
Smlouva č. 95/2017 
o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 
 
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
 

 
Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
IČ: 70856508 
zastoupený ředitelem  
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
IČ: 67981801 
zastoupené ředitelem 
Ing. Lubomírem F o j t ů 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku  

 
 

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., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“);  

- zajistit v souladu s rozpočtem poskytovatele pro rok 2017 včasné a plynulé platby 
administrované prostřednictvím poskytovatele pro akce příjemce schválené ke 
spolufinancování z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a v návaznosti na 
uzavřené Rámcové smlouvy pro tyto akce; 
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- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s poskytnutými finančními prostředky 
dle této Smlouvy, 

- realizovat rozpočet poskytovatele schválený pro rok 2017.  
 
 

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:  
a) financování výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně 

významných vnitrozemských vodních cest;  
b) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 

spolufinancování z fondů Evropské unie (dále jen „fondy EU“), a to v rozsahu 
národního podílu a předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU;   

c) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 
spolufinancování z OPD, a to v rozsahu národního podílu a předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z OPD, včetně nezpůsobilých výdajů uvedených ve 
Schvalovacím protokolu; 

2. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2017 
schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1453 ze 
dne 7. prosince 2016.   

3.  V roce  2017   poskytne   poskytovatel   příjemci   k  účelu  uvedenému v  odst.  1   tohoto 
článku celkem částku: 

 
883 254 000 Kč 

(slovy: osmsetosmdesáttřimilionydvěstěpadesátčtyřitisícekorunčeských) 
 

Z toho: 
 

a)  na financování akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy č. 95/2017 
poskytne poskytovatel příjemci maximálně částku 
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141 787 000 Kč 
(slovy: jednostočtyřicetjednamilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských)   

 
b) na financování národního podílu akcí, jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 
Smlouvy č. 95/2017, u kterých se předpokládá spolufinancování z fondů EU mimo 
OPD, poskytne částku  

 
    1 013 000 Kč 

 (slovy:  jedenmiliontřinácttisíckorunčeských) 
 
a na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU u těchto akcí 
spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD poskytne 
příjemci částku 
 
             5 737 000 Kč 

(slovy: pětmilionůsedmsettřicetsedmtisíckorunčeských) 
 
c) na financování podílu příjemce u „globálních položek“ jmenovitě uvedených 
v Příloze č. 3 Smlouvy č. 95/2017 poskytne příjemci částku 
 

     245 700 000 Kč                                            
 (slovy:  dvěstěčtyřicetpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) 

 

d) na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF u akcí, jmenovitě 
uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy č. 95/2017 poskytne poskytovatel příjemci 
maximálně částku  

 
403 341 000 Kč 

(slovy: čtyřistatřimilionytřistačtyřicetjednatisíckorunčeských) 
 

a na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel příjemci částku 
 

85 676 000 Kč 
(slovy: osmdesátpětmilionůšestsetsedmdesátšesttisíckorunčeských) 

 
U akcí „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ ISPROFOND č. 500 551 
0004, „Modernizace rejd PK Štvanice“ ISPROFOND č. 511 551 0004, „Úprava ohlaví PK 
Hořín“ ISPROFOND č. 521 551 0011 a „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“ 
ISPROFOND č. 521 551 0011 je čerpání finančních prostředků na předfinancování CEF 
vázáno na předložení informace o schválení těchto akcí ze strany Evropské komise.  

 
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. 
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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.  
 
 

Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

 
 
1. Finanční prostředky poskytovatele určené na financování v souladu s touto Smlouvou 

převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účty příjemce specifikované v čl. 5 této 
Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého běžného účtu za těchto podmínek: 

 a) Pro financování investičních výdajů a neinvestičních výdajů na jmenovité akce uvedené 
v přílohách této Smlouvy, kromě jmenovitých akcí spolufinancovaných z dotací EU, 
převádí poskytovatel finanční prostředky příjemci formou zúčtovatelných záloh na 
základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládané poskytovateli 
podle plánovaných výdajů jednotlivých akcí v souladu s finančními plány financovaných 
akcí, pro které se požadavek na uvolnění finančních prostředků předkládá, a které má 
příjemce v období, na které se záloha poskytuje v souladu s účelem této Smlouvy uhradit. 
Zálohy lze poskytnout zpravidla ve výši odpovídající výši plánovaných výdajů těchto akcí 
v období následujících dvou kalendářních měsíců po kalendářním měsíci, ve kterém byla 
předložena žádost o uvolnění finančních prostředků formou zálohy. Po uplynutí každého 
kalendářního měsíce do 10. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce je příjemce 
povinen provést zúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků ve vztahu 
k platbám realizovaným v kalendářním měsíci, za který se zúčtování provádí. Současně 
s měsíčním vyúčtováním zálohově poskytnutých finančních prostředků může požádat 
příjemce o další zálohu maximálně ve výši, která v součtu s nevyúčtovanými zálohově 
poskytnutými finančními prostředky se rovná výši plánovaných výdajů akcí, které mají 
být ze zálohově poskytnutých finančních prostředků financovány v období následujících 
dvou kalendářních měsíců po kalendářním měsíci, ve kterém byla předložena žádost o 
uvolnění finančních prostředků formou zálohy. Žádosti o uvolnění finančních prostředků 
zasílá příjemce poskytovateli elektronickou žádostí na adresu podatelna@sfdi.cz ve 
formátu a struktuře stanovené poskytovatelem a podepsané odpovědnou osobou určenou 
k tomu příjemcem uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem podle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, (dále 
jen „elektronický podpis“). Zúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků je 
příjemce povinen doložit soupiskou účetních dokladů, na základě kterých byly platby 
uskutečněné. Na vyžádání poskytovatele je příjemce povinen předložit poskytovateli 
kopie faktur, případně další doklady dle jeho požadavku. 

