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Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých 
nákladů pro účely předkládání projektů

v rámci institucionální podpory
a v rámci předkládání projektů

účelové podpory

16/2-MPD



Článek 1
Úvodní ustanovení

Tímto	 metodickým	 pokynem	 děkana	 se	 stanovuje	
závazná	metodika	kalkulace	úrovně	nepřímých	nákladů	
na	Fakultě	 tělesné	 kultury	 Univerzity	 Palackého	 v	 Olo-
mouci	(dále	jen	FTK	UP)	pro	účely	předkládání	projektů	
v	 rámci	 institucionální	 podpory	 a	 v	 rámci	 předkládání	
projektů	účelové	podpory,	 a	 to	 ve	 vazbě	na	platná	pra-
vidla	poskytovatelů	těchto	prostředků.	Stanovení	úrovně	
nepřímých	 nákladů	 na	 FTK	 UP	 vychází	 z	 metodického	
pokynu	kvestora	UP	č.	B3-16/3	–	Pokyn	stanovení	úrov-
ně	 nepřímých	 nákladů	 pro	 účely	 předkládání	 projektů	
v	rámci	 institucionální	 podpory	 a	 v	 rámci	 předkládání	
projektů	účelové	podpory.

Článek 2
Způsob stanovení úrovně nepřímých nákladů

1.	 Stanovení	 úrovně	 nepřímých	 nákladů	 procentuál-
ním	podílem	nepřímých	nákladů	obslužných	provozů	
k	nákladům	přímým	na	úrovni	FTK	UP.

	 Procentuální	poměr	způsobilých	nepřímých	nákladů	
k	přímým	nákladům	projektu	na	FTK	UP	se	stanovuje	
ve	výši	max.	20,24	%.

Metodický	pokyn	děkana	č.	16/2-MPD2

	 Propočet	procentuální	výše	nepřímých	nákladů	FTK	
UP	je	uveden	v	příloze	tohoto	metodického	pokynu.

2.	 Součet	 procentuálních	 výší	 nepřímých	 nákladů	
na	centrální	 úrovni	 stanovených	 v	 metodickém	 po-
kynu	 kvestora	 a	 nepřímých	nákladů	FTK	UP	 stano-
vených	 tímto	metodickým	pokynem	udává	 celkovou	
procentuální	hodnotu	poměru	nepřímých	(režijních)	
nákladů	 projektu	 k	 nákladům	 přímým,	 které	 řešitel	
může	zahrnout	jako	náklady	oprávněné	v	rámci	pro-
jektu	nárokované	jako	nepřímé	náklady.

	 Tato	výše	procentuálních	poměrů	nepřímých	nákladů	
je	stanovena	jako	maximální.

Článek 3
Závěrečné ustanovení

Tento	 metodický	 pokyn	 děkana	 nabývá	 platnosti	
dnem	jeho	podpisu	děkanem	FTK	UP	a	účinností	dnem	
jeho	 zveřejnění	 na	úřední	 desce	 FTK	 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	4.	května	2016

doc.	PhDr.	Zbyněk	Svozil,	Ph.D.,	v.	r.
děkan	FTK	UP

Příloha
Stanovení	procentuálního	podílu	nepřímých	nákladů	obslužných	provozů	k	nákladům	přímým	na	úrovni	FTK	UP



Metodický	pokyn	děkana	č.	16/2-MPD3

Příloha

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

Popis	položky v	Kč

Náklady obslužných pracovišť fakulty

Spotřeba	materiálu:	501	100–501	103,	501	105 1	722	380,08

Spotřeba	materiálu	–	DHM	od	3.000,00	Kč:	501	974 523	793,32

Opravy	a	udržování:	511	100 184	825,06

Cestovné:	512	100,	512	200 847	582,77

Ostatní	služby:	518	100–518	983 2	454	851,16

Jiné	ostatní	náklady:	549	700–549	801,	549	901–549	930 31	683,38

Náklady všech pracovišť fakulty

Spotřeba	materiálu	–	knihy	a	časopisy:	501	200 610	271,34

Spotřeba	energie:	502	100–502	920 3	754	369,39

Odpisy	dlouhodobého	HM	a	NM:	551	100 421	826,00

Osobní	náklady:	521	100–527	300	(kategorie	22,	23,	25) 22	080	332,57

Celkem náklady obslužných a všech pracovišť fakulty 32 681 915,07

Celkové náklady fakulty 161 507 977,29

% nepřímých nákladů (náklady obslužných pracovišť + náklady 
všech pracovišť k celkovým nákladům fakulty) 20,24 %

Podklady	vychází	ze	skutečných	nákladů	roku	2015.


