
Opatření tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze č. 1/2016 

Metodika alokace režijních nákladů u prostor užívaných fakultou na základně smluvního vztahu 

 

 

Čl. 1 Předmět úpravy a definice pojmů 

1. Tajemník Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "fakulta") stanovuje v souladu 

se zmocněním v čl. 15 odst. 2 Opatření děkana č. 9/2016 Organizační řád děkanátu Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 15. 4. 2016 následující metodiku alokace režijních 

nákladů prostor užívaných fakultou na základně smluvního vztahu (nájmu, podnájmu, 

výpůjčky apod.) na jednotlivé účetní zakázky. 

2. Režijní náklady jsou tvořeny provozní režií prostor, provozní režií servisních pracovišť fakulty 

a správní režií servisních pracovišť fakulty.  

3. Výrazy „režie“ a „režijní náklady“ se v textu používají promiscue. 

 

Čl. 2 Pravidla pro alokaci režie 

1. Režijní náklady připisované zakázce (OC) jsou součtem provozní režie připisované zakázce 

(OOC) a správní režie připisované zakázce (POC). 

𝑂𝐶 = 𝑂𝑂𝐶 + 𝑃𝑂𝐶 

2. Provozní režie připisovaná zakázce (OOC) je součtem provozní režie prostor připisované 

zakázce (IOOC) a provozní režie servisních pracovišť připisované zakázce (SDOOC). 

𝑂𝑂𝐶 = 𝐼𝑂𝑂𝐶 + 𝑆𝐷𝑂𝑂𝐶 

3. Provozní režie prostor připisovaná zakázce (IOOC) je spočtena jako alikvótní část celkových 

provozních nákladů prostor, v nichž je realizován projekt nebo činnost v rámci dané účetní 

zakázky (BOOC) vydělená celkovou výší přepočtených úvazků zaměstnanců pracujících 

v daných prostorách (BFTE) a vynásobená výší přepočtených úvazků zaměstnanců hrazených 

přímo z dané zakázky (IFTE). 

𝐼𝑂𝑂𝐶 = (𝐵𝑂𝑂𝐶 × 
𝐼𝐹𝑇𝐸

𝐵𝐹𝑇𝐸
) 

4. Provozní režie servisních pracovišť připisovaná zakázce (SDOOC) je spočtena jako alikvótní část 

provozních nákladů servisních pracovišť, tj. Osobního oddělení, Ekonomického oddělení, 

Správy budov, Grantového oddělení, Právního oddělení, Sekretariátu děkana a Kanceláře 

tajemníka (na jiných místech v textu též „servisní pracoviště“) tak, že celková provozní režie 

servisních pracovišť (SDTOOC) je vydělena celkovým počtem přepočtených úvazků na fakultě 

(TFTE) okamžiku a vynásobena výší přepočtených úvazků hrazených z dané účetní zakázky 

(IFTE). Provozní náklady servisních pracovišť jsou tvořeny jednak přímými provozními náklady 

servisních pracovišť (SDDC) a jednak provozní režií servisních pracovišť (SDIC). Provozní režie 

servisních pracovišť (SDIC) je spočtena jako alikvótní část nákladů na provoz budov, v nichž 

jsou situována servisní pracoviště (SDBOOC), která je vydělena výší přepočtených úvazků 

připadajících na dané budovy, v nichž servisní pracoviště sídlí, (SDBFTE) a vynásobena výší 

přepočtených úvazků servisních pracovišť (SDFTE). 



𝑆𝐷𝑂𝑂𝐶 = [𝑆𝐷𝐷𝐶 + (𝑆𝐷𝐵𝑂𝑂𝐶 × 
𝑆𝐷𝐹𝑇𝐸

𝑆𝐷𝐵𝐹𝑇𝐸
)] × 

𝐼𝐹𝑇𝐸

𝑇𝐹𝑇𝐸
 

5. Správní režie připisovaná zakázce (POC) je spočtena jako alikvótní část osobních nákladů 

servisních pracovišť. Celkové osobní náklady servisních pracovišť (TPCSD) jsou vyděleny 

celkovým počtem přepočtených úvazků na fakultě (TFTE) k rozhodnému okamžiku a 

vynásobeny výší přepočtených úvazků hrazených z dané účetní zakázky (IFTE).  

𝑃𝑂𝐶 = (𝑇𝑃𝐶𝑆𝐷 ×  
𝐼𝐹𝑇𝐸

𝑇𝐹𝑇𝐸
) 

 

Čl. 3 Aplikační pravidla 

1. Pro přípravu rozpočtů se použijí údaje z posledního účetně uzavřeného období. 

2. Pokud se rozpočty připravují na více let, použije se roční valorizace podle hodnoty inflace 

predikované Českým statistickým úřadem nebo hodnota inflačního cíle České národní banky. 

Pokud ani jeden z těchto údajů není pro dané období k dispozici (typicky pro vzdálenější 

období), použije se pro příslušné roky hodnota inflace, resp. výše inflačního cíle 

rozpočtovanému období časově nejbližšího roku, pro který je známa. 

3. Pro alokaci během realizace projektu nebo činnosti se použijí průměrné hodnoty FTE za 

období, jehož náklady jsou rozepisovány. 

4. Pokud z příslušné zakázky, na niž jsou alokovány režijní náklady, není přímo hrazena podstatná 

část na administrativu daného projektu nebo činnosti, použije se dále rozpočet provozní režie 

servisních pracovišť fakulty a správní režie servisních pracovišť fakulty. V opačném případě se 

rozpočet neprovede. 

5. Výpočet hodnot provádí na vyžádání Ekonomické oddělení Děkanátu fakulty. 

6. Tato metodika se použije, pokud poskytovatel finančních prostředků, ze kterého jsou režijní 

náklady zčásti nebo zcela hrazeny, nebo Univerzita Karlova v Praze nestanovili metodiku 

odlišnou, nebo neexistuje jiný důvod pro modifikaci této metodiky nebo pro aplikaci odlišné 

metodiky (např. jiná definice provozní režie používaná poskytovatelem). 

 

Čl. 4 Závěrečná ustanovení 

1. Platnost opatření: 20. 6. 2016 

2. Účinnost opatření: 20. 6. 2016 

 

V Praze dne 20. 6. 2016 

 

Filip Malý 

tajemník fakulty 