      V případě faktur za provedené konzultační, poradenské, expertní a jiné služby, vážícím se 
k investičním výdajům financovaným z rozpočtu poskytovatele, je příjemce povinen 

mailto:podatelna@sfdi.cz
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doložit k faktuře průkazný soubor dokladů, z kterých bude patrný obsah, rozsah, forma a 
množství fakturovaných služeb.  

 b) Pro financování a předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU u akcí 
spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou projektů spolufinancovaných v rámci OPD, 
uvolňuje poskytovatel finanční prostředky příjemci na základě žádosti příjemce o 
uvolnění finančních prostředků v souladu s platným Metodickým pokynem finančních 
toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020 
vydaného Ministerstvem financí (dále jen „MPFT“) pro projekty programového období 
2014 - 2020 formou zálohově poskytnutých finančních prostředků analogicky dle postupu 
uvedeného pod písm. a). U těchto akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU se finanční 
prostředky poskytují na zabezpečení přípravy stavby, na úhradu národního podílu na 
realizaci akce a na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU ve 
výši odpovídající podílu dotací z fondů EU na spolufinancované akce. Seznam těchto 
akcí, u nichž je dotace z fondů EU již schválena, je uveden v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 
Smlouvy.  

 c) Pro financování a předfinancování projektů spolufinancovaných z OPD uvolňuje 
poskytovatel finanční prostředky v návaznosti na uzavřené Rámcové smlouvy na základě 
žádostí o platbu předložených příjemcem postupem uvedeným v Rámcové smlouvě a 
v souladu s platnou MPFT a v souladu s platnými Metodickými pokyny pro příjemce a 
žadatele zveřejňovanými na www.opd.cz. V návaznosti na předložené žádosti o platbu 
uvolňuje poskytovatel finanční prostředky formou zálohy zpravidla ve výši odpovídající 
výši plánovaných výdajů těchto projektů v období následujících třech kalendářních 
měsících po kalendářním měsíci, v němž byla předložena žádost o uvolnění finančních 
prostředků formou zálohy. Takto zálohově uvolněné finanční prostředky pro každý 
projekt je příjemce oprávněn čerpat výhradně k proplacení výdajů příslušného projektu 
v souladu s finančním plánem projektu a v návaznosti na platební podmínky sjednané ve 
smlouvě se zhotovitelem projektu. Žádost o další zálohové finanční prostředky pro každý 
projekt může příjemce předložit po vyúčtování předchozích zálohově uvolněných 
finančních prostředků pro tento projekt. Nejpozději je příjemce povinen předložit 
vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků do 15. dne kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí období, ze kterého se vycházelo při stanovení výše zálohově 
uvolněných finančních prostředků.  Formou zálohy mohou být uvolněny finanční 
prostředky pro každý projekt opakovaně v návaznosti na předložené žádosti příjemce vždy 
zpravidla ve výši plánovaných výdajů projektu v následujících třech měsících po měsíci, 
ve kterém byla žádost o uvolnění finančních prostředků formou zálohy předložena a za 
podmínek pro vyúčtování poskytnuté zálohy uvedených v předchozích větách. Finanční 
prostředky na předfinancování podílu EU vyžádané prostřednictvím žádostí o platbu 
projektů spolufinancovaných z OPD budou uvolňovány poskytovatelem až po obdržení 
dotace z prostředků OPD určené pro úhradu těchto plateb.  

d) finanční prostředky na úhradu neinvestiční položky č. 500 511 0001 „Neinvestiční 
prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest“ uvolňuje poskytovatel na základě 
žádosti o uvolnění finančních prostředků předložené příjemcem, nebo v návaznosti na 
předložené žádosti příjemce v tranších formou měsíčních záloh na jednotlivé položky, 
které budou vyúčtovány k poslednímu dni v měsíci. Nespotřebované finanční prostředky 
příjemce vrátí nejpozději v rámci „Ročního zúčtování a vypořádání prostředků 
poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017“. Ze 
zálohově poskytnutých finančních prostředků nelze hradit výdaje po 31. 12. 2017.  

http://www.opd.cz
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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 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 nepřecházejí připsáním na účty příjemce do vlastnictví příjemce, nestávají se 
součástí majetku příjemce, se kterým hospodaří a příjemce je povinen provést taková 
opatření, aby nemohly 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 uvedeného účtu na jiné 
vlastní účty, je povinen vyžádat si souhlas poskytovatele. Pokud jde o finanční prostředky 
poskytované na účet č. xxxx-xxxxxxx/xxxx, souhlasí poskytovatel, aby si tyto prostředky 
převedl příjemce z tohoto účtu na účet č. xxxx-xxxxxxx/xxxx a jeho prostřednictvím 
prováděl předmětné platby, které odpovídají stanovenému účelu. Pro nakládání 
s převedenými finančními prostředky na jiném účtu, než na které byly poskytnuty platí 
stejné podmínky jako pro nakládání s finančními prostředky na účtech příjemce 
uvedených v čl. 5. Převedené finanční prostředky zůstávají vázané k účelu, pro který byly 
příjemci poskytnuty a příjemce je povinen zajistit, aby tyto prostředky nemohly být 
dotčeny výkony práv třetích osob.  

