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Dodatek č. 104/2019/1 

ke Smlouvě 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 Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“nebo „SFDI“) 
 
a 
 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.  
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 62509870 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., 
vložka 684. 
zastoupená statutárním ředitelem 
Ing. Borisem Čajánkem 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3 
Smlouvy č. 104/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2019 ze dne 28. 1. 2019 (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 2019 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na schválený 
převod v roce 2018 nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání do roku 2019. 
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Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

 
1. V článku 3 „Předmět smlouvy“ se na konci první odrážky ruší čárka a nově se 

doplňuje text: 
„ a na financování výstavby a modernizace regionálních drah;“ 

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

 „(1) Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto 
Smlouvou, tj.  

a) na financování oprav a údržby regionálních úzkorozchodných drah Jindřichův Hradec – 
   Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň náležejících do vlastnictví příjemce 
   v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům a za činnosti, které jsou specifikovány  
   ve „Specifikaci výkonů a činností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. financovaných ze 
   SFDI“ tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy č, 104/2019, a které odpovídají účelu  
   poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb.; 

     b) na financování výstavby a modernizace regionálních úzkorozchodných drah Jindřichův 
         Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň náležejících do vlastnictví 
         příjemce. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na investiční akci uvedenou 
         v Příloze č. 2 Dodatku č. 104/2019/1;“ 
 

 - v odst. 2 se na konci věty ruší tečka a nově doplňuje text: „a na základě podepsaného 
„Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 k čerpání do roku 
2019“, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 104/2019/1 a je jeho součástí.“ 
 
- odst. 3 nově zní: 
„(3) V roce 2019 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku celkem 
částku: 

 
43 221 305 Kč  

(slovy: čtyřicettřimilionůdvěstědvacetjednatisíctřistapětkorunčeských) 
 
           Z toho: 
  

 a) na financování oprav a údržby regionálních úzkorozchodných drah Jindřichův 
         Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň poskytne příjemci 
         částku 
  

41 250 000 Kč 
(slovy: čtyřicetjednamilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských) 

 
       Uvolnění 3 % z uvedené částky je vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 

 2019 ve Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu státního  
 fondu dopravní infrastruktury ze dne 16. 4. 2018 ve znění Dodatku č. 1. ze dne 
 23. 4. 2019. 
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         b) na financování investiční akce jmenovitě uvedené v  Příloze č. 2 Dodatku č. 

     104/2019/1 poskytne příjemci částku 
 

1 971 305 Kč 
(slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesátjednatisíctřistapětkorunčeských), 

 
          která je pro financování této akce převedena z roku 2018.“ 

 
3. Článek 5 „Prohlášení příjemce“ nově zní: 
 

      Příjemce prohlašuje, že zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřeny účty 
      v Kč: 

 
 účet č. xxxx-xxxxxx/xxxx určený na financování oprav a údržby regionálních drah 

uvedených v čl. 4, odst. 1 písm. a), 
 

 účet č. xxxx-xxxxxx/xxxx určený na financování výstavby a modernizace regionálních 
drah uvedených v čl. 4, odst. 1 písm. b) z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy, 
konkrétně na investiční akci uvedenou v Příloze č. 2 Dodatku č. 104/2019/1. 

 
4. V článku 7  „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A: 

 
- se vkládá nový odstavec č. 24, který zní: 
 
  „(24) Po ukončení jmenovité akce financované z prostředků SFDI je příjemce povinen 
            předložit SFDI  Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA), na základě kterého SFDI 
            prověří užití poskytnutých finančních prostředků SFDI ve smyslu Smlouvy uzavřené  
            mezi SFDI a příjemcem. Příjemce je povinen předložit poskytovateli ZVA obsahující  
            zprávu o splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků 
            poskytovatele do jednoho roku od ukončení financování akce z prostředků SFDI.  
            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 ZVA.“ 

 
 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek č. 104/2019/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
 

2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3 jak je upravena 
Dodatkem č. 104/2019/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku 
již příjemci uvolněné. 

