UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY

ROZHODNUTÍ DĚKANA
Čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK

OBSAH:

Zpracoval:

Čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK

Ing. Pavel Král, MSc, MBA

PLATNOST A ÚČINNOST:

dnem vydání

DEN VYDÁNÍ:

5. 10. 2011

Číslo
9/2011

OBDRŽÍ:

děkan
proděkani
tajemník
vedoucí kateder a středisek

Vnitřní předpis FTK UP č. 9/2011
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Čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Rozhodnutí upravuje jednotný postup pro výpočet podílu režijních nákladů fakulty (dále jen
režie), které jsou hrazeny z nepřímých nákladů projektů financovaných z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). Rozhodnutí je plně v souladu
s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK (dále jen Příručka).
Čl. II.
Obecná ustanovení
1.

Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nemohou nebo nejsou jednoznačně spojeny
s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené
s administrací projektu a činnostmi s tímto souvisejícími. Kromě nákladů na administraci zde
mohou být zahrnuty náklady související s prací s cílovou skupinou, které mohou být vykonávány
v rámci běžných činností Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP) a nelze je jednoznačně
přiřadit k aktivitám projektu.

2. Pravidla čerpání nepřímých nákladů stanovena Příručkou:
a) nepřímé náklady není třeba prokazovat jednotlivými účetními doklady,
b) výše nepřímých nákladů je stanovena procentem ve vztahu k přímým způsobilým nákladům
projektu, skutečně vynaloženým a prokázaným. Výše nákladů se prokazuje způsobem
stanoveným v Příručce a v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Čl. III.
Režie fakulty
Režie fakulty je pro účely tohoto pokynu vymezena těmito základními druhy nákladů:
a) náklady na nákup vody (vodné, stočné), paliv, energie (elektřina, topení apod.) v prostorách
využívaných k realizaci projektu,
b) odpisy budov a majetku využívaných k realizaci projektu,
c) zajištění ostrahy,
d) zajištění úklidu a čištění,
e) náklady na čisticí prostředky a nástroje, resp. přístroje,
f) zajištění opravy a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí,
g) správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace internetových stránek
UP,
h) náklady na odměňování pracovníků, kteří v rámci fakulty vykonávají, v souvislosti
s projektem, níže vymezené aktivity:
- vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků,
- vedení rozpočtu (netýká se činností zahrnutých pod pozicí finančního manažera),
- personalistika,
- zajišťování školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném
právními předpisy ČR,
včetně nákupu služeb realizujících tyto aktivity.
Čl. IV.
Postup pro výpočet a úhradu režie
1. Režie bude počítána jako podíl ve výši 50% z nepřímých nákladů projektu financovaného
z OP VK.
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2. Výpočet bude proveden tak, že z celkových zaúčtovaných přímých nákladů na SPP za určité
období bude vypočtena částka nepřímých nákladů (dle Čl. II, odst. 2), režie FTK UP bude za
uvedené období činit vždy 50% z této částky.
3. Úhrada režie bude prováděna 4 x ročně a to vždy k 31.3, 30. 6., 30. 9. k 31. 12. kalendářního
roku.
4. Výpočet režie provede ekonomické oddělení fakulty a vypočtenou hodnotu, před jejím
zaúčtováním, oznámí hlavnímu řešiteli projektu.
Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Toto rozhodnutí je platné pro všechny projekty OP VK realizované na FTK UP, které na
základě výzvy využívají tzv. nepřímé náklady.
2. Rozhodnutí je platné a účinné dnem vydání a účinné dnem 5. 10. 2011.

V Olomouci dne 5. 10. 2011
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP
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