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SMĚRNICE
ze dne 9. dubna 2018
o výpočtu doplňkových nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje
Kvestor na základě čl. 77 Statutu JAMU vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně:
Čl. 1
Právní předpisy
Tato směrnice vychází ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Doplňkové náklady
(1) Doplňkovými náklady na JAMU jsou náklady, které sice souvisí s výzkumnou,
vývojovou nebo inovační činností, ale nelze je přímo a jednoznačně k některé z těchto
činností přiřadit. Za doplňkové náklady lze považovat opravy a údržbu dlouhodobého
majetku, náklady na energie, úklid a ostrahu, osobní náklady technických a hospodářských
zaměstnanců, materiálové (administrativní) náklady apod.
(2) Doplňkovými náklady projektu jsou náklady, které není možné jednoznačně přiřadit
k uznaným přímým nákladům výzkumného projektu, např. administrativní náklady, náklady
na pomocný personál a infrastrukturu, energii a další, ale jejichž vynaložení přispělo
k realizaci projektu.
(3) Vysoké školy nedostávají zvláštní finanční prostředky na hrazení doplňkových
nákladům, proto je třeba brát je jako součást nákladů na činnosti uskutečňované na základě
institucionální a účelové podpory.
(4) JAMU proto zahrnuje v položkách uznaných nákladů v oblasti podpory
výzkumné, vývojové a inovační činnosti i doplňkové náklady (příp. výdaje) vzniklé v přímé
souvislosti s její realizací. Nepřipouští-li poskytovatel podpory doplňkové náklady, doplňkové
náklady se nevypočtou a nezahrnují.
Čl. 3
Kalkulace doplňkových nákladů
(1) Pro kalkulaci doplňkových nákladů činností výzkumu, vývoje a inovací se na JAMU
použije přirážková metoda. Podkladem pro výpočet kalkulační přirážky jsou údaje o
nákladech za předchozí kalendářní rok.
(2) Není-li poskytovatelem podpory stanoveno jinak, do doplňkových nákladů se
zahrnují
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a) náklady na provoz ateliérů, kateder a rektorátních pracovišť v činnostech, kdy nelze
stanovit, zda slouží výlučně k výchově a vzdělávání v rámci akreditovaných studijních
programů a pro ostatní činnosti,
b) náklady na provoz ústřední knihovny,
c) náklady na provoz výpočetního centra,
d) náklady na úklid budov,
e) náklady na ostrahu budov,
f) náklady na údržbu,
g) náklady na energie,
h) náklady na vodné a stočné,
i) náklady na telefony,
j) ostatní služby,
k) ostatní náklady bez stipendií,
l) cestovné,
m) osobní náklady administrativních a ostatních obslužných zaměstnanců.
(3) Určí-li poskytovatel podpory jiný způsob výpočtu doplňkových nákladů (např. pro
specifický vysokoškolský výzkum), vypočtou se doplňkové náklady způsobem určeným
poskytovatelem.
(4) Maximální výše doplňkových
poskytovatelem podpory (např. dotace).

nákladů

nesmí

překročit

meze

stanovené

Čl. 4
Přímé a doplňkové náklady pro kalendářní rok
(1) Kvestor bez zbytečného odkladu po získání potřebných údajů sdělením v Listu JAMU
vyhlásí ve vztahu k institucionální podpoře poskytnuté JAMU přímé náklady a výši
jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU a podklady pro jejich
výpočet.
(2) V případě poskytnutí účelové podpory součásti JAMU předloží osoba stojící v jejím
čele kvestorovi potřebné podklady pro výpočet doplňkových nákladů; kvestor bez zbytečného
odkladu sdělí ve vztahu k dané účelové podpoře přímé náklady a výši jednotlivých druhů
doplňkových nákladů.
Čl. 5
Pravidla použití doplňkových nákladů
Vypočtená výše doplňkových nákladů musí být zohledněna při plánování a nepřekročena
při uskutečňování výdajů z institucionální a účelové podpory.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se směrnice č. 1/2010, o výpočtu doplňkových nákladů pro aktivity výzkumu
a vývoje.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem následujícím po vyhlášení v Listu JAMU.
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JUDr. Lenka Valová, v.r.
kvestorka
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