
Smlouva č. 97/2019 
o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 
 
 
 

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“, nebo „SFDI“) 
  
a 
 
Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 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 § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a podle § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů    

 
 

t u t o  S m l o u v u :  
 
 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

 
 
Účelem této Smlouvy je  
 

- zajistit provedení ust. § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb.;  
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 

poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními prostředky dle 
této Smlouvy; 

- realizovat rozpočet poskytovatele schválený pro rok 2019. 
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Článek 3 
Předmět Smlouvy 

 
 

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a na základě dohody mezi smluvními stranami je 
předmětem této Smlouvy úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních 
prostředků a jejich příjemcem 

- při poskytování finančních prostředků k účelům vymezeným touto Smlouvou na 
základě shora citovaného zákona § 2, odst. 1, písm. c), tj. ve prospěch financování 
výstavby, modernizace, oprav, údržby, nebo správy dopravně významných 
vnitrozemských vodních cest;   

- při čerpání finančních prostředků; 
- při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky.  
 
 

Článek 4 
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků 

 
 
1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto 

Smlouvou, tj. na financování výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně 
významných vnitrozemských vodních cest v rozsahu akcí jmenovitě uvedených v Příloze 
č. 1 a č. 2 této Smlouvy.   

2. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2019 
schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 427 ze 
dne 21. prosince 2018 a v souladu se změnovým řízením č. 2/2019.       

3.  V roce 2019  poskytne   poskytovatel   příjemci   k  účelu  uvedenému v  odst.  1   tohoto 
článku celkem částku: 

 
66 100 000 Kč 

(slovy: šedesátšestmilionůjednostotisíckorunčeských) 
 
s tím, že dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno zálohově 
v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu 
finančních zdrojů poskytovatele 
 
 

Článek 5 
Prohlášení příjemce 

 
 
Příjemce prohlašuje, že zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet č. 
xxxx-xxxxxxx/xxxx pro finanční prostředky výhradně určené pro investiční (kapitálové)  
výdaje financované z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy a účet č. xxxx-xxxxxxx/xxxx 
pro finanční prostředky výhradně určené pro neinvestiční (běžné) výdaje financované 
z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy.     
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Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

 
1. Finanční prostředky poskytovatele určené na financování v souladu s čl. 4, odst. 3 této 

Smlouvy převádí poskytovatel zálohově ze svého účtu výhradně na účty příjemce 
specifikované v čl. 5 této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého běžného účtu na 
základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků. Žádost o uvolnění finančních 
prostředků předkládá příjemce podle své skutečné potřeby finančních prostředků 
v návaznosti na faktury, pro které se požadavek na uvolnění finančních prostředků 
předkládá, a které mají být příjemcem v souladu s účelem této Smlouvy ve lhůtě jejich 
splatnosti proplaceny, nebo v návaznosti na příjemcem provedené platby týkající se 
financované akce, které jsou v souladu s financovaným účelem, a které příjemce provedl 
z vlastních zdrojů v době platnosti této Smlouvy. Spolu se žádostí o uvolnění finančních 
prostředků je příjemce povinen doložit kopie faktur, k jejichž úhradě žádá finanční 
prostředky a jejich soupis na předepsaném formuláři (soupiska faktur), případně přehled 
jím provedených plateb týkajících se financované akce a výpisy z účtu dokládající 
provedení plateb, jejichž proplacení požaduje spolu s čestným prohlášením potvrzeným 
odpovědnou osobou uvedenou na podpisovém vzoru v Příloze č. 5 Smlouvy č. 97/2019, 
osvědčujícím věcnou správnost faktur uvedených v soupisce a věcnou správnost plateb 
provedených příjemcem a jejich soulad s financovaným účelem. Vzor „soupisky faktur“ je 
uveden v příloze platných „Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“), vydaných poskytovatelem a zveřejněných na 
www.sfdi.cz.    

