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 Dodatek č. 93/2017/9 

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 a ve znění Dodatku č. 93/2017/8 ze dne 4. prosince 2017 (dále jen 
Smlouva) a v souladu s čl. 12 odst. 12.3 dále uvedených Rámcových smluv o financování 
projektu v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „Rámcová 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 v Rámcových smlouvách a aktualizace 
rozpisů vybraných globálních položek v Přílohách Smlouvy. 

 
 

 
Článek 3 

Změny a doplnění Rámcových smluv 

A) V souladu s odst. 12.3. Rámcových smluv uzavřených na financování projektů: 

 
 

Isprofond Název akce Evidenční číslo projektu 

5003720006 
GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb 
- fáze II 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000025 

5003720049 
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův 
Jeníkov - Čáslav 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000076 

5003720053 
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-
Vlkov u Tišnova 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000099 

5003730004 
Revitalizace trati Praha - Vrané nad 
Vltavou - Čerčany - II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000009 

5003730005 
Revitalizace trati Opava východ  - 
Olomouc 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000048 

5003730007 
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u 
Brna 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000070 

5113520010 
Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha 
Hostivař, II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000005 

5113720009 
Modernizace spádoviště v žst. Praha - 
Libeň, vč. protihlukových opatření 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000043 

5113720010 
Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. 
n., fáze II. 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000042 

5213720002 
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. 
(mimo) 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000078 

5213720005 
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá 
Boleslav, 1. stavba 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000045 

5213720021 
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS 
Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000008 
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5213720024 
Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati 
Praha Smíchov - Plzeň 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109 

5323520009 
Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda 
- II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000012 

5323520010 
Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského 
zhlaví - II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000038 

5323730002 
Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - 
II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000018 

5413130001 
Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - 
Mariánské Lázně 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000107 

5413520012 
Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní 
budova 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057 

5413520014 
Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati 
Chomutov - Cheb 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000011 

5413720001 Peronizace ŽST Chodov CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080 

5413720002 
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční 
část 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057 

5423520011 
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 
žst. Lovosice - fáze II 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031 

5423720005 Výstavba žst. Markvartice CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000051 

5423720011 
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS 
Světec a SpS Bílina - II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028 

5513520011 Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000077 
5513730003 Modernizace žst. Česká Lípa CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075 

5523730002 
Revitalizace trati Hradec Králové - 
Jaroměř  - Trutnov 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000035 

5533720003 
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) 
- Kolín (včetně) - II. fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000007 

5533720005 GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000090 

5533720009 
Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až 
Choceň, odb. Zádulka a Svitavy 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000082 

5613720002 
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad 
Oslavou - Žďár nad Sázavou 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000019 

5623720011 
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-
Tišnov 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000085 

5623720019 Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000086 
5623730001 Revitalizace trati Břeclav - Znojmo CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098 

5713130001 
Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku 
Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036 

5713710002 Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034 
5713720006 Rekonstrukce žst. Hanušovice CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000041 
5713720007 DOZ Mikulovice - Jeseník CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000037 
5713730001 Revitalizace trati Bludov - Jeseník, II. fáze CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000032 

5813720001 
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. 
Ostrava - Vítkovice 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000033 

5813720002 
Optimalizace trati Český Těšín - 
Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076, 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000030 
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II. fáze 
5813720003 Výstavba zastávky Havířov nemocnice CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000096 

 

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a 
doplňují takto: 
 
1. V článku 7 Uvolňování finančních prostředků v odst. 1, první větě se text „Pravidly pro 

financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury“ nahrazuje textem „Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury“. 

 
2. V článku 7 Uvolňování finančních prostředků v odst. 1, poslední věta nově zní: 

„Poslední žádost o platbu společně se Závěrečnou zprávou o realizaci za celé 
období realizace Projektu je příjemce povinen předložit poskytovateli 
prostřednictvím IS KP2014+ nejpozději 30 kalendářních dnů před konečným 
datem způsobilosti výdajů, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto 
jinak.“ 

 
3. V článku 8 Podmínky čerpání finančních prostředků, části A) v odst. A.6 se na konci 

vkládá věta : „V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán 
informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro 
archivaci dokumentů.“ 

 
4. V článku 8 Podmínky čerpání finančních prostředků, části A) v odst. A.10 poslední 

věta nově zní: „S poslední žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou 
zprávu o realizaci za celé období realizace Projektu.“ 

 
5. V článku 8 Podmínky čerpání finančních prostředků, části A) v odst. A.12 ve druhé 

větě se text „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury“ nahrazuje textem „Pravidly pro financování z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury“. 

