
Smlouva č. 98L/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 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem  
Ing. Zbyňkem Hořelicou  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 
 
a 
 
České přístavy, a.s. 
Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7  
IČO: 45274592 
zastoupené předsedou představenstva 
Ing. Miloslavem Černým 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).   
 
 

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.“); 

- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s poskytnutými finančními prostředky 
účelového příspěvku dle této Smlouvy; 

- realizovat schválený rozpočet poskytovatele pro rok 2017. 
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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 účelu vymezenému touto Smlouvou 
na základě shora citovaného zákona § 2, odst. 1, písm. l), tj. pro financování výstavby, 
modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, 
silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní 
cesty; 

- 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 akci „Oprava infrastruktury multimodálního překladiště ve 
veřejném přístavu Mělník“ – ISPROFOND 5219200001 (dále jen „akce“). Rozpis 
podakcí, které mohou být v rámci této akce financovány, je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

 
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 a na základě usnesení č. 1136 ze 144. zasedání Výboru SFDI ze dne 
22. června 2017. 

 
3. V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku 
 

5 162 600 Kč 
(slovy: pětmilionůjednostošedesátdvatisícešestsetkorunčeských), 

 
 

která byla stanovena s ohledem na limity dle pravidel podpory de minimis a odpovídá 
ekvivalentu limitní výše v EUR přepočtené dle aktuálního kurzu EUR/Kč ke dni podpisu 
této Smlouvy. 

 
 
4. V odstavci 3 uvedená částka poskytovaných finančních prostředků je nepřekročitelná. 

Současně platí, že pokud by v průběhu realizace akce došlo ke snížení celkových 
uznatelných nákladů akce, budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně 
ve výši 85 % snížených celkových uznatelných nákladů akce. 
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Článek 5 
Prohlášení příjemce 

 
 
Příjemce prohlašuje, že 
 
1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet č. xxxx-xxxxxx/xxxx 

výhradně určený ve prospěch financování akce „Oprava infrastruktury 
multimodálního překladiště ve veřejném přístavu Mělník“ – ISPROFOND 
5219200001 z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy;  

 
2. před uvolněním finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele uhradí 

uznatelné náklady akce z vlastních (jiných) zdrojů.  
 
 

Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

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

převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v čl. 5  této 
Smlouvy na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků a dle vývoje 
příjmové stránky běžného účtu poskytovatele.  

 
2. Žádost o uvolnění finančních prostředků (dále jen „Žádost“) předkládá příjemce podle 

skutečné potřeby finančních prostředků v návaznosti na jím již uhrazené daňové doklady 
(faktury) týkající se uznatelných nákladů akce ve výši odpovídající podílu, v jakém jsou 
tyto náklady kryty poskytovanými finančními prostředky dle čl. 4 odst. 3 a odst. 4 
Smlouvy a dle Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
(dále jen „Pravidla“) a Pravidel SFDI pro financování multimodálních překladišť v roce 
2017. Vzor Žádosti je k dispozici na www.sfdi.cz. 
V Žádosti příjemce uvede název akce, na kterou mají být finanční prostředky uvolněny, 
číslo ISPROFOND a požadovanou částku finančních prostředků k uvolnění.  
K Žádosti je příjemce povinen doložit: 
- soupis uhrazených faktur na předepsaném formuláři „Soupiska faktur“, jehož vzor je 

k dispozici na www.sfdi.cz, ve formátu .xls nebo .xlsx; 
- kopii(e) uhrazené(ých) faktury (faktur) včetně soupisu provedených prací, ke kterým 

se faktura(y) vztahuje(í). U každé položky uvedené v soupisu provedených prací je 
příjemce povinen zřetelně vyznačit, zda se jedná o položku uznatelnou (U) nebo 
neuznatelnou (N);  

- doklady týkající se průběhu zadávacího řízení financované akce ve smyslu úpravy v 
Pravidlech SFDI pro financování multimodálních překladišť v roce 2017; 

- provedení úhrady 100% uznatelných nákladů na financované akce z vlastních (jiných) 
zdrojů. 

