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Smlouva č. 93/2016 

o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 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 s oudu v Praze, oddíl A, vložka 48384   
jednající generálním ředitelem 
Ing. Pavlem S u r ý m 
(dále jen „příjemce“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smys lu ustanovení § 1746 odst. 2) zákona        
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější ch předpisů  
 

tuto Smlouvu: 
 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

 
Účelem této Smlouvy je 
            

- zajistit provedení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 104 /2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpi sů (dále jen „zákon č. 104/2000 
Sb.“); 

- zajistit v souladu s rozpočtem poskytovatele pro ro k 2016 včasné a plynulé platby 
administrované prostřednictvím poskytovatele pro ak ce příjemce schválené ke 
spolufinancování z Operačního programu Doprava (dál e jen OPD) a v návaznosti 
na uzavřené Rámcové smlouvy pro tyto akce; právně a  věcně vymezit mezi 
smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly posk ytovatele vůči příjemci 
v případě nakládání s  finančními prostředky poskyt nutými dle této Smlouvy; 

- realizovat rozpočet poskytovatele pro rok 2016; 
- zajistit plnění „Smlouvy o finančním zajištění prov ozuschopnosti železniční 

dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní i nfrastruktury“, uzavřené mezi 
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poskytovatelem a příjemcem dne 27. prosince 2013, v e znění jejího Dodatku č. 1 a 
Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva o zajištění provozu schopnosti“). 

 
 

Článek 3 
Předmět Smlouvy 

 
 

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

-   při poskytování finančních prostředků k účelu v ymezenému touto Smlouvou na základě 
shora citovaného zákona, tj. na financování výstavb y, modernizace, oprav a údržby 
celostátních a regionálních drah;  

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

finančními prostředky.  
 

 
Článek 4 

Účel a výše poskytovaných finančních prostředků 
 
 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční prostředky  výlučně na účel specifikovaný touto 

Smlouvou, tj. na: 
a) financování části nákladů na opravy a údržbu železn iční dopravní cesty spojených 

se zajištěním její provozuschopnosti ve vazbě na „S mlouvu o zajištění 
provozuschopnosti“; 

b) financování výstavby a modernizace celostátních a r egionálních drah;  
c) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem posky tovatele, schválených ke 

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

d) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem posky tovatele, schválených ke 
spolufinancování z OPD, a to v rozsahu národního po dílu a předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z OPD, včetně nezpůsob ilých výdajů uvedených ve 
Schvalovacím protokolu; 

2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem 
poskytovatele na rok 2016 schváleným Poslaneckou sn ěmovnou Parlamentu České 
republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 . 

3. V roce 2016 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému  v odst. 1 tohoto článku celkem 
částku: 
 

25 514 045 000Kč 
(slovy dvacetpětmiliardpětsetčtrnáctmilionůčtyřicetpěttisíckorunčeských) 

 
Z toho:  
 
a)   na financování  oprav a údržby celostátních a regionálních drah  v rozsahu odpovídajícímu  

neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční 
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dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti  dle Smlouvy o zajištění 
provozuschopnosti, které jsou specifikovány v „ Podmínkách pro poskytování 
neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFD I určených na opravu a údržbu  
celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření SŽDC“, které tvoří Přílohu 
č. 7 této Smlouvy a které odpovídají účelu poskytov atele podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 104/2000 Sb. poskytne příjemci částku 

                             
9 202 700 000 Kč 

(slovy devětmiliarddvěstědvamilionůsedmsettisíckorunčeských) 
 

Částku 9 200 000 000 Kč po odečtení částky 276 081 000 Kč (tj. 3% z 9 202 700 000 Kč) 
poskytne poskytovatel příjemci formou měsíčních tra nží, jejichž rozpis je uveden 
v  Příloze č. 6 Smlouvy č. 93/2016, vždy nejpozději  do 4. dne každého kalendářního 
měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. Poskytnuté mě síční tranže budou zúčtovatelné po 
uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Uvolnění 3 % z částky 9 202 700 000 Kč je 
vázáno na splnění ukazatelů stanovených Smlouvou o zajištění provozuschopnosti a bude 
uvolněno za podmínek v ní uvedených. 
Částku 2 700 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti 
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 sou ladu s článkem 6 podle odst. 1 písm. 
b) tohoto článku. 

 

b)  na financování jmenovitých akcí spolufinancovan ých z fondů EU v rámci OPD II 
programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmeno vitě uvedených v Příloze č. 1 
Smlouvy č. 93/2016, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu 
spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Op eračního programu Doprava 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ( dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u 
kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II 

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v  rámci OPD II poskytne 
poskytovatel maximálně částku 

4 814 780 000 Kč 
(slovy čtyřimiliardyosmsetčtrnáctmilionůsedmsetosmdesáttisíckorunčeských) 

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel př íjemci částku 

1 637 457 000 Kč 
(slovy jednamiliardašestsettřicetsedmmilionůčtyřistapadesátsedmtisíckorunčeských) 

 

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí,  u kterých se předpokládá 
spolufinancování z OPD II nebo u kterých byla uzavř ena Rámcová smlouva, 
poskytne poskytovatel příjemci částku 

1 256 817 000 Kč 
(slovy jednamiliardadvěstěpadesátšestmilionůosmsetsedmnáctisíckorunčeských) 
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c)  na financování jmenovitých akcí spolufinancovan ých z fondů EU v rámci CEF jmenovitě 
uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy č. 93/2016, nebo u  kterých se předpokládá 
spolufinancování z CEF 

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v  rámci CEF poskytne 
poskytovatel maximálně částku 

429 469 000 Kč 
(slovy čtyřistadvacetdevětmilionůčtyřistašedesátdevěttisíckorunčeských) 

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel př íjemci částku 

188 343 000 Kč 
(slovy stoosmdesátosmmilionůtřistačtyřicettřitisíckorunčeských) 

 

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí,  u kterých se předpokládá 
spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příje mci částku 

6 000 000 Kč 
(slovy šestmilionůkorunčeských) 

 
d)   na úhradu národního podílu u akcí spolufinanco vaných z fondů EU mimo projekty 

spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku  
 

162 392 000 Kč 
(slovy stošedesátdvamilionůtřistadevadesátdvatisíckorunčeských) 

 
 Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č . 3 Smlouvy č. 93/2016. 
 
 
e)  na financování „globálních položek“ jmenovitě u vedených v  Příloze č. 4 Smlouvy  

č. 93/2016 poskytne příjemci částku                             
 

5 949 924 000  Kč 
(slovy pětmiliarddevětsetčtyřicetdevětmilionůdevětsetdvacetčtyřitisíckorunčeských) 

         
V částce uvedené pod písmenem e) tohoto odstavce js ou obsaženy finanční prostředky 
určené na financování neinvestičních globálních pol ožek ve výši  

 

776 935 000 Kč 
(slovy sedmsetsedmdesátšestmilionůdevětsettřicetpěttisíckorunčeských) 

 
f)  na financování investičních akcí jmenovitě uved ených v Příloze č. 5 Smlouvy č. 93/2016  

poskytne příjemci částku 
 

1 866 163 000 Kč 
(slovy jednamiliardaosmsetšedesátšestmilionůstošedesáttřitisíckorunčeských) 

 

Dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostřed ků 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: 
 
1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB “) otevřené účty v Kč: 
 

a) Stavební správa západ - účet č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx   s názvem „Dotace SFDI na  
kapitálové  výdaje“   výhradně určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy; 

b)  Stavební správa východ -  účet č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace SFDI    
na kapitálové výdaje“ výhradně určený na financován í výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních drah z rozpočtu poskyto vatele dle této Smlouvy; 

c) účet č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx   s názvem „Finanční prostředky SFDI na neinvestičn í  
výdaje“ výhradně určený na financování oprav a údrž by celostátních a regionálních  
drah.  

 
2. zřídil a má u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. (dále jen „ČMZRB“)  
    otevřené účty v Kč: 
 

• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Program TEN-T Praha“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Program TEN-T Olomouc“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx;  
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx;  
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „FS OPD – Olomouc“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „FS OPD – Praha, velké stavby“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „FS OPD – Praha“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „OPD SSZ – Refundované globály“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „OPD SSV – Refundované globály“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „FS OPD – Olomouc – velké stavby“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „OPŽP – ostatní stavby SSZ“;  
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „OPŽP – ostatní stavby SSV“; 
• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Neinvestiční akce OPD“. 
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3. zřídil a má u ČMZRB otevřený účet v EUR: 
 

• Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Devizový běžný účet“; finanční prostředk y 
jsou na tento účet poskytovány přes výše uvedený úč et č. xxxx- xxxxxxxxxx/xxxx  
s názvem „Dotace SFDI na kapitálové výdaje“ z titulu převodu měny Kč na EUR. 

 
Účty uvedené v čl. 5 v odst. 2. a 3. jsou určeny výhradně pro poskytování finančních 
prostředků určených ke spolufinancování akcí z dota cí fondů EU (tj. v rozsahu 
financování národního podílu a předfinancování výda jů, které mají být kryty z fondů 
EU), přičemž ostatní finanční prostředky, které nepředstavují podíl na 
spolufinancování, budou na akci poskytovány na účty  uvedené v odst. 1 určené na 
kapitálové výdaje. 

 
4. zřídil a má u ČMZRB otevřený účet v EUR: 

• „Účet  č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Devizový běžný účet“   
 
5. zřídil a má u ČMZRB otevřený účet v Kč:  

•  „Účet  č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Speciální běžný účet“ 
 
6. zřídil a má u ČMZRB otevřený účet v EUR: 

• „Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace CEF“, výhradně určený na 
financování výdajů programu CEF. 

 
 7. zřídil a má u ČMZRB otevřený účet v Kč: 

• „Účet č. xxxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace - investiční výdaje SFDI“, výhradně 
určený na financování výdajů spojených s modernizac í a obnovou materiálně 
technické základny příjemce. 
 

Účty uvedené v bodech 4. a 5. jsou určeny výhradně pro refundaci finančních prostředků 
zálohově poskytnutých na předfinancovaní výdajů hra zených z fondů EU, přičemž na tyto 
účty nebudou poskytovány finanční prostředky na úhr adu výdajů. 