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech a po předchozím písemném 
upozornění příjemce jím požadované platby odložit, nebo upravit jejich výši. Současně se 
poskytovatel zavazuje postupovat tak, že pokud bude předložená žádost splňovat veškeré 
náležitosti, nebude žádost příjemci vracet a proplatí ji v nejbližším pro něj možném 
termínu.  

3.  Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy převedené na účty příjemce 
uvedené v článku 5 mají povahu zúčtovatelných záloh, které mohou být čerpány výhradně 
v souladu s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Zálohově poskytované finanční 
prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření použít k jiným účelům, než ke 
kterým jsou určeny, a tyto finanční prostředky nemohou být předmětem výkonu práv 
třetích subjektů. 

   
 

Článek 7 
Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků 

 
A. Práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně a 

hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného hospodáře. 
2. Příjemce je povinen provádět úhradu svých nákladů odpovídajících účelu vymezenému 

touto Smlouvou prostřednictvím účtů uvedených v článku 5 této Smlouvy. V případě, že 
hodlá provést výběr v hotovosti nebo převést prostředky z výše uvedených účtů na jiné 
vlastní účty, je povinen vyžádat si souhlas poskytovatele, s výjimkou převodů finančních 
prostředků, které byly příjemci uvolněny k proplacení plateb, které příjemce provedl 

http://www.sfdi.cz
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k úhradě nákladů financovaných akcí uvedených v Příloze č. 1, pro které se finanční 
prostředky poskytují.   

3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtů, uvedených v článku 5, vedených u ČNB pouze 
takovou výši finančních prostředků, která odpovídá schválenému rozpočtu poskytovatele 
a která souhlasí s výší nezbytně nutných nákladů, které příjemce účelově vynaloží na 
realizaci plnění dle čl. 3 a 4 této Smlouvy na akce financované podle této Smlouvy a 
v souladu s realizací akcí podle schválených investičních záměrů/záměrů projektu a 
schválené projektové dokumentace akcí. Příjemce se zavazuje poskytnout dle požadavku 
poskytovatele informace o platbách uskutečněných z poskytnutých finančních prostředků 
v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.  

4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 
bankovních účtů a poplatky za provedené bankovní služby. 

5. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou 
samostatnou analytickou účetní evidenci způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
účetních položek k poskytnutým finančním prostředkům na konkrétní akci v souladu 
s touto Smlouvou v návaznosti na účel, pro který jsou poskytované. Tuto evidenci je 
povinen příjemce uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, pro kterou byly finanční 
prostředky z rozpočtu poskytovatele poskytnuty. Při vedení účetní evidence je příjemce 
povinen postupovat v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a řídit se Metodickými pokyny poskytovatele.  

6. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2019 vypořádání zálohově poskytnutých 
finančních prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Spolu s tímto vypořádáním 
příjemce předloží písemnou zprávu o realizaci těch akcí, na které mu byly finanční 
prostředky dle této Smlouvy poskytnuty, a pro které je čerpal. Dále je příjemce povinen 
vrátit na účet poskytovatele č. xxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB, veškeré k 31. 12. 2019 
v souladu s účelem této Smlouvy nevyčerpané prostředky z uvolněných finančních 
prostředků v členění dle účelu, ke kterému byly poskytovány. Nesplnění této povinnosti 
zakládá podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1, písm. b) zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a 
poskytovatel bude v takovém případě postupovat podle § 44a rozpočtových pravidel. 
Datum, ke kterému mají být nevyčerpané finanční prostředky z uvolněných finančních 
prostředků vráceny a rozsah, forma a termín vypořádání budou stanoveny metodickým 
pokynem vydaným poskytovatelem, který bude příjemci zaslán.   

7. Příjemce souhlasí, aby ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu 
finančních toků a o zůstatku na účtech uvedených v článku 5  této Smlouvy. Příjemce se 
zavazuje převést veškeré částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok z bankovních účtů 
specifikovaných v článku 5 této Smlouvy, které obdrží podle § 33 odst. 9 rozpočtových 
pravidel od Ministerstva financí, ve prospěch poskytovatele na jeho účet č. xxxxxxx/xxxx 
vedený u ČNB do 10. ledna 2020.   