 
6.  V článku 8 Podmínky čerpání finančních prostředků, části A) se ruší odst. A.18. 
 
7. V článku 10 Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy odst. 10.8. 

nově zní: 
 

„10.8. V případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání 
zakázek se výše sankce řídí následujícími tabulkami: 

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ nebo ZZVZ 
 Typ porušení  Sankce 
1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, 

nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se 
neúčastnil zadávacího řízení 

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky (ve výši porušení 
rozpočtové kázně) 

2. Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem 25 % částky finančních 
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snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 
stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup 
vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli 
výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného 
bodu 1 

prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky  

3.  Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o 
zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec 
zveřejněno) 

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky (ve výši porušení 
rozpočtové kázně) 

4. Porušení jiných povinností týkajících se 
uveřejňování 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky1 

5. Porušení povinnosti specifikovat v zadávací 
dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení kvalifikační předpoklady2/požadavky3 a 
hodnotící kriteria v rozsahu požadovaném 
ZVZ/ZZVZ 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

6. Nastavení kvalifikačních předpokladů2/požadavků3 
a hodnotících kriterií v rozporu se ZVZ/ZZVZ 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

7. Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné 
zakázky nediskriminačním způsobem, nebo 
nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky 
v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, 
nebo v zadávací dokumentaci  

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 % 

8. Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku 
v souladu s uveřejněnými kvalifikačními 
předpoklady2/požadavky3/, hodnotícími kritérii nebo 
se zadávací dokumentací 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

9. Nezákonné vyjednávání o nabídkách 25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

                                                 
1
 V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez 

případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula 
2
 V režimu ZVZ 

3
 V režimu ZZVZ 
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10. Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek2 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

11. Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro 
složení nebo jednání hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek2/komise pro 
hodnocení nabídek3/ 

5 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

12. Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle 
ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení  

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

13. Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze 
zadávacího řízení 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

14. Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění  100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

15. 
 

V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu 
se ZVZ, např.: 

-absence krajně naléhavého případu; 
- absence technických či uměleckých 
důvodů;  
- absence důvodu ochrany výhradních práv 
(důvodů vyplývajících ze zvláštního 
právního předpisu); 
- absence okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat; 
- absence nezbytnosti pro provedení 
původních stavebních prací (poskytnutí 
původních služeb). 

V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu 
se ZZVZ, např.: 

- absence krajně naléhavé okolnosti; 
- absence jedinečného uměleckého díla nebo 

výkonu; 
- absence důvodů ochrany výhradních práv 

včetně práv duševního vlastnictví; 
- absence technických důvodů, pro které 

neexistuje hospodářská soutěž. 

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
dodatečné veřejné zakázky 
(dodatečných veřejných 
zakázek) 
V případě, že celková hodnota 
dodatečných veřejných 
zakázek zadaných bez 
zadávacího řízení nedosáhne 
finančního limitu stanoveného 
prováděcím předpisem pro 
nadlimitní veřejnou zakázku 
ani 50 % hodnoty hlavní 
zakázky, je možné snížit 
sankci na 25 % částky 
finančních prostředků 
použitých na financování 
předmětných dodatečných 
veřejných zakázek 
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16. V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění na dodatečné2 stavební práce a 
služby2, změny závazků ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 2223 nedodržení povinnosti zajistit, že 
celkový rozsah dodatečných prací nebo změny 
závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí 
limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné 
zakázky  

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětného 
plnění dle:  

a) § 222 odst. 4 ZZVZ 
nebo  

b) § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ4 
převyšující 50 % ceny 
původní veřejné 
zakázky; 
 

a 25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětného 
plnění dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ převyšující 30 % a 
dosahující max. 50 % ceny 
původní veřejné zakázky5 

17. Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 
2 nebo 7 ZZVZ 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování plnění původní 
zakázky a 100 % částky 
finančních prostředků 
použitých na financování 
dodatečného plnění 
vyplývajícího z podstatných 
změn prvků zakázky.  

18. Střet zájmů potvrzený příslušným soudním nebo 
správním orgánem, a to buď u příjemce nebo u 
zadavatele.  

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

19. Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže 
mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější 
nabídky6 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

20. Ostatní méně závažná porušení výše výslovně 
neuvedených povinností vyplývajících ze 
ZVZ/ZZVZ7  

5 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

 
Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani 

                                                 
4
 Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

5
 Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ. 

 
6
 V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez 

případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula. 

 
7
 V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez 

případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula. 
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ZZVZ. 

