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Směrnice děkana o režiích a řešení projektů 

SD_2015_01 

Hlava 1: Režie 

 

Příspěvek na režii ČVUT max. 5% a režie FEL 11,5 % se stanovuje z výnosů pracovišť, 

očištěných o převody na spoluřešitele a nákupy investic.V případě, že režie ČVUT je nižší než 

5%, je rozdíl převeden na katedru. Tato úprava nabývá účinnosti pro akce zahájené po dnem 

1. 1. 2015. 

 

 

Výběr režie se realizuje následujícím způsobem 

Při sestavování rozpisu fakulty se uplatní následující pravidlo: 

Rozpočty kateder se sníží o zálohu na režie ve výši 16,5 % z výnosů z grantů, doplňkové  

činnosti a darů předcházejícího roku, očištěných o převody na spoluřešitele, nákup investic a 

investiční dary. Do výpočtu jsou zahrnuty pouze příjmy kateder, nikoli příjmy FEL. Ve sporných 

případech a o případných výjimkách rozhoduje proděkan pro rozvoj. Výjimky budou spolu se 

zdůvodněním zveřejněny. 

Při vyúčtování roku se pak tato záloha vyúčtuje dle skutečných výnosů. 

 

 

Využití režie FEL 

O režii FEL se posílí částka rozdělovaná dle kriterií tvůrčí činnosti. 

 

 

 

Hlava 2: Grantové projekty řešené mimo FEL 

V souladu s Příkazem rektora 2015/02 kmenoví pracovníci FEL podávají veškeré projekty 

související s oblastmi činnosti FEL prostřednictvím FEL. Výjimky povoluje děkan.  

Kmenovým pracovníkem FEL se rozumí ten, kdo je vyplácen mzdovou účtárnou FEL. 

 

Mezi součástmi ČVUT dotčenými projektem se podle Příkazu rektora 2015/02 před podpisem 

projektové smlouvy uzavře dohoda o spolupráci na řešení projektu. Dotčenou stranou je každá 

strana, která přijímá z projektu peníze nebo jejíž prostředky, prostory či pracovníci v rámci 

pracovního úvazku dotčené strany využívají při řešení projektu. Na základě této dohody pak  

budou finanční prostředky převedeny na FEL pod stejným číslem projektu. 

Režie fakulty se v tomto případě vypočte z objemu převedených mzdových prostředků a jejich 

příslušenství (SZP a pod). Sazbu režie katedry (RK) určí vedoucí katedry po dohodě s  

  



tajemníkem fakulty. 

 

 

Pracovníci FEL, kteří jsou uvedeni v žádosti o projekt mimo FEL, jsou povinni informace o 

takových projektech fakultě poskytnout ve stejném rozsahu a stejnou cestou jako u projektů 

podávaných za FEL. Při získání nových projektů řešených mimo FEL jsou pracovníci FEL v 

projektu vyjmenovaní povinni si vyžádat souhlas děkana s projektem způsobem obdobným jako  

u projektů získaných za FEL1  

 

 

Pracovníci s částečným úvazkem na jiné součásti ČVUT 

Pracovní smlouva má formu trojdohody, kterou v případě FEL navrhuje vedoucí katedry. 

Trojdohoda je zpravidla na dobu určitou. 

Současné se v doprovodné dohodě mezi FEL a dotčenou součástí vypořádá i problematika 

případné režie, IPR a afiliace u publikací. 

 

 

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r. 

děkan 

 

                                                      
1 Opatření má za cíl snížit administrativní náročnost: jestliže se projekt podává bez podpisu děkana, stačí  

o něm děkana informovat. Před podpisem projektové smlouvy jsou ale pracovníci FEL na projektu  
uvedení povinni získat souhlas děkana s projektem i v případě, že projekt podepisuje někdo jiný. 


