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I. Změny a doplnění
Metodického pokynu kvestora c. 2/2011
k proúčtování režijních nákladů do projektů pro DANÝ KALENDÁŘNÍ
ROK

V metodickém pokynu kvestora č. 2/2011 kproúčtování režijních nákladů do projektů pro
DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK se doplňuje příloha č. 1 a mění se v či. 2 bod. 2 takto:

2. Uplatnění režijních nákladů v daných
NEPŘÍMÝCH nákladů pro rok 2011

projektech

v rámci

a) Spotřeba vody, paliv a energie, včetně nákladů na opravy a udržování
1. V případě realizace projektu v prostorách Slezské univerzity v Opavě budou stanoveny
tyto režijní náklady na základě vzorce:
RN, = POH, * HRN
Vysvětlivky:
RN, - Re žijní náklady projektu za dané období
POH, - Poče t skutečně odpracovaných hodin v projektu v daném období
HRN - Průměrné hodinové režijní náklady
, - dané období

2. Průměrné hodinové režijní náklady pro daný kalendářní rok jsou stanoveny jako
poměr mezi celkovými výdaji Slezské univerzity v Opavě na energie (dle Výkazu zisku a
ztrát v provedení Škola, účet SÚ 502 - Spotřeba energie, sloupec 1 hlavní činnost) a
opravy a udržování (dle Výkazu zisku a ztrát v provedení Škola, účet SÚ 511 - Opravy a

udržování, sloupec 1 hlavní činnost) a přepočteným počtem zaměstnanců (dle Výroční
zprávy o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za předchozí kalendářní rok)
vynásobený počtem pracovních hodin bez placených svátků v příslušném roce, ke
kterému se vztahují údaje Výroční zprávy. Výše režijních nákladů bude každoročně
aktualizována.

3. Pro rok 2011 činí průměrné režijní náklady na jednu pracovní hodinu pracovníka 14,Kč. Při výpočtu se vychází z Výroční zprávy o hospodaření SU za rok 2010 následovně:
SU 502 Spotřeba energie (elektřina, te plo, plyn, voda)
+
SÚ 511 Opravy a udržování
přepočtený počet zaměstnanců * počet pracovních hodin
= 16.829,67 tis. Kč/(594 * 2024) = 14,00Kč/hod./osoba
4. Režijní náklady budou přeúčtovávány do nepřímých nákladů projektu na základě
interní faktury vystavené příslušnou součástí Slezské univerzity.
5. Pověřený pracovník projektového týmu předá ve stanoveném termínu ekonomickému
oddělení příslušné součásti podklady o počtu hodin, které byly v rámci projektu v daném
období odpracovány v prostorech součásti. Na základě předložených podkladů vystaví
příslušná součást interní fakturu. Za účelem zajištění kontinuálního čerpání je doporučeno
provádět přeúčtování režijních nákladů v tříměsíčních intervalech.
b) Režijní náklady rektorátu
1. V rámci nepřímých nákladů projektu budou ze strany rektorátu Slezské univerzity
v Opavě přeúčtovávány režijní náklady na činnosti spojené s administrací daného
projektu. Přeúčtování režijních nákladů rektorátu do nepřímých nákladů projektu bude na
jednotlivé projektové účty provedeno na základě rektorátem SU vystavené interní faktury
za příslušné období.
2. Výše uvedené režijní náklady zahrnují náklady rektorátu Slezské univerzity
a příslušných rektorátních pracovišť (Centrum řízení projektů, ekonomické oddělení,
investiční oddělení) spojené s centrálně zajišťovanou administrací projektu (agenda
podpisu monitorovacích zpráv a dalších dokumentů souvisejících s projektem, kontrola
monitorovacích zpráv před podpisem statutárním zástupcem, archivace monitorovacích
zpráv, zprostředkování aktuálních informací OP VK, konzultace s poskytovatelem dotace,
koordinace výběrových řízení v projektech apod.). Do těchto režijních nákladů jsou
zahrnuty osobní náklady, náklady na nákup vody, paliv a energie, náklady na spotřební a
kancelářský materiál, tisk a skenování materiálů, náklady na internetové a telefonické
připojení, poštovné apod.

3. Pro rok 2011 činí režijní náklady rektorátu částku 4.563,- Kč/měsíc realizace
projektu (viz. příloha č. 1). V odůvodněných případech může být výše režijních nákladů
stanovena na základě rozhodnutí rektora Slezské univerzity odlišně.
4. Výše režijních nákladů bude každoročně aktualizována.

Tyto změny a doplnění nabývají platnosti dnem vydání.

V Opavě dne 16. 5.2011

Příloha č. 1

Režijní náklady re ktorátu Slezské unive rzity pro rok 2011

1. Průměrné náklady na energie na 1 osobu/pracovní hodi nu
Náklady SU 502 - Spotřeba energie (Výroční zpráva
16 829 670 Kč
za r. 2009, Výkaz zisků a ztrát, prove de ní škola,
sloupec hlavní činnost)
Průměrný eivdenční počet pracovníků pře počte ný
SU (r. 2009)
Počet pracovních dnů bez placených svátků v r.
2009
Počet pracovních hodin
Celkem

2. Osobní náklady rektorátu (měsíčně)
Položka
pracovníci rektorátu SU
Celkem

594
253
2 024
14,00 Kč

Počet hodin
27
27

3. Celková výše reži jních nákladů Rektorátu SU pro rok 2011
Osobní náklady
4 185 Kč
Režijní náklady (počet hodin * náklady na 1 osobu a
378 Kč
prac. hod.)
Celkem (Kč/měsíc/projekt)
4 563 Kč

Průměr, sazba
Kč/hod.
155 Kč
X

Celkem
Kč
4185
4185
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