Žádost ve formátu .pdf , podepsanou odpovědnou osobou oprávněnou za příjemce nebo 
 jménem příjemce jednat, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce osvědčující věcnou 
 správnost fakturovaných částek a jejich soulad s financovaným účelem, včetně výše 
 uvedených příloh zasílá příjemce 

http://www.sfdi.cz
http://www.sfdi.cz
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a) datovou schránkou na adresu poskytovatele e5qaihb  
nebo 
b) v listinné podobě na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

(pouze v případě, že příjemce nemá k dispozici datovou schránku). V tomto 
případě je příjemce povinen současně odeslat elektronicky naskenovanou Žádost 
obsahující čestné prohlášení ve formátu .pdf a Soupisku faktur ve formátu .xls či 
.xlsx na adresu podatelna@sfdi.cz. 

 
Pokud nebude Žádost řádně zpracována, doložena přílohami a zaslána dle výše uvedených 
požadavků, nebudou požadované finanční prostředky uvolněny. Finanční prostředky 
budou příjemci uvolněny v návaznosti na poskytovatelem provedenou kontrolu na místě 
realizace akce a po ověření správnosti vystavených faktur, které příjemce uhradil 
z vlastních (jiných) zdrojů a pro které uvolnění finančních prostředků žádá. 

 
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech, jenž budou náležitě 

odůvodněny a po předchozím písemném upozornění příjemce, jím požadované platby 
odložit, případně upravit výši požadovaných finančních prostředků. 

 
 

Článek 7 
Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků 

 
 
A. Práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce se zavazuje postupovat při realizaci akce efektivně a hospodárně a s péčí 

řádného hospodáře a dodržet účel stanovený touto Smlouvou. Příjemce je povinen při 
realizaci plateb, k jejichž krytí bude požadovat uvolnění finančních prostředků 
poskytovaných na základě této Smlouvy, postupovat tak, aby tyto platby byly provedeny 
v souladu s financovaným účelem a při dodržení zásad efektivnosti, účelnosti a 
hospodárnosti.  

 
2. Účet uvedený v čl. 5 této Smlouvy lze využívat výlučně pro prostředky poskytnuté dle 

této Smlouvy a příjemce je povinen převést poskytnuté finanční prostředky na svůj účet 
v jiné bance a to ve výši, která odpovídá schválenému rozpočtu akce a která souhlasí 
s výší nezbytně nutných uznatelných nákladů, které příjemce účelově vynaložil na 
realizaci plnění dle čl. 3 a 4 této Smlouvy a dle zákona č. 104/2000 Sb. a odpovídá 
stanovenému podílu účasti poskytnutých finančních prostředků na příjemcem 
realizovaných platbách, k jehož krytí byly poskytnuté finanční prostředky uvolněny. 

 
 
3. Příjemce se zavazuje vést o financování akce, pro kterou byly finanční prostředky 

poskytnuty, průkaznou účetní evidenci umožňující jednoznačné přiřazení účetních 
záznamů k akci. Tuto evidenci je povinen příjemce uchovávat po dobu pěti let od 
ukončení akce, na kterou jsou finanční prostředky poskytovány. Při vedení této účetní 
evidence je příjemce povinen řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a metodickými pokyny vydanými poskytovatelem.  

 
4. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2017 zúčtování poskytnutých finančních 

prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Rozsah, forma a termín zúčtování budou 

mailto:podatelna@sfdi.cz
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stanoveny zvláštním metodickým pokynem vydaným poskytovatelem, který bude 
příjemci zaslán.  

 
5. Příjemce souhlasí, aby ČNB průběžně poskytovala informace poskytovateli o stavu 

finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 5  této Smlouvy. 
 