 
 

Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

 
 
1.  Finanční prostředky určené na financování v soulad u s čl. 4 odst. 3.  této  Smlouvy, 

převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účty  příjemce specifikované v článku 5 
této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého běžn ého účtu a v rozlišení dle 
financovaného účelu:  
a) pro úhradu neinvestičních výdajů na opravu a údržbu  železniční dopravní cesty 

při zajištění její provozuschopnosti v souladu s čl . 4 odst. 3., písm. a) této  Smlouvy 
převádí poskytovatel finanční prostředky  formou mě síčních tranží ze svého účtu 
nejpozději do 4. dne každého kalendářního měsíce, p okud není dohodnuto jinak, 
výhradně na účet příjemce č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx zřízený u ČNB. Výše 
jednotlivých měsíčních tranží jsou uvedeny v Příloz e č. 6 Smlouvy a v součtu za celý 
rok odpovídají celkovému objemu finančních prostřed ků schválených v rozpočtu 
poskytovatele pro r. 2016 snížených o částku rovnaj ící se 3% z tohoto objemu, která 
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bude příjemci uvolněna v souladu se Smlouvou o zaji štění provozuschopnosti. 
Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných přípa dech, jež budou náležitě 
odůvodněny a po předchozím písemném upozornění příj emce poskytování měsíčních 
tranží upravit.  

b) pro úhradu faktur převádí poskytovatel finanční pro středky příjemci na základě 
žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků p ředkládané poskytovateli podle 
skutečné potřeby finančních prostředků na financová ní jednotlivých akcí 
v návaznosti na obdržené faktury, pro jejichž úhrad u se požadavek na uvolnění 
finančních prostředků předkládá, a které má příjemc e v souladu s účelem této 
Smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti proplatit. Žádos ti o uvolnění těchto finančních 
prostředků zasílá příjemce poskytovateli elektronic kou žádostí na adresu 
podatelna@sfdi.cz ve formátu a struktuře stanovené SFDI a podepsané odpovědnou 
osobou určenou k tomu příjemcem založeným elektroni ckým podpisem na 
kvalifikovaném certifikátu podle zákona č. 227/2000  Sb., o elektronickém podpisu 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektro nickém podpisu), (dále jen 
„elektronický podpis“). Případně na vyžádání poskytovatele je příjemce povi nen před 
uvolněním finančních prostředků předložit poskytova teli kopie faktur, případně další 
doklady dle jeho požadavku.   

c) pro úhradu vlastních nákladů příjemce vynaložených v přímé souvislosti s realizací  
akcí financovaných dle této Smlouvy převádí poskyto vatel finanční prostředky 
příjemci na základě žádosti příjemce o uvolnění fin ančních prostředků předkládané 
poskytovateli jednou měsíčně, ve které budou vyúčto vané skutečné a průkazné 
náklady příjemce v rozsahu, jak se v souladu se zák onem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účtují do  pořizovací ceny stavby bez zisku 
s tím, že pro účely této Smlouvy takto nemohou být vyúčtované provozní náklady 
stavebních správ, ale jen náklady investičního char akteru s  realizací akce 
bezprostředně související. V žádosti musí být požad avek k úhradě nákladů rozepsán 
na jednotlivé akce uvedené v Přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy č. 93/2016 v souladu 
s tím, jak tyto náklady byly na jednotlivé akce vyn aloženy a v jaké výši se 
k jednotlivým akcím tyto náklady skutečně účtují. 

d) pro úhradu faktur týkajících se předfinancování výd ajů, které mají být kryty z fondů 
EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou  projektů spolufinancovaných 
v rámci OPD, převádí poskytovatel finanční prostředky příjemci na základě žádosti 
příjemce o uvolnění finančních prostředků v souladu  s platnou  Metodikou finančních 
toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudrž nosti a Evropského rybářského 
fondu na programové období 2007 - 2013 , vydanou Ministerstvem financí  a zároveň 
v souladu s platným Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fond ů, Fondu soudržnosti a 
Evropského námořního a rybářského fondu na programo vé období 2014 – 2020  
(dále jen MFTK), a v návaznosti na uzavřená Finanční memoranda nebo vydaná 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace  z fondů EU na jednotlivé projekty a Smlouvy o 
financování mezi řídícím orgánem Fondu soudržnosti,  operačního programu, 
programu Iniciativy Společenství nebo Jednotným pro gramovým dokumentem a 
konečným příjemcem (dále jen „Smlouva o financování “), pokud je uzavřena. U 
těchto akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU se  finanční prostředky poskytují 
na zabezpečení přípravy stavby, na úhradu  národníh o podílu na realizaci akce a na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostř edky z fondů EU ve výši 
odpovídající podílu dotací z fondů EU na spolufinan cované akce. Seznam těchto akcí 
je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy č. 93/2016. V žádosti o uvolnění finančních 
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prostředků na předfinancování výdajů, které mají bý t kryty prostředky z fondů EU u 
spolufinancované akce, kde je již vydáno Rozhodnutí  o spolufinancování, a která 
bude podána odděleně od žádosti na financování náro dního podílu akce, je příjemce 
povinen vyžadovat pouze skutečnou potřebu finančníc h prostředků příjemce v 
návaznosti na faktury, či jiné doklady na základě k terých se provádí úhrada plateb 
třetím osobám, pro které se požadavek na uvolnění f inančních prostředků předkládá a 
které mají být příjemcem v souladu s účelem této Smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti 
proplaceny. Žádosti o uvolnění těchto finančních pr ostředků zasílá příjemce 
poskytovateli elektronickou žádostí na adresu podat elna@sfdi.cz ve formátu a 
struktuře stanovené SFDI a podepsané odpovědnou oso bou určenou k tomu 
příjemcem založeným elektronickým podpisem. Na vyžá dání poskytovatele je 
příjemce povinen před uvolněním finančních prostřed ků doložit kopie faktur, 
případně dalších dokladů osvědčujících nárok na fin ancování z rozpočtu 
poskytovatele. Žádost o uvolnění finančních prostře dků na národní podíl u 
spolufinancovaných akcí je dokládána stejně jako žá dost o uvolnění finančních 
prostředků podle odst.1 písm. b) tohoto článku. 

e)  pro financování projektů spolufinancovaných z O PD provádí poskytovatel platby 
v návaznosti na uzavřené Rámcové smlouvy na základě  žádostí o platbu 
předložených příjemcem v souladu s platnou MFTK a v  souladu 
s platnými Metodickými pokyny pro příjemce zveřejňo vanými na www.opd.cz. 
Finanční prostředky vyžádané prostřednictvím žádost í o platbu projektů 
spolufinancovaných z OPD budou přijímány poskytovat elem až po obdržení dotace 
z prostředků OPD určené pro úhradu těchto plateb.  

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

3.  Finanční prostředky poskytované na základě této  Smlouvy na účty příjemce uvedené 
v článku 5 náleží poskytovateli až do doby jejich s kutečného čerpání v souladu s účelem, 
ke kterému jsou poskytovány, tj. do odepsání z účtu  příjemce ve prospěch prováděné 
platby v souladu s účelem Smlouvy. Poskytované fina nční prostředky nepřecházejí 
připsáním na účty příjemce  do vlastnictví příjemce , nestávají se součástí majetku 
příjemce, se kterým hospodaří a nemohou být předmět em výkonu práv třetích subjektů. 

 
 

Článek 7 
Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků 

 
 

A) Práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finanč ními prostředky efektivně a 

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

Smlouvou prostřednictvím účtů uvedených v článku 5 této Smlouvy. Současně 
poskytovatel uděluje příjemci souhlas, aby v případ ě potřeby převedl 
-  poskytnuté finanční prostředky určené výhradně n a financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních drah na tyto účty v Kč:   
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z účtu č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx  na účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx otevřený u Komerční 
banky, a.s. (dále jen „KB“) pro Stavební správu západ, 
z účtu č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx  na účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx otevřený u KB pro 
Stavební správu východ, 
- poskytnuté finanční prostředky určené pro platby investorsko-inženýrské činnosti na tyto 
účty v Kč: 
z účtu č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx  na účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx otevřený u KB pro 
Stavební správu západ, 
z účtu č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx  na účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx otevřený u KB pro 
Stavební správu východ, 
- poskytnuté finanční prostředky určené pro úhradu neinvestičních výdajů na opravy a 
údržbu železniční dopravní cesty při zajištění její  provozuschopnosti: 
z účtu č. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx  na účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx otevřený u KB a 
prováděl z takto převedených finančních prostředků přímé platby v souladu s účelem, 
ke kterému byly finanční prostředky poskytnuty. Pro  nakládání s převedenými finančními 
prostředky na těchto účtech platí stejné podmínky, jako pro nakládání s finančními 
prostředky na účtech uvedených v čl. 5 Smlouvy a ja k jsou dále v této Smlouvě upraveny. 
Příjemce  je povinen  poskytnout informace  o pohyb u  a zůstatcích takto  převedených  
finančních  prostředcích  na  svých účtech, jestliž e o to poskytovatel požádá. Převedené 
finanční prostředky zůstávají   až  do  jejich  uži tí  k  účelu   určenému  ve  Smlouvě  ve  
vlastnictví   poskytovatele a příjemce je povinen z ajistit, aby nemohly být dotčeny po 
připsání na jeho účet výkonem práv třetích osob. 

3.  Příjemce se  zavazuje  čerpat  ze svých   účtů  uvedených v čl. 5 Smlouvy finanční 
prostředky pouze v takové výši, která odpovídá schv álenému rozpočtu poskytovatele, a 
která je potřebná k úhradě nezbytně nutných nákladů , které byly účelově  vynaložené na 
realizaci plnění dle  článku 3  a  4  této Smlouvy  na akce  financované  podle této  
Smlouvy  a v souladu  s realizací  akcí podle schvá lených investičních záměrů/záměrů 
projektů (ve vazbě na směrnici MD č. V2/2012) a schválené projektové dokumentaci 
akce. 

4. Příjemce nesmí z poskytnutých finančních prostředků  hradit daň z přidané hodnoty. 
5. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních pro středků poplatky za vedení 

bankovních účtů a poplatky za provedené bankovní sl užby. 
6. Příjemce tímto souhlasí, aby ČNB a ČMZRB poskytovaly průběžně poskytovateli 

informace o stavu finančních toků a o zůstatku na j eho účtech uvedených v čl. 5 této 
Smlouvy. 

7. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou 
účetní evidenci tak, aby bylo zřejmé čerpání a užit í finančních prostředků v  souladu 
s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskyt ovány. Tuto účetní evidenci je 
příjemce povinen uchovávat po dobu pěti let od ukon čení akce, která byla financována z 
poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu posky tovatele nebo po dobu deseti let od 
ukončení akce, pro kterou byly poskytnuty finanční prostředky z účelové dotace ze 
státního rozpočtu. 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. 

8. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2016  zúčtování poskytnutých finančních 
prostředků čerpaných na základě Smlouvy. Spolu s tí mto zúčtováním příjemce předloží 
písemnou zprávu o realizaci těch akcí, na které mu byly finanční prostředky dle této 
Smlouvy poskytnuty. Příjemce se zavazuje vrátit k datu, které určí poskytovatel 
metodickým pokynem, který bude příjemci zaslán, na účet poskytovatele č. 
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xxxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB, veškeré k 31. prosinci 2016 v souladu s účelem Smlouvy 
nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých fina nčních prostředků v členění dle účelu, 
ke kterému byly poskytovány. Nesplnění této povinno sti 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 pr avidla), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), a bude při něm postupováno podle § 44a 
rozpočtových pravidel.  

9. Příjemce se zavazuje do 10. dne prvního měsíce násl edujícího po uplynutí každého 
kalendářního čtvrtletí převést za všechny své účty,  na které byly převedeny poskytnuté 
finanční prostředky, úroky připsané za uplynulé čtv rtletí z bankovních účtů 
specifikovaných v článku 5 této Smlouvy resp. peněž ní plnění tyto úroky nahrazující u 
účtů vedených u ČNB, které obdrží od Ministerstva f inancí dle § 33 odst. 9 rozpočtových 
pravidel, ve prospěch poskytovatele na jeho účet  č. xxxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB a 
současně doloží rozpis účtů, ze kterých se úroky př evádí. 

