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 Dodatek č. 93/2017/8 

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 

ze dne 28. 12. 2016 
 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
 
Státní fond dopravní infrastruktury                      
Sokolovská 278, 190 00  Praha 9  
IČ: 070856508 
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: 070994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384   
zastoupena generálním ředitelem 
Ing. Pavlem S u r ý m 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy 
č. 93/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 ze dne 28. prosince 2016, ve znění Dodatku č. 93/2017/1 ze 
dne 13. ledna 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/2 ze dne 27. února 2017, ve znění 
Dodatku č. 93/2017/3 ze dne 14. března 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/4 ze dne 
29. května 2017, ve znění Dodatku č. 93/2017/5 ze dne 28. července 2017, ve znění 
Dodatku č. 93/2017/6 ze dne 6. října 2017 a ve znění Dodatku č. 93/2017/7 ze dne 
31. října 2017 (dále jen Smlouva)  

 
 

t e n t o  D o d a t e k :  
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Článek 2 

Účel Dodatku 
 
 
Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové 
opatření schválené usnesením č. 1160 ze 147. zasedání Výboru procedurou „per rollam“ 
konaného dne 1. prosince 2017 a v návaznosti na změnové řízení ze dne 1. prosince 2017. 

 
 

Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

 
 

1. V článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“, odst. 2 nově zní: 
 „2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu 
s rozpočtem poskytovatele na rok 2017 schváleným Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky usnesením č. 1453 ze dne 7. prosince 2016, v souladu  
se změnovým řízením ze dne 6. února 2017, v souladu s usnesením č. 1101 ze 
141. zasedání Výboru SFDI konaného dne 24. února 2017, v souladu se změnovým 
řízením ze dne 27. února 2017,  v souladu s usnesením č. 1120 ze 143. zasedání 
Výboru SFDI  konaného dne 26. dubna 2017, v souladu se změnovými řízeními ze 
dne 12. května 2017 a 23. května 2017, v souladu s usnesením č. 1128 ze 
144. zasedání Výboru SFDI konaného dne 22. června 2017, v souladu se změnovými 
řízeními ze dne 22. června 2017 a 14. července 2017, v souladu s usnesením č. 1141 
ze 145. zasedání Výboru SFDI konaného dne 5. září 2017, v souladu se změnovými 
řízeními ze dne 24. srpna 2017 a 22. září 2017, v souladu s usnesením č. 1154 ze 
146. zasedání Výboru SFDI konaného dne 25. října 2017, v souladu se změnovými 
řízeními ze dne 31. října 2017, 1. prosince 2017 a v souladu s usnesením č. 1160 ze 
147. jednání Výboru SFDI procedurou „per rollam“ konaného dne 1. prosince 2017.“  

 
2. V článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“, odst. 3 nově zní: 

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

33 812 194 000 Kč 
(slovy: třicettřimiliardosmsetdvanáctmilionůjednostodevadesátčtyřitisíc-

korunčeských) 
 

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

provozování těchto drah v rozsahu odpovídajícímu  neinvestičním výdajům, které 
příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její 
provozuschopnosti za činnosti, které jsou specifikovány v „Podmínkách pro 
poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI určených na 
opravu a údržbu  celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření 
SŽDC“, tvořících Přílohu Pravidel pro  financování programů, staveb a akcí 
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z rozpočtu SFDI vydaných Rozhodnutím ředitele SFDI č. 52/2015 (dále jen 
„Pravidla“), a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 104/2000 Sb., a které jsou jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2017/8, 
poskytne příjemci částku 

 
18 682 288 000 Kč 

(slovy: osmnáctmiliardšestsetosmdesátdvamilionůdvěstěosmdesátosmtisíckorun-
českých) 

 
Částku 11 588 738 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty.   
Částku 3 558 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti 
a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má 
příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování  regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, 
Ostrava Airport.  
Částku 1 000 000 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění oprav a údržby 
nemovitostí zařízení služeb (osobních nádraží).  
Částku 339 992 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na financování 
neinvestičních akcí spojených se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní 
cesty. 
Částku 5 750 000 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování 
železniční dopravní cesty.  
 

b)  na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 
93/2017/8  poskytne příjemci částku 

 
358 121 000 Kč 

(slovy: třistapadesátosmmilionůjednostodvacetjednatisíckorunčeských) 
 

c)  na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II 
programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 
Dodatku č. 93/2017/8, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu 
spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního 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 

6 747 386 000 Kč 
(slovy: 

šestmiliardsedmsetčtyřicetsedmmilionůtřistaosmdesátšesttisíckorunčeských) 
 

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku 

1 094 372 000 Kč 
(slovy: 

jednamiliardadevadesátčtyřimilionůtřistasedmdesátdvatisíckorunčeských) 
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- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního 
podílu projektů spolufinancovaných z OPD II, poskytne poskytovatel příjemci 
částku 

472 527 000 Kč 
(slovy čtyřistasedmdesátdvamilionůpětsetdvacetsedmtisíckorunčeských) 

 
- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá 

spolufinancování z OPD II nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, 
poskytne poskytovatel příjemci částku 

 

1 969 115 000 Kč 
(slovy: jednamiliardadevětsetšedesátdevětmilionůjednostopatnácttisíc-

korunčeských) 
 

d)  na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF 
jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 93/2017/8, 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 

1 085 026 000 Kč 
(slovy: jednamiliardaosmdesátpětmilionůdvacetšesttisíckorunčeských) 