6. Příjemce se zavazuje převést veškeré částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok 

z bankovního účtu specifikovaného v článku 5 této Smlouvy, které obdrží podle § 33 
odst. 9 rozpočtových pravidel od MF ČR, ve prospěch poskytovatele na jeho účet 
č. xxxxxxx/xxxx vedený u ČNB do 10. ledna 2018. 

 
7. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní 

evidence příjemce v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti poskytovatele vztahující se 
k předmětu smlouvy. 

 
8. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování akce podle platných 

Pravidel vydaných poskytovatelem a zveřejněných na www.sfdi.cz. 
 
9. Příjemce je povinen při realizaci akce, pro kterou čerpá finanční prostředky dle této 

Smlouvy, postupovat v souladu s technicko-ekonomickými parametry akce uvedenými v 
žádosti o příspěvek, na základě které mu byla schválena výše příspěvku. Příjemce je 
povinen předem písemně informovat poskytovatele o všech změnách při realizaci akce, a 
tyto změny může provádět pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele,  za 
dodržení postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 

 
10. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena realizace akce financované 

z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, 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 a důvodech jejího ukončení. 

 
11. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních 

tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené 
stavby) k akcím financovaným z finančních prostředků poskytovaných na základě této 
Smlouvy 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 ke stažení pro tyto účely včetně manuálu k jeho užití je k dispozici 
na www.sfdi.cz. 
 

12. Příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a u poskytnutých finančních 
prostředků nemůže u prováděných plateb hradit DPH.  

 
13. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o příjemci finančních prostředků jsou 

uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se 
zveřejněním svého názvu, sídla, IČO, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků 
z rozpočtu poskytovatele.  

 

http://www.sfdi.cz
http://www.sfdi.cz
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14. Při řádném ukončení akce je příjemce povinen předložit poskytovateli do jednoho roku 
od ukončení financování poskytovatelem (tj. od následujícího dne po ukončení platnosti 
Smlouvy) Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) obsahující zprávu o splnění 
závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků poskytovatele stanovených 
v této Smlouvě v rozsahu formulářů uvedených v Pravidlech, kolaudační souhlas, pokud 
je s ohledem na charakter akce vyžadován, fotodokumentaci realizované akce, případně 
DVD či jiný elektronický nosič dat s nahrávkou realizované akce apod. V případě, že 
v souvislosti s předloženým ZVA bude zjištěno, že souhrn uznatelných nákladů akce byl 
nižší, než ze kterého se vycházelo při stanovení výše poskytovaných finančních 
prostředků, a že finanční prostředky byly poskytnuty příjemci nad procentuální limit 
uvedený v článku 4 odst. 4 Smlouvy je příjemce povinen finanční prostředky poskytnuté 
nad tento procentuální limit poskytovateli vrátit do pěti pracovních dnů od obdržení 
výzvy poskytovatele k vrácení těchto finančních prostředků. Pokud lhůtu pro předložení 
ZVA nemůže příjemce dodržet, je povinen o této skutečnosti poskytovatele písemně 
informovat, uvést důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodloužení lhůty pro 
předložení ZVA. 

 
15. 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 (viz Čl. 7, písm. A, odst. 5 této Smlouvy). 

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

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

2. Poskytovatel je povinen uvést a tímto tak činí, že poskytnutí finančních prostředků podle 
této Smlouvy je poskytnutím podpory de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis. Za den poskytnutí podpory de minimis podle této 
Smlouvy se považuje den, kdy tato Smlouva nabude účinnosti.  

 
3. Poskytovatel je oprávněn neposkytovat další finanční prostředky, pokud příjemce 

závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy. V případě zjištění porušení 
Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu 
lhůtu ke zjednání nápravy nebo, v případě porušení Smlouvy, kde zjednání nápravy není 
možné, stanoví poskytovatel příjemci lhůtu pro vrácení finančních prostředků, kterých se 
porušení Smlouvy týká a informuje o tom příslušný finanční úřad. Pokud ve stanovené 
lhůtě nebude náprava dle předchozí věty zjednána,  neposkytne poskytovatel další 
finanční prostředky a současně má právo od této Smlouvy odstoupit. 
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4. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, 
kde zjednání nápravy není možné, bude porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy 
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změněn některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a bude dále 
postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. 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 odstavci 11 
a v Článku 8 odst. 3 věta druhá. V těchto případech bude porušení povinnosti postiženo 
odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních 
prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. V případě, že příjemce v průběhu realizace 
akce provede bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele změnu oproti schválené 
projektové dokumentaci s tím, že tato změna nebude mít za následek změnu 
financovaného účelu, ani nesníží výsledné užitné vlastnosti realizované stavby, bude toto 
porušení povinností ze strany příjemce postiženo rovněž sníženým odvodem za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení 
povinnosti týká. 
V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZZVZ, bude výše odvodu 
za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly. 

 
5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy i 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. 
 
 

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 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, s výjimkou kontroly na místě dle čl. 6 odst. 2 Smlouvy, 
která tomuto režimu nepodléhá. 

 
2. Při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních prostředků poskytnutých 

na základě této Smlouvy je poskytovatel oprávněn žádat vrácení poskytnutých finančních 
prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení 
předpokládané efektivnosti poskytnutých finančních prostředků v souladu s platnými 
předpisy a mezinárodními závazky. O tomto je povinen písemně informovat příjemce. 

 
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 
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ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde ke krytí finančního 
plnění vyplývajícího ze smluvního vztahu jsou uvolněny finanční prostředky poskytované 
na základě této Smlouvy. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů 
státní správy České republiky. 
     
. 

Článek 9 
Ostatní ujednání 

 
 
1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků poskytovaných podle této Smlouvy se 

nepovažuje za neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních 
prostředků v příštím období. 

 
2. V případě neoprávněného použití 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. 3 Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního 
úřadu, a to včetně penále ve smyslu § 44a odst. 10 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 2017. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou 
úpravou přesahují uvedený časový rámec. 

   
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných 

písemných dodatků a nabývají účinnosti datem jejich uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Příjemce je ale povinen vždy v těchto případech změny výše neuznatelných 
nákladů akce a změny výše celkové ceny akce poskytovateli písemně oznámit. 
 

3. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy: 
Příloha č. 1 - Oprava infrastruktury multimodálního překladiště ve veřejném přístavu 
Mělník - popis rozsahu oprav 
 Příloha č. 2 – Podpisové vzory 

 
4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR. 
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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 toho připojují své podpisy pod text této 
Smlouvy. 

 
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 bez dalších 
podmínek. 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), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Smlouvu po jejím podpisu 
smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

 
9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli 

náleží tři její vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Smlouvy.    
 
 
V Praze dne …………….……………. V Praze dne …………. 
 
 
 
……………………………..…………  ………………………………………..…. 

 Ing. Zbyněk Hořelica          Ing. Miloslav Černý 
          ředitel SFDI           předseda představenstva 
             České přístavy, a.s. 
  

http://www.sfdi.cz


Oprava infrastruktury multimodálního 
překladiště ve veřejném přístavu Mělník - 
popis rozsahu oprav
ISPROFOND:   521 920 0001

Název podakce Celkem SFDI 2017
(tis. Kč)

Oprava VZV Fantuzzi 32 t 220

Oprava těžkého jeřábu - ložisko 3 600

Oprava plochy Maersk 1 420

Oprava oplocení ulice Celní 380

Oprava oplocení ulice Českolipská 555

Oprava střechy hala 9 1 100

Oprava komunikace - přes most Pšovka a za vrátnicí Celní ulice 470

Oprava komunikace - příjezdová k těžkému jeřábu 425

Loděnice - komunikace okolo haly vzadu 2 300

Celkem 10 470

Poznámka: Finanční prostředky je možné čerpat pouze do limitní výše příspěvku, který činí 5 162 600 Kč. 

Příloha č. 1 Smlouvy č. 98L/2017
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