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Dodatek č. 97/2018/1 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  
ze dne 28. 2. 2018  

 
 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 
 
Státní fond dopravní infrastruktury                      
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem     
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u  
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005   
zastoupený generálním ředitelem      
Ing. Mariánem Š e b e s t o u     
(dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 97/2018 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2018 ze dne 28. února 2018 (dále jen Smlouva)  

 
 

t e n t o  D o d a t e k :  
 
 

Článek 2 
Účel Dodatku 

 
 
Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu 
poskytovatele příjemci na rok 2018 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na usnesení 
č. 1208 ze 152. zasedání Výboru SFDI konaného dne 23. října 2018 a na změnová řízení 
č. 2/2018 a č. 12/2018. 
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Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

 
 
1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“, odst. 2 nově zní: 

„2. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na r. 2018  
schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 68 ze dne 
19. prosince 2017, v souladu se změnovým řízením č. 2/2018, v souladu s usnesením 
č. 1208 ze 152. zasedání Výboru SFDI konaného dne 23. října 2018 a v souladu se 
změnovým řízením č. 12/2018.“        

    
2. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“, odst. 3 nově zní: 

„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku dle 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 97/2018/1 celkem částku: 

 
 

22 620 000 Kč 
(slovy: dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckorunčeských) 

 
 
Dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení 
v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů 
poskytovatele.“ 
   
3. V článku 10 „Závěrečná ujednání“ se vkládá odst. 10, který zní: 

„10. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na 
jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za 
účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí 
nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, 
příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro 
jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich 
oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí 
subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých 
povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly 
při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých 
osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou 
dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a dále aby subjekty údajů byly 
informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení.“ 
 

 
Článek 4 

Závěrečná ujednání 
 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
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2. V částce uvedené v čl. 4, odst. 3 Smlouvy, jak je upraven Dodatkem č. 97/2018/1, jsou 
zahrnuty i finanční prostředky, které byly v roce 2018 ke dni podepsání Dodatku 
č. 97/2018/1 příjemci již uvolněné. 

3. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 97/2018/1 stává součástí Smlouvy. Ruší se 
přílohy č. 1 - 4 Smlouvy č. 97/2018 a jsou nahrazeny přílohami č. 1 - 4 Dodatku 
č. 97/2018/1.  

4. Součástí tohoto Dodatku je: 
Příloha č. 1: „Akce realizované Povodím Labe, státní podnik“ 
Příloha č. 2: „Globální položky realizované Povodím Labe, státní podnik“  
Příloha č. 3: „Specifikace akce ISPROFOND č. 500 511 0006 Povodí Labe – příprava a 
vypořádání staveb“  
Příloha č. 4: „Specifikace akce ISPROFOND č. 500 511 0004 Výdaje na opravy a údržbu 
dopravně významných vnitrozemských vodních cest - Povodí Labe, s.p.“   

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny. 
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zveřejní Dodatek č. 97/2018/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 

7.  Dodatek  č. 97/2018/1 je  vyhotoven  v pěti  stejnopisech  s  tím,  že  příjemce  obdrží   
 dvě vyhotovení a poskytovatel tři vyhotovení Dodatku. 

 
  
 
 
V Praze dne …………….…….                    V Praze dne ………………..………… 
 
 
……………………………..….                     ……………………………..………… 
Ing. Zbyněk H o ř e l i c a                     Ing. Marián Š e b e s t a       
ředitel                                                           generální ředitel   
Státní fond dopravní infrastruktury                     Povodí Labe, státní podnik  
 



SFDI

Počet akcí: 4 1) 2)               v tis. Kč  
ISPROFIN/

od do

5005510023 60 d1 N R18 Osazení světelných plavebních znaků 500 500 -500 0 05/18 12/18 BAL

5005510012 60 d1 N R18 Čekací stání pro malá plavidla na Labi 80 000 8 000 -8 000 0 07/18 12/20 BAL

5215510017 60 d1 N R18 Úprava plavebního značení el.vedení na Labi 1 000 1 000 -1 000 0 05/18 12/18 BAL

5425510004 60 d1 N R18 Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe 5 000 5 000 -5 000 0 08/18 12/18 BAL

celkem 86 500 14 500 -14 500 0

celkem 86 500 14 500 -14 500 0
celkem 0 0 0 0

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) 
Kód "60" nahrazuje v souladu s vyhláškou MF č. 560/2006 Sb. dříve užívaný kód "81" pro akce investičního charakteru. 

2) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1208 z 23. 10. 2018.

Upravený 
rozpočetRO říjen

Doba 
realizaceStav 

akce

Povodí Labe, státní podnik
Akce realizované Povodím Labe, státní podnik

krajNázev akcekó
d

Příloha č. 1 Dodatku č. 97/2018/1

Rozpočet 
2018

1) Rozpočet SFDI na r. 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017.

Celkové 
náklady 

akce

60

D
ISPROFOND

T

50



SFDI

Počet akcí: 3 1) 2) 3) 4)               v tis. Kč  
ISPROFIN/

od do

5005110002 50 d1 G G Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských 
vodních cest 70 000 70 000 -70 000 0 0 0 01/18 12/18 BAL

5005110004 50 d1 G G Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských 
vodních cest - Povodí Labe, s.p. 23 000 0 23 000 0 -2 000 21 000 01/18 12/18 BAL

5005110006 60 d1 G GP Povodí Labe - příprava a vypořádání staveb 7 300 7 300 0 -5 680 0 1 620 01/18 12/18 BAL

celkem 100 300 77 300 -47 000 -5 680 -2 000 22 620

celkem 7 300 7 300 0 -5 680 0 1 620
celkem 93 000 70 000 -47 000 0 -2 000 21 000

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) 
Kód "60" nahrazuje v souladu s vyhláškou MF č. 560/2006 Sb. dříve užívaný kód "81" pro akce investičního charakteru. 

2) Změnové řízení č. 2/2018.
3) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1208 z 23. 10. 2018.
4) Změnové řízení č. 12/2018.

Příloha č. 2 Dodatku č. 97/2018/1
Povodí Labe, státní podnik

Globální položky realizované Povodím Labe, státní podnik
kó

d RO 
říjen

Doba 
realizace kraj

ISPROFOND
D

Celkové 
náklady 

akce

1) Rozpočet SFDI na r. 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017.

Rozpočet 
2018Název akce ZŘ 

leden
Upravený 
rozpočet 

60
50

T Stav 
akce

ZŘ 
prosinec



Povodí Labe - příprava a vypořádání staveb

ISPROFOND:   500 511 0006

ISPROFIN 
/ISPROFOND Kód Název akce Celkem SFDI 2018

(tis. Kč) Kraj

2275220001 60 Modernizace plavebního stupně Srnojedy 0 UST

5215510017 60 Úprava plavebního značení el. vedení na Labi 0 UST

5005510013 60 Sjezdy do vody na Labi 0 UST

5425510004 60 Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe 0 STC

5425510003 60 Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku 0 STC

5215510020 60 Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice 0 STC

5005510012 60 Čekací stání pro malá plavidla na Labi 1 620 STC

Celkem 1 620

Poznámka: 

Příloha č. 3 Dodatku č. 97/2018/1

Jde pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může 
být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený Ministerstvem dopravy. 



Výdaje na opravy a údržbu dopravně 
významných vnitrozemských vodních cest - 
Povodí Labe, s.p.
ISPROFOND:   500 511 0004

ISPROFIN 
/ISPROFOND Kód Název akce

Celkem SFDI 
2018

(tis. Kč)
Kraj

5425210001 50 Labe, Ústí n.L. - Centrální přístav, odstranění nánosů 995,523 UST

5425210002 50 Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosu 10 977,357 UST

5425210003 50 Labe, Ústí n.L. - Západní přístav, odstranění nánosů 2,467 UST

5215210001 50 VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory 0 STC

5215210002 50 VD Lysá n. L., protikorozní ochrana vrat PK 0 STC

5215210003 50 VD Lysá n. L., oprava dna dolního ohlaví PK 0 STC

5215210004 50 VD Veletov, oprava dilatačních spar PK 0 STC

5215510034 50 Přístav Mělník, odstranění nánosů z vjezdu a přístavních bazénů 7 000,000 STC

5215510035 50 Přístav Mělník, oprava vázacích prvků a kamenné přístavní zdi 2 024,653 STC

Celkem 21 000,000

Poznámka: 

Příloha č. 4 Dodatku č. 97/2018/1

Jde pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí 
může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený Ministerstvem 
dopravy. 
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