3. Příjemce se zavazuje čerpat ze svých bankovních účtů vedených u ČNB i z účtu, na který 
byly finanční prostředky dle odst. 2 převedeny, 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. 

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 tak, aby bylo zřejmé čerpání finančních 
prostředků v souladu s touto Smlouvou v návaznosti na účel, pro který jsou poskytované. 
U finančních prostředků poskytnutých příjemci z dotací ze státního rozpočtu je příjemce 
povinen tyto prostředky účtovat v samostatné analytické účetní evidenci v samostatném 
nákladovém středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém účtu podle účelu dotace 
stanoveném v příslušném rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem 
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dopravy. Tuto účetní evidenci je povinen příjemce uchovávat po dobu pěti let od ukončení 
akce, pro kterou byly finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele poskytnuty, 
s výjimkou dokumentace související s čerpáním finančních prostředků poskytnutých 
z dotace ze státního rozpočtu, kterou je příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od 
skončení financované akce. Při vedení této 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 2017 zúčtování poskytnutých finančních 
prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Spolu s tímto zúčtováním příjemce 
předloží písemnou zprávu o realizaci těch akcí, na které mu byly finanční prostředky dle 
této Smlouvy poskytnuty, a pro které je čerpal. Rozsah a forma zúčtování bude stanovena 
metodickým pokynem, vydaným poskytovatelem, který bude příjemci zaslán. Dále je 
příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. xxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB, veškeré 
k 31. 12. 2017 v souladu s účelem této Smlouvy nevyčerpané prostředky ze zálohově 
poskytnutých finančních prostředků v členění dle účelu, ke kterému byly poskytovány. 
Nesplnění této povinnosti je porušením 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. Povinnost finančního vypořádání k 31. prosinci 2017 se nevztahuje k finančním 
prostředkům poskytnutým na víceleté akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, u 
kterých se finanční vypořádání poskytnutých prostředků provede podle stavu k 31. 
prosinci rozpočtového roku, ve kterém bylo financování akce ukončeno.  

7. Příjemce souhlasí, aby ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu 
finančních toků a o zůstatku na účtech uvedených v článku 5  této Smlouvy. 

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 
u zadávacích řízení zahájených po 1. říjnu 2016 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, 
a u zadávacích řízení zahájených před 1. říjnem 2016 podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a podle 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Příjemce nesmí při zadávání těchto veřejných 
zakázek použít smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, 
jako dílčí hodnotící kritérium.  

9. Příjemce je povinen vyžádat si stanovisko poskytovatele  k zadání veřejné zakázky 
v případě, že předpokládaná výše nákladů této zakázky převyšuje v daném roce částku 
schválenou pro akci v rozpočtu poskytovatele a zároveň částku výdajů na akci stanovenou 
ve střednědobém výhledu. Příjemce je dále povinen vyžádat si souhlas poskytovatele 
v případě, že nabídková cena vítězného uchazeče převýší předpokládanou cenu uvedenou 
v zadávací dokumentaci. 

10. Při zadávání nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném nebo užším řízení si 
poskytovatel vyhrazuje právo, aby pokud o to projeví zájem, byl jím navržený zástupce 
jmenován do hodnotící komise nebo u veřejných zakázek, kde hodnotící komise je 
jmenována ministrem nebo vládou byl zástupce poskytovatele navržen do takto 
jmenovaných hodnotících komisí.  

11. 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. 
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12. 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. Tato povinnost se vztahuje i na kontrolní činnost zajišťovanou 
supervizí stavebních prací, je-li tato činnost na stavbě prováděna.  

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

14. Příjemce je povinen při realizaci akcí vedených v ISPROFIN před 1. lednem 2007, pro 
které čerpá finanční prostředky dle této Smlouvy, dodržet technicko-ekonomické a časové 
parametry stanovené správcem programu v programové dokumentaci ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. s výjimkou parametrů, jejichž změny byly vyvolány 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
v případě jiných změn nebylo s poskytovatelem dohodnuto jinak. U akcí zařazených 
v ISPROFIN po 1. lednu 2007, jenž jsou financovány nebo spolufinancovány z rozpočtu 
poskytovatele, je příjemce povinen při realizaci akce dodržet indikátory a parametry 
stanovené správcem programu podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. 
v registračním listu akce nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě, že byly tyto 
dokumenty vydány. 

