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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

I. Úvodní ustanovení

Touto	vnitřní	normou	se	stanovuje	závazná	metodika	
kalkulace	úrovně	nepřímých	nákladů	pro	účely	předkládá-
ní	projektů	v	rámci	institucionální	podpory	a	předkládání	
projektů	v	rámci	účelové	podpory,	a	to	ve	vazbě	na	platná	
pravidla	poskytovatelů	těchto	prostředků.

II. Způsob stanovení úrovně nepřímých nákladů

Řešitel	projektu	financovaného	z	prostředků	institu-
cionální	podpory	a	účelové	podpory,	tj.	projektu,	u	kterého	
je	možno	jako	uznatelný	výdaj	uplatňovat	nepřímé	nákla-
dy	projektu,	ověří,	zda	je	v	pravidlech	daného	projektu	
uvedeno,	že	může	být	použit	kalkulační	propočet	nepří-
mých	nákladů,	nebo	zda	je	stanovena	limitace	nepřímých	
nákladů	pevnou	paušální	sazbou	(flat	rate).

Tato	metodika	platí	pro	projekty,	u	nichž	odpisy	hmot-
ného	a	nehmotného	majetku	nejsou	způsobilým	výdajem	
projektu.

V	případě,	že	je	poskytovatelem	stanovena	pro	uplat-
nění	nepřímých	nákladů	pevná	paušální	sazba,	uplatní	ře-
šitel	projektu	tuto	sazbu.	V	případě,	že	je	možné	uplatnit	
nepřímé	náklady	na	základě	kalkulačního	propočtu,	použi-
je	řešitel	projektu	při	respektování	zadávací	dokumentace	
poskytovatele		níže	uvedený	způsob	výpočtu	nepřímých	
nákladů:
1. Stanovení úrovně nepřímých nákladů procentu-

álním podílem nepřímých nákladů obslužných 
provozů k nákladům přímým na úrovni centrál-
ní (tj. na úrovni RUP a univerzitních zařízení).
Procentuální	poměr	způsobilých	nepřímých	nákladů	
k	přímým	nákladům	projektu	na	centrální	úrovni	se	
stanovuje	ve	výši	max.	9,97	%.

Propočet	procentuální	výše	nepřímých	nákladů	na	cen-
trální	úrovni	je	uveden	v	příloze	č.	1.	

2. Stanovení úrovně nepřímých nákladů procentu-
álním podílem nepřímých nákladů obslužných 
provozů k přímým nákladům na úrovni fakult.
Procentuální	poměr	způsobilých	nepřímých	nákladů	
k	přímým	nákladům	projektu	na	úrovni	fakult	stanoví	
fakulta	nejpozději	do	dvaceti	dnů	ode	dne	účinnosti	této	
vnitřní	normy	na	základě	výpočtu,	který	je	přílohou	č.	2.

3. Součet procentuálních výší nepřímých nákladů
podle odstavce  1. a odstavce 2. udává celkovou 
procentuální hodnotu poměru nepřímých (re-
žijních) nákladů projektu k nákladům přímým, 
které řešitel může zahrnout jako náklady opráv-
něně v rámci projektu nárokované jako nepří-
mé náklady. 
Výše	procentuálních	poměrů	nepřímých	nákladů	uve-
dené	v	odstavci	1.	a	odstavci	2.	jsou	stanoveny	jako	ma-
ximální.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato	vnitřní	norma	ruší	a	nahrazuje	metodický	pokyn
kvestora	UP	č.	B3-14/6-MPK	ve	znění	jeho	dodatku	č.	1
(B3-15/3-MPK),	dodatku	č.	2	(B3-16/3-MPK),	dodatku
č.	3	(B3-17/1-MPK),	novely	č.	4	(B3-17/1-MPK-N04)
a	novely	č.	5	(B3-17/1-MPK-N05).

2. Tato	vnitřní	norma	UP	nabývá	platnosti	dnem	jejího
zveřejnění	a	účinnosti	sedmým	dnem	po	dni,	kdy	na-
bude	platnost.

V	Olomouci	dne 1. dubna 2020

Ing.	Jiří	Přidal, v. r.	
    kvestor	UP

Příloha č. 1:			Stanovení	procentuálního	podílu	nepřímých	nákladů	obslužných	provozů	k	nákladům	přímým	na	centrální	
úrovni

Příloha č. 2:		Stanovení	procentuálního	podílu	nepřímých	nákladů	obslužných	provozů	k	nákladům	přímým	na	úrovni	
fakult
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        Příloha č. 1
Stanovení	procentuálního	podílu	nepřímých	nákladů	obslužných	provozů	k	nákladům	přímým	na	centrální	úrovni

Popis položky v Kč

Náklady obslužných pracovišť  (stř. 9000 - 9999)

Spotřeba	materiálu:	501	100	-	501	103,	501	105,	501	112 13	299	780,15

Spotřeba	materiálu	-	DHM	od	3	000,-	Kč:	501	974,	501	984 6	110	090,11

Opravy	a	udržování:	511	100	-	511	920 7	294	620,81

Cestovné:	512	100,	512	200 16	473	829,95

Ostatní	služby:	518	100	-	518	983 82	593	789,70

Jiné	ostatní	náklady:	549	700	-	549	801,	549	901	-	549	930 4	316	401,25

Spotřeba	materiálu	-	knihy	a	časopisy:	501	200,	501	201 2	174	787,51

Spotřeba	energie:	502	100	-	502	920 9	874	660,55

Odpisy	dlouhodobého	HM	a	NM:	551	100 36	223	113,53

Osobní	náklady:	521	100	-	527	300	 264	401	588,94

Celkem náklady obslužných pracovišť 442 762 662,50

Celkové náklady UP (stř. 1000-7999, 9000-9999) 4 442 288 122,99

% nepřímých nákladů k celkovým nákladům UP 9,97 %

zdroj	dat:	SAP	rok	2019
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                                                                                                                                                                      Příloha č. 2
Stanovení	procentuálního	podílu	nepřímých	nákladů	obslužných	provozů	k	nákladům	přímým	na	úrovni	fakult

Popis položky v Kč

Náklady obslužných pracovišť  fakulty

Spotřeba	materiálu:	501	100	-	501	103,	501	105,	501	112

Spotřeba	materiálu	-	DHM	od	3	000,-	Kč:	501	974,	501	984

Opravy	a	udržování:	511	100	-	511	920

Cestovné:	512	100,	512	200

Ostatní	služby:	518	100	-	518	983

Jiné	ostatní	náklady:	549	700	-	549	801,	549	901	-	549	930

Náklady všech pracovišť fakulty

Spotřeba	materiálu	-	knihy	a	časopisy:	501	200,	501	201

Spotřeba	energie:	502	100	-	502	920

Odpisy	dlouhodobého	HM	a	NM:	551	100

Osobní	náklady:	521	100	-	527	300	(kategorie	22,23,25)

Celkem náklady obslužných a všech pracovišť fakulty

Celkové náklady fakulty

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

zdroj	dat	pro	Osobní	náklady:	SAP	-	sestava	ZPQ_REKAP_STLP	(Varianta	VZOR	S	ODV.)
zdroj	dat	ostatní:	SAP	rok	2019