 
3. Dodatek má tyto přílohy: 

Příloha č. 1: „Protokol o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 
k čerpání do roku 2019“, 



4 
 

Příloha č. 2: „Investiční akce realizované Jindřichohradeckými místními drahami, a.s.“. 
 
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 104/2019/1 nedotčena zůstávají v platnosti 

beze změny. 
 

5. 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), 
uveřejní Dodatek č. 104/2019/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 

 
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení 

a poskytovatel tři vyhotovení. 
 
 
 
 
 
V Praze dne          V Jindřichově Hradci dne                
 
 
 
 
 
……………………………..…. 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

……………………………….. 
Ing. Boris Čajánek 
statutární ředitel 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 
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     Příloha č. 1 k Dodatku č. 104/2019/1 
 
 

Protokol 
o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2018 

k čerpání do r. 2019 
 
 

Státní fond dopravní infrastruktury  
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“nebo „SFDI“) 
 
 
přiznal příjemci:  

 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.  
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 62509870 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl B., vložka 684. 
zastoupená statutárním ředitelem 
Ing. Borisem Čajánkem 
(dále jen „příjemce“) 
 

 
1. na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na r. 2018 ze dne 17. 1. 2018 č. 104/2018 ve znění Dodatku č. 
104/2018/1 ze dne 23. 4. 2018 (dále jen Smlouva) finanční prostředky ve výši 
39 434 820 Kč (slovy třicetdevětmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícosmsetdvacetkorun-
českých) k účelu financování výstavby, modernizace, oprav a údržby regionálních drah 
a financování investiční akce. 

 
Přehled o uzavřené Smlouvě a její realizaci v roce 2018 jsou uvedeny v Příloze č. 1 
tohoto Protokolu. 

  
2. Příjemce ve Smlouvě přiznané finanční prostředky v r. 2018 z objektivních důvodů 

nevyčerpal v plné výši. Z finančních prostředků přiznaných příjemci ve Smlouvě 
nepřevedl poskytovatel do 31. 12. 2018 na zvláštní účet příjemce částku 
2 063 693,60 Kč (viz Příloha č. 1 tohoto Protokolu). Tato částka je součástí zůstatku 
příjmů v rozpočtu poskytovatele za rok 2018. 

 
3. Příjemce požádal dne 29. 3. 2019 o výjimku z úpravy v Pravidlech pro financování 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla“) a o převod 
v roce 2018 nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2019 ve výši 1 971 305 Kč. 
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4. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním 
fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, převádět zůstatky svých 
příjmů na konci kalendářního roku do kalendářního roku následujícího.  

 
5. V souladu s úpravou uvedenou v odstavci 4 a na základě udělené výjimky z Pravidel ze 

dne 7. 5. 2019 ředitelem SFDI, poskytovatel převádí na základě tohoto Protokolu 
v r. 2018 příjemcem nevyčerpanou částku ve výši 1 971 305 Kč (slovy jedenmilion-
devětsetsedmdesátjednatisíctřistapětkorunčeských) do roku 2019 příjemci k čerpání 
výhradně pro akci jmenovitě uvedenou v Příloze č. 2 tohoto Protokolu. Příjemce se 
bude při čerpání této částky řídit Smlouvou č. 104/2019 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2019, kterou je 
čerpání převedených finančních prostředků upraveno ve znění Dodatku č. 104/2019/1, 
jehož součástí a přílohou je tento Protokol. 

 
6. Příjemce souhlasí s převodem výše uvedených v r. 2018 nevyčerpaných finančních 

prostředků k čerpání do r. 2019 za podmínek stanovených v odstavci 5. tohoto 
Protokolu. 

 
7. Nedílnou součástí tohoto Protokolu je:   

 
 Příloha č. 1: „Smluvní vztahy SFDI s příjemcem v roce 2018 a jejich realizace“, 
 Příloha č. 2: „Seznam schválených převodů finančních prostředků SFDI do roku 2019“. 

 
 
 
 
 
  
 



Smluvní vztahy SFDI s příjemcem v roce 2018 a jejich realizace

Příjemce:

inv. neinv.