10. Při zadávání veřejných zakázek, u nichž je finanční  plnění zcela nebo zčásti hrazeno 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlo uvy, s výjimkou veřejných zakázek, 
jejichž zadávání je upraveno zvláštními pravidly, j e příjemce povinen postupovat podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve z nění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu . Při zadávání veřejných zakázek 
na realizaci akcí, u nichž předpokládaná hodnota př esahuje 20 mil. Kč, je příjemce 
povinen před zahájením zadávacího řízení vyžádat si  od poskytovatele stanovisko 
k rozpočtovému krytí těchto akcí. Povinnost vyžádat  si stanovisko k rozpočtovému krytí 
akce se vztahuje pouze na akce, které nejsou zahrnu ty ve schváleném rozpočtu na rok 
2016. 

11. Při zadávání nadlimitních veřejných zakázek v otevř eném nebo užším řízení si 
poskytovatel vyhrazuje právo, aby pokud o to projev í zájem, byl jím navržený zástupce 
jmenován do hodnotící komise nebo u veřejných zakáz ek, kde hodnotící komise je 
jmenována ministrem nebo vládou byl zástupce poskyt ovatele navržen do takto 
jmenovaných hodnotících komisí. Hodnotící komise mu sí splňovat podmínku, že nejméně 
třetina jejích členů bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, 
je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Souč asně musí platit, že členové, které 
bude nominovat MD a SFDI budou mít v uvedených komisích většinu. Příjemce musí pro 
uvedený počet členů požádat MD respektive SFDI o nominace členů a pouze v případě, že 
MD respektive SFDI nebudou na tuto žádost reflektovat, obsadí  uvedená místa jinými 
pracovníky. 

12. Příjemce je povinen při zadávání všech veřejných za kázek, které mají být financovány 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlo uvy, vyhradit si v oznámení 
zadávacího řízení možnost zadávací řízení zrušit, p řipouští-li to zákon. 

13. Příjemce je povinen do 31. března 2016 zaslat posky tovateli datovou zprávou a současně 
elektronicky na adresu info@sfdi.cz indikativní seznam veřejných zakázek, které hodlá 
zadat v tomto kalendářním roce na realizaci akcí fi nancovaných z poskytovaných 
finančních prostředků a následně v průběhu roku 201 6 stejnou formou provádět 
aktualizaci tohoto seznamu v posledním měsíci každé ho kalendářního čtvrtletí.  

14. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvis losti s výkonem jeho kontrolní 
činnosti vztahující se k plnění této Smlouvy pořizo vání kopií a výpisů dokladů z  účetní 
evidence příjemce. 

15. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a real izaci financování jednotlivých akcí 
podle platných Pravidel pro financování programů, s taveb a akcí z rozpočtu Státního 
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fondu dopravní infrastruktury vydaných poskytovatel em (dále jen „Pravidla“) a 
zveřejněných na www.sfdi.cz.   

16. Příjemce je povinen při realizaci akcí vedených v I SPROFIN před 1. lednem 2007, pro 
které čerpá finanční prostředky dle této Smlouvy, d održet 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 dohod nuto jinak. U akcí zařazených 
v ISPROFIN po 1. lednu 2007, jenž jsou financovány nebo spolufinancovány z rozpočtu 
poskytovatele, je příjemce povinen při realizaci ak ce dodržet indikátory a parametry 
stanovené správcem programu podle vyhlášky Minister stva financí č. 560/2006 Sb. 
v registračním listu akce nebo v rozhodnutí o posky tnutí dotace v případě, že byly tyto 
dokumenty vydány. 

17. Pro účely této Smlouvy je každá akce charakterizová na rozhodujícími ukazateli, kterými 
jsou číslo akce podle ISPROFIN/ISPROFOND, název akce a částka schválená pro akci 
v rozpočtu poskytovatele pro rok 2016 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 2016 provádět pouze formou ro zpočtových opatření, resp. 
změnových řízení. Změny ostatních ukazatelů je příj emce povinen písemně sdělit 
poskytovateli neprodleně. Příjemce prohlašuje, že o rientační ukazatele uvedené u akcí 
v přílohách Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy akt uální. 

18. Příjemce je povinen zajistit, pokud k tomu dá správ ce ISPROFIN pokyn, promítnutí změn 
provedených u akcí rozpočtovým opatřením do systému  ISPROFIN dle vyhlášky 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., pokud na zákl adě provedeného rozpočtového 
opatření dojde ke změně ukazatelů stanovených správ cem programu pro tuto akci 
v dokumentaci programu.  

19. Příjemce je povinen předkládat SFDI informace o pos tupu realizace akcí financovaných 
z rozpočtu SFDI. Informace se předkládají elektronickou formou prostřednictvím 
elektronické aplikace SFDI umístěné na internetových stránkách www.sfdi.cz. Tyto 
informace musí obsahovat čtvrtletní výhled čerpání rozdělený dle jednotlivých zdrojů a 
stručný popis stavu a výhledu realizace akce. Struk tura požadovaných informací je dána 
příslušným formulářem. Informace musí být na SFDI předložena k 31.1., 30. 4., 31. 7., 
15. 9. a  31. 10.  

20. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně uk ončena realizace akce financované 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlo uvy 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 p ředčasnému ukončení realizace akce,  
poskytovatele o této skutečnosti informovat a předl ožit 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. 

21. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších  materiálech  k akcím financovaným 
z finančních prostředků poskytovaných na základě té to Smlouvy (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované stavby ne bo instalovaných na místě dokončené 
stavby) údaj, že akce je financována, případně spol ufinancována, z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto inf ormací bude na těchto materiálech 
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvede nému účelu dává poskytovatel tímto 
souhlas. Logo SFDI je ke stažení pro tento účel zveřejněno na www.sfdi.cz. U akcí 
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spolufinancovaných z OPD postupuje příjemce podle m etodik a pravidel vydaných pro 
příjemce finančních prostředků z OPD.   

22. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních  
prostředků poskytovatele jsou uloženy v centrální e videnci vedené u poskytovatele. 
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním své obchodn í firmy, sídla, identifikačního čísla, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředk ů z rozpočtu poskytovatele. 

23. 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 (d ále jen 
„Směrnice“) u akcí, u kterých je to ve Směrnici stanoveno, předložit poskytovateli 
schválený záměr projektu/investiční záměr nebo dokl ad o schválení investičního 
záměru/záměru projektu (s výjimkou případů, kdy na základě rozhodnutí Centrální komise 
Ministerstva dopravy nejsou tyto doklady požadovány ) 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 tyt o akce uvolněny jen ve výši nutné na 
přípravu záměru projektu. Při zpracování záměru pro jektu je příjemce povinen postupovat 
v souladu se „Směrnicí“ upravující schvalování zámě ru projektu. 

24. Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatel e a v termínu jím stanoveném 
předložit rozpis akcí globálních položek, které jso u uvedeny v Příloze č. 1 a 4 Smlouvy 
č. 93/2016. Do doby odeslání prvního rozpisu globál ních položek v aktuálním roce mohou 
být příjemci uvolněny finanční prostředky do výše 1 5% celkové rozpočtované roční částky 
pro každou globální položku. Při rozpisu globálních  položek na přípravu a zabezpečení 
staveb je příjemce povinen postupovat v souladu s p latnou „Směrnicí pro rozpis 
globálních položek na přípravu staveb“ vydanou rozh odnutím ministra dopravy.  

25. U globálních položek  uvedených v Příloze č. 1 a 4 Smlouvy č. 93/2016   je příjemce 
povinen předložit poskytovateli rozpisy těchto glob álních položek do akcí, které nebudou 
samostatně vedeny v informačním systému ISPROFIN/ISPROFOND. U globálních 
položek ISPROFIN č. 3273203000 „Pozemní objekty a železničn í zastávky“, ISPROFIN 
č. 3273214901 „Příprava a zabezpečení staveb“ , ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní 
investiční akce malého rozsahu“, ISPROFIN č. 3273304901 „Příprava a zabezpečení 
staveb III. železničního koridoru“,  ISPROFIN č. 3273514800 „Zvýšení bezpečnosti na 
železničních přejezdech“, ISPROFIN č. 3273604901 „Příprava a zabezpečení staveb 
IV. tranzitního železničního koridoru“, ISPROFOND 5003120006 „Jmenovité 
neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. pri oritní osa)“, ISPROFOND 
5003140002 „Jmenovité neinvestiční akce ke spolufin ancování z OPD (3. prioritní osa)“,  
ISPROFOND č. 5003140003 „Neinvestiční příprava žel.  infrastruktury“,  ISPROFOND 
č. 5003540004 „Příprava akcí rychlých spojení“, ISPROFOND 5003540005 „Zvýšení 
bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritn í osa)“, ISPROFOND 5003540006 
„Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3.  prioritní osa)“, ISPROFOND 
5003540011 „Modernizace a obnova materiálně technic ké základny“, ISPROFOND 
5003720050 „Jmenovité neinvestiční akce ke spolufin ancování z OPD (1. prioritní osa) - 
investiční část“, ISPROFOND 5003720044  „Malé projekty OPD na 1. prioritní ose 
(železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umě lých železničních staveb, zvýšení 
kapacity železniční dopravní cesty)“,  ISPROFOND 5003740005  „Malé projekty OPD na 
3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště,  rekonstrukce umělých železničních 
staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) “, ISPROFOND 5003740006 
„Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa) - investiční 
část“, uvedených v Příloze č. 1 a 4 Smlouvy č. 93/2016 , je příjemce při čerpání finančních 
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prostředků povinen v žádosti o uvolnění žádat finan ční prostředky v členění dle 
předloženého rozpisu globální položky k této globál ní položce a čerpání jednotlivých akcí 
v rámci globální položky vést v samostatné účetní e videnci. 

26. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v p růběhu roku 2016 nevyčerpá na 
základě této Smlouvy poskytované finanční prostředk y k účelu, ke kterému jsou 
poskytovány, může příjemce požádat poskytovatele za  podmínek uvedených v Pravidlech 
o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních pros tředků k čerpání v souladu s účelem 
Smlouvy v roce 2017. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2017 musí 
příjemce uvést důvody, pro které nebyly  poskytnuté  finanční prostředky užity v roce 2016 
a musí být dle Pravidel doložena potřeba financován í akce, na kterou byly finanční 
prostředky poskytnuty, i v roce 2017. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2017 
předkládá příjemce poskytovateli začátkem roku 2017  po provedení zúčtování finančních 
prostředků za rok 2016.  

