podle
MPK č. B3-08/4 však dochází k tomu, že ze strany
předkladatelů jsou při využití vzorového propočtu
nejčastěji připomínkovány tyto skutečnosti:
– vzorový výpočet vycházel z úvahy, že předkladatelé či řešitelé projektů vědí anebo alespoň umí
odhadnout počet osob, které se budou přímo či
nepřímo podílet na zajištění činností s projektem souvisejících. Podstatou výpočtu bylo určit
takový postup, kdy nejprve zjistíme, jaká je obvyklá hodnota nepřímých nákladů připadající na
jednoho zaměstnance UP (za UP celkem) a současně zjistíme, jaká je úroveň nepřímých nákladů
konkrétní fakulty (tj. fakulty, která projekt předkládá) na jednoho zaměstnance fakulty. Víme-li
tedy hodnoty nepřímých nákladů za UP (tj. vynaložených centrálně na úrovni obslužných součástí charakteru centrálních jednotek a centrálních
prostředků) na jednoho zaměstnance UP a víme-li současně hodnotu nepřímých nákladů (vzniklých na úrovni fakulty) připadající na jednoho
zaměstnance fakulty, pak při znalosti počtu osob
podílejících se na projektu není problém hodnotu nepřímých nákladů stanovit. Praxe ukazuje, že
stanovení počtu zaměstnanců (zejména zaměstnanců tzv. obslužných součástí charakteru CJ a
CP), kteří se přímo či nepřímo podílejí na řešení
projektu, není ze strany předkladatelů projektu
reálné stanovit.

– vzorový výpočet rovněž vycházel z předpokladu,
že alespoň část spotřeby elektrické energie může
mít parametry přímého nákladu, a to bez ohledu
na fakt, že vyúčtování spotřeby energií od dodavatelů energií takto nastaveno není. Pokud např.
používáme k řešení projektu speciální techniku
či zařízení u kterých známe parametry spotřeby
energie v kWh za jednotku času, pak bychom měli
umět stanovit přímý náklad na spotřebu energie
související s řešením projektů. V praxi je tento postup spíše výjimečný, náklady energií jsou převážně zahrnovány do kategorie nepřímých nákladů.
– vzorový výpočet rovněž vycházel z faktu, že aby
byl použitelný pro více typů projektového ﬁnancování, pak musí mezi způsobilé (uznatelné, příp.
započitatelné) výdaje zahrnout pouze takové výdaje, které jsou způsobilé pro většinu aktuálně
řešených projektů. Z toho důvodu nezahrnoval
propočet náklady na odpisy majetku, které nebývají způsobilým výdajem pro všechny typy projektů. V MPK č. B3-08/4 byla v úvodním odstavci
čl. II stanovena povinnost pro řešitele projektu
ověřit pro daný typ projektového ﬁnancování způsobilost nákladů a provést přepočet kalkulace nepřímých nákladů tak, aby podmínkám projektu
vyhovovala.

II. Stanovení úrovně nepřímých nákladů pro
projekty Grantového systému GA ČR a pro
projekty Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (řízeného MŠMT)
Pro rok 2009 jako alternativní způsob výpočtu
hodnoty nepřímých nákladů pro vybrané typy projektového ﬁnancování stanovuje UP:
• II. 1. Pro projekty, u nichž lze mezi způsobilé výdaje započítat i odpisy hmotného majetku:
– procento způsobilých nepřímých nákladů k celkovým nákladům projektu se stanovuje ve výši
max. 15,7 %
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• II. 2. Pro projekty, u nichž není odpis hmotného
majetku způsobilým výdajem:
– procento způsobilých nepřímých nákladů
k celkovým nákladům projektu se stanovuje
ve výši: max. 12,1 %
Uvedené výše procentuálního podílu nepřímých
nákladů obslužných provozů k nákladům přímým
jsou stanoveny jako maximální a mají být řešiteli
a předkladateli projektů využity zejména tehdy, nelze-li rozumným způsobem stanovit počty osob přímo či nepřímo se podílejících na řešení projektu. Do
tohoto % nepřímých nákladů však nejsou zahrnuty
nepřímé náklady vzniklé na úrovni příslušné fakulty
(např. náklady děkanátů fakult). Vzor propočtu procentuální výše nepřímých nákladů je uveden v příloze tohoto metodického pokynu.
Pro projekty Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost bude tento způsob výpočtu hodnoty nepřímých nákladů uplatněn pouze tehdy, stanoví-li výzva k předkládání projektů, že budou
uplatněna pravidla pro nepřímé náklady podle čl. 11
odst. 3 písm. b nařízení (ES) č. 1081//206.

