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Novela č. 2
k vnitřní normě UP č. K-B-17/03

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů 
v rámci informačního systému SAP 

Varias Education 
na Univerzitě Palackého v Olomouci 

Článek I
Úvodní ustanovení

Pro potřeby odděleného sledování nákladů a výnosů Uni-
verzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) v rámci při-
jatých příspěvků, dotací a vytvořených vlastních zdrojů 
a pro potřeby dělení činností UP na činnost hospodářskou 
a nehospodářskou v souvislosti s problematikou veřejné 
podpory

vydávám

tuto Novelu č. 2 k vnitřní normě UP K-B-17/03 Vymezení 
seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému 
SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci 
(dále jen „norma“), kterou měním znění níže uvedených 
ustanovení této normy.

Článek II
Předmět novely

Touto novelou se mění:
1) Čl. II. Seznam zdrojů (vč. rozlišení zdrojů dle zákona

o VŠ a rozlišení zdrojů dle Rámce) odst. 1, a to tím
způsobem, že stávající tabulka je doplněna o zdroj s čí-
selným označením 88 – Nespotřebované prostřed-
ky – věda a výzkum (nad rámec tvorby FÚUP):

Číselné 
označení 

zdroje
Název zdroje

Poskytovatel – 
popis zdroje

Rozlišení činností 
dle zákona o VŠ

Rozlišení činností 
dle veřejné 

podpory 

Analytické účty 
zdrojů (příspěvek 

a dotace)

88

Nespotřebované 
prostředky – věda 
a výzkum – (nad 

rámec tvorby FÚUP)

Použití 
nespotřebovaných 

prostředků 
poskytovatele 

vědeckých projektů 
nad rámec tvorby 

FÚUP

HČ NEHOČ 691 800

2)  Čl. III. Obsahové vymezení jednotlivých zdrojů, a to
tím způsobem, že za odstavec ac) se vkládá nový od-
stavec ad), který zní:
„ad)   Zdroj 88 – Nespotřebované prostředky –

věda a výzkum (nad rámec tvorby FÚUP)
1)  Ve zdroji 88 – Nespotřebované prostředky – věda

a výzkum (nad rámec tvorby FÚUP) jsou sledovány
nespotřebované prostředky poskytovatelů vědeckých
projektů z následujících zdrojů:
• 32 Věda a výzkum – projekty MŠMT,
• 33 Věda a výzkum – ostatní SR bez MŠMT,
• 37 Věda a výzkum – spoluřešitelé,
• 39 Věda a výzkum ostatní.

2) Jedná se o prostředky přesahující 5 % objemu úče-
lově určených prostředků poskytnutých poskyto-
vatelem, kde poskytovatel v souladu s vyhláškou
Ministerstva fi nancí České republiky č. 367/2015 Sb., 
současně umožňuje převod nevyčerpaných prostřed-
ků do následujícího roku řešení projektu.

3) Jednotlivé projekty jsou povinně rozlišovány pomocí 
SSP.

4) Ze zdroje 88 je možné hradit pouze způsobilé ná-
klady na činnosti v uvedených projektech, v souladu
s rozhodnutím (smlouvou) poskytovatele o poskyt-
nutí těchto vědeckých, dosud nespotřebovaných,
prostředků.

Dosavadní odstavce ad) až ae) se označují jako 
odstavce ae) až af)."



3 Vnitřní norma UP č. K-B-17/03-N02

Článek III
Závěrečná ustanovení

1)  Ostatní ustanovení vnitřní normy UP K-B-17/03 Vy-
mezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního

systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého 
v Olomouci zůstávají beze změn.

2)  Tato Novela č. 2 nabývá platnosti dnem jejího zveřejně-
ní a účinnosti druhým dnem po dni, kdy nabyde plat-
nosti.

V Olomouci dne  6. dubna 2021 

Ing. Jiří Přidal, v. r. 
kvestor UP 


