Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2015

ÚHRADA ZA PRONÁJEM LABORATOŘE FUNKČNÍ
DIAGNOSTIKY KATEDRY TĚLESNÉ VÝCHOVY A
SPORTU PF UJEP
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato směrnice řeší úhradu za pronájem laboratoře funkční diagnostiky (dále jen
laboratoře) umístěné v přízemí sportovní haly PF UJEP.
II.
CENA ZA PRONÁJEM A JEJÍ ALOKACE
1. Cenu za pronájem za jednu každou započatou hodinu užívání laboratoře vč. zde
umístěné techniky stanovuji na 800,- Kč vč. DPH. Výnosy budou účtovány na
interní účetní analytické číslo 43307 91 0002 09.
2. Inkasovaná tržba (vypočtená dle bodu 1 této směrnice) bude ve vnitřním
účetnictví PF UJEP alokována takto:
a) odměna za výkon odborného dozoru a práci v laboratoři bude vyplacena na
základě předloženého výkazu o této činnosti (v hodinách, v členění po
příslušných dnech) - jako součin odpracovaných hodin a sazby 150,- Kč/hod.,
b) jako odměna vypočtená dle předchozího bodu může být rozdělena max. jedna
třetina celkových dosažených příjmů (bez DPH), zbylá část výnosů tvoří
příjmovou stránku rozpočtu PF UJEP,
c) děkan PF UJEP si vyhrazuje právo tento postup upravit dle aktuálního vývoje
finanční situace PF UJEP.
3. Rozúčtování nákladů a výnosů provádí ekonomické odd. PF UJEP jedenkrát
ročně ve čtvrtém čtvrtletí finančního roku.
4. Úhrada za pronájem může být realizována:
a) v hotovosti – do pokladny PF nebo do pokladny sportovní haly PF UJEP,
b) bezhotovostně – na základě vystavené faktury – zabezpečuje ekonomické
odd. PF UJEP.
5. Přístroje v laboratoři, evidence pronájmů a jednání s nájemci zabezpečuje
katedra tělesné výchovy a sportu PF UJEP – zodpovědnou osobou ustanovuji
Mgr. Jana Hnízdila, Ph.D. Objednávka pronájmu pro firmy či organizace musí být
zaznamenána písemně – objednávkou nájemce nebo podpisem nájemce
v evidenční knize vztahující se k předmětu pronájmu. Vystavené účetní doklady
na přijaté úhrady musí obsahovat celé jméno či obchodní název zákazníka,
datum zakázky, dobu práce, cenu bez DPH, sazbu DPH i částku DPH, celkovou

cenu s DPH, datum vystavení dokladu, razítko KTVS PF a podpis vystavujícího
pracovníka KTVS PF.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016, platí do odvolání a ruší původní
směrnici 9/2004 z 8. 10. 2004.
V Ústí nad Labem dne 27. října 2015

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.
děkan PF UJEP v Ústí n. L.
Zpracovali:
Ing. Hřebejková, PhDr. Ing. Bertl