15. Pro účely této Smlouvy je každá akce, jmenovitě uvedená v Příloze č. 1, 2, 3 a 4 Smlouvy  
č. 95/2017, charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými jsou číslo akce podle 
ISPROFIN/ISPROFOND, název akce a částka schválená pro akci v rozpočtu 
poskytovatele pro rok 2017 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 2017 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 přílohách  Smlouvy jsou ke 
dni podpisu Smlouvy aktuální a platné.   

16. Příjemce je povinen předkládat SFDI informace o postupu realizace akcí financovaných z 
rozpočtu SFDI dle této Smlouvy. Informace se předkládají elektronickou formou 
prostřednictvím elektronické aplikace SFDI. Tyto informace budou obsahovat čtvrtletní 
výhled čerpání rozdělený dle jednotlivých zdrojů a stručný popis stavu a výhledu realizace 
akce. Struktura požadovaných informací je dána příslušným formulářem. Informace bude 
na SFDI předložena k 30. 4., 31. 7., 15. 9. a 31. 10. 2017 a 10. 1. 2018. Informace 
podávaná k 10. 1. 2018 bude obsahovat výhled čtvrtletního čerpání rozpočtu pro rok 2018, 
přičemž informaci o stavu a výhledu realizace akce může příjemce doplnit v termínu do 
31. 1. 2018. Při zpracovávání a předkládání těchto informací je příjemce povinen 
postupovat podle návodu uvedeného na vstupu do aplikace a vyplnit všechny údaje 
v předepsaném rozsahu.  

17. 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. 

18. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech k akci financované 
z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované stavby nebo instalovaných na místě dokončené 

http://www.sfdi.cz
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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. U akcí spolufinancovaných z OPD postupuje příjemce podle metodik a 
pravidel vydaných pro příjemce finančních prostředků z OPD. 

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

20. 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.  

21. 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 
projektu/investičního záměru, před zahájením financování akce. Tato povinnost se 
vztahuje ke všem akcím, jejichž celkové náklady přesahují 20 mil. Kč. 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.  

22. Příjemce je povinen v termínu do 1. března 2017 předložit rozpis globální položky 
ISPROFOND č. 500 554 0002 „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“ a v případě změn 
v rozpisu o této skutečnosti informovat poskytovatele. U globální položky ISPROFOND 
č. 500 554 0004 „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, rozepsané v Příloze č. 5 této 
Smlouvy, je příjemce při čerpání finančních prostředků povinen v žádosti o uvolnění žádat 
finanční prostředky v členění dle předloženého rozpisu globální položky k této globální 
položce a čerpání finančních prostředků pro jednotlivé akce v rámci globální položky vést 
v samostatné účetní evidenci. Rozpis globální položky musí schválit Ministerstvo dopravy 
na základě Směrnice pro rozpisy globálních položek na přípravu staveb, vydané 
Ministerstvem dopravy. 

      Příjemce se zavazuje rozpisy globálních položek pravidelně a průběžně aktualizovat a tyto 
změny písemně oznamovat poskytovateli. V případě změn v globální položce 
ISPROFOND č. 500 554 0004 „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“ musí být tyto 
změny odsouhlaseny Ministerstvem dopravy.   

23. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2017 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 2018. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2018 musí příjemce uvést 
důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky v roce 2017 užity a doloží 
potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2018. 
Žádost o převod finančních prostředků do roku 2018 předkládá příjemce poskytovateli 
začátkem roku 2018 po provedení zúčtování poskytnutých finančních prostředků za rok 
2017.  

http://www.sfdi.cz
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24. Po ukončení jmenovité akce je příjemce povinen předložit poskytovateli do šesti měsíců 
od ukončení financování poskytovatelem „Závěrečné vyhodnocení akce“ (ZVA) 
obsahující zprávu o splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků 
poskytovatele stanovených v rozhodnutí o financování akce 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 ZVA. ZVA se nepředkládá za tzv. globální 
položky, z nichž je financována příprava, realizace a vypořádání několika různě místně 
alokovaných akcí. Ve zvláštních případech však může SFDI vyžádat předložení ZVA i na 
určené globální položky. Příjemce předloží poskytovateli v rámci ročního zúčtování a 
finančního vypořádání roku 2017 přehled čerpání akcí globálních položek. Finanční 
prostředky čerpané v rámci globálních položek příprava, realizace a vypořádání akce je 
příjemce povinen následně zaúčtovat na příslušné majetkové účty akcí, ve prospěch 
kterých byly finanční prostředky z globálních položek použity. Příjemce se zavazuje 
vyúčtovat finanční prostředky čerpané z globálních položek na vypořádání staveb v roce 
2017 do konce I. čtvrtletí následujícího roku na „majetkové účty“ příslušných akcí. ZVA 
na formuláři stanoveném Pravidly se nepředkládá u akcí spolufinancovaných z fondů EU, 
poskytovateli se zašle kopie Závěrečné monitorovací zprávy v souladu s příslušnými 
pokyny, vydanými Řídícím orgánem příslušného programu EU. 

