
 

 

 
  

  

  

                    V Praze dne 15. listopadu 2021 

        UKPF/474136/2021 

 

Opatření děkana č. 11/2021, 

o uplatnění nepřímých nákladů u grantů a projektů 

Podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření 

děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření stanovuje pravidla pro uplatnění nepřímých (režijních) nákladů grantů 

a projektů uskutečňovaných na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) 

a způsob jejich účtování. 

Čl. 2 

Vymezení nepřímých nákladů 

Nepřímými náklady se rozumí náklady, které byly stanoveny rozpočtem nebo zadávací 

dokumentací grantu nebo projektu nebo obecnými podmínkami poskytovatele podpory. 

Čl. 3 

Metoda uplatnění nepřímých nákladů 

(1) U grantů a projektů řešených na fakultě se pro uplatnění 

a) nepřímých nákladů používá metoda „Flat Rate“ nebo  

b) v případě nepřímých nákladů vzniklých v přímé souvislosti s realizací projektů používá 

metoda „přímo přiřaditelné nepřímé náklady“, pokud to poskytovatel podpory umožňuje. 

(2) U metody podle odstavce 1 písm. a) nemusí příjemce prokazovat skutečnou výši 

nepřímých paušálních nákladů za podmínky, že jsou zaúčtovány v účetnictví fakulty a splňují 

pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

Čl. 4 

Způsobilé nepřímé náklady 

(1) Za způsobilé nepřímé náklady se v rámci provozní režie považují tyto náklady: 

a) spotřeba elektrické energie, plynu a vody, 
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b) úklid, odpady, 

c) telefonní poplatky, 

d) kopírování, nájemné kopírek a 

e) poštovné. 

(2) Za způsobilé nepřímé náklady se v rámci správní režie považují tyto náklady: 

a) správa počítačové sítě, 

b) zpracování účetnictví a  

c) mzdy včetně souvisejících odvodů za zaměstnance děkanátu fakulty či zaměstnance 

vykonávající podpůrné činnosti v rámci projektů, pokud to poskytovatel podpory 

umožňuje. 

Čl. 5 

Přímo přiřaditelné nepřímé náklady 

(1) Přímo přiřaditelnými nepřímými náklady jsou náklady prokazatelně vzniklé v přímé 

souvislosti s realizací a naplněním cílů grantu nebo projektu, u nichž je možné jednoznačně 

vyloučit souvislost s jakoukoli jinou aktivitou nebo jiným grantem nebo projektem.  

(2) Náklady podle odstavce 1 jsou vedeny v účetnictví fakulty na samostatném účetním 

středisku. 

Čl. 6 

Nezpůsobilé nepřímé náklady 

Za nezpůsobilé nepřímé náklady se považují náklady, které vznikly v souvislosti s jinými 

činnostmi fakulty nebo nejsou podle pravidel poskytovatele podpory uznatelné, zejména 

náklady na doplňkovou činnost, dary, odpisy majetku pořízeného z dotace nebo náklady na 

reprezentaci. 

Čl. 7 

Výše nepřímých nákladů  

U grantů a projektů, které nemají stanovené limity pro výši nepřímých nákladů, jsou tyto 

náklady uplatňovány paušální sazbou do výše 30 % z celkových přímých nákladů. 

Čl. 8 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