Č. Typ porušení Popis porušení Sankce 

1. Neuveřejnění nebo 
neodeslání oznámení 
výběrového řízení 

Zakázka byla zadána, aniž by bylo 
uveřejněno nebo odesláno 
oznámení výběrového řízení dle 
bodu 7.2.1 MP. 

 

100 % 

min. 25 % pokud 
byla dodržena určitá 
míra uveřejnění 

2. Umělé rozdělení 

předmětu 

zakázky 

Předmět zakázky je rozdělen tak, 
aby došlo ke snížení předpokládané 
hodnoty pod limity stanovené 
v odst. 6.4 MP a jeho zadání v 
mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím 
rozdělením podle odst. 7.2.1. MP. 

100 % 

min. 25 % s ohledem 
na závažnost 
porušení 

3. Nedodržení 
minimální délky 
lhůty pro podání 
nabídek 

Lhůty pro podání nabídek byly nižší 
než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MP. 

min. 25 %, pokud je 
délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její 
délky stanovené MP, 

min. 10 %, pokud je 
délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její 
délky stanovené MP, 

2 - 5 %, v případě 
jiného zkrácení lhůty 
pro podání nabídek 

4. Nedostatečná doba 
k opatření 
zadávacích 
podmínek 

Doba k tomu, aby si dodavatelé 
opatřili zadávací podmínky, je příliš 
krátká a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření zakázky 
hospodářské soutěži (porušení odst. 
7.2 a 7.3 MP). 

min. 25 %, je-li doba 
do kdy si dodavatelé 
musí opatřit 
zadávací podmínky, 
kratší alespoň o 50 
% lhůty pro doručení 
nabídek,  

min. 10 %, je-li doba 
do kdy si dodavatelé 
musí opatřit 
zadávací podmínky, 
kratší než 60 % lhůty 
pro doručení 
nabídek, 

min. 5 %, je-li doba 
do kdy si dodavatelé 
musí opatřit 
zadávací podmínky, 
kratší než 80 % lhůty 
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pro doručení 
nabídek. 

5. Neuveřejnění 
informací o 
prodloužení lhůty 
pro podání nabídek 

Došlo k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno 
stejným způsobem, jakým bylo 
zahájeno výběrové řízení (porušení 
odst. 7.2 a 7.3 MP). 

min. 10 % 

min. 5 % s ohledem 
na závažnost 
porušení 

6. Neuvedení 

hodnotících 

kritérií v zadávacích 
podmínkách 

Hodnotící kritéria, případně jejich 
podrobná specifikace nejsou 
uvedeny v zadávacích podmínkách 
(porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP). 

min. 25 % 

min. 10 nebo 5 % 
pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích 
podmínkách 
uvedena, ale 
nedostatečně 
podrobně popsána 

7. Diskriminační 

kvalifikační 

požadavky 

Stanovení diskriminačních 
kvalifikačních požadavků v rozporu 
s čl. 7,2,2 MP. 

Například: 

- Povinnost mít provozovnu 
nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu; 
- Povinnost uchazečů, mít 
zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; 
Stanovení kvalifikačních 
předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané zakázky. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

8. Hodnotící kritéria 
stanovená v rozporu 
se zásadami odst. 
6.1.1 MP 

Stanovení hodnotících kritérií, která 
nevyjadřují vztah užitné hodnoty a 
ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 
MP 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

9. Diskriminační 

vymezení 

předmětu 

zakázky 

Předmět zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen příliš 
konkrétně, tak že není zajištěn 
rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří 
dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni 
(porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP). 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

10. Nedostatečné 

vymezení 

Předmět zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen nedostatečně, 
tak že zadávací podmínky 

min. 10 % 

min. 5 % s ohledem 
na závažnost 
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předmětu 

zakázky 

neobsahují veškeré informace 
podstatné pro zpracování nabídky 
(porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP. 

porušení 

 
Posouzení a hodnocení nabídek 

Č. Typ porušení Popis porušení Sankce 

11. Změna kvalifikačních 
požadavků po 
otevření obálek s 
nabídkami 

Kvalifikační požadavky byly 
změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění 
kvalifikace jednotlivými dodavateli 
(nesplnění kvalifikace dodavateli, 
kteří by ji dle zadávacích 
podmínek splňovali nebo splnění 
kvalifikace dodavateli, kteří by ji 
dle zadávacích podmínek 
nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 
ve spojení s odst. 7.2.2 MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

12. Hodnocení nabídek 
podle jiných kritérií 
hodnocení, než byla 
uvedena v zadávacích 
podmínkách 

Při hodnocení nabídek byla použita 
jiná kritéria hodnocení (případně 
jejich váhy), než byla uvedena v 
zadávacích podmínkách a tato 
skutečnost měla vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, porušení 
odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 
MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