 
- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního 

programu C-Roads poskytne poskytovatel maximálně částku 

1 487 000 Kč 
(slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátsedmtisíckorunčeských) 

 
- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku 

326 373 000 Kč 
(slovy: třistadvacetšestmilionůtřistasedmdesáttřitisíckorunčeských) 

 
- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá 

spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku 

763 829 000 Kč 
(slovy: sedmsetšedesáttřimilionůosmsetdvacetdevěttisíckorunčeských) 

 

e)  na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v  Příloze č. 3 Dodatku  
č. 93/2017/8, vyjma akcí uvedených v odst. 3 písmene a), poskytne příjemci částku                            

 
2 273 219 000  Kč 

(slovy: 
dvěmiliardydvěstěsedmdesáttřimilionůdvěstědevatenácttisíckorunčeských) 
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V částce uvedené pod písmenem e) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční 
prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši  

 

200 358 000 Kč 
(slovy: dvěstěmilionůtřistapadesátosmtisíckorunčeských) 

 
f)   na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty 

spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku  
 

38 451 000 Kč 
(slovy: třicetosmmilionůčtyřistapadesátjednatisíckorunčeských) 

 
 Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Dodatku č. 93/2017/7. 

 

Dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém 
rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních 
zdrojů poskytovatele. 

 
3. V článku 5 „Prohlášení příjemce“ v odstavci 1. písmena d) a e) nově zní: 

„d) účet č. xxxxx-xxxxxxx/xxxx určený na financování projektů spolufinancovaných 
z CEF pro Stavební správu Západ;“ 

e) účet č. xxxxx-xxxxxxx/xxxx určený na financování projektů spolufinancovaných 
z  CEF pro Stavební správu Východ;“ 

 
4. V článku 5 „Prohlášení příjemce“ v odstavci 1. se doplňuje písmeno ch) o nové účty: 

„xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Systém pro měření spotřeby trakční energie“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Vybudování EPZ v žst.Brno hl.n., odstavné  
nádraží „B" 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův 
Brod“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice - 
Hustopeče u Brna“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna 
– Židlochovice“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká 
Třebová – Praha“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov 
– Bohumín“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 
17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem – Most“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u 
Duchcova – Litvínov“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u 
Duchcova – Bílina“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ 
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xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 
299,650 – 304,009“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce žst. Řetenice“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – 
Písek“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, 
úsek  Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa  Soběslav – Doubí“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Votice-Č.Budějovice“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u 
Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč – 
Střelná“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ 
xxxxxx-xxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Roudnice n.L.“ 

 
5. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“ část A) „Práva 

a povinnosti příjemce“ se vkládá nový odst. 49, který zní: 
 

„49. Příjemce je povinen při přípravě a realizaci akcí financovaných z poskytovaných 
finančních prostředků postupovat v souladu s metodikami a prováděcími pokyny 
připravovanými a vydávanými poskytovatelem pro zajištění efektivního využití 
poskytovaných finančních prostředků dle §3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., které 
schvaluje Centrální komise Ministerstva dopravy a jsou zveřejněné na www.sfdi.cz.“ 

 
 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

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

účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2017/8 stává součástí Smlouvy. 

Ruší se Přílohy č. 2 a 3 Dodatku č. 93/2017/1, ruší se Příloha č. 19 Dodatku č. 
93/2017/4, a dále se ruší Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23 a 25 
Dodatku č. 93/2017/7, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 a 15 Dodatku č. 93/2017/8.  
Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve 
vztahu k aktuálně platným Přílohám.  

3. Součástí tohoto Dodatku je: 
Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z OPD II“; 
Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z CEF“; 
Příloha č. 3: „Globální položky“; 
Příloha č. 4: „Národní akce“; 
Příloha č. 5: „Specifikace akce ISPROFIN  č. 3273214901 Příprava a zabezpečení 
staveb“; 
Příloha č. 6: „Specifikace akce ISPROFIN  č. 3273214993  Ostatní investiční akce 
malého rozsahu“; 
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Příloha č. 7: „Specifikace akce ISPROFIN  č. 3273304901 Příprava a zabezpečení 
staveb III. železničního koridoru“; 
Příloha č. 8: „Specifikace akce ISPROFIN  č. 3273514800  Zvýšení bezpečnosti na 
železničních přejezdech“; 
Příloha č. 9:„Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140002 Jmenovité neinvestiční 
akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)“; 
Příloha č. 10: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 Neinvestiční příprava a 
zabezpečení žel. infrastruktury“; 
Příloha č. 11: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003220001 „Jmenovité neinvestiční 
akce“;  
Příloha č. 12: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520036 „Investice do 
nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)“;  
Příloha č. 13: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520046 „Investice do 
nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)“; 
Příloha č. 14: „Specifikace akce ISPROFOND  č. 5003540011 Modernizace a obnova 
materiálně technické základy“ 
Příloha č. 15: „Specifikace akce ISPROFOND  č. 5003740001 Podíl na přípravě a 
realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6“. 

4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2017/8 po jeho podpisu smluvními stranami, 
prostřednictvím registru smluv. 

5. Dodatek č. 93/2017/8 je vyhotoven v  šesti stejnopisech s  tím, že příjemce obdrží tři 
vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku. 

 
 
 

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

….…………………...………… 
Ing. Pavel Surý 
generální ředitel 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

 
 


