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Aktivita „Bezpečnost dopravy“ – nezpůsobilé výdaje 

 
Nezpůsobilé výdaje projektu  

 výdaje na realizaci části projektu, která zasahuje mimo území MAS vymezené v integrované strategii 
CLLD,  

 výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci, údržbu nebo opravu silnic a místních komunikací 
přístupných automobilové dopravě s výjimkou výdajů uvedených mezi způsobilými výdaji na hlavní a 
vedlejší aktivity projektu,  

 výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci polních a lesních cest,  

 výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu pozemních komunikací včetně chodníků,  

 výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, včetně prací pro zajištění 
funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a opravy),  

 výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren železničních zastávek a zastávek vodní dopravy,  

 výdaje na bezbariérové úpravy vstupů do budov,  

 výdaje na realizaci parkovišť pro automobily,  

 výdaje na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,  

 výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování studie proveditelnosti,  

 výdaje spojené s řízením a administrací projektu,  

 výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů,  

 výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, 
výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,  

 poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky za dočasné zábory manipulačních pruhů,  

 správní poplatky  

 DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

 úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,  

 pojištění,  

 bankovní záruky,  

 pokuty, sankce, penále,  

 manka a škody,  

 jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.),  

 cla,  

 výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,  

 výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, 
na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,  

 provozní a režijní výdaje,  

 náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené 
zaměstnavatelem,  

 cestovní náhrady,  

 provize,  

 rezervy na budoucí ztráty a dluhy,  

 kurzové ztráty,  

 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,  

 výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na 
refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.),  

 výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,  

 výdaje na audit projektu,  

 část výdajů na vedlejší aktivity projektu, převyšující 15 % celkových způsobilých výdajů projektu; 
konečná výše celkových způsobilých výdajů je známa po skončení poslední etapy realizace projektu,  

 výdaje na nákup a vyvlastnění nemovitostí nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů,  

 výdaje na nákup nemovitosti nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem,  

 vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,  

 další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, uvedené v tomto 
dokumentu.  

 
Podrobnosti jsou uvedeny v Obecných pravidlech a Specifických pravidlech k dané výzvě. Jsou k dispozici zde: 
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http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

