
 

 

 

FZV- B3-11/10 

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI 

PROVÁDĚCÍ NORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP  

ČERPÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ PROJEKTŮ OP VK  

NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD  

 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá:                 děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Platnost a účinnost:   dnem vydání 

 

Datum vydání:            14. 10. 2011 

 

Rozdělovník:             děkanka, proděkani, tajemnice FZV UP  

                                  Ekonomické oddělení FZV UP, referát vědy a výzkumu 

                                  přednostky/přednostové ústavů FZV UP 



Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Toto rozhodnutí je vydáváno z důvodu stanovení jednotného postupu při čerpání nepřímých 

nákladů na projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen 

OP VK) na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen FZV UP). 

Stanovuje podíl nákladů na provozní a správní režii v rámci nepřímých nákladů 

projektu.Vychází z Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK. 

 

Článek 2 

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. Kromě nákladů na administraci zde mohou být 

zahrnuty náklady související s prací s cílovou skupinou, které mohou být vykonávány 

v rámci běžných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera 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) Výši nepřímých nákladů stanovuje výzva procentem ve vztahu k přímým 

nákladům projektu. 

 

Článek 3 

Provozní režie 

Provozní režie zahrnuje zejména tyto nepřímé náklady: 

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 oprava a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí, 

g) správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace internetových 

stránek UP. 

 

Článek 4 

Správní režie 

Správní režie zahrnuje zejména tyto nepřímé náklady: 

náklady na odměňování pracovníků, kteří v rámci organizace příjemce pomoci v souvislosti 

s projektem vykonávají níže vymezené aktivity včetně nákupu služeb zahrnující tyto 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. 

 

 

 

 



Článek 5 

Pravidla pro čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK na FZV UP 

 

1. Úhrada tzv. provozní režie (viz čl. 3 textu) bude provedena na základě metodického 

pokynu kvestora UP-MPK B3-09/6 „Pokyn ke stanovení úrovně režijních nákladů pro 

účely projektů OP VK“ a jeho přílohy platné pro daný kalendářní rok. 

 

2. Výše správní režie (viz čl. 4 textu) bude vypočtena dle MPD FZV-B3-11/3 „Stanovení 

úrovně nepřímých nákladů na FZV UP“ pro daný kalendářní rok“ a to ze skutečných 

celkových přímých nákladů SPP projektu, které byly zaúčtovány na daný projekt  

za uzavřené období. 

 

Postup výpočtu správní režie: 

a) z celkových zaúčtovaných přímých nákladů na SPP za určité období (dle čl. 5 

odst. 4) bude vypočtena částka dle stanoveného procenta poskytovatelem (čl. 2 

odst. 2, písm. b) pro daný projekt. 

b) z této hodnoty vypočtené dle předchozího bodu bude propočtena výše správní 

režie a to dle metodiky výše nepřímých nákladů uvedené v čl. 4 odst. 1 MPD 

FZV- B3-11/3 “Stanovení úrovně nepřímých nákladů na FZV UP“ pro daný 

kalendářní rok. 

 

1. Náklady na provozní a správní režii celkem v projektu OP VK na FZV UP nesmí 

překročit 50 % nepřímých nákladů stanovených výzvou (dle čl. 2 odst. 2. písm. b), 

pokud s řešitelem projektu OP VK nebude dohodnuto jinak. Správní a provozní režie 

do výše 50 % bude sledována a vyrovnána při ukončení celého projektu a to 

v posledním období (pololetí) trvání projektu. 

 

2. Úhrada provozní a správní režie z projektů OP VK na FZV UP bude prováděna 2 x 

ročně a to vždy k  30. 06. a k 31. 12. 

 

3. Výpočet provede ekonomické odd. FZV UP, předá ke schválení hlavnímu řešiteli 

projektu a poté provede zaúčtování. 

 

Článek 6 

Závěrečné ustanovení 

1. Toto rozhodnutí je platné pro všechny projekty OP VK, které na základě výzvy 

využívají tzv. nepřímé náklady. 

 

2. Rozhodnutí je platné dnem vydání a účinné dnem 01. 01. 2011. 

 

 

V Olomouci dne 14. 10. 2011 

 

 

 

 

    doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.  

děkanka  

Fakulty zdravotnických věd 

Univerzity Palackého v Olomouci 