27. 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 poskytovat eli ZVA obsahující zprávu o splnění 
závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních pr ostředků poskytovatele do šesti 
měsíců od ukončení financování akce z prostředků SF DI. Pokud uvedenou lhůtu nemůže 
příjemce dodržet, např. nebylo vydáno kolaudační ro zhodnutí/souhlas, je povinen o této 
skutečnosti poskytovatele písemně informovat, uvést  důvody nedodržení lhůty a současně 
požádat o prodloužení lhůty pro předložení ZVA. Pov innost předložit ZVA nemá příjemce 
u projektů financovaných v rámci OPD. V těchto příp adech je příjemce povinen SFDI 
předložit Závěrečnou monitorovací zprávu, schváleno u ŘO OPD. SFDI může termín 
předložení ZVA individuálně prodloužit na základě p ísemné žádosti příjemce, ve které 
příjemce uvede důvody, pro které není možné termín pro předložení ZVA dodržet.  
ZVA se nepředkládá za globální položku . Ve zvláštních případech může SFDI vyžadovat 
ZVA i za globální položku. Vyúčtování realizovaného  financování z globální položky za 
příslušný rozpočtový rok předloží příjemce s ročním  zúčtováním. Výdaje na přípravu a 
vypořádání uskutečněné v rámci globální položky pro  jednotlivé akce se zahrnou do 
Závěrečného vyhodnocení těchto akcí. Finanční prost ředky čerpané v rámci globálních 
položek příprava, realizace a vypořádání akce je př íjemce povinen následně zaúčtovat na 
majetkové účty jmenovitých akcí, ve prospěch kterýc h byly finanční prostředky 
z globálních položek použity. 

28. Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finan čních prostředků poskytnutých 
poskytovatelem ke spolufinancování akcí spolufinanc ovaných z dotací fondů EU (tj. 
k financování národního podílu a k předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů 
EU) samostatně v rámci vedení analytického účetnict ví v samostatném nákladovém 
středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém úč tu s názvem příslušného dotačního 
programu fondu EU a při provádění zúčtování finančn ích prostředků poskytnutých 
z rozpočtu poskytovatele k 31. prosinci 2016 je pov inen zúčtovat finanční prostředky 
poskytnuté ke spolufinancování těchto akcí odděleně  od ostatních finančních prostředků 
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dle této Smlo uvy. Pod stejným označením 
příslušného dotačního programu fondu EU je příjemce  povinen také v rámci provedeného 
zúčtování vrátit k 31. prosinci 2016 nevyčerpané fi nanční prostředky poskytnuté k tomuto 
účelu. Příjemce se zavazuje, že bude průběžně u akc í spolufinancovaných z fondů EU 
s výjimkou akcí zařazených v OPD informovat poskyto vatele o pohybu finančních toků ze 
strany EU. 
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29. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční p rostředky zálohově poskytnuté na 
předfinancování plateb v rozsahu odpovídajícímu výd ajům, které mají být kryty 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 E U na tyto akce připsané na účet 
příjemce. Finanční prostředky poskytnuté poskytovat elem na předfinancování vrátí 
příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. xxxxxxxx/xxxx s uvedením variabilního  
a specifického symbolu, se kterým byla platba k tom uto účelu poskytnuta. Příjemce 
identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příka zu označením „fondy EU“. V případě, 
že schvalující orgány EU neuznají v plné výši náklady uhrazené v rámci předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z fondů EU u spolufinancované akce a dotace z fondů EU 
bude nižší, je příjemce povinen informovat poskytov atele o důvodech tohoto rozhodnutí a 
požádat poskytovatele neprodleně formou rozpočtovéh o opatření o zvýšení částky 
národního podílu u této akce. O rozpočtové opatření  může příjemce požádat poskytovatele 
teprve po ověření všech možností úhrady těchto zvýš ených nákladů z fondů EU.  

30. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle o dst. 29. je příjemce povinen uhradit 
poskytovateli penále z prodlení ve výši 0,05% z dlu žné částky za každý den prodlení do 
zaplacení, tj. do dne připsání finančních prostředk ů na účet poskytovatele vedený u ČNB 
č. xxxxxxxx/xxxx. 

31. Příjemce je oprávněn u akcí spolufinancovaných z fo ndů EU uvedených v Příloze č. 3 
Smlouvy č. 93/2016 hradit z finančních prostředků p oskytovatele veškeré výdaje spojené 
se zabezpečením přípravy realizace stavby. Čerpat f inanční prostředky poskytovatele na 
úhradu národního podílu akcí spolufinancovaných z f ondů EU je oprávněn po uzavření 
Finančního memoranda nebo vydání Rozhodnutí o poskytování dotace z Fondu 
soudržnosti či strukturálních fondů Evropské unie a uzavření Smlouvy o financování, 
pokud se uzavírá.  

32. V případě předfinancování výdajů, které mají být kr yty z fondů EU nebo z OPD je 
příjemce povinen doložit před započetím předfinanco vání 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 doloži t před započetím předfinancování 
Schvalovací protokol resp. prozatímní Schvalovací protokol a uzavřít Rámcovou smlouvu. 
Poskytovatel může uvolnit finanční prostředky na úh radu národního podílu a na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostř edky z fondů EU i pro akce, u kterých 
ještě nebyl vydán Schvalovací protokol ani nebyla u zavřena Rámcová smlouva, na základě 
sdělení Ministerstva dopravy, že probíhá schvalovac í řízení o podané projektové žádosti 
na financování akce z OPD a za předpokladu, že akce  je zařazena ve schváleném rozpočtu 
poskytovatele k financování jako akce spolufinancov aná z prostředků fondů EU a její 
financování je v souladu s vydaným Rozhodnutím Mini sterstva dopravy o poskytnutí 
dotace. 

33. Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do fina ncování v rámci programů  fondů EU, 
případně spolufinancovaných z úvěrů z Evropské inve stiční banky, postupovat v souladu 
s všeobecnými standardy Evropské unie a v souladu s  podmínkami stanovenými 
Evropskou investiční bankou, u akcí spolufinancovan ých z úvěrů Evropské investiční 
banky, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanov enými při vyhlášení  jednotlivých 
programů,  v rámci kterých jsou akce spolufinancová ny. Jde zejména o zásady výběrových 
řízení apod. 

34. Příjemce ve smlouvách se zhotoviteli zajistí, aby p řípadné odstranění vad a nedodělků u 
akcí financovaných dle této Smlouvy bylo řešeno buď  formou zajištění, např. poskytnutím 
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bankovní záruky, zpravidla ve výši 10% z ceny díla,  jehož výplata bude podmíněna 
odstraněním veškerých vad a nedodělků dané akce.  

35. Příjemce se zavazuje ve smlouvách uzavřených se zho toviteli na realizaci jmenovitých 
akcí financovaných z rozpočtu poskytovatele sjednat  harmonogram věcného a finančního 
plnění akce tak, aby sjednaný objem finančních pros tředků potřebný k úhradě 
zhotovitelem poskytnutého věcného plnění v  kalendá řním roce 2016 nepřekročil výši 
finančních prostředků schválených pro příslušnou ak ci 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 2016 s ohledem na realizaci dané akce 
v roce 2016 neodpovídá výši finančních prostředků s chválených pro tuto akci v rozpočtu 
poskytovatele pro rok 2016 je příjemce povinen na t uto skutečnost poskytovatele   
neprodleně upozornit a požádat o provedení rozpočto vého opatření, kterým bude 
odpovídajícím způsobem upravena výše finančních pro středků v rozpočtu poskytovatele u 
předmětné akce. Příjemce bere na vědomí, že při por ušení této své povinnosti odpovídá 
v plném rozsahu a se sankčními důsledky k jeho vlas tní tíži, za zajištění finančních 
prostředků k úhradě plateb, jejichž výše přesáhne o bjem finančních prostředků 
schválených pro akce v rozpočtu poskytovatele pro r ok 2016. 

36. Příjemce se zavazuje, že po dobu 8 let po ukončení akce, která byla financována nebo 
spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, nepřeved e majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do 
úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaný ch investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o ta kovém nakládání s tímto majetkem 
rozhodne stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopr avy ČR, jako zakladatel příjemce, a 
s výjimkou majetku, který příjemce přechodně nepotř ebuje k plnění svého účelu a který 
může na tuto přechodnou dobu přenechat do úplatného  užívání třetím osobám. Dále se 
příjemce zavazuje, že tento majetek nezastaví po uv edenou dobu, ani jinak nezatíží právy 
třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplý vá z platné právní úpravy, nebo se 
jedná o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smys lu §1267 a §1268 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Současně je příjemce povinen   umožnit, aby tento majetek mohl 
být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale uží ván k účelu, ke kterému je určen. 

37. Příjemce je oprávněn provádět z finančních prostřed ků poskytovaných k financování akcí 
uvedených v Příloze č. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy č. 93/2016  mimořádné zálohové platby pro 
síťové zhotovitele v oblasti energetiky, plynárenst ví a vodohospodářství, kteří 
v souvislosti s realizací těchto akcí zajišťují pro  příjemce projektovou a realizační činnost 
týkající se vybudování  síťových rozvodů a přeložek  potřebných pro tyto akce. Zálohové 
platby pro síťové zhotovitele může příjemce poskyto vat mimo rámec zálohových plateb 
stanovený Pravidly. Zálohové platby poskytnuté síťo vým zhotovitelům, které příjemce 
nebude moci vyúčtovat v rámci kalendářního roku, ve  kterém byly poskytnuty,  vykáže 
příjemce při ročním zúčtování poskytnutých finanční ch prostředků v samostatném 
seznamu nevyúčtovaných záloh a jejich vyúčtování pr ovede následně poté, co tyto zálohy 
byly síťovými zhotoviteli vyúčtované, nejpozději vš ak při vyúčtování poskytnutých 
finančních prostředků prováděném v souvislosti se Z ávěrečným vyhodnocením akce.  

38. Příjemce je povinen předložit poskytovateli do 28. února 2016 plány na jednotlivé akce 
financované z poskytovaných finančních prostředků v četně věcných náplní akcí 
odpovídajících schvalovacím protokolům těchto akcí uvedených v Příloze č. 1, 2 a 5  
Smlouvy. Samostatně bude předložen soupis akcí, kte ré pro příjemce budou zajišťovat 
provozovatelé železniční dopravní cesty.  

39. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty souvi sející s čerpáním finančních 
prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy z d otace ze státního rozpočtu po dobu 
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10 let následujících po roce,  ve  kterém byly fina nční prostředky poskytnuty, pokud není u 
akcí spolufinancovaných z fondů EU stanovena doba j iná.  

40. Příjemce je povinen zajistit, aby při kalkulaci a p rokazování nákladů na činnosti týkající se 
oprav a údržby železniční dopravní cesty, které jso u spojené se zajištěním její 
provozuschopnosti a hrazené z finančních prostředků  poskytovatele, bylo postupováno 
podle „Podmínek pro poskytování neinvestičních fina nčních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu a údržbu celostátních a 
regionálních drah s příslušností hospodaření SŽDC“,  uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy a 
současně s cílem dosáhnout splnění ukazatelů stanov ených ve Smlouvě o zajištění 
provozuschopnosti. 

41. Příjemce je povinen  zajistit, aby při zadávání veř ejných zakázek v údržbě a opravách 
železniční dopravní cesty byly strukturovány položk y v zadávacích podmínkách na 
opravné a údržbové práce v souladu s položkami Sbor níku pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury a v souladu s položkami  ostatních o becně platných sborníků opravných 
prací a údržby u položek ve Sborníku pro údržbu a o pravy železniční infrastruktury 
neobsažených. 

