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Tyto „Režijní náklady projektů a doplňkových činností v CIRC“ byly schváleny 

Sněmem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT jako 

směrnice CIIRC dne 1.11.2013, byly vydány ředitelem CIIRC dne 4.11.2013 a 

nabývají platnosti dne 5.11.2013. 

 

 

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. 

ředitel CIIRC 

 

Režijní náklady projektů a 

doplňkových činností v CIIRC 

 

Článek 1      

Společná ustanovení 

Použité zkratky: 

CN …… celkové neinvestiční náklady 

PN …… přímé neinvestiční náklady (neinvestiční náklady projektu bez odvodů na spoluřešitele) 

R ……... nepřímé náklady / režie/ 

M …….. mzdové náklady 

PM …… zákonné odvody z mezd hrazené zaměstnavatelem 

ON ……. ostatní neinvestiční náklady 

CRPC  .. čistá režie CIIRC 

OR ……příspěvek  na mimonormativně financované činnosti ČVUT ( tj. odvod ČVUT) 

RR ……. koeficient pro příspěvek  na mimonormativně financované činnosti ČVUT (koeficient odvodu 

ČVUT) 

DČ …… doplňková činnost (viz. Článek 14 Statutu ČVUT  - CIIRC) 

ZRR ….  zůstatek režie pro řešitele 

Zisk ….. zisk v DČ 

ZiskR … zisk pro řešitele v DČ 

ZiskC … zisk pro CIIRC v DČ 
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1. Celkové neinvestiční náklady (CN) projektu jsou součtem přímých neinvestičních nákladů 

(PN) a nepřímých nákladů.  Nepřímé náklady projektu jsou takové doplňkové (režijní) 

náklady, které jsou nezbytné pro realizaci projektu v institutu, dále používáme Režie (R). 

2. Při výpočtu režie se do celkových nákladů (CN) nezahrnují finanční prostředky převedené 

spoluřešitelům. 

CN = PN + R 

PN = M + PM + ON 

3. Příspěvek  na mimonormativně financované činnosti ČVUT (tj. odvod ČVUT, OR) je určen 

Metodikou rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na 

mimonormaitnví financování pro rok 2013 ve výši 5 %. Tedy koeficient odvodu RR je 

roven 0,05. 

 

Článek 2      

Režie projektů 

1. Od 1. 9. 2013 se stanovuje čistá režie projektů CIIRC (CRPC) na 10 % přímých 

neinvestičních nákladů (PN). 

2. Příspěvek  na mimonormativně financované činnosti ČVUT (tj. odvod ČVUT, OR) je podle 

metodiky ČVUT stanoven z celkových nákladů (CN) projektu /bez prostředků pro 

spoluřešitele/ vynásobených koeficientem RR. Odvod ČVUT zajišťuje CIIRC. 

3. Režii projektu je potřebné plánovat tak, aby režie projektu pokryla čistou režii projektů 

CIIRC (CRPC) a odvod ČVUT (OR), pokud to umožňují pravidla poskytovatele. V opačném 

případě musí řešitel před podáním projektu vyjednat, jak se tento rozpor vyřeší. 

4. Zůstatek režie po uhrazení OR a CRPC bude vrácen řešiteli (ZRR). 

R =  CRPC + OR + ZRR 

OR = RR * CN = RR * (PN +R) 

CRPC = 0,1* PN 

ZRR = R – CRPC – OR (pokud výše R je dostatečná) 

 

Článek 3      

Režie v doplňkové činnosti 

1. Režie v doplňkové činnosti (DČ) se plánuje dle stávající směrnice kvestora č. 24/1999, 

dodatek 5 z 28. 11. 2011 ve výši minimálně 30 % ze mzdových nákladů (M).  
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2. Příspěvek  na mimonormativně financované činnosti ČVUT (tj. odvod ČVUT, OR) je podle 

metodiky ČVUT stanoven z celkových nákladů (CN) projektu /bez prostředků pro 

spoluřešitele/ vynásobených koeficientem RR. Odvod ČVUT zajišťuje CIIRC. 

3. Čistá režie CIIRC (CRPC) je stanovena ve výši 50% z režie v DČ po odečtení odvodu ČVUT.  

Režie pro řešitele (ZRR) je stanovena ve výši 50% z režie v DČ po odečtení odvodu ČVUT. 

4. Návrh projektu v doplňkové činnosti bude schválen, bude-li pro CIIRC ziskový i po pokrytí 

odvodu ČVUT.  

CN = PN + R + Zisk 

R = 0,3 * M 

R = CRPC + ZRR + OR 

OR = RR * CN = RR * (PN +R+ Zisk) 

CRPC = 0,5* (R-OR) 

ZRR = 0,5 * (R-OR) 

 

5. Dělní zisku v DČ (po případném zdanění) je stanoveno poměrem: 2/3 pro řešitele a 1/3 

pro CIIRC. 

ZiskR = 2/3 * Zisk 

ZiskC = 1/3 * Zisk 

 

 