13. Netransparentní 

posouzení 

a/nebo 

hodnocení 

nabídek 

Protokol o posouzení a hodnocení 
nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti 
vyžadované v odst. 8.1.2 MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

14. Podstatná 

změna 

zadávacích 

podmínek 

Zadavatel v rámci jednání o 
nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu 
s odst. 7.4.3 MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

15. Zvýhodnění 
některého dodavatele 
nebo některých 
dodavatelů 

V průběhu lhůty pro podání 
nabídek nebo při jednání s 
dodavateli jsou některému 
dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty 
informace, které nejsou poskytnuty 
jiným. Případně je některý 
dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jiným způsobem zvýhodněni a tyto 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 
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skutečnosti mají vliv/mohou mít 
vliv na výběr nejvhodnější nabídky 
(porušení odst. 6.1.1 ve spojení 
s odst. 7.4 MP). 

16. Změna nabídky 
během hodnocení 

Zadavatel umožní účastníkovi, aby 
upravil svou nabídku během 
hodnocení nabídek (porušení odst. 
6.1 MP). 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

17. Odmítnutí 
mimořádně nízkých 
nabídek 

Nabídková cena se zdá být 
mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto 
nabídky vyřadí, aniž by nejdříve 
písemně požádal o upřesnění 
základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité (porušení 
odst. 8.3.7 MP).  

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s odst. 
6.5 MP. 

100 % 

 

 

Plnění zakázky 

Č.  Typ porušení Popis porušení Sankce 

19. Podstatná změna 
smlouvy na plnění 
zakázky 

Podstatná změna smlouvy na 
plnění zakázky (definována v odst. 
9.2.1 MP), která by mohla mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky. 

100% z hodnoty 
dodatečných zakázek 
vyplývajících z 
podstatné změny 
smlouvy a min. 25 % 
ze smluvní ceny 
původní zakázky 

20. Snížení rozsahu 
smlouvy na plnění 
zakázky 

Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky provedením podstatné 
změny smlouvy (definována 
v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo 
mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky. 

min. 25 % ze smluvní 
ceny po jejím snížení 

21. Zadání dodatečných 
stavebních prací / 
služeb / dodávek 
bez důvodu dle MP 

Původní zakázka byla zadána v 
souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu 
s odst. 9.2.1 MP. 

100% z hodnoty 
dodatečných zakázek 
min. 25 % v případě, 
kdy dodatečné 
zakázky nepřekročí 
50% hodnoty 
původní zakázky 
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22. Zadání dodatečných 
stavebních prací 
nebo služeb ve 
vyšším rozsahu než 
50% původní 
zakázky 

Původní zakázka byla zadána v 
souladu s MP, ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly 
zadány v objemu vyšším než 50% 
původní zakázky, tedy v rozporu 
s odst. 9.2.1 MP). 

100 % z částky 
přesahující 50 % 
ceny původní 
zakázky 

 
 
Jiné porušení MP 

23. Jiné porušení výše 
neuvedené 

Jiné porušení MP výše neuvedené, 
které mělo nebo mohlo mít vliv na 
výběr nejvhodnější nabídky6 

min. 25 % nebo min. 
1% s ohledem na 
závažnost porušení. 

 
 

Jiná porušení MP výše neuvedená, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné sankce. Při uplatňování sankcí se 
postupuje obecně dle odst. 11.1 MP.  
 

Sazby sankcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce 
nevztahuje ZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016) resp. 
ZZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016), uvedené 
v tabulce výše, se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě 
výdajů v rámci zakázky, u které bylo porušení povinností či pravidel zjištěno, 
pokud není v tabulce u konkrétní sankce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom 
výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, 
ale při rozhodování o sazbě sankce se vezme v úvahu sankce s nejvyšší sazbou.“ 

B) V souladu s odst. 12.3. Rámcových smluv uzavřených na financování projektů: 

 

5003720025 GSM-R Plzeň – České Budějovice CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000111 
5213720008 ETCS Praha-Uhříněves - Votice CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000102 

5213720017 
Rekonstrukce nástupišť a zřízení 
bezbariérových přístupů v žst. Poříčany 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000089 

5613720007 
Zvýšení tratové rychlosti v úseku 
Havlíčkův Brod-Okrouhlice 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000100 

5623720012 
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-
Slatina - Blažovice 

CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000117 

5623720021 DOZ Břeclav CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000081 
 

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a 
doplňují takto: 

 
1. V článku 8 Podmínky čerpání finančních prostředků, části A) v odst. A.6 se na konci 

vkládá věta : „V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán 
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informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro 
archivaci dokumentů.“ 

