Č. j. 900/20/00083
PID 0397695
V Praze dne 21. 9. 2020

SMĚRNICE KVESTORA č. 3/2020,

kterou se stanoví zásady pro stanovení hodnot koeficientů režijních nákladů v hlavní
nehospodářské činnosti a postup pro jejich uplatnění na Akademii múzických umění v Praze

Kvestor Akademie múzických umění v Praze podle čl. 10 odst. 7 statutu Akademie múzických
umění v Praze stanoví zásady pro stanovení hodnot koeficientů režijních nákladů v hlavní
nehospodářské činnosti a postup pro jejich uplatnění na Akademii múzických umění v Praze:
čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tato směrnice stanoví zásady pro stanovení hodnot koeficientů režijních nákladů v hlavní
nehospodářské činnosti a postup pro jejich uplatnění ve smyslu rozdělení činností veřejné
vysoké školy dle § 20 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a směrnice kvestora
č. 1/2020, Hospodářská a nehospodářská činnosti na Akademii múzických umění v Praze
(dále jen „AMU).
(2) Tato směrnice upravuje postup pro stanovení výše režijních nákladů u akcí, u kterých nelze
uplatnit účtování paušální sazbou nebo není určen způsob jejich výpočtu.
(3) Tato směrnice se nepoužije, pokud se o režijních nákladech účtuje jako o přímých, tj. jako
o jednoznačně přiřaditelných konkrétní činnosti. V takových případech se použijí obvyklé
postupy, které stanoví na úrovni AMU kvestor, na úrovni fakulty tajemník fakulty.
čl. 2
Definice pojmů
(1) Režijními náklady AMU v hlavní nehospodářské činnosti (dále jen “režijní náklady”) se rozumí
neinvestiční náklady obecného a podpůrného charakteru, které vznikají bez závislosti na
konkrétním uskutečňování dílčích činností v hlavní nehospodářské činnosti a které
prokazatelně vznikly v souvislosti s řešením těchto činností.
(2) Podpůrným personálem se rozumí technicko hospodářští pracovníci a pracovníci dělnických
profesí působící na servisních pracovištích AMU, jedná se o Funkce 0200 až 0399 dle číselníku
personálního systému AMU.
(3) Servisními pracovišti AMU jsou (uveden název pracoviště a číslo nákladového střediska):
a) HAMU sekretariát 1190
b) HAMU technická správa 1192
c) HAMU hospodářské oddělení 1193
d) HAMU knihovna 1199
e) DAMU sekretariát 2290
f) DAMU technická správa 2292
g) DAMU hospodářské oddělení 2293
h) DAMU knihovna 2299
i) FAMU sekretariát 3390
j) FAMU technická správa 3392
k) FAMU hospodářské oddělení 3393
l) FAMU grantové oddělení 3394
m) FAMU knihovna 3399
n) AMU PC Centrum 7701
o) AMU rektorát 9901
(4) Koeficientem režijních nákladů (dále jen “koeficient”) se rozumí procentní podíl určitého druhu
režijních nákladů na celkových neinvestičních nákladech AMU v hlavní nehospodářské
činnosti. Koeficient se vyjadřuje jednak jako poměrový (poměr režijních nákladů a ostatních
neinvestičních nákladů), jednak jako podílový (podíl režijních nákladů na celkových
neinvestičních nákladech).
(5) Celkovým koeficientem se rozumí podíl celkových režijních nákladů na celkových
neinvestičních nákladech AMU v hlavní nehospodářské činnosti.
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(6) Dílčím koeficientem se rozumí podíl daného druhu režijních nákladů na celkových
neinvestičních nákladech AMU v hlavní nehospodářské činnosti, tak aby bylo možno
uplatňovat režijní náklady i dílčím způsobem, pokud např. pravidla poskytovatele klasifikují
některý z typů režijních nákladů jako nezpůsobilý.
(1) Činností se rozumí ucelená skupina aktivit, jejichž realizace je účetně zaznamenána na jedné
nebo více účetních akcí (např. projekt realizovaný na základě rozhodnutí o přidělení dotace).
čl. 3
Režijní náklady
(1) Režijní náklady jsou tvořeny náklady účtovanými na typu akce TA 01 na analytických účtech:
a) 50211 Spotřeba elektrické energie
b) 50212 Spotřeba plynu
c) 50213 Spotřeba vody
d) 5111 Stavební údržba
e) 5112 Ostatní údržba a opravy
f) 5511 Odpisy DNM mínus “dotované” odpisy (účet 649551)
g) 5512 Odpisy DHM mínus “dotované” odpisy (účet 649551)
h) 51811 Ost.služby-poštovné
i) 51897 Ost.služby-ostraha
j) 518124 Ost.služby-IP-TELEFONIE
k) 51813 Ost.služby-úklidové služby
l) 51815 Ost.-DDNM do 60 tis/licence
m) 501 spotřeba materiálu
n) 5033 PHM
o) 51862 ost. služby – software (a také 5186 či 51861)
p) 518211 ost. služby – pronájem prostor
q) 518990 - ost. služby – technické služby
r) 518993 ost. služby – kopírování
s) 518994 - ost. služby – ladění hudebních nástrojů
t) 518995 - ost. služby – tiskařské práce
u) 518996 - ostatní služby – požární ochrana
v) 518998 - ostatní služby – přepravné
(2) Režijní náklady jsou dále tvořeny osobními náklady podpůrného personálu účtovanými na typu
akce TA 01 na těchto analytických účtech:
a) 521 Mzdové náklady
b) 524 Zákonné odvody
c) 52791 Odvod do sociálního fondu
d) 54921 Zákonné pojištění zaměstnavatele
(3) Do režijních nákladů se nezahrnují:
a) mimořádné odměny ve smyslu čl. 13 Vnitřního mzdového předpisu AMU
(2) náklady na práce konané mimo pracovní poměr, např. práce konané na základě dohod o
provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
čl. 4
Stanovení výše koeficientů
