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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2022
STANOVENÍ ÚROVNĚ NEPŘÍMÝCH NÁKL ADŮ
PRO ÚČELY PŘEDKL ÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY A V RÁMCI
PŘEDKL ÁDÁNÍ PROJEKTŮ ÚČELOVÉ PODPORY
NA LF UK V PLZNI
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1

1.2
1.3

1.4

Ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory,
v rámci předkládání projektů účelové podpory, ke stanovení režijních nákladů při poskytování služeb,
typicky smluvního výzkumu, ke stanovení režijních nákladů projektů spolufinancovaných z fondů EU a
dalších obdobných zdrojů, vydává děkan fakulty toto opatření.
Procento způsobilých nepřímých nákladů k celkovým nákladům projektu se stanovuje ve výši 21 %.
Pro potřeby realizace projektů fakulty, respektive kalkulace ceny poskytovaných služeb, je nutné, stanovit
podíl nepřímých nákladů projektu na celkových nákladech projektu. Za účelem stanovení tohoto podílu
je vydáno toto opatření, které stanovuje jednak způsob výpočtu a dále pak konkrétní hodnotu uvedeného
ukazatele pro následující období.
Při výpočtu koeficientu byly použity skutečné údaje z účetnictví fakulty k 31. 12. 2021.

Čl. 2
Stanovení nepřímých nákladů
2.1

Základním ukazatelem jsou celkové náklady (dále CN) fakulty za rok 2021. Z těchto nákladů jsou odečteny
nezpůsobilé nepřímé náklady (dále NNN)1.
2.2 Po odečtení získáme celkové způsobilé náklady fakulty (dále CZN), jejichž součástí jsou způsobilé nepřímé
náklady (dále ZNN) a to náklady obecného a podpůrného charakteru, které vznikají bez závislosti na
konkrétním uskutečňování dílčích činností v oblasti výuky, vědy a výzkumu. Jedná se o náklady, které jsou
při účtování projektů obvykle zahrnuty do způsobilých nákladů a současně o náklady, které nelze přiřadit
jednomu konkrétnímu projektu a náklady přímé (dále PN) na výuku, vědu a výzkum, které mají přímý vztah
k uskutečňované činnosti fakulty a bez těchto činností by nevznikly.
2.3 Výpočet koeficientu pro stanovení nepřímých nákladů:
– v symbolech: ZNN / CZN;
– v číselném vyjádření: 107.427 tis. Kč / 499.866 tis. Kč;
– v procentním vyjádření: 21 % (zaokrouhluje se na celá procenta).
1

Jedná se o náklady, které při účtování projektů obvykle nejsou zahrnuty do způsobilých nákladů, nejsou vyvolány konkrétní činností
organizace a zároveň nejsou pro chod organizace nezbytné, nebo jsou nad rámec běžných zvyklostí a nemohou tak být předmětem rozvrhování způsobilých nepřímých nákladů.
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2.4 Podíl způsobilých nepřímých nákladů na celkových způsobilých nákladech za rok 2021 je 21 % (analogicky
poměr ZNN / PN vyjádřený procentním podílem 27 %). Tento koeficient bude použit pro kalkulaci projektů
do doby výpočtu a vyhlášení koeficientu nového.
2.5 Přílohou č. 1 tohoto opatření je výpočet výše uvedených ukazatelů.

Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
3.1
3.2
3.3

Opatření je závazné pro všechna pracoviště Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 2/2021.
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

Zpracovali: Mgr. Adam Šoukal, Bc. Jana Kuberková

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, v. r.
děkan LF UK v Plzni
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