 
2. V článku 10 Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy odst. 10.8. 

nově zní: 
„10.8. V případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání 
zakázek se výše sankce řídí následujícími tabulkami: 

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ nebo ZZVZ 
 Typ porušení  Sankce 
1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, 

nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se 
neúčastnil zadávacího řízení 

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky (ve výši porušení 
rozpočtové kázně) 

2. Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem 
snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 
stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup 
vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli 
výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného 
bodu 1 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky  

3.  Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o 
zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec 
zveřejněno) 

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky (ve výši porušení 
rozpočtové kázně) 

4. Porušení jiných povinností týkajících se 
uveřejňování 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky8 

5. Porušení povinnosti specifikovat v zadávací 
dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení kvalifikační předpoklady9/požadavky10 a 
hodnotící kriteria v rozsahu požadovaném 
ZVZ/ZZVZ 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

6. Nastavení kvalifikačních předpokladů2/požadavků3 
a hodnotících kriterií v rozporu se ZVZ/ZZVZ 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

7. Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné 
zakázky nediskriminačním způsobem, nebo 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 

                                                 
8
 V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez 

případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula 
9
 V režimu ZVZ 

10
 V režimu ZZVZ 
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nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky 
v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, 
nebo v zadávací dokumentaci  

financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 % 

8. Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku 
v souladu s uveřejněnými kvalifikačními 
předpoklady2/požadavky3, hodnotícími kritérii nebo 
se zadávací dokumentací 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

9. Nezákonné vyjednávání o nabídkách 25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

10. Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek2 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

11. Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro 
složení nebo jednání hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek2/komise pro 
hodnocení nabídek3 

5 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

12. Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle 
ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení  

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

13. Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze 
zadávacího řízení 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky, 
v méně závažných případech 
5 % nebo 10 %  

14. Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění  100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

15. 
 

V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu 
se ZVZ, např.: 

-absence krajně naléhavého případu; 
- absence technických či uměleckých 
důvodů;  
- absence důvodu ochrany výhradních práv 
(důvodů vyplývajících ze zvláštního 
právního předpisu); 
- absence okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat; 

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
dodatečné veřejné zakázky 
(dodatečných veřejných 
zakázek) 
V případě, že celková hodnota 
dodatečných veřejných 
zakázek zadaných bez 
zadávacího řízení nedosáhne 
finančního limitu stanoveného 
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- absence nezbytnosti pro provedení 
původních stavebních prací (poskytnutí 
původních služeb). 

V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu 
se ZZVZ, např.: 

- absence krajně naléhavé okolnosti; 
- absence jedinečného uměleckého díla nebo 

výkonu; 
- absence důvodů ochrany výhradních práv 

včetně práv duševního vlastnictví; 
- absence technických důvodů, pro které 

neexistuje hospodářská soutěž. 

prováděcím předpisem pro 
nadlimitní veřejnou zakázku 
ani 50 % hodnoty hlavní 
zakázky, je možné snížit 
sankci na 25 % částky 
finančních prostředků 
použitých na financování 
předmětných dodatečných 
veřejných zakázek 

16. V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění na dodatečné2 stavební práce a 
služby2, změny závazků ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 2223 nedodržení povinnosti zajistit, že 
celkový rozsah dodatečných prací nebo změny 
závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí 
limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné 
zakázky  

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětného 
plnění dle:  

c) § 222 odst. 4 ZZVZ 
nebo  

d) § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ11 převyšující 
50 % ceny původní 
veřejné zakázky; 
 

a 25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětného 
plnění dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ převyšující 30 % a 
dosahující max. 50 % ceny 
původní veřejné zakázky12 

17. Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 
2 nebo 7 ZZVZ 

25 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování plnění původní 
zakázky a 100 % částky 
finančních prostředků 
použitých na financování 
dodatečného plnění 
vyplývajícího z podstatných 
změn prvků zakázky.  

18. Střet zájmů potvrzený příslušným soudním nebo 
správním orgánem, a to buď u příjemce nebo u 
zadavatele.  

100 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

19. Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení 25 % částky finančních 

                                                 
11

 Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
12

 Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ. 
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pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže 
mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější 
nabídky13 

prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

20. Ostatní méně závažná porušení výše výslovně 
neuvedených povinností vyplývajících ze 
ZVZ/ZZVZ14  

5 % částky finančních 
prostředků použitých na 
financování předmětné 
zakázky 

 
Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani 
ZZVZ. 

