
Výklad kódu 013 přílohy č. 5 Číselník způsobilých výdajů, Pravidel IV.1.1., platných od 1.1.2010 
 

Kód 

Název kódu 
způsobilého 
výdaje 

Skupiny 
Směrné 
účtové 
osnovy 

Položky způsobilého výdaje 
Příklady výdajů, které 
nejsou způsobilé 

013 
Výměna 

zkušeností a 
poznatků 

Osobní 
náklady a 

služby 

Výdaje související s účastí na 
akcích souvisejících s výměnou 
zkušeností a poznatků mezi MAS 
v ČR i zahraničí: účastnické 
poplatky, cestovní náhrady (stravné, 
doprava, ubytování). 

Aktivity týkající se přípravy 
projektů spolupráce 

 
V rámci tohoto kódu jsou způsobilé jen výdaje související s účastí, nikoliv s pořádáním a organizací 
akcí sloužících k výměně zkušeností a poznatků (tj. např. setkáních MAS, seminářích, konferencích, 
veletrzích, workshopech, burzách projektů apod.) Výdaje související s pořádáním a organizací těchto 
akcí mohou být součástí účastnického poplatku. 
 
Účastníkem výměny zkušeností a poznatků může být každá osoba spjatá s činností MAS. V případě 
pochybností si RO SZIF vyžádá od MAS zdůvodnění účasti konkrétní osoby. Stejně tak není striktně 
vymezeno území, na které má výměna zkušeností a poznatků probíhat.  
 
Pro ověření obsahové způsobilosti výdaje žadatelé předkládají: 

- pozvánku, zápis/zprávu z jednání/akce, (za pozvánku se považuje i zvací e-mail s nabídkou 
účasti na akci) 

- doklad o zaplacení účastnického, příp. členského poplatku (viz níže),  
- cestovní příkazy včetně souvisejících příloh (doklad o úhradě ubytování, jízdenky, parkovné, 

doklad o nákupu PHM apod.), 
 
U účastnických poplatků musí být vždy uvedeno, na co budou vybrané prostředky použity. 
 
V rámci tohoto kódu jsou způsobilé i členské příspěvky do Národní sítě MAS ČR, o.s. a cestovní 
náhrady na jednání Valné hromady NS MAS ČR a na jednání orgánů NS MAS ČR, o.s. na 
celorepublikové a krajské úrovni. Pozvánku, zápis z jednání a prezenční listinu z jednání na 
celorepublikové úrovni dodá NS MAS ČR, o.s. na CP SZIF. 
 
V rámci tohoto kódu nejsou způsobilé členské příspěvky do jiných organizací.   
 
 
Cestovní náhrady pro účely kódu 013 a v souladu se zákoníkem práce: 

Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí 
výdaje, které vzniknou zaměstnanci při 

a) pracovní cestě, 
b) cestě mimo pravidelné pracoviště,  
c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo 

pravidelného pracoviště, 
d) výkonu práce v zahraničí. 

 
Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu (druhým je zaměstnavatel). Úkolem 
zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či 
plat. 

Základními pracovněprávními vztahy podle zákoníku práce jsou pracovní poměr a právní vztahy 
založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohoda o pracovní 
činnosti a dohoda o provedení práce. 
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Pracovní cestou se pro účely cestovních náhrad rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k 
výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě a 
návratu zaměstnance z této cesty. 

Cestovní náhrady je možné zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohod o 
pracích konaných mimo pracovní poměr, poskytnout pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, 
jakož i místo pravidelného pracoviště zaměstnance. 

Má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat pracovní úkol v místě mimo obec 
bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo 
pravidelného pracoviště. 

 

Shrnutí způsobilosti výdajů: 

 Zaměstnanec MAS, tj. pracovně-právní 
vztah (pracovní smlouva, dohoda o 
pracovní činnosti, dohoda o provedení 
práce) a v případě obecně prospěšných 
společností také člen správní rady o.p.s. a 
člen dozorčí rady o.p.s.1 

Ostatní osoby 

Účastnické poplatky Ano Ano 

Cestovní náhrady 
(cestovné, stravné, 
ubytování apod.) 

Ano 
Ne 

 

Výdaje za přepravu autobusem, který si např. dvě sousední MAS společně objednají a budou se jím 
přepravovat na setkání s dalšími MAS, a která bude dodavatelem služby (dopravcem) místní akční 
skupině fakturována nejsou způsobilým výdajem. Organizátor akce si ale tyto výdaje může zahrnout 
do účastnických poplatků. Stejně tak si může organizátor zahrnout do poplatků výdaje na ubytování, 
stravování apod. 

 

 

                                                
1
 V souladu s §10, odst. 5) zák.  č. 248/1995 Sb. v platném znění 