III. Stanovení úrovně nepřímých nákladů pro
Operační program Výzkum a vývoj
pro inovace (VaVpI)
Základní metodický výpočet objemu nepřímých
(způsobilých) nákladů, které budou účtovány formou
vnitrouniverzitních převodů z míst vzniku nákladu
(obslužné provozy charakteru centrálních jednotek či
centrálních prostředků) je dán takto:
• Čitatel:
Náklady účtů 502 (Energie), 511 (Opravy a udržování), 512 (Cestovné) a 518 (Služby) – 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 součástí charakteru centrálních jednotek a centrálních prostředků.
• (To vše vynásobeno 100 k dosažení procentuálního vyjádření hodnoty nepřímých nákladů způsobilých pro VaVpI).
• Koeﬁcient K1 je vypočten podle údajů roku 2008
z hodnot celkových nákladů fakult podle zdrojů
ﬁnancování 31, 32, 33 a 39 v porovnání s celkovými náklady fakult (s vyloučením zdroje ﬁnancování 90).
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Pro rok 2009 je výpočet úrovně nepřímých nákladů způsobilých pro VaVpI tento:
Náklady účtů 502, 511, 512 a 518 u organizačních součástí charakteru CJ a CP ze zdrojů 11 a 19
60 735 524,43
Koeﬁcient K1 pro přepočet podílu nepřímých nákladů vztahujících se k projektům na VaV
0,2948
(zjištěno z údajů součtu nákladů za fakulty ve zdrojích 31 až 39, tj. 461 059 417,77 v poměru k nákladům
fakult celkem bez zdroje 90, tj. k částce1 563 779 203,74
)
Přepočtené náklady nepřímých nákladů mající vazbu
na VaV
17 907 058,39
Náklady ze zdrojů 10 až 39 za fakulty a za všechny
součásti charakteru CJ a CP
1 785 883 427,01
Podíl nepřímých nákladů:
1,00 % z celkové hodnoty rozpočtu 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 5 % z hodnoty Start-Up grantu. Pokud
však hodnota Start-Up grantu nedosáhne maximální
výše 20 % z předpokládané hodnoty rozpočtu projektu, lze propočet ve výši 5 % z objemu Start-Up grantu
pro stanovení úrovně nepřímých nákladů dodržet
stejně – v takovém případě je výsledné kalkulované
procento nepřímých nákladů nižší než 1 % z celkové
hodnoty rozpočtu projektu.

IV. Společná ustanovení
1. Přiměřeně s využitím postupu uvedeného v příloze k tomuto metodickému pokynu lze postupovat i u jiných obdobných projektů, předkladatel
projektu by měl v každém případě zvážit zda pro
daný typ projektu je pro kvantiﬁkaci nepřímých
nákladů reálnější metoda stanovená Dodatkem
č. 1 k MPK B3-06/5 (tj. ve vazbě na hodnotu nákladů stanovenou na konkrétní zaměstnance
podílející se na projektu), či zda je danému typu
projektu více odpovídající metodika daná Dodatkem č. 2 k MPK B3-06/5 (ve vazbě na celkové náklady projektu).
2. Pro projekty VaVpI s ohledem na očekávanou výši
projektového ﬁnancování je však v roce 2009 možno použít výhradně metodiku stanovenou v čl. III
tohoto pokynu.
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V. Závěrečné ustanovení
Tento Dodatek č. 2 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-06/5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu kvestorkou UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění
n oﬁciálních internetových stránkách UP, tj. druhým
dnem od nabytí platnosti..

V Olomouci dne 24. dubna 2009

Ing. Henrieta Kotlebová, v. r.
kvestorka UP
Příloha: Přepočet nepřímých nákladů na úrovni UP