(3) Koeficienty se stanoví ve struktuře a hodnotách uvedených v příloze 1 této směrnice jako
celkové a dílčí.
(4) Stanovení výše koeficientů se provádí dle dat za poslední tři uzavřená účetní období, aby
hodnota koeficientů nebyla zkreslena krátkodobými výkyvy.
(5) Stanovení výše koeficientů provádí vedoucí Ekonomické oddělení AMU vždy do jednoho
měsíce od schválení výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření AMU za uplynulý
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rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Takto stanovené koeficienty se použijí
pro následující rok.
čl. 5
Uplatnění režijních nákladů
(1) Uplatněním režijních nákladů se rozumí přiřazení režijních nákladů ke konkrétní akci.
(2) Výše režijních nákladů připadajících na konkrétní akci se stanoví jako součin celkových
způsobilých nákladů v daném roce a celkového koeficientu režijních nákladů. Za způsobilé se
pro účely výpočtu považují i náklady ve schvalovacím řízení, pokud nejsou v okamžiku
stanovení známy důvody, které by mohly vést k jejich nezpůsobilosti.
(3) Do grantových a obdobných žádostí se uvádí koeficienty platné v době podání žádosti.
(4) Při uplatnění režijních nákladů je třeba dodržet pravidla daná poskytovatelem.
(5) Pokud poskytovatel omezil okruh režijních nákladů, které lze z poskytnutých prostředků hradit,
použijí se pouze ty dílčí koeficienty, které vyhovují podmínkám poskytovatele.
(6) Pokud přímé náklady dané akce již obsahují náklad podpůrného nebo obecného charakteru,
není možno znovu uplatnit režijní náklad daného druhu. V takovém případě se příslušný dílčí
koeficient nepoužije.
(7) Pokud byly v žádosti nebo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků uvedeny konkrétní
koeficienty, uplatní se tyto.
(8) Pokud poskytovatel omezil maximální výši režijních nákladů, takže je stanovený koeficient
vyšší než dovolený poskytovatelem, uplatní se režijní náklady ve výši umožněné
poskytovatelem.
čl. 6
Účtování o režijních nákladech
(1) Režijní náklady se vůči akci uplatňují v závislosti na jejím charakteru a pravidlech
poskytovatele.
(2) Pokud je poskytovatelem výše způsobilých režijních nákladů stanovena
a) v absolutní výši, uplatní se režijní náklady během roku.
b) relativně, např. v závislosti na objemu skutečných nákladů daného roku, provede se
výpočet režijních nákladů v lednu následujícího roku po zaúčtování všech nákladů dané
činnosti, avšak uplatní se zpětně v prosinci daného roku.
(3) Pokyn k uplatnění režijních nákladů dává příkazce operace na formuláři stanoveném vedoucím
Ekonomického oddělení AMU.
(4) O uplatněných režijních nákladech v hlavní nehospodářské činnosti se účtuje na čtyřech
samostatných akcích (jedna pro každou fakultu a čtvrtá společná pro ostatní součásti AMU),
aby se uplatněné režie promítly do dílčích hospodářských výsledků součástí. Poměr, ve kterém
se rozdělují uplatněné režie mezi fakulty a další součásti, je uveden v příloze č. 1 této směrnice
a je stanoven obdobně jako koeficienty dle čl. 4 této směrnice jako procentní podíl režijních
nákladů uhrazených z rozpočtu dané součásti na celkových režijních nákladech AMU.
(5) Ekonomické oddělení AMU dbá při uplatňování režijních nákladů na to, aby celkové uplatněné
režijní náklady nepřevýšily skutečně vzniklé režijní náklady AMU, tj. aby uplatněnými režijními
náklady nebyl vytvářen zisk.
(6) Konkrétní postup účtování o uplatněných režijních nákladech stanoví vedoucí Ekonomického
oddělení AMU tak, aby byly dodrženy principy stanovené touto směrnicí.
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čl. 7
Zmocnění a odpovědnosti
(1) Aktualizované koeficienty se vyhlašují formou novely přílohy 1 této směrnice.
(2) Vedoucí Ekonomického oddělení AMU provede zároveň s aktualizací koeficientů i revizi textu
této směrnice a v případě potřeby aktualizace navrhne kvestorovi ve stejné lhůtě, v jaké se
stanoví nová výše koeficientů, znění novelizace, která má být provedena.
(3) Kvestor, resp. na fakultách tajemník jsou oprávněni ve zdůvodněných případech stanovit pro
některé účetní akce postup stanovení výše režijních nákladů odchylný od této směrnice.
V takovém případě poskytne vedoucí Ekonomického oddělení AMU na vyžádání ze strany
odpovědných pracovníků potřebná ekonomická data pro alternativní způsob stanovení výše
režijních nákladů.
čl. 8
Přechodná ustanovení
(1) Koeficienty platné ke dni účinnosti této směrnice jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.
(2) Vedoucí Ekonomického oddělení AMU do jednoho měsíce od účinností této směrnice zpracuje
a v příslušné sekci intranetu AMU zveřejní formulář pro uplatnění režijních nákladů.
(3) Pro činnosti zahájené před účinností této směrnice se aplikují dosavadní postupy uplatnění
režijních nákladů. Pokud tomu nebrání pravidla poskytovatele, může příkazce operace nebo
kvestor, resp. na fakultách tajemník dovolit, že i u probíhajících projektů a akcí budou postupy
dle této směrnice aplikovány již pro rok 2020, popř. od 1. 1. 2021.
čl.9
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 1. 10. 2020.