Č. Typ porušení Popis porušení Sankce 

1. Neuveřejnění nebo 
neodeslání oznámení 
výběrového řízení 

Zakázka byla zadána, aniž by bylo 
uveřejněno nebo odesláno 
oznámení výběrového řízení dle 
bodu 7.2.1 MP. 

 

100 % 

min. 25 % pokud 
byla dodržena určitá 
míra uveřejnění 

2. Umělé rozdělení 

předmětu 

zakázky 

Předmět zakázky je rozdělen tak, 
aby došlo ke snížení předpokládané 
hodnoty pod limity stanovené 
v odst. 6.4 MP a jeho zadání v 
mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím 
rozdělením podle odst. 7.2.1. MP. 

100 % 

min. 25 % s ohledem 
na závažnost 
porušení 

3. Nedodržení 
minimální délky 
lhůty pro podání 
nabídek 

Lhůty pro podání nabídek byly nižší 
než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MP. 

min. 25 %, pokud je 
délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její 
délky stanovené MP, 

min. 10 %, pokud je 
délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její 
délky stanovené MP, 

2 - 5 %, v případě 
jiného zkrácení lhůty 
pro podání nabídek 

4. Nedostatečná doba 
k opatření 
zadávacích 
podmínek 

Doba k tomu, aby si dodavatelé 
opatřili zadávací podmínky, je příliš 
krátká a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření zakázky 
hospodářské soutěži (porušení odst. 
7.2 a 7.3 MP). 

min. 25 %, je-li doba 
do kdy si dodavatelé 
musí opatřit 
zadávací podmínky, 
kratší alespoň o 50 
% lhůty pro doručení 

                                                 
13

 V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez 

případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula. 

 
14

 V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez 

případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula. 
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nabídek,  

min. 10 %, je-li doba 
do kdy si dodavatelé 
musí opatřit 
zadávací podmínky, 
kratší než 60 % lhůty 
pro doručení 
nabídek, 

min. 5 %, je-li doba 
do kdy si dodavatelé 
musí opatřit 
zadávací podmínky, 
kratší než 80 % lhůty 
pro doručení 
nabídek. 

5. Neuveřejnění 
informací o 
prodloužení lhůty 
pro podání nabídek 

Došlo k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno 
stejným způsobem, jakým bylo 
zahájeno výběrové řízení (porušení 
odst. 7.2 a 7.3 MP). 

min. 10 % 

min. 5 % s ohledem 
na závažnost 
porušení 

6. Neuvedení 

hodnotících 

kritérií v zadávacích 
podmínkách 

Hodnotící kritéria, případně jejich 
podrobná specifikace nejsou 
uvedeny v zadávacích podmínkách 
(porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP). 

min. 25 % 

min. 10 nebo 5 % 
pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích 
podmínkách 
uvedena, ale 
nedostatečně 
podrobně popsána 

7. Diskriminační 

kvalifikační 

požadavky 

Stanovení diskriminačních 
kvalifikačních požadavků v rozporu 
s čl. 7,2,2 MP. 

Například: 

- Povinnost mít provozovnu 
nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu; 
- Povinnost uchazečů, mít 
zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; 
Stanovení kvalifikačních 
předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané zakázky. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

8. Hodnotící kritéria 
stanovená v rozporu 
se zásadami odst. 

Stanovení hodnotících kritérií, která 
nevyjadřují vztah užitné hodnoty a 
ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
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6.1.1 MP MP závažnost porušení 

9. Diskriminační 

vymezení 

předmětu 

zakázky 

Předmět zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen příliš 
konkrétně, tak že není zajištěn 
rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří 
dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni 
(porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP). 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

10. Nedostatečné 

vymezení 

předmětu 

zakázky 

Předmět zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen nedostatečně, 
tak že zadávací podmínky 
neobsahují veškeré informace 
podstatné pro zpracování nabídky 
(porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP. 

min. 10 % 

min. 5 % s ohledem 
na závažnost 
porušení 

 
Posouzení a hodnocení nabídek 

Č. Typ porušení Popis porušení Sankce 

11. Změna kvalifikačních 
požadavků po 
otevření obálek s 
nabídkami 

Kvalifikační požadavky byly 
změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění 
kvalifikace jednotlivými dodavateli 
(nesplnění kvalifikace dodavateli, 
kteří by ji dle zadávacích 
podmínek splňovali nebo splnění 
kvalifikace dodavateli, kteří by ji 
dle zadávacích podmínek 
nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 
ve spojení s odst. 7.2.2 MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

