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Metodika rozdělení nepřímých nákladů fakulty
– stanovení výše fakultní režie
Toto opatření upravuje postup rozdělení nepřímých nákladů – stanovení výše fakultní
režie a stanovuje závazná pravidla pro plánování a odvod režijních nákladů.
Neupravuje odvody režie ze zdrojů, u kterých poskytovatel stanovil jiný způsob
výpočtu, prokazování a účtování nepřímých nákladů.
Nepřímými (společnými) náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně
určit a zaúčtovat podle jednotlivých zakázek.
K získání reálného obrazu nákladů a výnosů jednotlivých zakázek v rámci fakulty, pro
potřeby sestavování rozpočtů a kalkulací je nutno rozdělit společné tzv. nepřímé
režijní náklady na jednotlivé zakázky - doplňkové činnosti (dále jen DČ), kurzů CŽV
(dále jen KCŽV), projekty, granty a konference (dále jen PGK) a ostatní zakázky dle
vnitřního členění fakulty.
Zakázkou se rozumí ucelený předmět činnosti fakulty a je jí přiděleno samostatné
interní číslo (DČ, KCŽV, PGK a ostatní zakázky).
Společné náklady fakulta rozděluje na základě propočtu fakultní režie. Podíl režie se
vyjadřuje v procentech a zaokrouhluje se na celá procenta.
Procento celkové fakultní režie = podíl způsobilých nepřímých nákladů (ZNN)
vynaložených na provoz fakultního zařízení a na mzdy včetně zákonných odvodů
správních a hospodářských útvarů kalendářního roku a celkových způsobilých nákladů
(CZN) hlavní činnosti fakulty (zaokrouhluje se na celé procento).
Celková fakultní režie = náklady DČ, KCŽV, PGK a ostatních zakázek násobeno
procentem fakultní režie. Představuje příspěvek k úhradě společných nákladů fakulty.
Výpočet fakultní režie v procentním vyjádření = ZNN/CZN
CN … celkové náklady fakulty
CZN … celkové způsobilé náklady fakulty po vyloučení nesouvisejících nákladů
(NN) fakulty a nezpůsobilých nepřímých nákladů (NNN) fakulty, tato skupina
nákladů již nemůže obsahovat jiné náklady než takové, které jsou pro chod fakulty
nezbytné a splňují požadavek potřebnosti a způsobilosti.
NN … nesouvisející náklady fakulty (převody do fondů, stipendia, převody dotace
spoluřešitelům, tvorba stipendijního fondu a použití sociálního fondu).

NNN … nezpůsobilé nepřímé náklady (NNN) fakulty (kurzové ztráty, odpisy majetku
pořízeného z dotace, náklady na reprezentaci, doplňkovou činnost, dary, manka a
škody, pokuty, penále, úroky z prodlení, odpis nedobytné pohledávky).
ZNN …způsobilé nepřímé náklady (ZNN) obecného a podpůrného charakteru, které
vznikají bez závislosti na konkrétním uskutečňování dílčích činností.
Nepřímé náklady zahrnují provozní a správní režii.
Procento provozní režie = podíl způsobilých nepřímých nákladů (ZNN) vynaložených
na provoz fakultního zařízení (spotřeba materiálu, elektrická energie, voda, plyn,
služby, opravy a udržování, služby, dodávky tepla, poplatky atd.) kalendářního roku a
celkových způsobilých nákladů (CZN) hlavní činnost (zaokrouhluje se na celé
procento).
Provozní režie = náklady DČ, KCŽV, PGK a ostatních zakázek násobeno procentem
provozní režie.
Procento správní režie = podíl způsobilých nepřímých nákladů (ZNN) kalendářního
roku vynaložených na mzdy včetně zákonných odvodů správních a hospodářských
útvarů a celkových způsobilých nákladů (CZN) hlavní činnosti fakulty (zaokrouhluje se
na celé procento).
Správní režie = náklady DČ, KCŽV, PGK a ostatních zakázek násobeno procentem
správní režie.
Provedený propočet fakultní režie se zveřejňuje v Provozním pokynu tajemníka a
v této výši se zúčtovává do nákladů DČ, KCŽV, PGK a ostatních zakázek dle vnitřního
členění nejpozději k 31. 12. účetního roku. Provozní pokyn je platný do doby další
aktualizace.
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ, NEAKREDITOVANÉ KURZY (doplňková
činnost)
U placených kurzů se strhává režie v okamžiku zaplacení kurzu z přijaté částky, neboť
u kurzů celoživotního vzdělávání a neakreditovaných kurzů není kalkulován zisk,
celkové rozpočtové náklady = celkové výnosy (bez DPH).
U kurzů, které se konají mimo fakultní prostory nebo v jiných zdůvodněných případech
může režii pan děkan nebo tajemník úměrně snížit.
PROJEKTY, GRANTY
Tento postup se použije u projektů a grantů, u kterých není přípustné účtování
nepřímých nákladů paušální sazbou nebo není určen jiný způsob výpočtu
poskytovatelem, rektorátem či fakultou. Zaměstnanci fakulty plánují v návrhu projektů
a grantů režii v maximální výši, jakou příslušný poskytovatel připouští.
Před podáním projektu je řešitel povinen seznámit se s projektovou dokumentací a
z výpočtu vyloučit nákladové druhy, které s příslušným projektem nesouvisejí nebo
je bude účtovat jako přímé.

KONFERENCE, SMLOUVY O DÍLO
Tento postup se použije u pořádání konferencí konaných v prostorách fakulty a u smluv
o dílo. Ve výjimečných případech může režii pan děkan nebo tajemník úměrně snížit.
PRODEJNA LITERATURY
Prodejna literatury je od fakultní režie osvobozena.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 7. 2017.
Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 7/1999.

V Praze dne 16. 6. 2017

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v.r.
děkan