42. Příjemce je povinen předat poskytovateli do 28. 2. 2016 pro období od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016 plán opravných prací a údržby  prov áděných v souvislosti se zajištěním 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty (neinve stiční prostředky na opravy a údržbu 
a s tím souvisejících nákladů) na rok 2016, hrazený ch z prostředků poskytovatele. 
V případě, že nastanou v průběhu roku 2016 skutečno sti, které budou mít za následek 
změnu původního plánu, je příjemce povinen tento pl án aktualizovat do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly.                                            

43. Do 20. kalendářního dne druhého kalendářního měsíce  po skončení každého kalendářního 
čtvrtletí a do termínu závěrečného zúčtování po sko nčení čtvrtého kalendářního čtvrtletí  
je příjemce povinen předat poskytovateli  sumář sku tečně provedených výkonů ve smyslu 
„Podmínek pro poskytování neinvestičních finančních  prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury určených na opravu a údržbu celostátních a regionálních 
drah s příslušností hospodaření SŽDC“, uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy. 

44. Odlišně od ustanovení článku 6.20 platných Pravidel  se sjednává, že příjemce v případě, 
že mu v souvislosti s realizací neinvestičních akcí , k jejichž financování byly poskytnuty 
finanční prostředky výlučně z národních zdrojů (tj.  mimo akce financované z EU) dle této 
Smlouvy, vzniknou výzisky, není povinen převádět fi nanční prostředky získané z prodeje 
vyzískaného materiálu na účet  poskytovatele, a je  oprávněn použít tyto finanční 
prostředky v roce uskutečnění prodeje vyzískaného m ateriálu  na financování akcí oprav 
nebo údržby celostátních a regionálních drah  s příslušností hospodaření příjemce. 
Příjemce je povinen vést účetnictví o prodeji výzis ků a užití takto získaných finančních 
prostředků tak, aby bylo možné jednoznačně identifi kovat k jakému účelu, resp. 
k financování jakých neinvestičních akcí příjemce t yto prostředky použil. 

45. Příjemce je povinen zajistit, aby zhotovitel realizoval pouze takové vícepráce, na které je 
v souladu se ZVZ a Směrnicí SŽDC č. 105 schválené ZBV (Změny během výstavby). 
Výjimkou z tohoto pravidla mohou být pouze situace,  kdy by nekonáním mohlo dojít 
k závažným ekonomickým škodám nebo ohrožení lidskéh o zdraví. 

46. Příjemce je povinen u všech schválených víceprací e vidovat důvod vzniku vícepráce, 
právnickou/fyzickou osobu (dodavatel - např. u proj ektových prací), která je odpovědná za 
vznik vícepráce a osoba odpovědná za schválení více práce a v případě zadání víceprací na 
základě institutu Jednacího řízení bez uveřejnění ( JŘBU) také zdůvodnění oprávněnosti 
použití této formy zadávacího řízení (např. nepředv ídatelnost). 



 17

47. Příjemce je povinen v případě schválených víceprací , které nevznikly na základě 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé čí nemohl předvídat, evidovat informace 
o vyvozené pracovněprávní a trestněprávní odpovědno sti (opatřeních) vůči osobám 
odpovědným za vznik těchto víceprací. Příjemce je p ovinen informovat poskytovatele o 
zjištění takových víceprací i o přijatých opatřeníc h na ně navazujících. 

48. Příjemce je povinen vést u všech investičních akcí financovaných z finančních prostředků 
poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzís kaného materiálu (výzisky) přijatého 
na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto mate riálu na investičních a neinvestičních 
akcí v průběhu roku 2016. Příjemce je povinen předa t poskytovateli písemnou informaci o 
stavu výzisků za rok 2016 do 15. února 2017. V příp adě prodeje výzisků je příjemce 
povinen použít takto získané finanční prostředky bu ď přímo na akci, při jejíž realizaci 
výzisk vznikl a o tuto částku sníží příjemce požada vek předkládaný poskytovateli na 
uvolnění finančních prostředků na akci nebo odvede finanční prostředky získané z prodeje 
výzisků poskytovateli na jeho účet č. xxxxxxxx/xxxx. 

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

50. Na základě „Smlouvy o zajištění provozuschopnosti“ má příjemce vázáno v roce 2016 
uvolnění finančních prostředků v objemu 3% z částky  9 202 700 000 Kč na splnění 
ukazatelů stanovených v Příloze č. 4 „Smlouvy o zaj ištění provozuschopnosti“ ve znění 
jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.  

 
B) Práva a povinnosti poskytovatele 
 
1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanč ní prostředky dle této Smlouvy 

výlučně na účty příjemce uvedené v čl. 5. v souladu  s účelovým určením poskytovaných 
finančních prostředků. 

2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouv ě sjednaných finančních prostředků 
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a de finitivně na základě rozpočtového 
opatření nebo změnového řízení projednaného a schvá leného poskytovatelem v souladu 
s Pravidly a za podmínek tam uvedených. V případě p otřeby (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 prostředků schválených v daném roce  na akci. Do deseti dnů od takto 
provedených úprav finančních prostředků rozpočtovan ých pro danou akci bude 
poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat p říjemce a v příloze mu současně 
zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpoče t změnami dotčených akcí, kterým je 
příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o  platby u těchto akcí. Provedené úpravy 
v rozpočtovaných prostředcích na akci budou následn ě promítnuty i do Smlouvy formou 
jejího Dodatku. 

3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech poskytování finančních 
prostředků a neposkytovat další finanční prostředky , pokud příjemce závažným způsobem 
poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije posky tnuté finanční prostředky k jinému 
účelu, než ke kterému byly podle této Smlouvy posky tnuty. V případě zjištění porušení 
Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto skutečnost písemně upozornit příjemce a 
stanovit lhůtu ke zjednání nápravy, pokud se jedná o porušení Smlouvy v případech, kde 
je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinno stí postiženo dle odst. 4 části B) 
článku 7 této Smlouvy a dle odst. 10.6. „Pravidel“ nižším odvodem, než kolik činí celková 
výše poskytovaných finančních prostředků, a současn ě o tom poskytovatel písemně 
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informuje příslušný finanční úřad. Při porušení pov inností stanovených právním 
předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky 
poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které m u byly finanční prostředky 
poskytnuty, a u které nebylo možné zjednat nápravu,  vyzve poskytovatel písemně 
příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil f inanční prostředky, kterých se porušení 
povinnosti týká a současně o tom informuje příslušn ý finanční úřad. O zjednání nápravy 
nebo o vrácení finančních prostředků tam, kde zjedn ání nápravy není možné, poskytovatel 
informuje  příslušný finanční úřad. 

4. Pokud ve stanovení lhůtě nebude náprava zjednána ne bo vráceny finanční prostředky 
v případě, kde není možné zjednat nápravu a kde je vrácení finančních prostředků 
požadováno, bude porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 pí sm. b) rozpočtových pravidel 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 odstavcích  
9., 12., 13., 17., 18., 19., 21., 24., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. a v Článku 8 
odst. 3 věta druhá Smlouvy. V těchto případech bude  porušení povinnosti postiženo 
odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, 
jichž se porušení povinnosti týká nebo bez finanční ho odvodu v případech, že se bude 
jednat o porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy , které bude mít nulový finanční 
dopad. V případě porušení rozpočtové kázně v důsled ku porušení ZVZ bude výše odvodu 
za porušení této povinnosti stanovena v souladu s P ravidly. 

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že se prokáže, že 
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení p odmínek uvedených v této Smlouvě 
jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí up ozornění  poskytovatele neúplné.  

6. Na základě ročního zúčtování a finančního vypořádán í finančních prostředků 
poskytnutých v letech 2012, 2014 a 2015  vypracuje poskytovatel do 29. února 2016 
přehled pohledávek za příjemcem plynoucích z finanč ních prostředků poskytnutých na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty z fond ů EU u spolufinancovaných akcí 
s výjimkou akcí zařazených v OPD,  které nebyly k datu 31. prosince 2015 poskytovateli 
vráceny.  

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo u akcí spolufinanco vaných z OPD, v případě že Řídící 
orgán rozhodne o uplatnění korekce, upravit objem r ozpočtovaných prostředků, které mají 
být hrazeny v rámci způsobilých výdajů tak, že sníž í objem finančních prostředků u podílu 
OPD a prostředků EIB, příp. národního spolufinancování, postižených nesrovnalostí 
v rozsahu procenta korekce stanoveného Řídícím orgá nem podle charakteru zjištěné 
nesrovnalosti. V návaznosti na provedenou korekci v  objemu finančních prostředků u 
podílu akce financovaného z OPD  a prostředků EIB, příp. národního spolufinancování, 
poskytovatel navýší v rozsahu provedené korekce obj em finančních prostředků u podílu 
akce financovaného z národních zdrojů jako nezpůsob ilé 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 pří loze mu současně zašle i dle 
provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami do tčených 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 rozpočtových pravid el. Provedené úpravy 
v rozpočtovaných prostředcích na akci budou následn ě promítnuty i do Smlouvy formou 
jejího Dodatku. 



 19

 
Článek 8 

Kontrola nakládání s finančními prostředky 
 
 

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupr áci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s úč elově poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a  příslušných metodických postupů, 
kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, 
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kont rolním pracovníkům poskytovatele 
bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 od st. 2 zákona č. 104/2000 Sb. 
Provedení kontroly se bude řídit podmínkami stanove nými 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, platnou MFTK a Manuálem pracovních postupů poskytovatele. 

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

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 posky tovatele na zjišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob s e smluvními závazky vůči příjemci 
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je 
financován či spolufinancován z finančních prostřed ků poskytovatele poskytovaných 
na základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká v ýlučně 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 dle té to Smlouvy se nepovažuje za neplnění 
Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyče rpaných finančních prostředků           
do dalšího období. 

2. V případě, že finanční prostředky nebudou užity na účel, na který byly určeny, odvede 
příjemce poskytovateli neoprávněně čerpané, nebo za držené finanční prostředky 
poskytovatele prostřednictvím místně příslušného fi nančního 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 tato finanční 
prostředky použity. 

4. Poskytovatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že  příjemce bude hradit 
z poskytovaných finančních prostředků v souladu s ú čelem, ke kterému se finanční 
prostředky poskytují i náklady akcí, které jsou rea lizovány na základě platných smluv 
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uzavřených se zhotoviteli akcí, u nichž existuje po dle provedených kontrol podezření, že 
při zadávacích řízeních, na jejichž základě byly ty to smlouvy se zhotoviteli uzavřeny, 
nebylo postupováno v souladu se ZVZ. Obě smluvní st rany shodně prohlašují, že na tomto 
postupu se dohodly z důvodu, že neuhrazení splatnýc h finančních závazků vyplývajících 
z platných smluv by mělo za následek vznik majetkov é újmy mimořádného rozsahu, 
z titulu sankcí za nedodržení finančních závazků vy plývajících z těchto smluv. Současně 
se příjemce zavazuje, že v případech podezření na p orušení ZVZ vycházejících z jím 
provedených kontrol, podá v souladu s rozpočtovými pravidly oznámení na místně 
příslušný finanční úřad pro podezření na porušení r ozpočtové kázně a podnět k Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže k prověření dodržení ZV Z u těchto zadávacích řízení a 
k rozhodnutí, zda příjemce, jako zadavatel těchto v eřejných zakázek, postupoval při jejich 
zadávání v souladu se ZVZ. Oznámení bude obsahovat vyčíslení přesné částky, která 
představuje porušení rozpočtové kázně.  