8. Při zadávání veřejných zakázek, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, s výjimkou veřejných zakázek, 
jejichž zadávání je upraveno zvláštními pravidly, je příjemce povinen postupovat podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, u zakázek, u kterých bylo 
zadávací řízení zahájeno do 30. září 2016, nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, u 
zakázek, u kterých bylo zadávací řízení zahájeno po 1. říjnu 2016. Příjemce nesmí při 
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zadávání těchto veřejných zakázek použít smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění 
povinností dodavatele, jako dílčí hodnotící kritérium.   

9. Příjemce je povinen při zadávání všech veřejných zakázek, které mají být financovány 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, vyhradit si v oznámení 
zadávacího řízení možnost zadávací řízení zrušit, připouští-li to zákon. 

10. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní 
evidence příjemce v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti poskytovatele vztahující se 
k plnění této Smlouvy. 

11. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí 
podle platných Pravidel vydaných poskytovatelem a zveřejněných na www.sfdi.cz.   

12. Pro účely této Smlouvy jsou akce, jmenovitě uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy  
č. 97/2019, charakterizovány rozhodujícími ukazateli, kterými jsou číslo akce podle 
ISPROFIN/ISPROFOND, název akce a částka schválená pro akci v rozpočtu 
poskytovatele pro rok 2019 a orientačními ukazateli, kterými jsou kód akce, celkové 
náklady akce, náklady přípravy akce a lhůta její realizace. Podle Pravidel a za podmínek 
v nich uvedených lze případné změny částky schválené pro akci v rozpočtu poskytovatele 
pro rok 2019 provádět pouze formou rozpočtových opatření nebo změnových řízení. 
Změny ostatních ukazatelů je příjemce povinen neprodleně písemně sdělit poskytovateli. 
Příjemce prohlašuje, že orientační ukazatele uvedené u akcí v příloze č. 1 Smlouvy jsou 
ke dni podpisu Smlouvy aktuální a platné.    

13. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena realizace akce financované  
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy s tím, že z důvodu předčasného 
ukončení nebude dodržen plánovaný rozsah této akce, je příjemce povinen neprodleně, 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace akce, 
o této skutečnosti poskytovatele informovat a předložit mu zprávu o dosažených 
výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků 
poskytnutých poskytovatelem a vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, 
které již byly na akci uvolněny. 

14. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech k akcím financovaným 
z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované stavby nebo instalovaných na místě dokončené 
stavby) údaj, že akce je financována, případně spolufinancována, z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech 
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto 
souhlas. Logo SFDI, včetně manuálu k jeho užití, je ke stažení pro tento účel zveřejněno 
na www.sfdi.cz.  

15. Příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nemůže z poskytnutých finančních 
prostředků hradit DPH.  

16. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o příjemci finančních zdrojů poskytovatele 
jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se 
zveřejněním svého obchodního názvu, sídla, identifikačního čísla, účelu a výše 
poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele.  

17. Příjemce je povinen v souladu s Pravidly a s platnou „Směrnicí upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu“ vydanou Ministerstvem dopravy (dále jen 
„Směrnice“) u akcí, u kterých je to ve Směrnici stanoveno, předložit poskytovateli 
schválený záměr projektu/investiční záměr nebo doklad o schválení záměru 

http://www.sfdi.cz
http://www.sfdi.cz
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projektu/investičního záměru, před zahájením financování akce. Bez těchto dokladů 
budou finanční prostředky na tyto akce uvolněny jen ve výši nutné na přípravu záměru 
projektu. Při zpracování záměru projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se 
„Směrnicí“ upravující schvalování záměru projektu.  

18. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2019 nevyčerpá na 
základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou 
poskytovány, může požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech o převod 
v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem Smlouvy 
v roce 2020. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2020 musí příjemce uvést 
důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky v roce 2019 užity a doloží 
potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2020. 
Žádost o převod finančních prostředků do roku 2020 předkládá příjemce poskytovateli 
začátkem roku 2020 po provedení vypořádání poskytnutých finančních prostředků za rok 
2019.  

