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ROZDĚLENÍ SPOLEČNÝCH NÁKLADŮ  FAKULTY 
 K získání reálného a věrného obrazu nákladů a výnosů jednotlivých středisek v rámci fakul-
ty, pro potřeby sestavování rozpočtů a předběžných kalkulací je nutno rozdělit společné tzv. režijní 
náklady rovnoměrně na jednotlivá střediska - zvláště u doplňkové činnosti (dále jen DČ), akredito-
vaných placených kurzů (dále jen AK), projektů vědy a výzkumu (dále jen PVV) a grantů dle vnitř-
ního členění fakulty. Společnými náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně určit a 
zaúčtovat podle jednotlivých činností. 
 
 Pro tyto účely rozlišujeme: 
a) provozní režii - vyjadřuje korunový podíl společných nákladů vynaložených na provoz fakult-

ního zařízení (spotřeba materiálu, energie, služby, opravy a udržování, služby, dodávky tepla, poplatky 
atd. - bez mzdových nákladů) na výkonech. 

  
b) správní režii - vyjadřuje podíl osobních nákladů správního a hospodářského aparátu 
 
aa) koeficient provozní režie = podíl společných nákladů minulého roku /dále jen m.r./ a celkových 
výkonů m.r. 
provozní režie = výkony DČ, AK, PVV a grantů násobeno koeficientem prov. režie. Výpočtový 
koeficient se zaokrouhluje na jednu desetinu; 
 
bb) koeficient správní režie PVV a grantů = podíl výkonů PVV a grantů m.r. ku výkonům celkem 
za m.r.  
správní režie PVV a grantů = mzdové náklady PVV a grantů m.r. násobeno koeficientem správní 
režie. 
Mzdovými náklady se pro účely výše uvedeného výpočtu rozumí mzdové náklady včetně OON a 
služeb mající charakter krátkodobého pracovního vztahu. 
Výpočtový koeficient se zaokrouhluje na dvě desetiny; 

c) koeficient správní režie DČ, AK = podíl výkonů DČ, AK m.r. a výkonů celkem m.r. 
  
d) správní režie DČ, AK = mzdové náklady DČ, AK m.r. násobeno koeficientem správní režie. 
 Mzdovými náklady se pro účely výše uvedeného výpočtu rozumí mzdové náklady včetně OON a 

služeb mající charakter krátkodobého pracovního vztahu. 
 Výpočtový koeficient se zaokrouhluje na dvě desetiny. 
  
 Minimálně 2x ročně (ke 30.6. běžného roku a k 31.12. běžného roku) se zúčtovává režie 
jako záloha do nákladů DČ, AK, PVV a grantů dle vnitřního členění ve výši odpovídající ukazateli 
zjištěném na podkladě údajů minulého roku. 
 Jejich definitivní výše se upraví v rámci uzávěrkových prací za běžný rok dle údajů běžného 
roku. 
Poznámka: Koeficient provozní a správní režie se může úměrně snížit u příjmů ze státního rozpočtu 
na vědecké a výzkumné úkoly, např. u grantů GAČR, GAUK, FRVŠ, u výzkumných záměrů, pří-
padně u smluv již uzavřených. 
 
V Praze dne         srpna 1999     Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.  
             děkan fakulty 
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ROZDĚLENÍ SPOLEČNÝCH NÁKLADŮ  FAKULTY 

 
 K získání reálného a věrného obrazu nákladů a výnosů jednotlivých hospodářských nebo 
evidenčních středisek pro potřeby účetnictví, sestavování rozpočtů, předběžných a výsledných kal-
kulací, je nutno rozdělit společné tzv. režijní náklady rovnoměrně na jednotlivá střediska - zvláště 
u doplňkové činnosti (dále jen DČ), akreditovaných placených kurzů (dále jen AK), projektů vědy a 
výzkumu (dále jen PVV) a pod..  
Společnými (režijními) náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně přidělit a za-
účtovat podle středisek (spotřební materiál, vodné stočné, uhlí, energie, služby, opravy a udržování, služ-
by, dodávky tepla, poplatky, režijní mzdy a pod.). 
Hospodářským střediskem se rozumí samostatný organizační útvar fakulty, který má svůj rozpo-
čet a přidělené interní evidenční číslo. 
Evidenčním střediskem se rozumí samostatný ucelený předmět činnosti na př. konference, grant, 
kurz, zakázka atd.kterému bylo přiděleno samostatné interní evidenční číslo.  
 
 Pro účely rozdělení společných nákladů rozlišujeme: 
 
a) provozní režii - vyjadřuje korunový podíl společných nákladů na provoz (bez režijních mezd) 

na výkonech 
 koeficient provozní režie - vyjadřuje procentuelní podíl společných nákladů na provoz (bez 

režijních mezd) minulého roku /dále jen m.r./ a celkovýchvýkonů m.r. koeficient 20% znamená,že na 
jednu korunu výnosů připadá dvacet halířu provozní režie. 

b) správní režii - vyjadřuje korunový podíl osobních nákladů správního a hospodářského aparátu 
na celkových osobních nákladech 

c) koeficient správní režie -  
provozní režie = výkony DČ, AK, PVV a grantů násobeno koeficientem prov. režie. Výpočtový 
koeficient se zaokrouhluje na jednu desetinu; 
 
bb) koeficient správní režie PVV a grantů = podíl výkonů PVV a grantů m.r. ku výkonům celkem 
za m.r.  
správní režie PVV a grantů = mzdové náklady PVV a grantů m.r. násobeno koeficientem správní 
režie. 
Mzdovými náklady se pro účely výše uvedeného výpočtu rozumí mzdové náklady včetně OON a 
služeb mající charakter krátkodobého pracovního vztahu. 
Výpočtový koeficient se zaokrouhluje na dvě desetiny; 

c) koeficient správní režie DČ, AK = podíl výkonů DČ, AK m.r. a výkonů celkem m.r. 
  
d) správní režie DČ, AK = mzdové náklady DČ, AK m.r. násobeno koeficientem správní režie. 
 Mzdovými náklady se pro účely výše uvedeného výpočtu rozumí mzdové náklady včetně OON a 

služeb mající charakter krátkodobého pracovního vztahu. 
 Výpočtový koeficient se zaokrouhluje na dvě desetiny. 
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 Minimálně 2x ročně (ke 30.6. běžného roku a k 31.12. běžného roku) se zúčtovává režie 
jako záloha do nákladů DČ, AK, PVV a grantů dle vnitřního členění ve výši odpovídající ukazateli 
zjištěném na podkladě údajů minulého roku. 
 Jejich definitivní výše se upraví v rámci uzávěrkových prací za běžný rok dle údajů běžného 
roku. 
Poznámka: Koeficient provozní a správní režie se může úměrně snížit u příjmů ze státního rozpočtu 
na vědecké a výzkumné úkoly, např. u grantů GAČR, GAUK, FRVŠ, u výzkumných záměrů, pří-
padně u smluv již uzavřených. 
 
V Praze dne         srpna 1999     Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.  
             děkan fakulty 
 