12. Hodnocení nabídek 
podle jiných kritérií 
hodnocení, než byla 
uvedena v zadávacích 
podmínkách 

Při hodnocení nabídek byla použita 
jiná kritéria hodnocení (případně 
jejich váhy), než byla uvedena v 
zadávacích podmínkách a tato 
skutečnost měla vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, porušení 
odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 
MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

13. Netransparentní 

posouzení 

a/nebo 

hodnocení 

nabídek 

Protokol o posouzení a hodnocení 
nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti 
vyžadované v odst. 8.1.2 MP. 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

14. Podstatná Zadavatel v rámci jednání o min. 25 % 
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změna 

zadávacích 

podmínek 

nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu 
s odst. 7.4.3 MP. 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

15. Zvýhodnění 
některého dodavatele 
nebo některých 
dodavatelů 

V průběhu lhůty pro podání 
nabídek nebo při jednání s 
dodavateli jsou některému 
dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty 
informace, které nejsou poskytnuty 
jiným. Případně je některý 
dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jiným způsobem zvýhodněni a tyto 
skutečnosti mají vliv/mohou mít 
vliv na výběr nejvhodnější nabídky 
(porušení odst. 6.1.1 ve spojení 
s odst. 7.4 MP). 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

16. Změna nabídky 
během hodnocení 

Zadavatel umožní účastníkovi, aby 
upravil svou nabídku během 
hodnocení nabídek (porušení odst. 
6.1 MP). 

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

17. Odmítnutí 
mimořádně nízkých 
nabídek 

Nabídková cena se zdá být 
mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto 
nabídky vyřadí, aniž by nejdříve 
písemně požádal o upřesnění 
základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité (porušení 
odst. 8.3.7 MP).  

min. 25 % 

min. 10 % nebo 5 % 
s ohledem na 
závažnost porušení 

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s odst. 
6.5 MP. 

100 % 

 

 

Plnění zakázky 

Č.  Typ porušení Popis porušení Sankce 

19. Podstatná změna 
smlouvy na plnění 
zakázky 

Podstatná změna smlouvy na 
plnění zakázky (definována v odst. 
9.2.1 MP), která by mohla mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky. 

100% z hodnoty 
dodatečných zakázek 
vyplývajících z 
podstatné změny 
smlouvy a min. 25 % 
ze smluvní ceny 
původní zakázky 

20. Snížení rozsahu Snížení rozsahu smlouvy na plnění min. 25 % ze smluvní 
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smlouvy na plnění 
zakázky 

zakázky provedením podstatné 
změny smlouvy (definována 
v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo 
mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky. 

ceny po jejím snížení 

21. Zadání dodatečných 
stavebních prací / 
služeb / dodávek 
bez důvodu dle MP 

Původní zakázka byla zadána v 
souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu 
s odst. 9.2.1 MP. 

100% z hodnoty 
dodatečných zakázek 
min. 25 % v případě, 
kdy dodatečné 
zakázky nepřekročí 
50% hodnoty 
původní zakázky 

22. Zadání dodatečných 
stavebních prací 
nebo služeb ve 
vyšším rozsahu než 
50% původní 
zakázky 

Původní zakázka byla zadána v 
souladu s MP, ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly 
zadány v objemu vyšším než 50% 
původní zakázky, tedy v rozporu 
s odst. 9.2.1 MP). 

100 % z částky 
přesahující 50 % 
ceny původní 
zakázky 

 

Jiné porušení MP 

23. Jiné porušení výše 
neuvedené 

Jiné porušení MP výše neuvedené, 
které mělo nebo mohlo mít vliv na 
výběr nejvhodnější nabídky6 

min. 25 % nebo min. 
1% s ohledem na 
závažnost porušení. 

 
 

Jiná porušení MP výše neuvedená, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné sankce. Při uplatňování sankcí se 
postupuje obecně dle odst. 11.1 MP.  
 

Sazby sankcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce 
nevztahuje ZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016) resp. 
ZZVZ (u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016), uvedené 
v tabulce výše, se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě 
výdajů v rámci zakázky, u které bylo porušení povinností či pravidel zjištěno, 
pokud není v tabulce u konkrétní sankce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom 
výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, 
ale při rozhodování o sazbě sankce se vezme v úvahu sankce s nejvyšší sazbou.“ 

 
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. 93/2017/9 stává součástí Smlouvy a 
v rozsahu změn prováděných v jednotlivých Rámcových smlouvách součástí těchto 
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Rámcových smluv. Ruší se Příloha č. 22 Dodatku č. 93/2017/7, která se nahrazuje 
Přílohou č. 7 Dodatku č. 93/2017/9 a dále se ruší Přílohy č. 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 
Dodatku č. 93/2017/8, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 Dodatku č. 
93/2017/9.  
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: „Specifikace akce ISPROFIN  č. 3273214901 Příprava a zabezpečení 

staveb“; 