 
 

Článek 10 
Závěrečná ujednání 

 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem její ho podpisu poslední smluvní stranou. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2016. Tím nejsou dotčena ta ujednání 
Smlouvy, která svou úpravou přesahují tento časový rámec.  

2. Smlouva má tyto přílohy:   
Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z OPD II“ 
Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z CEF“ 
Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)“  
Příloha č. 4: „Globální položky“ 
Příloha č. 5: „Národní akce“ 
Příloha č. 6: „Rozpis měsíčních tranží v roce 2016 na zajištění oprav a údržbu železniční 
dopravní cesty v majetku SŽDC“ 
Příloha č. 7: „Podmínky pro poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu a údržbu celostátních a 
regionálních drah ve vlastnictví s příslušností hos podaření SŽDC“ 
Příloha č. 8: „Podpisové vzory“ 

      Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. 
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být čině ny pouze formou číslovaných 

písemných dodatků a nabývají účinnosti datem podpis u poslední smluvní stranou. 
Výjimku tvoří rozpisy globálních položek, které pří jemce má povinnost předkládat podle 
čl. 7, části A), odst. 24, přičemž tyto rozpisy mohou být aktualizovány na základě 
schválení/vzatí na vědomí jejich změn příslušnými o rgány Ministerstva dopravy. Příjemce 
je povinen o těchto změnách poskytovatele písemně i nformovat a poskytovateli zaslat 
aktualizované rozpisy globálních položek. Při posky tování finančních prostředků pro 
globální položky v těchto rozpisech obsažené bude p oskytovatel postupovat podle 
aktualizovaných rozpisů globálních položek ode dne jejich doručení. Tyto aktualizované 
rozpisy globálních položek budou zesmluvněny v nejb ližším Dodatku ke Smlouvě. 

4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se říd í ustanoveními občanského zákoníku 
a platnými právními předpisy České republiky. 
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5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně i nformovat druhou smluvní stranu o 
všech závažných skutečnostech, které by zakládaly j akoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

6. Pokud dojde ke změně předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této smlouvy, 
uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kter ým bude zajištěn její soulad s těmito 
předpisy. Příjemce přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 
vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, 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 statutárníc h zástupců smluvních stran. 

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

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s  platností originálu s tím, že příjemce 
obdrží po podpisu tři vyhotovení Smlouvy a poskytov atel rovněž tři vyhotovení Smlouvy. 

 
 
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 

 
 



Příloha č. 1 Dodatku č. 93/2016

Akce spolufinancované z OPD II

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1) v tis. Kč 

od do

5003720003 60 c 0 PO1.1 F1.2 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno 671 798 69 089 44 898 24 191 161 209 4 939 03/14 06/16 BAL SSZ

5003720006 60 c 0 PO1.1 F1.2 GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb 452 444 52 530 8 000 44 530 128 170 880 11/14 06/17 BAL SSZ

5003720015 60 c 0 PO1.1 0 DOZ Rokycany (mimo) - Cheb ( mimo) 84 210 5 032 0 5 032 11 740 554 07/16 11/17 BAL SSZ

5003720025 60 c 0 PO1.1 0 GSM-R Plzeň – České Budějovice 337 938 48 000 10 000 38 000 112 000 1 100 10/15 06/17 BAL SSZ

5003720044 60 c 0 PO1.1 F1.1
Malé projekty OPD na 1. prioritní ose  (železniční zastávky a nástupiště, 
rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční 
dopravní cesty)

4 577 538 497 600 221 000 276 600 645 400 14 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003730005 60 c 0 PO1.1 0 Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. 994 405 15 000 0 15 000 35 000 1 650 03/16 06/17 MRS SSV

5003730006 60 c 0 PO1.1 0 Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 999 973 29 790 0 29 790 69 510 3 277 08/16 09/17 KHR SSV

5003730007 60 c 0 PO1.1 0 Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna 993 593 15 000 0 15 000 35 000 1 650 04/16 03/17 BAL SSV

5113520010 60 c 0 PO1.1 F1.1
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. 
Praha Hostivař

1 214 320 143 758 79 662 64 096 219 558 8 763 07/14 06/16 PRH SSZ

5113720010 60 c 0 PO1.1 F1.1 Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. 573 158 88 452 49 075 39 377 166 548 5 398 11/14 05/17 PRH SSZ

5213720002 60 c 0 PO1.1 F1.2 DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) 356 577 90 288 64 717 25 571 158 023 7 119 02/15 09/16 BAL SSZ

5213720005 60 c 0 PO1.1 0 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba 920 182 164 000 20 000 144 000 336 000 2 200 08/15 01/17 STC SSZ

5313520010 60 c 0 PO1.1 0
Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora - propojení MÚK Dráchov a silnice I/3

70 000 17 400 0 17 400 40 600 1 914 03/16 03/17 JHC SSZ

5313720004 60 c 0 PO1.1 0 GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 246 890 41 616 8 000 33 616 97 103 880 10/15 03/17 JHC SSZ

5313720005 60 c 0 PO1.1 0
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. 
Budějovice (mimo)

472 013 57 000 12 000 45 000 105 000 1 320 04/16 11/17 JHC SSZ

5323520010 60 c 0 PO1.1 F1.1 Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského zhlaví 1 961 371 351 305 210 808 140 497 371 346 23 189 04/14 06/16 PLZ SSZ

5323710001 60 c 0 PO1.1 0 Modernizace trati Rokycany  - Plzeň 4 995 403 579 412 352 036 227 376 840 879 38 724 07/13 09/17 PLZ SSZ

5413730001 60 c 0 PO1.1 0 Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt 510 582 22 772 0 22 772 53 136 2 505 09/15 04/17 KVA SSZ

5423520011 60 c 0 PO1.1 F1.1 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice 690 026 85 813 13 848 71 965 199 016 1 523 11/14 03/16 UST SSZ

5423720005 60 c 0 PO1.1 0 Výstavba žst. Markvartice 217 960 61 566 5 221 56 345 143 655 574 09/15 02/16 UST SSZ

5513520011 60 c 0 PO1.1 0 Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava 438 593 56 550 13 031 43 519 101 543 1 433 04/16 04/17 LBR SSZ

5513730003 60 c 0 PO1.1 0 Modernizace žst. Česká Lípa 997 067 30 000 0 30 000 70 000 3 300 10/15 04/17 LBR SSZ

5533720005 60 c 0 PO1.1 0 GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov 120 000 7 500 0 7 500 17 500 825 03/16 08/17 PBC SSZ

5613720002 60 c 0 PO1.1 0 Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou 990 646 54 600 0 54 600 180 000 6 006 07/16 06/17 VYS SSV

5623730001 60 c 0 PO1.1 0 Revitalizace trati Břeclav - Znojmo 991 470 22 000 10 000 12 000 28 000 1 100 07/16 02/18 JHM SSV

5713710002 60 c 0 PO1.1 0 Rekonstrukce žst. Olomouc 2 254 886 150 491 58 480 92 011 293 617 6 433 09/13 08/16 OLM SSV

5813710006 60 c 0 PO1.1 Z011 Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice 3 052 162 0 0 0 0 0 08/16 11/18 MRS SSV

5813720001 60 c 0 PO1.1 F1.1 Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice 485 058 89 931 57 158 32 773 104 471 6 287 06/15 11/16 MRS SSV

5813720002 60 c 0 PO1.1 F1.1
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 
333,076

322 247 44 479 18 883 25 596 83 056 2 077 06/15 10/16 MRS SSV

5813720003 60 c 0 PO1.1 0 Výstavba zastávky Havířov nemocnice 55 000 3 300 0 3 300 7 700 363 08/16 08/17 MRS SSV

Celkem 31 047 510 2 894 274 1 256 817 1 637 457 4 814 780 149 983

Celkem investiční prostředky (60) 31 047 510 2 894 274 1 256 817 1 637 457 4 814 780 149 983

Celkem neinvestiční prostředky (50) 0 0 0 0 0 0

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) dle zákona č. 104/2000 Sb.
Zdroje určené k financování akcí: OPD = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava (O); OPD2 = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava2 (Q); CEF - Connecting Europe Facility (5)
SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 5, 6)
Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce
1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC
Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní. 
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Příloha č. 2 Dodatku č. 93/2016

Akce spolufinancované z CEF

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1) v tis. Kč

od do

5003720027 60 c CEFK ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav 689 314 58 668 6 000 52 668 122 892 5 590 10/15 04/18 BAL SSZ

5003720045 60 c CEFK ETCS Přerov - Česká Třebová 300 000 6 000 0 6 000 14 000 660 06/16 12/18 BAL SSZ

5113720004 60 c CEFK
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část -
Praha Hostivař - Praha hl.n.

4 419 960 38 500 0 38 500 78 994 4 235 07/16 10/19 PRH SSZ

5213520026 60 c CEFK ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín 306 292 13 783 0 13 783 32 161 1 516 02/16 12/17 STC SSZ

5213710004 60 c CEFK Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 2 200 969 33 821 0 33 821 78 916 3 720 01/16 06/18 STC SSZ

5213720019 60 c CEFK
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. 
část žst. Čelákovice

937 121 13 363 0 13 363 32 020 1 470 11/16 01/19 STC SSZ

5323520013 60 c CEFK
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů 
Mikulášská

1 351 995 30 208 0 30 208 70 486 3 323 06/16 12/18 PLZ SSZ

Celkem 10 205 651 194 343 6 000 188 343 429 469 20 514

Celkem investiční prostředky (60) 10 205 651 194 343 6 000 188 343 429 469 20 514

Celkem neinvestiční prostředky (50) 0 0 0 0 0 0

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) dle zákona č. 104/2000 Sb.
Zdroje určené k financování akcí: OPD = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava (O); OPD2 = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava2 (Q); CEF - Connecting Europe Facility (5
SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 5, 6)
Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce
1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC
Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní. 
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Příloha č. 3 Dodatku č. 93/2016

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zdroje: 1) v tis. Kč

od do

5003720001 60 c FS ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 626 613 125 892 0 1 500 06/12 06/16 BAL SSZ

5723520023 60 c FS Dopravní terminál Uherský Brod - III. etapa 39 000 36 500 0 3 900 04/16 11/16 ZLN SSV

Celkem 665 613 162 392

Celkem investiční prostředky (60) 665 613 162 392

Celkem neinvestiční prostředky (50) 0 0

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) dle zákona č. 104/2000 Sb.
Zdroje určené k financování akcí: OPD = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava (O); OPD2 = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava2 (Q); CEF - Connecting
SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 5, 6)
Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce
1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC
Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní. 
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Příloha č. 4 Dodatku č. 93/2016

Globální položky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1) v tis. Kč

od do

3273203000 60 c Pozemní objekty a železniční zastávky 40 000 40 000 4 400 01/16 12/16 BAL BAL

3273204902 60 c Vypořádání staveb 35 000 35 000 0 01/16 12/16 BAL BAL

3273214901 60 c Příprava a zabezpečení staveb 915 357 915 357 915 357 01/16 12/16 BAL BAL

3273214993 60 c Ostatní investiční akce malého rozsahu 200 000 200 000 22 000 01/16 12/16 BAL BAL

3273304901 60 c Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru 57 000 57 000 57 000 01/16 12/16 BAL BAL

3273514800 60 c Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 120 000 120 000 13 200 01/16 12/16 BAL BAL

3273604901 60 c Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 50 000 50 000 50 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003120006 50 c
Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. 
prioritní osa)

1 588 692 466 734 2 500 01/16 12/16 BAL BAL

5003120008 50 c Drobné neinvestiční výdaje 5 000 5 000 1 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003140002 50 c
Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. 
prioritní osa)

2 883 565 301 801 2 500 01/16 12/16 BAL BAL

5003140003 50 c Neinvestiční příprava a zabezpečení  žel. infrastruktury 3 000 3 000 3 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003140014 50 c
Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, 
oblast 6.3.