25. 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 2017 nepřekročil výši 
finančních prostředků schválených pro příslušnou akci v rozpočtu poskytovatele v tomto 
roce. V případě smluv na realizaci víceletých akcí, které byly uzavřeny v předchozích 
letech, u kterých sjednané finanční plnění pro rok 2017 s ohledem na realizaci dané akce 
v roce 2017 neodpovídá výši finančních prostředků schválených pro tuto akci v rozpočtu 
poskytovatele pro rok 2017 je příjemce povinen na tuto skutečnost poskytovatele   
neprodleně upozornit a požádat o provedení rozpočtového opatření, kterým bude 
odpovídajícím způsobem upravena výše finančních prostředků v rozpočtu poskytovatele u 
předmětné akce. Příjemce bere na vědomí, že při porušení této své povinnosti odpovídá 
v plném rozsahu a se sankčními důsledky k jeho vlastní tíži, za zajištění finančních 
prostředků k úhradě plateb, jejichž výše přesáhne objem finančních prostředků 
schválených pro akce v rozpočtu poskytovatele. 

26. Příjemce je povinen při bezúplatném převodu majetku pořízeného v rámci akcí 
financovaných z finančních prostředků poskytovatele na třetí subjekty zajistit, aby 
nabývající subjekt u tohoto majetku neuplatňoval až do výše finančních prostředků 
poskytnutých k jeho pořízení odpisy pro účely daňové ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., 
o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a aby zajistil trvale jeho veřejné bezúplatné 
užívání k účelu, pro který je určen. 

27. Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finančních prostředků poskytnutých 
poskytovatelem ke spolufinancování akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU (tj. 
k financování národního podílu a k předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z fondů EU) samostatně v rámci vedení analytického účetnictví s názvem 
příslušného dotačního programu fondu EU. Při provádění zúčtování finančních prostředků 
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele k 31. prosinci 2017 je povinen zúčtovat finanční 
prostředky poskytnuté ke spolufinancování těchto akcí odděleně od ostatních finančních 
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prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy. Pod stejným 
označením příslušného dotačního programu fondu EU je příjemce povinen také v rámci 
provedeného zúčtování vrátit k 31. prosinci 2017 nevyčerpané finanční prostředky 
poskytnuté k tomuto účelu. Příjemce se zavazuje, že bude průběžně u akcí 
spolufinancovaných z fondů EU s výjimkou akcí zařazených v OPD poskytovatele 
informovat o pohybu finančních toků ze strany Evropské unie. 

28. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky zálohově poskytnuté na 
předfinancování plateb v rozsahu odpovídajícímu výdajům, které mají být kryty 
prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou akcí 
zařazených v OPD, do 10 pracovních dnů poté, co budou prostředky z fondu EU na tyto 
akce připsané na účet příjemce. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem na 
předfinancování vrátí příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. xxxxxxx/xxxx 
s uvedením variabilního a specifického symbolu, se kterým byla platba k tomuto účelu 
poskytnuta. Příjemce identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příkazu označením 
„fondy EU“. V případě, že schvalující orgány EU neuznají v plné výši náklady uhrazené v 
rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u 
spolufinancované akce a dotace z fondů EU bude nižší, je příjemce povinen informovat 
poskytovatele o důvodech tohoto rozhodnutí a požádat poskytovatele formou 
rozpočtového opatření o zvýšení částky národního podílu u této akce. O rozpočtové 
opatření může příjemce požádat poskytovatele teprve po ověření všech možností úhrady 
těchto nákladů z fondů EU. 

29. V případě předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU nebo z OPD, je 
příjemce povinen doložit před započetím předfinancování výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU u spolufinancované akce, kopii Finančního memoranda uzavřeného 
k financování akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o financování 
v případě, že se uzavírá, a pokud tak již neučinil v předchozích letech. U akcí 
spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen doložit před započetím předfinancování 
Schvalovací protokol resp. prozatímní Schvalovací protokol u akcí schvalovaných 
Evropskou komisí a uzavřít s poskytovatelem Rámcovou smlouvu. Poskytovatel může 
uvolnit finanční prostředky na úhradu národního podílu a na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z fondů EU i pro akce, u kterých ještě nebyl vydán 
Schvalovací protokol, ani nebyla uzavřena Rámcová smlouva za předpokladu, že akce je 
zařazena ve schváleném rozpočtu poskytovatele k financování jako akce spolufinancovaná 
z prostředků fondů EU a její financování je v souladu s vydaným Rozhodnutím 
Ministerstva dopravy o poskytnutí dotace. 

30. Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do financování v rámci programů fondů EU, 
případně spolufinancovaných z úvěrů z Evropské investiční banky, postupovat v souladu 
s všeobecnými standardy Evropské unie a v souladu s podmínkami stanovenými 
Evropskou investiční bankou, u akcí spolufinancovaných z úvěrů Evropské investiční 
banky a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými při vyhlášení těchto 
jednotlivých programů. Jde zejména o zásady výběrových řízení apod. 

31. 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.  

32. Příjemce je povinen zaslat poskytovateli informaci o žádostech o provedení platby z fondů 
EU, které zaslal v souladu se Smlouvou o financování, příp. s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace a které se týkají úhrad uskutečněných z finančních prostředků poskytovatele 
v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí 
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spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou akcí zařazených v OPD. Příjemce tuto 
informaci zašle poskytovateli do tří pracovních dnů od předání žádosti o provedení platby 
Zprostředkujícímu subjektu. 