104/2018 17.1.2018 0 37 187 000 37 187 000
104/2018/1 23.4.2018 2 247 820 37 187 000 39 434 820

částka v Kč

2 247 820,00

37 187 000,00

37 448 663,00

276 515,00

37 172 148,00

77 536,60

Příloha č.1 k Protokolu o převodu finančních 

prostředků nevyčerpaných v roce 2018 k čerpání 

do roku 2019

neinv. výdaje - 50

Číslo 
Smlouvy 

(Dodatky):
datum 

uzavření

železnice

Uvolněno k 31.12.2018

Vráceno k 31.12.2018

z toho
inv. výdaje - 60

z toho
inv. výdaje - 60   
neinv. výdaje - 50

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

částka v Kč

§ 2 odst. 1 písm. c) a f)

Částka zesmluvněná pro rok 2018 celkem
39 434 820,00

Celkem

77 536,60

0,00

77 536,60

37 371 126,40

276 515,00

37 094 611,40

převod do roku 2019 1 971 305,00

Zůstatek (rozdíl mezi smluvní  částkou a 
skutečně čerpanou)

2 063 693,60

inv.výdaje- 60

z toho
inv.výdaje-60

neinv. výdaje - 50

neinv. výdaje - 50

Skutečně čerpáno celkem 1)

z toho

z toho
z toho

Vráceno k 31.12.2018

inv. - 60 1 971 305,00

neinv. - 50 0,00

trvalá úspora za rok 2018 92 388,60
z toho

z toho

z toho

inv. - 60 0,00
neinv. - 50 92 388,60

1) Celková částka uvolněná příjemci do 31.12.2018 a jím odsouhlasená

z toho

z toho



Příjemce: Jindřichohradecké místní dráhy

5003530009 60 c2 Radiová a datová komunikační síť JHMD 0 9 884 000 0 9 884 000 7 636 180 0 2 247 820 0 2 247 820 276 515 1 971 305 1 971 305

0 9 884 000 0 9 884 000 7 636 180 0 2 247 820 0 2 247 820 276 515 1 971 305 1 971 305

v Kč

Schválený 
rozpočet 

2018

Rozpočtová 
opatření 

2017

Rozpočtová 
opatření 

2018

Čerpáno                        
k 31. 12. 

2018

Na základě žádosti příjemce č.j.: 4435/2019 ze dne 29. 3. 2019  a udělené výjimky z Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ředitelem SFDI  pro akci ISPROFOND 5003530009 ze dne 7. 5. 2019  se schvaluje 

převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2018 k čerpání do roku 2019 v částce 1 971 305 Kč.

Příloha č. 2 k Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 k čerpání do roku 2019

Schválený 
převod z 
roku 2016 
do r. 2017

Čerpáno                        
k 31. 12. 

2017

Celkem

Seznam schválených převodů finančních prostředků SFDI do roku 2019

Schválený 
převod z 
roku 2017 
do r. 2018

ISPROFIN/ 
ISPROFOND

Upravený 
rozpočet - 

zesmluvněno 
k 31.12.2018

Upravený 
rozpočet - 

zesmluvněno 
k 31.12.2017

Žádost o 
převod

Uznaná žádost 
o převodk

ó
d

D Název akce
Schválený 
rozpočet 

2016



Počet akcí: 1

1)

od do

5003530009 60 c2 N R Radiová a datová komunikační síť JHMD 11 658 000 2 247 820 0 1 971 305 1 971 305 06/16 09/19

Celkem 11 658 000 2 247 820 0 1 971 305 1 971 305

celkem 11 658 000 2 247 820 0 1 971 305 1 971 305

celkem 0 0 0 0 0

Poznámky: D = zařazení akce dle zákona č. 104/2000 Sb.

Upravený 

rozpočet 

2019

ISPROFIN 

ISPROFOND K
ó

d

D Název akce 

60

Upravený 

rozpočet 2018
T

Stav 

akce

Investiční akce realizované Jindřichohradeckými místními drahami, a.s.

1) Rozpočet SFDI na rok 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 21. 12. 2018.

       v Kč         

Příloha č. 2 k Dodatku č. 104/2019/1

Doba 

realizaceCelkové 

náklady akce 

Schválený 

rozpočet 

2019

Převody do 

roku 2019

50