19. Po ukončení jmenovité akce je příjemce povinen předložit poskytovateli do jednoho roku 
od ukončení financování poskytovatelem „Závěrečné vyhodnocení akce“ obsahující 
zprávu o splnění podmínek účasti finančních prostředků poskytovatele stanovených v této 
Smlouvě v rozsahu formulářů uvedených v Pravidlech, kolaudační rozhodnutí/kolaudační 
souhlas, vyúčtování a vypořádání finančních prostředků poskytnutých na akci. Pokud 
uvedenou lhůtu nemůže příjemce dodržet, např. nebylo vydáno kolaudační 
rozhodnutí/souhlas, je povinen o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat, uvést 
důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodloužení lhůty pro předložení 
„Závěrečného vyhodnocení akce“.  

20. Příjemce se zavazuje ve smlouvách uzavřených se zhotoviteli na realizaci jmenovitých 
akcí financovaných z rozpočtu poskytovatele sjednat harmonogram věcného a finančního 
plnění akce tak, aby sjednaný objem finančních prostředků potřebný k úhradě 
zhotovitelem poskytnutého věcného plnění v  kalendářním roce 2019 nepřekročil výši 
finančních prostředků schválených pro příslušnou akci v rozpočtu poskytovatele v tomto 
roce.  

21. Příjemce ve smlouvách se zhotoviteli zajistí, aby případné odstranění vad a nedodělků u 
akcí financovaných dle této Smlouvy bylo řešeno buď formou zádržného nebo jinou 
formou zajištění, např. poskytnutím bankovní záruky zhotovitelem ve prospěch příjemce, 
zpravidla ve výši 10 % z ceny díla.  

22. Příjemce je povinen u všech schválených víceprací evidovat důvod vzniku vícepráce, 
osobu (dodavatel - např. u projektových prací), která je odpovědná za schválení vícepráce 
a v případě zadání víceprací na základě institutu Jednacího řízení bez uveřejnění také 
zdůvodnění oprávnění použití této formy zadávacího řízení. 

23. Příjemce je povinen vést u všech akcí financovaných z finančních prostředků 
poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzískaného materiálu (výzisky) přijatého 
na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto materiálu na investičních a neinvestičních 
akcích v průběhu roku 2019. Příjemce je povinen předat poskytovateli písemnou 
informaci o stavu výzisků za rok 2019 do 15. února 2020. V případě prodeje výzisků je 
příjemce povinen použít takto získané finanční prostředky buď přímo na akci, při jejíž 
realizaci výzisk vznikl a o tuto částku sníží příjemce požadavek předkládaný 
poskytovateli na uvolnění finančních prostředků na akci nebo odvede finanční prostředky 
získané z prodeje výzisků poskytovateli na jeho účet č. xxxxxxx/xxxx. 

24. Příjemce se zavazuje, že po dobu pěti let po ukončení akce financované z prostředků 
poskytnutých dle této Smlouvy nepřevede majetek nabytý z poskytnutých finančních 
prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného 
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užívání třetím osobám, s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze 
zákonných ustanovení, nebo v případě majetku ve vlastnictví státu, kdy o takovém 
nakládání s tímto majetkem rozhodne stát, jehož jménem jedná příslušná organizační 
složka státu, jako zakladatel příjemce. Příjemce po uvedenou dobu nesmí zastavit tento 
majetek, ani jinak zatížit právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá 
z platných právních předpisů, nebo se jedná o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 
smyslu § 1267 a 1268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Současně je příjemce 
povinen zajistit, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí 
bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kde možnost 
úplatného užívání tohoto majetku je upravena příslušným zákonem.     