400 400 400 01/16 12/16 BAL BAL

5003520035 60 c Příprava 2. etapy převodu části závodu 50 000 50 000 40 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003520036 60 c Výpravní budovy 500 000 500 000 55 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003540004 60 c Příprava akcí rychlých spojení 45 000 45 000 45 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003540005 60 c
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní 
osa)

128 327 43 044 4 735 01/16 12/16 BAL BAL

5003540006 60 c
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní 
osa)

1 932 713 501 405 55 155 01/16 12/16 BAL BAL

5003540011 60 c Modernizace a obnova materiálně technické základny 450 000 450 000 1 800 01/16 12/16 BAL BAL

5003720050 60 c
Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. 
prioritní osa) - investiční část

83 628 16 628 1 900 01/16 12/16 BAL BAL

5003740001 60 c
Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, 
oblast 6.6.

1 000 1 000 1 000 01/16 12/16 BAL BAL

5003740005 60 c
Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a 
nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, 
zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)

5 494 617 2 136 730 2 300 01/16 12/16 BAL BAL

5003740006 60 c
Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. 
prioritní osa) - investiční část

78 825 11 825 1 200 01/16 12/16 BAL BAL

Celkem 14 662 124 5 949 924 1 279 447

Celkem investiční prostředky (60) 10 181 467 5 172 989 1 270 047

Celkem neinvestiční prostředky (50) 4 480 657 776 935 9 400

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) dle zákona č. 104/2000 Sb.
Zdroje určené k financování akcí: OPD = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava (O); OPD2 = předfinancování dotace z Operačního program
SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 5, 6)
Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce
1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC
Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní. 
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Příloha č. 5 Smlouvy č. 93/2016

Národní akce

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1) v tis. Kč

od do

3273215204 60 c 0 Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice 9 287 676 40 4 07/04 07/16 PRH SSZ

3273215206 60 c 0 Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 1 572 504 173 785 19 116 10/13 05/16 PRH SSZ

5003270007 60 c F3.1
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění 
úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

995 308 88 000 9 680 05/14 11/15 PBC SSV

5003520008 60 c F1.2 Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku  Praha - Kolín 128 019 28 380 3 122 02/14 06/16 BAL SSZ

5003520021 60 c F1.1 Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou 800 233 5 000 550 07/14 09/15 VYS SSV

5003520037 60 c 0 Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV 70 000 70 000 7 700 01/16 12/16 BAL SSV

5003530003 60 c F3.1 Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun 764 590 2 464 271 02/15 12/15 BAL SSZ

5003720005 60 c F1.2 GSM-R  Benešov - Votice 72 728 51 016 5 612 01/15 06/16 STC SSZ

5003720014 60 c F1.2 DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně) 100 177 35 517 3 907 11/14 06/16 BAL SSZ

5003720036 60 c 0 Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové 84 374 56 651 6 232 08/15 06/16 BAL SSZ

5003720038 60 c F1.1 Řídící systém diagnostiky vozidel 21 966 15 168 1 668 08/15 04/16 BAL SSZ

5003720040 60 c F1.1 Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb 31 141 700 77 03/15 02/16 KVA SSZ

5003720041 60 c F1.1 Kontrolně analytické centrum řízení dopravy 545 047 24 000 2 640 07/15 04/16 BAL SSZ

5003720048 60 c F1.1 Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov 455 073 90 000 9 900 11/14 12/15 BAL SSV

5003730001 60 c F3.1 Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa 307 984 4 279 471 03/15 08/16 BAL SSZ

5113520006 60 c F1.2 CDP Praha 342 690 14 949 1 644 04/14 04/16 PRH SSZ

5213720014 60 c F3.1 Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník 136 226 2 000 220 06/15 12/15 STC SSZ

5213720015 60 c F1.1 Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n. 48 308 17 970 1 977 09/15 06/16 STC SSZ

5313710001 60 c F1.1 Modernizace trati Tábor - Sudoměřice 1 890 341 90 299 9 933 03/13 04/16 JHC SSZ

5313710002 60 c 0 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí 1 608 618 26 594 2 925 04/13 01/16 JHC SSZ

5313710003 60 c F1.1
Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 1. 
etapa Veselí n.L. - Soběslav

1 026 350 2 885 317 03/14 08/15 JHC SSZ

5313710004 60 c F1.1 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice 781 536 57 521 6 327 04/14 05/16 JHC SSZ

5313720002 60 c F1.2
DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa 
Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo)

145 535 45 508 5 006 02/15 09/16 BAL SSZ

5313730001 60 c 0 Revitalizace trati České Budějovice - Volary 1 423 968 56 223 6 185 03/14 05/16 JHC SSZ

5323520006 60 c F3.1 Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec 115 329 100 11 09/14 11/15 PLZ SSZ

5323520009 60 c F3.1 Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda 929 607 77 705 8 548 11/14 02/16 PLZ SSZ

5323520017 60 c F1.1 Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí 592 345 65 937 7 253 02/15 02/16 PLZ SSZ

5323520018 60 c F3.1 Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná) 116 899 100 11 04/14 09/15 PLZ SSZ

5323720005 60 c F1.1 Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevce 137 200 4 562 502 10/14 11/15 PLZ SSZ

5413520012 60 c F1.1 Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova 106 030 42 893 4 718 04/15 05/16 KVA SSZ

5413520014 60 c F1.1 Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb 109 759 81 105 8 922 07/15 06/16 KVA SSZ

5413710002 60 c F1.1 Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa 407 175 1 000 110 07/14 11/15 KVA SSZ

5513520008 60 c F3.1 DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) 461 358 1 840 202 05/14 09/15 KHR SSV

5513520010 60 c F3.1 Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J. 101 642 6 711 738 01/15 11/15 LBR SSZ

5513530003 60 c F3.1 Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 745 222 2 765 304 04/14 06/15 LBR SSZ

5513720001 60 c F3.1 Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy 47 150 7 295 802 05/15 12/15 LBR SSZ

5513720002 60 c F3.1 Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov 108 250 10 958 1 205 10/14 10/15 LBR SSZ

5523720001 60 c F3.1
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce 
nástupišť žst. Týniště n. O.

210 290 1 500 165 05/14 09/15 KHR SSV

5523720002 60 c F3.1
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce 
žst. Častolovice

467 065 4 000 440 10/14 07/15 KHR SSV

5533720001 60 c F1.1 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 1 106 863 5 400 594 12/12 08/15 PBC SSV

5533720003 60 c F1.2 DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) 265 714 87 531 9 628 02/15 09/16 BAL SSZ

5533720004 60 c F1.1 Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová 316 639 14 320 1 575 05/15 11/15 PBC SSV

5613520004 60 c F1.1 Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod 160 799 5 000 550 04/15 11/15 VYS SSV
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5613520007 60 c 0 Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod 50 000 50 000 5 450 01/16 12/16 VYS SSV

5623520015 60 c F1.1 Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole 680 546 19 757 2 173 05/15 01/16 JHM SSV

5623520016 60 c F1.1 Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim 620 126 14 000 1 540 04/15 01/16 JHM SSV

5623720005 60 c F1.1 Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) 645 266 75 000 8 250 02/15 12/15 JHM SSV

5623720006 60 c F1.1 Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)  240 076 10 000 1 100 02/15 12/15 JHM SSV

5713720003 60 c F3.1 Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n. 87 009 2 500 275 03/15 09/15 OLM SSV

5713720006 60 c 0 Rekonstrukce žst. Hanušovice 370 000 39 000 4 290 08/16 08/17 OLM SSV

5713720007 60 c 0 DOZ Mikulovice - Jeseník 252 804 237 000 26 070 10/15 08/16 BAL SSV

5723520021 60 c F3.1 DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk 246 384 4 000 440 06/14 10/15 ZLN SSV

5813520010 60 c F1.1 Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice 141 316 1 911 210 04/14 09/15 MRS SSV

5813710005 60 c F1.1 Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín, 2.část - žst.. Český Těšín 1 325 078 33 324 3 666 12/13 03/16 MRS SSV

Celkem 33 804 333 1 866 163 205 226

Celkem investiční prostředky (60) 33 804 333 1 866 163 205 226

Celkem neinvestiční prostředky (50) 0 0 0

Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) dle zákona č. 104/2000 Sb.
Zdroje určené k financování akcí: OPD = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava (O); OPD2 = předfinancování dotace z Operačního programu Doprava2 (Q
SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPD, OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 5, 6)
Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce
1) Rozpočet SFDI na rok 2016 schválený PSP ČR usnesením č. 1001 z 9. 12. 2015 pro SŽDC
Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní. 



Příloha č. 6 ke Smlouvě č. 93/2016 

 

 

Rozpis měsíčních tranží v roce 2016 na zajištění  
oprav a údržby železniční dopravní cesty v majetku SŽDC 

 
 

Měsíc Tranže 
Leden 750 000 000 
Únor              750 000 000 

Březen 739 962 000 
Duben 742 662 000 
Květen 742 662 000 
Červen 742 662 000 

Červenec 742 662 000 
Srpen 742 662 000 
Září 742 662 000 

Říjen 742 662 000 
Listopad 742 662 000 
Prosinec 742 661 000 

CELKEM 8 923 919 000 

 
 
Finanční prostředky na zajištění oprav a údržby železniční dopravní cesty v majetku SŽDC 
vázáné na splnění ukazatelů vedoucích ke snižování nákladů na zajištění provozuschopnosti 
železniční dopravní cesty: 
 

276 081 000 Kč 
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Příloha č. 7 ke Smlouvě č. 93/2016 

 
 

Podmínky pro poskytování neinvestičních finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu a údržbu 

celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření SŽDC  
 
 

             Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) poskytuje finanční prostředky ve 
prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace železničních dopravních cest v rozsahu určeném v § 2, 
odstavci 1 písm. c) zákona č. 104/2000 Sb. o SFDI.  

 
Součásti dráhy stanoví § 9 Vyhlášky Ministerstva dopravy  České republiky č. 177/1995 Sb. v platném 

znění, kterou se vydává Stavební a technický řád drah.  
 
Tyto  podmínky  platí jen pro poskytování neinvestičních prostředků k financování oprav a údržby 

celostátních a regionálních drah v majetku státu, se kterými hospodaří SŽDC a které jsou provozovány 
SŽDC.   

 
Podrobná klasifikace výkonů a nákladů spojených s údržbou a opravami pro zajištění provozuschopnosti 

majetku, který tvoří železniční dopravní cestu je uvedena v předpisu SŽDC SM 60. Náplně výkonových čísel 
výkonů spojených s údržbou, opravami a zajištěním provozuschopnosti majetku, který tvoří železniční dopravní 
cestu jsou uvedeny v předpisu SŽDC SM 60 podle odvětví. 