Příloha č. 2: „Specifikace akce ISPROFIN  č. 3273514800  Zvýšení bezpečnosti na 

železničních přejezdech“; 

Příloha č. 3: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 „Neinvestiční příprava a 

zabezpečení žel. infrastruktury“;  

Příloha č. 4: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003220001 „Jmenovité neinvestiční 

akce“;  

Příloha č. 5: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520036 „Investice do 

nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)“;  

Příloha č. 6: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520046 „Investice do 

nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)“; 

Příloha č. 7: „Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540006 „Zvýšení bezpečnosti na 

železničních přejezdech (3. prioritní osa)“; 

Příloha č. 8: „Specifikace akce ISPROFOND  č. 5003540011 Modernizace a obnova 

materiálně technické základy“. 
4. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny. 

Ujednání výše uvedených Rámcových smluv tímto Dodatkem nedotčena zůstávají 
beze změny.  

5. 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. 93/2017/9 po jeho podpisu smluvními stranami, 
prostřednictvím registru smluv. 

6. Dodatek č. 93/2017/9 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 

 



Příloha č. 1 Dodatku č. 93/2017/9

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI Kraj

3273211602 Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice 3 300 JHC
3273215109 Železniční uzel Brno 13 650 JHM

5003510001 Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku 
Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

520 BAL

5003510007 GSM-R Votice - České Budějovice 1 BAL
5003510009 DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová 3 600 BAL
5003520003 Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov 700 BAL
5003520004 ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. 1 BAL
5003520005 Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín 1 BAL
5003520010 Modernizace trati Brno-Přerov 1 BAL
5003520024 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice 300 BAL
5003520025 Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně) 110 PLZ

5003520026 Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - 
Veselí nad Moravou

1 BAL

5003520028 Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany 
(včetně)

17 300 BAL

5003520029 Systém automatické výstrahy ohrožení provozu 1 BAL
5003520033 Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová 2 200 BAL
5003520034 DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně) 3 300 JHM
5003520038 Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec 2 800 LBR
5003520039 TES trati Plzeň - Žatec 1 BAL

5003520041 Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně)

3 400 KHR

5003520042 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň 17 000 PBC

5003520043 Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní 
nádraží (mimo)

7 400 BAL

5003520044 ETCS Votice  - České Budějovice 1 BAL

5003520048 Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov 
(včetně)

510 BAL

5003520050 Studie proveditelnosti na přepnutí oblastí z 3 kV DC na 25 kV AC - 
SSV

1 BAL

5003520051 Studie proveditelnosti na přepnutí oblastí z 3 kV DC na 25 kV AC - 
SSZ

1 BAL

5003520052 Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří 
(včetně)

1 BAL

5003520053 Průzkumy poptávky a dopravního chování letištních cestujících a 
cestujících v příměstské dopravě

2 340 BAL

5003520054 Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC – 
fáze 3

1 BAL

5003520055 Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a 
Kladna, doplnění 2016

423 BAL

5003520066 Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-
Rosice n/L.

1 BAL

5003520067 TES tratí Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n. 1 BAL
5003520068 Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo) 383 BAL
5003520069 Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK 1 BAL
5003540008 Studie dalších akcí železniční infrastruktury 751 BAL

5003710003 Zajištění stability drážního tělesa v km 408,100 - 408,400 trati Česká 
Třebová - Praha

1 BAL

5003720011 Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava 396 BAL
5003720015 DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo) 710 BAL

5003720018 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové

600 BAL

5003720022 Modernizace Plzeň - České Budějovice 0 BAL
5003720023 Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec 3 497 BAL
5003720026 Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě 1 BAL

5003720030 GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – 
Karlovy Vary – Cheb

18 920 BAL

5003720031 GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná 1 BAL
5003720046 ETCS Beroun - Plzeň 1 BAL
5003720055 Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč 1 BAL

5003720059 Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-
Vysočany, doplnění 2016

411 BAL

5003730012 Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa 3 200 BAL
5113510002 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov 1 634 PRH
5113510003 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. 1 050 PRH
5113520015 Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 1 350 PRH

5113520016 Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín 
(mimo)

1 315 PRH

5113520017 Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-
Letiště Václava Havla (včetně)

36 000 PRH

5113520021 Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech 1 PRH
5113520022 ETCS v uzlu Praha 1 PRH
5113520023 Rekonstrukce budovy Jeseniova 585 STC
5113520024 Zajištění odstavných kapacit v ŽUP 1 BAL
5113520025 Výstavba lávky v žst. