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2                        Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-21/10 

 
 

Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely 
předkládání projektů v rámci institucionální podpory  

a v rámci předkládání projektů účelové podpory na 
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Touto vnitřní normou v návaznosti na vnitřní normu UP 

č. K-B-21/07 Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých 

nákladů pro účely předkládání projektů v rámci 

institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 

účelové podpory ze dne 23. března 2021 se stanovuje 

procentuální poměr způsobilých nepřímých 

(doplňkových) nákladů k celkovým nákladům na 

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

 

Článek 2 

Způsob stanovení úrovně nepřímých nákladů 

 

1. Stanovení  úrovně  nepřímých  nákladů je 

procentuálním podílem nepřímých nákladů 

obslužných provozů k celkovým nákladům na úrovni 

fakulty.  

2. Procentuální poměr způsobilých nepřímých nákladů  

k celkovým nákladům projektu na Pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stanovuje 

ve výši max. 23,60 %.  

3. Propočet procentuální výše nepřímých nákladů na 

fakultní úrovni je uveden v příloze č 1. 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího vydání  

a účinnosti dnem 03. 06. 2021.  

 

  

 

 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., v. r. 

děkanka Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3                        Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-21/10 

 

Příloha č. 1 

Stanovení procentuálního podílu nepřímých nákladů obslužných provozů k celkovým nákladům na úrovni fakulty 

 

Stanovení procentuálního podílu nepřímých nákladů obslužných provozů k celk. nákladům za rok 2020 

Popis položky v Kč 

Náklady obslužných pracovišť fakulty:   

Spotřeba materiálu: 501100-501103,501105                                                                        1 543 111,19     

Spotřeba materiálu-DHM OD 3000,-: 501974,501984                                                                        2 202 375,22     

Opravy a udržování: 511100-511920                                                                         1 151 831,07     

Cestovné: 512100,512200                                                                              50 912,18     

Ostatní služby: 518100-518983                                                                          3 162 595,46     

Jiné ost. náklady: 549700-549801, 549901-549930                                                                             198 276,16     

    

Náklady všech pracovišť fakulty:   

Spotřeba materiálu - knihy, časopisy: 501200, 501201                                                                          1 090 493,46     

Spotřeba energie: 502100 - 502920                                                                          4 137 534,86     

Odpisy dlouhodobého HM a NM: 551100                                                                              793 222,00     

Osobní náklady: 521100 - 527300 (kategorie 22,23)                                                                        68 973 852,06     

Celkem náklady obslužných a všech pracovišť fakulty:                                                                        83 304 203,66     

    

Celkové náklady fakulty:                                                                      352 940 922,83     

% nepřímých nákladů (náklady všech obslužných 

pracovišť + náklady všech pracovišť k celkovým nákladům 

fakulty) 

  23,60 

 
 

 


