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Čl.  1 - Předmět úpravy 

Účelem tohoto opatření je upravit rozlišování a oddělené sledování nehospodářské a 

hospodářské činnosti v systému vykazování hospodaření Kolejí a menz (dále „KaM“), 

v souladu s Opatřením rektora  č. 6/2015. 

Čl.  2 - Vymezení nehospodářské a hospodářské činnosti v KaM 

1. Nehospodářská činnost (dále „NEHOČ“) je činnost, která nepředstavuje nabízení zboží nebo 

služeb na relevantních trzích ve smyslu právních norem a judikatury EU. 

2. Hospodářská činnost (dále „HOČ“) je činnost, jejímž smyslem je nabízení zboží a služeb na 

trhu ve smyslu právních norem a judikatury EU.  

3. Členění činností na NEHOČ a HOČ není totožné s členěním činností na hlavní a doplňkovou a 

není totožné s daňovým členěním na ekonomickou a mimoekonomickou činnost. 

Čl.  3 - Oddělené sledování  NEHOČ a HOČ  v KaM 

1. Účetní oddělené sledování NEHOČ a HOČ vychází ze shora uvedeného opatření rektora a řídí 

se jednotným číselníkem, který umožňuje rozlišovat oba druhy činností, vč. jejich dalšího 

přenosu, resp. vytvoření definice potřebných výstupů a jejich struktur.  

2. Pro NEHOČ byl zvolen číselný kód (činnost) ……..  2 

Pro HOČ byl zvolen číselný kód (činnost) ………….  5 

 

Čl.  4 - Přehled rozdělení činností v KaM na HEHOČ a HOČ, v kontextu s rozdělením na činnosti HČ 

a DČ (v Příloze č. 1 -  seznam dle činností, vč. uvedení čísel účtů) 

A   Kategorie příjmů – ubytování 

1 student UK v prezenční či komb. formě studia v českém jazyce HČ NEHOČ 

2 student jiné VŠ v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce HČ NEHOČ 

3 uchazeč přijatý ke studiu na UK v prezenční či kombinované formě stuia v českém jazyce HČ NEHOČ 

4 student doktorského studijního programu (dále "DS") HČ NEHOČ 

5 nestudující osobní asistent, resp. průvodce studenta se ZTP či ZTP-P HČ NEHOČ 

6 stážista HČ NEHOČ 

7 student programů Erasmus / Sokrates HČ NEHOČ 

8 zaměstnanec UK HČ NEHOČ 

9 student studující paralelní studijní progeam v cizím jazyce (dále "samoplátci") HČ NEHOČ 

10 účastník celoživotního vzdělávání ( dále "CŽV UK") HČ HOČ 

11 host fakulty a dalších součástí UK  (druh činnosti se určuje podle fakulty) HČ NEHOČ 

12 host fakulty a dalších součástí UK  (druh činnosti se určuje podle fakulty) DČ HOČ 

13 absolvent VŠ v době do 5 let od úspěšného dokončení studia DČ HOČ 

14 nestudující partner, ubytovaný se studentem a dítětem v manželské koleji DČ HOČ 

15 individuální klientela DČ HOČ 

16 skupiny CK DČ HOČ 

17 firmy DČ HOČ 

18 školní výlety - exkurze DČ HOČ 

19 ubytování zaměstnanců veřejné a státní správy a zaměstnanců jiných VŠ DČ HOČ 

20 příjmy za internet DČ HOČ 

 



B.   Kategorie příjmů – stravování 

21 Student       UK HČ NEHOČ 

22 student jiné VŠ prokáže-li se průkazem HČ NEHOČ 

23 zaměstnanci UK HČ NEHOČ 

24 zaměstnanci cizí DČ HOČ 

25 akce DČ HOČ 

26 prodej zboží - bufety DČ HOČ 

 

C.   Kategorie příjmů – ostatní 

27 náhrady škody HČ NEHOČ 

28 náhrady škody DČ HOČ 

29 stornopoplatky HČ NEHOČ 

30 stornopoplatky DČ HOČ 

31 smluvní pokuty HČ NEHOČ 

32 smluvní pokuty DČ HOČ 

33 platby za odepsané pohledávky HČ NEHOČ 

34 platby za odepsané pohledávky DČ HOČ 

35  pronájmy nebytových prostor DČ HOČ 

36 pronájmy krátkodobé DČ HOČ 

37 pronájmy – byty – zaměstnanci UK HČ NEHOČ 

38 pronájmy – byty – zaměstnanci cizí  DČ HOČ  

39  služby spojené s pronájmem - byty  HČ NEHOČ  

40 služby spojené s pronájmem - ostatní  DČ HOČ  

41 příjmy za elektrickou energii  DČ HOČ 

    

 

 Čl. 5. - Závěrečná ustanovení 

1. Posouzení, zda se jedná o činnost NEHOČ nebo HOČ, určuje vždy příkazce operace. Při  

     vystavování objednávek v systému EIS JASU se uvede v kolonce „činnost“ povinně kód činnosti  

     NEHOČ – 2 nebo HOČ – 5. 

2. Vzhledem k tomu, že rozdělování nejednoznačných nákladů mezi  HČ a DČ je prováděno   

     pomocí koeficientů, které jsou stanovovány čtvrtletně na základě rozpočtovaných výnosů pro   

     jednotlivá střediska a rozdíl koeficientů pro HČ a DČ a NEHOČ a HOČ je zanedbatelný, tak platí,  

     že koeficienty stanovené pro HČ a DČ současně rozdělují náklady na NEHOČ a HOČ. 

3. Toto opatření se netýká vnitrouniverzitních nákladů a výnosů účtovaných ve třídách 7 a 8. 

4. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dne 1. 4. 2015. 

 

 

                                                                                                                          Ing. Jiří Macoun v.r. 

                                                                                                                       ředitel Kolejí a menz 

 


