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JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

SDĚLENÍ DĚKANKY Č. 1/2020 

K PROVEDENÍ OPATŘENÍ K HONOROVÁNÍ VÝUKY A DALŠÍ ČINNOSTI  
V RÁMCI USKUTEČŇOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Čl. 1 

Obecná ustanovení 

1) Toto sdělení vydává děkanka na základě čl. 5 odst. 2 Opatření děkanky č. 5/2019 
k honorování výuky a další činnosti v rámci uskutečňování celoživotního vzdělávání (dále 
jen „Opatření k odměňování CŽV“). 

2) Toto sdělení zejména konkretizuje pravidla obsažená v opatření týkající se stanovení výše 
odměn za výuku a další činnosti v rámci uskutečňování CŽV a kalkulace ceny programů 
a kurzů CŽV. 
 

Čl. 2 
Sazby odměn 

1) Sazby odměn za výuku a další činnosti v rámci uskutečňování CŽV jsou odvislé od 
Sazebníku pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných na PF JU za 
účelem zajištění výuky, který je na vyžádání dostupný na personálním oddělení PF JU. 
Sazby odměn pro potřeby CŽV jsou součástí přílohy č. 2 Opatření k odměňování CŽV. 

 

Čl. 3 
Kalkulace ceny programů/kurzů CŽV 

1) Kalkulace ceny, neboli rozpočet akce vychází z plánovaných nákladů a výnosů akce, vč. 
stanoveného předpokládaného zisku. 

2) Náklady spojené s programem/kurzem jsou rozděleny na náklady přímé a náklady 
nepřímé. 

3) Přímé náklady spojené s přípravou či realizací programu/kurzu zahrnují: 

a) osobní náklady, vč. zákonných odvodů SP a ZP zaměstnavatele 

b) náklady na materiál 

c) náklady na služby (ubytování, stravování, doprava, ostatní) 

d) náklady na cestovné 

e) náklady na přímou spotřebu energií 
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4) Nepřímé náklady jsou vyjádřením provozní a správní režie, která je kalkulována 
ekonomickým oddělením fakulty pro každý rok samostatně, přičemž vychází z uzavřeného 
účetnictví roku předcházejícího a představuje příspěvek k úhradě společných provozních 
a správních nákladů fakulty, tj. pokrývá osobní náklady zaměstnanců obslužného 
a administrativního personálu a náklady na provoz budov, vč. energií.   

5) V kalkulaci ceny je stanovena minimální a maximální kapacita v souladu s platnou 
akreditací a pokyny odborného garanta. 

6) S přihlédnutím k aktuální tržní situaci je součástí ceny dále přiměřený zisk. Výše zisku je 
též poplatná rozhodnutí kolegia děkanky (např. ve vztahu k zaměstnaneckým benefitům). 

7) Příslušný režim DPH jednotlivých programů/kurzů CŽV se řídí platným Metodickým 
pokynem vedoucí ekonomického odboru rektorátu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, jehož součástí je tzv. „Přehled typů programů/kurzů CŽV pro účely 
stanovení sazby DPH“.  

8) Veškeré kalkulace ceny programů a kurzů CŽV jsou schvalovány tajemníkem fakulty. 

 

Čl. 4 
Závěrečné ustanovení 

1) Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dne 19. 5. 2020. 

 
 

V Českých Budějovicích 19. 5. 2020  

 

 
 
 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
                 děkanka PF JU 

 

   