25. Příjemce je povinen, u zadávacích řízení na zadání veřejných zakázek na stavební práce 
financované z poskytovaných finančních prostředků, která budou zahajovaná po podpisu 
této Smlouvy, používat pro zajištění realizace staveb pouze obchodní podmínky schválené 
Ministerstvem dopravy ČR, tj. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem, případně smluvní podmínky pro 
dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně – 
technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem 
(pro akce s předpokládanými stavebními náklady nad 50 mil. Kč) a Smluvní podmínky 
pro stavby menšího rozsahu (pro akce s předpokládanými stavebními náklady do 50 mil. 
Kč), vycházející ze vzorových podmínek FIDIC.    

 
 
B. Práva a povinnosti poskytovatele: 
 
1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy 

výlučně na účty příjemce, uvedené v článku 5 této Smlouvy v souladu s účelovým 
určením poskytovaných finančních prostředků. 

2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků 
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového 
opatření projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu s Pravidly a za podmínek 
v nich uvedených. Provedené úpravy v rozpočtovaných prostředcích na akci budou 
následně promítnuty i do Smlouvy formou jejího Dodatku. 

3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech čerpání finančních 
prostředků z účtů příjemce a neposkytovat další finanční prostředky, pokud příjemce 
závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční 
prostředky k jinému účelu, než byly podle této Smlouvy poskytnuty nebo v případě 
nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě. V případě zjištění porušení Smlouvy je 
poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce písemně upozornit a stanovit mu lhůtu 
ke zjednání nápravy, pokud se jedná o porušení Smlouvy v případech, kde je zjednání 
nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle odst. 4 části B) článku 7 této 
Smlouvy a dle odst. 10.5. a 10.6. „Pravidel“ nižším odvodem, než kolik činí celková výše 
poskytovaných finančních prostředků, a současně o tom poskytovatel písemně informuje 
příslušný finanční úřad. Při porušení povinností stanovených právním předpisem, nebo 
pokud příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo 
porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky poskytnuty, a u které nebylo 
možné zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu 
stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení povinnosti týká a současně o tom 
informuje příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo o vrácení finančních 
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prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, nebo o nereagování příjemce na výzvu 
poskytovatele, poskytovatel informuje příslušný finanční úřad.   

4. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo vráceny finanční prostředky 
v případě, kde není možné zjednat nápravu a kde je vrácení finančních prostředků 
požadováno, bude porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy posuzováno jako 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových 
pravidel a bude dále postupováno podle § 44a tohoto zákona. Pro účely odvodů ve smyslu 
§ 44a odst. 4 rozpočtových pravidel se bude jednat o méně závažná porušení povinností 
uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 části A), v odstavcích 
9., 12., 14., 21. a v čl. 8 odst. 3 věta druhá Smlouvy. V těchto případech bude porušení 
povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých 
finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká nebo bez finančního odvodu, 
pokud se bude jednat o porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy, které bude mít 
nulový finanční dopad. V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZVZ 
nebo ZZVZ se výše odvodů bude řídit dle odst. 10.6. „Pravidel“.      

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že se prokáže, že 
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozornění 
poskytovatele neúplné. 

6. Poskytovatel poskytne finanční prostředky příjemci na základě záměru projektu 
schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. 
 

 
Článek 8 

Kontrola nakládání s finančními prostředky 
 
 
1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 

hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů, 
kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, 
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele 
bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. 
Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a 
zákonem č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních 
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich 
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti v souladu 
s platnými předpisy a mezinárodními závazky.  

3. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u 
osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. 
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zajišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci ve 
smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je 
financován či spolufinancován z prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy. 
Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele a nejsou jím dotčena ani 
omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 
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Článek 9 

Ostatní ujednání 
 
 
1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků podle této Smlouvy se nepovažuje za 

neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních 
prostředků do dalšího období. 

2. V případě neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 písm. 
e) rozpočtových pravidel, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede příjemce 
neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky podle toho, zda se jedná o 
závažné nebo méně závažné porušení rozpočtové kázně, jak je vymezeno v článku 7 části 
B odst. 4 Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, a 
to včetně penále ve smyslu § 44a rozpočtových pravidel.    

3. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 
Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro 
účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční 
prostředky použity. 

 
 

Článek 10 
Závěrečná ujednání 

 
 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou do 31. prosince 2019. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou 
úpravou přesahují uvedený časový rámec.  

2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:  
      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.“   

 Příloha č. 5: „Podpisové vzory“  
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných 

písemných dodatků a nabývají účinnosti datem podpisu poslední smluvní stranou.    
4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

a dalšími platnými právními předpisy České republiky.   
5. Příjemce přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.  
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 

vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy a 
neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním této Smlouvy připojují 
pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

7. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou stranu o všech 
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu smluvního vztahu. 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz. 

http://www.sfdi.cz
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Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zveřejní Smlouvu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

9. 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. 

10. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že příjemce 
 obdrží po podpisu dvě vyhotovení Smlouvy a poskytovatel tři vyhotovení Smlouvy. 
  
 
 
V Praze dne …………….…….    V Hradci Králové 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: 2 1)               v tis. Kč  
ISPROFIN/

od do

5005510024 60 d1 N R-D Pracovní loď s vybavením 7 500 7 500 06/19 12/19 BAL

5005510012 60 d1 N R19 Čekací stání pro malá plavidla na Labi 120 000 30 000 06/19 12/22 BAL

celkem 127 500 37 500

celkem 127 500 37 500
celkem 0 0

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) 

Doba 
realizaceStav 

akce

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

krajNázev akcekó
d

Příloha č. 1 Smlouvy č. 97/2019

Rozpočet 
2019

1) Rozpočet SFDI na r. 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018.

Celkové 
náklady 

akce

60

D
ISPROFOND

T

50



SFDI

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

od do

5005110004 50 d1 U U1 Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních cest - 
Povodí Labe, s.p. 23 000 0 23 000 23 000 01/19 12/19 BAL

5005110006 60 d1 G GP Povodí Labe - příprava a vypořádání staveb 5 600 5 600 0 5 600 01/19 12/19 BAL

celkem 28 600 5 600 23 000 28 600

celkem 5 600 5 600 0 5 600
celkem 23 000 0 23 000 23 000

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) 

2) Změnové řízení č. 2/2019.

Doba 
realizace kraj

ISPROFOND

60
50

1) Rozpočet SFDI na r. 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018.

Rozpočet 
2019 ZŘ únor Upravený 

rozpočet 

Příloha č. 2 Smlouvy č. 97/2019
Povodí Labe, státní podnik

Globální položky realizované Povodím Labe, státní podnik
kó

d D T Stav 
akce Název akce

Celkové 
náklady 

akce



Povodí Labe - příprava a vypořádání staveb

ISPROFOND:   500 511 0006

ISPROFIN 
/ISPROFOND Kód Název akce

Celkem SFDI 
2019
(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 500 UST

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

5005510026 60 Rozvoj říčních a informačních systémů 2 285 BAL

5215510020 60 Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice 1 600 STC

5005510012 60 Čekací stání pro malá plavidla na Labi 1 215 STC

Celkem 5 600

Poznámka: 

Příloha č. 3 Smlouvy č. 97/2019

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 
2019

(tis. Kč)
Kraj

5425210002 50 Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosu 2 341 UST

5425110002 50 VD Štětí, injektáž zdí a oprava spárování MPK a oprava dna 5 322 UST

5005110008 50 LVC, obnova nátěrů svodidel 5 000 BAL

5215210002 50 VD Lysá n. L., protikorozní ochrana vrat PK 3 754 STC

5215210003 50 VD Lysá n. L., oprava dna dolního ohlaví PK 2 594 STC

5215110011 50 VD Kostelec n. L., protikorozní ochrana vrat PK 3 771 STC

5215510034 50 Přístav Mělník, odstranění nánosů z vjezdu a přístavních bazénů 64 STC

5215510035 50 Přístav Mělník, oprava vázacích prvků a kamenné přístavní zdi 154 STC

Celkem 23 000

Poznámka: 

Příloha č. 4 Smlouvy č. 97/2019

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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