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Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, ve znění pozdějších 

metodických dopisů, je vydáván na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování do Pravidel 

pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 6. 

Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/ 

převodu podpory, je metodický dopis platný po celou dobu realizace projektu / udržitelnosti projektu 

(pokud je relevantní). 

8. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 

8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu 

Odstavec v části Jako přímou podporu účastníkům projektů je možné hradit jejich:  

„ubytování – zástupcům cílových skupin je možné hradit výdaje v úrovni cen v místě obvyklých, v ČR 

nejvýše však 1700 Kč za osobu a noc (pro hl. město Prahu se limit zvyšuje na 2000 Kč za osobu a noc), 

případně cenu nižší dle interních předpisů dané organizace. Při ubytování v zahraničí se u dospělých osob 

(včetně doktorandů apod.) pokládá za adekvátní ubytování v hotelu za ceny v místě obvyklé, zpravidla 

v kategorii ***, u žáků a studentů se za vhodné pokládá ubytování v rodinách, hostelech, internátech, 

turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích (jiných, než kde je žák/student běžně ubytován) apod.“ 

se nahrazuje odstavcem: 

„ubytování – zástupcům cílových skupin je možné hradit výdaje v úrovni cen v místě obvyklých, v ČR 

nejvýše však 2 150 Kč za osobu a noc, případně cenu nižší dle interních předpisů dané organizace. Při 

ubytování v zahraničí se u dospělých osob (včetně doktorandů apod.) pokládá za adekvátní ubytování 

v hotelu za ceny v místě obvyklé, zpravidla v kategorii ***, u žáků a studentů se za vhodné pokládá 

ubytování v rodinách, hostelech, internátech, turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích (jiných, než kde 

je žák/student běžně ubytován) apod.“ 

 

Dále odstavec v části Jako přímou podporu účastníkům projektů je možné hradit jejich: 

„stravování – cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 450 Kč na den a osobu 

v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 

8 běžných hodin), případně 610 Kč, pokud se jedná o akci výjezdní spojenou s ubytováním účastníků 

(pokud interní předpisy příjemce nestanoví nižší limit), v zahraničí za ceny v místě obvyklé.“ 

se nahrazuje odstavcem: 

„stravování – cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 570 Kč na den a osobu 

v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 

8 běžných hodin), případně 780 Kč, pokud se jedná o akci výjezdní spojenou s ubytováním účastníků 

(pokud interní předpisy příjemce nestanoví nižší limit), v zahraničí za ceny v místě obvyklé.“ 

 


