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Dodatek č. 93/2017/1 

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 

ze dne 28. 12. 2016 
 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
 
Státní fond dopravní infrastruktury                      
Sokolovská 278, 190 00  Praha 9  
IČ: 70856508 
zastoupen ředitelem 
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u  
 (dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384   
zastoupena generálním ředitelem 
Ing. Pavlem S u r ý m 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy 
č. 93/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 ze dne 28. prosince 2016 (dále jen Smlouva)  

 
 

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

Článek 2 
Účel Dodatku 

 
 
Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na úpravu rozpisů 
tranší a změnu účtu.  
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Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

 
 

1. V článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odst. 3 a) třetí 
odstavec nově zní: 
„Částku 3 558 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti 
a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má 
příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, 
Ostrava Airport. Úhrada výdajů na zajištění provozuschopnosti probíhá v souladu 
s článkem 6 podle odst. 1 písm. b) tohoto článku.“ 

 
2. V článku 5 „Prohlášení příjemce“ odst. 1 c) nově zní: 

„c) účet č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace ze SFDI – provozuschopnost“ 
výhradně určený na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah, účet 
č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace ze SFDI – provozování“ výhradně 
určený na financování provozování dráhy a účet č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx s názvem 
„Dotace ze SFDI – SON“ výhradně určený na financování oprav a údržby 
nemovitostí osobních nádraží.“ dále na financování provozování dráhy a financování 
oprav a údržby nemovitostí osobních nádraží.“ 

 
3. V článku 6 „Poskytování finančních prostředků“ odst. 3 nově zní:  

„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.“ 

 
4. V článku 8 „Kontrola nakládání s finančními prostředky“ odst. 1 nově zní: 

„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, platným MPFT, 
Manuálem pracovních postupů poskytovatele a v případě veřejnoprávních kontrol i 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“ 
 

5. V článku 8 „Kontrola nakládání s finančními prostředky“ odst. 2 nově zní: 
„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 dalších informací 
(včetně vnitřních směrnic a dalších předpisů příjemce) souvisejících s kontrolovanou 
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stavbou. Příjemce se zároveň zavazuje informovat osoby provádějící supervizi 
o pracovních jednáních a dalších jednáních na úrovni Správce stavby souvisejících 
s kontrolovanou stavbou a umožnit účast osob provádějících supervizi na těchto 
jednáních.“ 
 

6. V článku 8 „Kontrola nakládání s finančními prostředky“ odst. 3 se ruší. Odst. 4. se 
nově označuje jako odst. 3.  
 

7. V článku 8 „Kontrola nakládání s finančními prostředky“ se odst. 5 nově označuje 
jako odst. 4 a první věta tohoto odstavce nově zní:  
„Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 
a u osob se smluvními závazky vůči příjemci (po informaci příjemci) veškeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu, resp. pro provádění činnosti supervize stavebních prací.“ 

 
 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní 
stranou. 

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2017/1 stává součástí Smlouvy. 
Ruší se přílohy č. 6, 7 a 8 Smlouvy 93/2017, které se nahrazují Přílohami č. 1,  2 a 3 
Dodatku č. 93/2017/1. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se 
tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám.  

3. Součástí tohoto Dodatku je: 
Příloha č. 1: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2017 na zajištění oprav a údržbu 
železniční dopravní cesty v majetku SŽDC“; 
Příloha č. 2: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2017 na zajištění oprav a údržby 
nemovitostí osobních nádraží“; 
Příloha č. 3: „Rozpis měsíčních tranší v roce 2017 na zajištění provozování železniční 
dopravní cesty v majetku SŽDC“. 

4. 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 Dodatek č. 93/2017/1 po jeho podpisu smluvními stranami, 
prostřednictvím registru smluv. 

5. Dodatek č. 93/2017/1 je vyhotoven v  šesti stejnopisech s  tím, že příjemce obdrží tři 
vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku. 

 
 
 

V Praze dne V Praze dne 
 
 
…………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

….…………………...………… 
Ing. Pavel Surý 
generální ředitel 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 93/2017/1 

 

 

Rozpis měsíčních tranží v roce 2017 na zajištění  
oprav a údržby železniční dopravní cesty v majetku SŽDC 

 
 

Měsíc Tranže 
Leden 2 100 000 000 
Únor              381 000 000 

Březen 381 000 000 
Duben 381 000 000 
Květen 381 000 000 
Červen 381 000 000 

Červenec 385 000 000 
Srpen 385 000 000 
Září 382 000 000 

Říjen 381 000 000 
Listopad 381 000 000 
Prosinec 381 000 000 

CELKEM 6 300 000 000 

 
 
 



Příloha č. 2 k Dodatku č. 93/2017/1 

 

 

Rozpis měsíčních tranží v roce 2017 na zajištění  

oprav a údržby nemovitostí osobních nádraží 

 

Měsíc Tranže 
Leden 334 000 000 
Únor 60 000 000 

Březen 60 000 000 
Duben 60 000 000 
Květen 60 000 000 
Červen 60 000 000 

Červenec 66 000 000 
Srpen 60 000 000 
Září 60 000 000 

Říjen 60 000 000 
Listopad 60 000 000 
Prosinec 60 000 000 

CELKEM 1 000 000 000 

 
 



Příloha č. 3 k Dodatku č. 93/2017/1 

 

 

Rozpis měsíčních tranší v roce 2017 na zajištění  
provozování železniční dopravní cesty v majetku SŽDC 

 
 

Měsíc Tranže 
Leden 1 700 000 000 
Únor 300 000 000 

Březen 300 000 000 
Duben 300 000 000 
Květen 300 000 000 
Červen 300 000 000 

Červenec 300 000 000 
Srpen 300 000 000 
Září 300 000 000 

Říjen 300 000 000 
Listopad 300 000 000 
Prosinec 300 000 000 

CELKEM 5 000 000 000 

 
 