 
Neinvestiční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI mohou být použity pouze na akce, při nichž 

nedochází k technickému zhodnocení ve smyslu § 33 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších 
předpisů, tj. nedochází k pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku nebo ke zvýšení jeho hodnoty. 

  

Příklady činností, na jejichž úhradu nákladů mohou být použity neinvestiční finanční prostředky 
poskytované SFDI: 

 
1. Stavby železničního spodku (mosty, tunely, zdi, protihlukové stěny, apod.) – odvětví 1: 

 

- údržba a opravy propustků, mostů, zdí opěrných a zárubních, zdí obkladních a protihlukových, 
tunelů, mostů  všech druhů a objektů mostům podobných (návěstní lávky a krakorce) a ostatních 
staveb železničního spodku a  mostních provizorií 

- náklady externích zhotovitelů na údržbu, opravy, odstraňování poruch a závad a uvedení zařízení do 
provozuschopného stavu 

- příprava, realizace a převzetí udržovacích a opravných prací 
- evidence stavebnětechnických parametrů, vytyčování a zaměřování v rámci opravných prací, opravy 

znaků a mezníků, stabilizace geodetických bodů v rámci stávajících geodetických plánů 
- ochrana proti vodě a požáru – sanace zdiva, obnovy isolací 
- odstraňování a prořezávání křovin na stavbách železničního spodku 
- zimní opatření v tunelech  
- náklady na odvoz, uložení nebo likvidaci odpadů z opravných a údržbových prací (odklizení 

výzisku) snížené o výnos z prodeje výzisku 
- zpracování technické dokumentace, správní projednání a fyzické odstranění trvale zbytného majetku 

SŽDC 
- odstraňování havárií staveb železničního spodku 
- odstraňování poruch a závad a uvedení zařízení do provozuschopného stavu 
- převody škod 

 
2. Budovy  (budovy, inženýrské sítě, technologická zařízení, inženýrské objekty, přístřešky a zastřešení  

nástupišť) – odvětví 2: 
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- náklady externích zhotovitelů na údržbu, opravy, odstraňování poruch a závad a uvedení zařízení do 

provozuschopného stavu 
- provádění závazných prohlídek, zkoušek a revizí zařízení 
- vedení a aktualizování technické dokumentace a evidence pozemních objektů SŽDC 
- odstraňování havárií inženýrských sítí, objektů oplocení a pozemních staveb  
- náklady na odvoz, uložení nebo likvidaci odpadů (odklizení výzisku) snížené o výnos z prodeje 

výzisku 
- převody škod 

 
          3. Traťové hospodářství (železniční svršek, železniční spodek, přejezdy a přechody, výstroj dráhy a 
elektrická výstroj, zimní podmínky a ošetřování porostů) – odvětví 3: 
 

- údržba a oprava kolejového lože, pražců, kolejnic, svařování a zřizování bezstykových kolejí, 
výhybek a speciálních konstrukcí 

- evidence stavebnětechnických parametrů, kontroly, prohlídky a kontrolní jízdy 
- měření geometrických parametrů, prostorové průchodnosti a prostorové polohy koleje, 

nedestruktivní kontroly, ostatní měření a kontroly železničního svršku, železničního spodku a 
železničních přejezdů 

- údržba a oprava železničního spodku 
- údržba a opravy železničních přejezdů a podchodů, včetně údržby a oprav přejezdové vozovky a 

přechodu do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje u přejezdu a přechodu bez závor, u přejezdů a přechodu 
opatřeného mezi závorami  

      -       údržba a oprava výstroje dráhy a elektrické výstroje (traťové značky, návěstidla, zařízení pro ohřev  
výhybek, technické vybavení zastávek a stanic apod.)     

      -      zimní opatření – odstraňování sněhu a ledu z výhybek a z kolejí, zábrany proti závějím  
- odstraňování a prořezávání křovin podél tratě a chemické ošetření proti růstu plevele 
- náklady  na odvoz, uložení nebo likvidaci odpadů a výzisku z údržbové a opravné činnosti (odklizení 

výzisku) snížené o výnos z prodeje výzisku 
- zpracování technické dokumentace, správní projednání a fyzické odstranění trvale zbytného majetku 

SŽDC 
- odstraňování havárií, poruch a závad součástí dráhy a zařízení traťového hospodářství a uvedení 

součástí dráhy do provozuschopného stavu       
- převody škod 
 
 

4. Sdělovací a zabezpečovací zařízení – (zabezpečovací zařízení staniční, traťové, přejezdové, spádovištní, 
dálkové ovládání a diagnostika, sdělovací, informační a signalizační zařízení, indikátory horkoběžnosti a plochých 
kol) – odvětví 4: 

 
a/ sdělovací zařízení  (telefonní síť, dispečerské zařízení, přenosová zařízení,  místní kabelizace, radiové 

zařízení, rozhlasové zařízení, hodinové zařízení a ostatní sdělovací zařízení) 
- technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení  
- náklady na dálkové ovládání a diagnostiku, informační a signalizační  
- údržba a opravy sdělovacího zařízení (preventivní údržba, velké opravy, soustředěné opravy)  
- náklady externích zhotovitelů na údržbu, opravy, odstraňování poruch a závad a uvedení sdělovacího 

zařízení do provozuschopného stavu 
- odstraňování poruch a závad a uvedení sdělovacího zařízení do provozuschopného stavu 

 
- b/ zabezpečovací zařízení 
- technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení  
- údržba a opravy zabezpečovacího zařízení (preventivní údržba, velké opravy, soustředěné opravy)  
- provedení nařízených úprav zabezpečovacího zařízení včetně nutného měření a  uvedení zařízení do 

provozuschopného stavu 
- náklady externích zhotovitelů na údržbu, opravy, odstraňování poruch a závad a uvedení 

zabezpečovacího zařízení do provozuschopného stavu 
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- odstraňování poruch a závad a uvedení zabezpečovacího zařízení do provozuschopného stavu 
- náklady  na odvoz, uložení nebo likvidaci odpadů a výzisku z údržbové a opravné činnosti (odklizení 

výzisku) snížené o výnos z prodeje výzisku 
- zpracování technické dokumentace, správní projednání a fyzické odstranění trvale zbytného majetku 

SŽDC 
- převody škod 
 

 
5. Zařízení elektrotechniky a energetiky (trakční vedení, trakční napájecí stanice, silnoproudé zařízení a    

dispečerská řídící technika) -  odvětví 5:                                                         
- technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení   
- údržba a opravy silnoproudého zařízení, napájení zabezpečovacího zařízení   
- údržba (plánované a preventivní zabezpečení provozu a bezpečnosti zařízení) a opravy (odstranění 

poruch nebo závad vzniklých při provozu zařízení)  
- náklady externích zhotovitelů na údržbu, opravy, odstraňování poruch a závad a uvedení zařízení do 

provozuschopného stavu 
- náklady na činnost elektrodispečerů  

 
6. Náklady na výlukovou činnost (v případě, že tyto náklady nejsou hrazeny z prostředků pro zajištění 

dopravní obslužnosti)  
 

Z finančních prostředků SFDI lze hradit vyúčtované náklady externích zhotovitelů i práce prováděné 
soukromými subjekty jako provozovateli dráhy ve vlastní režii včetně pronájmů zařízení a služeb nezbytných 
pro provádění oprav a údržby pro zajištění provozuschopnosti celostátních regionální dráhy na základě 
kalkulace uznatelných nákladů prokazatelně na tyto opravy a údržbu vynaložených. 

 
Provozovatel dráhy vyúčtuje výkony oprav a údržby nezbytných k zajištění provozuschopnosti 

celostátních a regionálních drah dle skutečně provedeného a správného množství a v souladu s vyhláškou č. 
501/2005 Sb. 

 Přeúčtování výkonů při údržbě a opravách zajišťovaných třetí osobou se provede dle skutečně 
provedených výkonů, oceněných podle individuálně sjednaných cen. 

Výkony provedených oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti celostátních a 
regionálních drah vykáže provozovatel dráhy podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI 
odsouhlasených nákladů v sestavě analytických účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznatelné náklady mohou být tvořeny : 
   a) náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb provedených oprav a 

údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti dotčené regionální dráhy 
b) mzdové náklady zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy dopravní cesty 
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti zjišťované ze mzdových nákladů dle písm. b) 
d) alikvotní část účetních odpisů strojů a zařízení nezbytně nutných při výkonech prováděných pro zabezpečení 
oprav a údržby  dopravní cesty 
e) další uznatelné vnitropodnikové náklady související se zabezpečením výkonu oprav a údržby dopravní cesty 
 

Údržbu a opravy celostátních a regionálních drah provedené dodavatelsky dokladuje provozovatel dráhy 
fakturovanými částkami bez DPH. 

Příjemce finančních prostředků musí zajistit, aby vzniklé náklady oprav a údržby nezbytných pro 
zajištění provozuschopnosti regionální dráhy byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky 
jednoznačně přiřadit ke konkrétním místům provedených oprav a údržby. Evidenci musí příjemce vést v takové 
míře podrobnosti, aby k jednotlivým pracím provedených oprav a údržby doložil podrobné členění nákladů. 

Příjemce je povinen zajistit, aby finanční prostředky poskytované ze SFDI byly hospodárně a co 
nejefektivněji využity k úhradě výše uvedených účelně vynaložených  nákladů  provedených oprav a údržby 
celostátních a regionálních drah v přiměřené cenové výši a v rozsahu daném technickými normami, předpisy a 
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provozní potřebou, zejména s ohledem na bezpečnost provozu a v souladu s podmínkami financování 
stanovenými SFDI. 

 
          Nevyčerpanou částku z poskytnutých finančních prostředků nelze použít na výkony oprav a údržby 
celostátních a regionálních drah v tomto materiálu neuvedené a příjemce finančních prostředků je povinen tyto 
prostředky neprodleně vrátit na účet SFDI.  

           



 Příloha č. 8 ke Smlouvě č. 93/2016

Příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI: Správa železniční dopravní cesty, s.o. IČ: 70994234

Jméno:

telefon: e-mail:
Jméno:

telefon: e-mail:
Jméno:

telefon: e-mail:
Jméno:

telefon: e-mail:
Jméno:

telefon: e-mail:

�������������������

Příjmení, titul:

Příjmení, titul:  Navrátil, Ing.

Příjmení, titul: Ozimá, Ing.

Bohuslav Funkce: Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Vzor podpisu:

Na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 zmocňuji k podepisování předkládaných 
soupisek faktur "Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI" osoby níže uvedené:

František

Funkce: Ředitelka odboru investičního Vzor podpisu:

Příjmení, titul: 

Funkce: Vedoucí oddělení plánu a financování investic Vzor podpisu:

Příjmení, titul: Měchura, Mgr.

PODPISOVÉ VZORY
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2016

Funkce: Vedoucí oddělení plánu a financování investic Vzor podpisu:

Vlastnoruční podpis statutárního zástupce 
příjemce

Funkce: Vzor podpisu:

Jarmila