33. Příjemce je povinen zajistit, aby zhotovitelem byly k proplacení vyžádány pouze náklady 
těch víceprací, na které je zpracované a v souladu se ZZVZ resp. ZVZ. Výjimkou z tohoto 
pravidla mohou být pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným 
ekonomickým škodám nebo ohrožení lidského zdraví. Příjemce bere na vědomí, že při 
porušení této povinnosti odpovídá v plném rozsahu a k vlastní tíži za úhradu nákladů 
víceprací, které nebudou následně schváleny. 

34. Příjemce je povinen v rámci žádostí o uvolnění finančních prostředků zasílaných 
poskytovateli elektronickými žádostmi samostatně vyčíslovat výši požadovaných 
finančních prostředků připadajících na schválené vícepráce v souladu s platnou 
Dokumentací rozhraní pro zasílání požadavků. Listinné žádosti na úhradu schválených 
víceprací, pokud listinná podoba žádostí na jejich úhradu vyplývá ze Smlouvy, podepisuje 
za příjemce statutární zástupce příjemce s tím, že toto podepisování může delegovat.  

35. 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 dle ZZVZ resp. ZVZ. 

36. Příjemce je povinen v případě schválených víceprací, které nevznikly na základě 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, evidovat informace 
o vyvozené pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti (opatřeních) vůči osobám 
odpovědným za vznik těchto víceprací. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o 
zjištění takových víceprací i o přijatých opatřeních na ně navazujících.  

37. Příjemce může v případě potřeby u akcí, k jejichž financování jsou poskytovány finanční 
prostředky na základě této Smlouvy uhradit náklady mající charakter správních poplatků 
ze svých zdrojů a následně požádat o jejich refundaci ze zdrojů poskytovatele. 

38. 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 
akcí v průběhu roku 2017. Příjemce je povinen předat poskytovateli písemnou informaci o 
stavu výzisků za rok 2017 do 15. února 2018. 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. 

 
 
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. V případě potřeby (na základě rozhodnutí poskytovatele nebo na 
základě žádosti příjemce) lze provést změnovým řízením poskytovatele změny ve 
struktuře zdrojů financování, za předpokladu zachování celkové výše finančních 
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prostředků schválených v daném roce na akci. Do deseti dnů od takto provedených úprav 
finančních prostředků rozpočtovaných pro danou akci bude poskytovatel o těchto 
úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu současně zašle i dle provedených 
úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, kterým je příjemce povinen se 
řídit při předkládání žádostí o platby, resp. žádosti o uvolnění finančních prostředků pro 
tyto akce. 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 uvolněné 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 
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 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 11., 15., 16., 
18., 22., 31. a v čl. 8 odst. 5 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 ZZVZ 
resp. ZVZ 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 si vyhrazuje právo u akcí spolufinancovaných z OPD, v případě že Řídící 
orgán rozhodne o uplatnění korekce, upravit objem rozpočtovaných prostředků, které mají 
být hrazeny v rámci způsobilých výdajů tak, že sníží objem finančních prostředků u 
podílu OPD a prostředků EIB, příp. národního spolufinancování, postižených 
nesrovnalostí v rozsahu procenta korekce stanoveného Řídícím orgánem podle charakteru 
zjištěné nesrovnalosti. V návaznosti na provedenou korekci v objemu finančních 
prostředků u podílu akce financovaného z OPD  a prostředků EIB, příp. národního 
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spolufinancování, poskytovatel navýší v rozsahu provedené korekce objem finančních 
prostředků u podílu akce financovaného z národních zdrojů jako nezpůsobilé výdaje. 
Uvedené změny provede poskytovatel na základě svého změnového řízení. Do deseti dnů 
od takto provedených úprav v objemu finančních prostředků rozpočtovaných pro danou 
akci bude poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu 
současně zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, 
kterým je příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o platby u těchto akcí. 
Poskytovatel poté oznámí zjištěnou nesrovnalost na místně příslušný finanční úřad pro 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla. Provedené úpravy v rozpočtovaných prostředcích na akci budou 
následně promítnuty i do Smlouvy formou jejího Dodatku. 
 

 
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. 
Kontrola je prováděna formou veřejnosprávní kontroly, formou administrativních kontrol 
a formou supervize stavebních prací (je-li tato činnost na stavbě prováděna). Provedení 
kontroly se řídí podmínkami stanovenými zákonem č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, platnými MFTK, MPFT, Manuálem pracovních postupů 
poskytovatele a v případě veřejnosprávních kontrol i zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád). 

2. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při provádění činnosti supervize 
stavebních prací, spočívající zvláště v bezodkladném poskytování relevantních, v rámci 
výkonu supervize požadovaných podkladů a informací (včetně vnitřních směrnic a dalších 
předpisů příjemce) souvisejících s kontrolovanou stavbou. Příjemce se zároveň zavazuje 
informovat osoby provádějící supervizi o připravovaných i uskutečněných jednáních 
souvisejících s kontrolovanou stavbou a zajistit možnost účasti osob provádějících 
supervizi na těchto jednáních.  

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuvolnit požadované finanční prostředky k úhradě 
nákladů, které jsou předmětem zjištění z kontroly, a to až do doby, dokud nedojde 
k prokázání provedení nápravy těchto zjištění. 

4. 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. 

5. 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, resp. 
pro provádění činnosti supervize stavebních prací. 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 
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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. 

 
 

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. 

4. Poskytovatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že příjemce bude hradit 
z poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, ke kterému se finanční 
prostředky poskytují i náklady akcí, které jsou realizovány na základě platných smluv 
uzavřených se zhotoviteli akcí, u nichž existuje podle provedených kontrol podezření, že 
při zadávacích řízeních, na jejichž základě byly tyto smlouvy se zhotoviteli uzavřeny, 
nebylo postupováno v souladu se ZZVZ resp. ZVZ. Obě smluvní strany shodně 
prohlašují, že na tomto postupu se dohodly z důvodu, že neuhrazení splatných finančních 
závazků vyplývajících z platných smluv by mělo za následek vznik majetkové újmy 
mimořádného rozsahu, z titulu sankcí za nedodržení finančních závazků vyplývajících 
z těchto smluv. Současně se příjemce zavazuje, že v těchto případech podá v souladu s 
rozpočtovými pravidly oznámení na místně příslušný finanční úřad pro podezření na 
porušení rozpočtové kázně a podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prověření 
dodržení ZZVZ resp. ZVZ u těchto zadávacích řízení a k rozhodnutí, zda příjemce, jako 
zadavatel těchto veřejných zakázek, postupoval při jejich zadávání v souladu s tímto 
zákonem. Oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu bude podáno nejpozději do 31. 
ledna následujícího roku po roce, ve kterém bylo kontrolou konstatováno podezření na 
porušení rozpočtové kázně. Oznámení bude obsahovat vyčíslení přesné částky, která 
představuje porušení rozpočtové kázně.   
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Článek 10 
Závěrečná ujednání 

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

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2017. Tím nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec.  

2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
 Příloha č. 1: „Jmenovité akce realizované Ředitelstvím vodních cest ČR“ 

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD)“ 
Příloha č. 3: „Globální položky realizované Ředitelstvím vodních cest ČR“ 
Příloha č. 4: „Akce spolufinancované z  fondů EU v rámci CEF“  
Příloha č. 5: „Specifikace akce ISPROFOND č. 500 554 0004 ŘVC - Příprava a 
vypořádání staveb“ 

 Příloha č. 6: „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, kromě 
rozpisu globální položky uvedeného v příloze č. 6 Smlouvy č. 95/2017, jehož změny lze 
provádět operativně na základě písemné žádosti o provedení změn předložené příjemcem 
poskytovateli, přičemž účinnost takto provedených změn nastává dnem jejich 
odsouhlasení poskytovatelem.  

4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a dalšími platnými právními předpisy České republiky.  

5. 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. 

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

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích dodatků na www.sfdi.cz. 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 
Smlouvu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.  

8. 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 Praze dne ………………..………… 
 
 
……………………………..….    ……………………………..………… 
Ing. Zbyněk H o ř e l i c a     Ing. Lubomír F o j t ů  
ředitel     ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury    Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

http://www.sfdi.cz


SFDI

Počet akcí: 5 1)
ISPROFIN/

od do
5215530005 60 d N Přístaviště Mělník 37 850 9 229 09/17 06/18 STC
5215530018 60 d N Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 45 700 27 970 10/16 12/17 PRH
5315510001 60 d N Modernizace rejd PK Kořensko 47 314 25 000 08/16 04/17 JHC
5535510002 60 d N Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 223 372 71 588 01/17 10/18 PBC
5425530009 60 d N Přístaviště Malé Žernoseky 50 820 8 000 10/17 11/18 UST

celkem 405 056 141 787

celkem 405 056 141 787
celkem 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. 

  v tis. Kč 

Příloha č. 1 Smlouvy č. 95/2017
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Jmenovité akce realizované ŘVC ČR

krajK
ód D Rozpočet 

2017T

1) Rozpočet SFDI na r. 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 ze dne 7. prosince 2016.

50

Doba 
realizaceNázev akce

60

Celkové 
náklady 

akceISPROFOND



SFDI

Počet akcí: 1
1)

od do
5005510015 60 d KP RIS COMEX 54 027 1 013 5 737 01/17 12/20 BAL

celkem 54 027 1 013 5 737

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. 

1) Rozpočet SFDI na r. 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 ze dne 7. prosince 2016.

Příloha č. 2 Smlouvy č. 95/2017

D
Celkové 
náklady 

akce
T Název akce

Doba 
realizace

2017 
ostatní 

fondy EU 

Česká republika - Ředitelství vodních cest  ČR
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD) 

     v tis. Kč 

ISPROFIN/ 
ISPROFOND

Rozpočet 
2017  krajKód



Globální položky realizované ŘVC ČR 

Počet akcí: 3
1)

od do

5005110001 50 d G Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních 
cest 15 700 15 700 0 01/17 12/17 BAL

5005540002 60 d G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 100 000 100 000 0 01/17 12/17 BAL
5005540004 60 d G ŘVC - Příprava a vypořádání staveb 130 000 130 000 130 000 01/17 12/17 BAL

Celkem 245 700 245 700 130 000

celkem 230 000 230 000 130 000
celkem 15 700 15 700 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. 
1) Rozpočet SFDI na rok 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. prosince 2016 pro ŘVC ČR.

 Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 95/2017

                v tis. Kč 

60
50

Rozpočet 
2017

z toho 
příprava 

2017
T

Doba 
realizace

Kraj
Celkové 
náklady 

akce

ISPROFIN 
ISPROFOND K

ód D Název akce 



SFDI

Počet akcí: 4
1)

od do
5005510004 60 d CEFK Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 1 003 495 40 831 190 543 10/17 12/19 BAL
5115510004 60 d CEFK Modernizace rejd PK Štvanice 102 487 3 529 20 000 06/17 11/19 PRH
5215510011 60 d CEFK Úprava ohlaví PK Hořín 241 940 23 671 110 466 05/17 06/18 STC
5215510014 60 d CEFK Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 308 114 17 645 82 332 05/17 04/19 BAL

celkem 1 656 036 85 676 403 341

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. 

1) Rozpočet SFDI na r. 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 ze dne 7. prosince 2016.

Kód
Doba 

realizaceT Celkové 
náklady akceD

         v tis. Kč 

Příloha č. 4 Smlouvy č. 95/2017

Název akce kraj

Česká republika - Ředitelství vodních cest  ČR
Akce spolufinancované z fondů CEF

ISPROFIN/ 
ISPROFOND

Předfin. 
CEF

Rozpočet 
2017 

spolufin. 
CEF  



ŘVC - Příprava a vypořádání staveb
ISPROFOND:   500 554 0004

ISPROFIN 
/ISPROFOND Kód Název akce

Celkem SFDI 
2017

(tis. Kč)
Kraj

3275200007 60 Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín 38 400 UST

5535510001 60 Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice 600 PBC

3275201002 60 Stupeň Přelouč II 7 000 PBC

2275220001 60 Modernizace plavebního stupně Srnojedy 4 600 PBC

2275220002 60 Veřejný přístav Pardubice 2 100 PBC

5215510017 60 Úprava plavebního značení el. vedení na Labi 150 STC

5425510003 60 Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko 3 320 UST

5215510020 60 Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice 1 400 STC

5425530007 60 Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží 1 990 UST

5425530015 60 Stání plavidel Děčín 250 UST

5425510006 60 Přístaviště Brná 800 UST

5425530009 60 Přístaviště Malé Žernoseky 590 UST

5425530006 60 Přístaviště Roudnice nad Labem 400 UST

5425530011 60 Přístaviště Štětí 390 UST

5215530005 60 Přístaviště Mělník 740 STC

5215530015 60 Přístaviště Neratovice - Lobkovice 450 STC

5215530010 60 Přístaviště Brandýs nad Labem 900 STC

5215530011 60 Přístaviště Čelákovice 380 STC

5215530002 60 Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD 350 STC

5215530012 60 Přístaviště Poděbrady 680 STC

5215530016 60 Přístaviště Oseček 300 STC

5215530009 60 Rekreační přístav Kolín 920 STC

5425510004 60 Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe 300 BAL

5005510012 60 Čekací stání pro malá plavidla na Labi 800 BAL

5005510013 60 Sjezdy do vody na Labi 900 BAL

5215510011 60 Úprava ohlaví PK Hořín 1 500 STC

5005510004 60 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 26 200 STC

5215510014 60 Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 2 140 STC

5215510016 60 Úprava plavebního značení na mostech, osazení
radarových odražečů a vyznačení el. vedení na Vltavě 500 BAL

5215510018 60 Ochranné stání Mířejovice 650 STC

Příloha č. 5 Smlouvy č. 95/2017



ISPROFIN 
/ISPROFOND Kód Název akce

Celkem SFDI 
2017

(tis. Kč)
Kraj

5215510002 60 Ochranné stání Podbaba 950 PRH

5115510004 60 Modernizace rejd PK Štvanice 700 PRH

5115510003 60 Plavební komora Praha - Staré Město 3 000 PRH

5215530018 60 Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 500 STC

5215510021 60 Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 1 600 STC

5215510019 60 Úprava plavebních úžin Zbraslav a Štěchovice 1 000 STC

5215510005 60 Lodní zdvihadlo Slapy 2 900 STC

5215510006 60 Lodní zdvihadlo Orlík 800 STC

5215530013 60 Přístaviště Davle 300 STC

5005510014 60 Sjezdy do vody na Vltavě 300 BAL

5315510002 60 Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou 900 JHC

3275201045 60 Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec 2 900 JHM

5725520001 60 Plavební komora Bělov 3 000 ZLN

5625510001 60 Plavební komora Hodonín 2 350 JHM

5005510010 60 Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu 1 450 BAL

500551011 60 Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanálu 850 BAL

5725530006 60 Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek 2 000 ZLN

5625530005 60 Rekreační přístav Veselí nad Moravou 800 JHM

5725530008 60 Přístaviště Kunovský Les 980 ZLN

5005510006 60 Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest 2 000 BAL

Celkem 128 980

Poznámka: 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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