Ing. Ladislav Paluska v. r.
kvestor
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Příloha 1 - Výše koeficientů pro období do 31. 12. 2021
Typ
Okruh nákladů
koeficientu

Podílový
koeficient

Poměrový
koeficient

Procentní podíl
HAMU na
celku (podíl ze
100 %)

Procentní podíl
DAMU na
celku (podíl ze
100 %)

Procentní podíl
FAMU na
celku (podíl ze
100 %)

Procentní podíl
ostatních součástí
na celku (podíl ze
100 %)

Celkový

Režijní náklady

22,86 %

29,63 %

17,13 %

14,11 %

16,00 %

52,76 %

Dílčí

Osobní náklady

10,33 %

13,40 %

19,97 %

19,00 %

21,08 %

39,95 %

12,52 %

16,24 %

13,68 %

8,19 %

9,84 %

68,29 %

Dílčí

Nemzdové náklady

Dílčí

50211 Spotřeba
elektrické energie

1,28 %

1,65 %

x

x

x

x

Dílčí

50212 Spotřeba plynu

0,63 %

0,82 %

x

x

x

x

Dílčí

50213 Spotřeba vody

0,21 %

0,27 %

x

x

x

x

Dílčí

5111 Stavební údržba

0,16 %

0,21 %

x

x

x

x

Dílčí

5112 Ostatní údržba a
opravy

1,10 %

1,42 %

x

x

x

x

Dílčí

5511 Odpisy DNM +
5512 Odpisy DHM
mínus "dotované"
odpisy (účet 649551)

2,56 %

3,31 %

x

x

x

x

Dílčí

51811 Ost.službypoštovné

0,06 %

0,08 %

x

x

x

x

Dílčí

51897 Ost.službyostraha

0,81 %

1,05 %

x

x

x

x

Dílčí

518124 Ost.služby-IPTELEFONIE

0,06 %

0,08 %

x

x

x

x

Dílčí

51813 Ost.službyúklidové služby

0,90 %

1,16 %

x

x

x

x

Dílčí

51815 Ost.-DDNM do
60 tis/licence

0,21 %

0,27 %

x

x

x

x

Dílčí

501 spotřeba materiálu

2,71 %

3,51 %

x

x

x

x

Dílčí

5033 PHM

0,04 %

0,05 %

x

x

x

x

Dílčí

51862 ost. služby –
software (nebo také
5186 či 51861)

1,12 %

1,45 %

x

x

x

x

Dílčí

518211 ost. služby –
pronájem prostor

0,26 %

0,34 %

x

x

x

x

Dílčí

518990 - ost. služby –
technické služby

0,05 %

0,06 %

x

x

x

x

Dílčí

518993 ost. služby –
kopírování

0,00 %

0,00 %

x

x

x

x

Dílčí

518994 - ost. služby –
ladění hudebních
nástrojů

0,18 %

0,24 %

x

x

x

x

Dílčí

518995 - ost. služby –
tiskařské práce

0,10 %

0,13 %

x

x

x

x

Dílčí

518996 - ostatní služby
– požární ochrana

0,04 %

0,06 %

x

x

x

x

Dílčí

518998 - ostatní služby
– přepravné

0,05 %

0,07 %

x

x

x

x
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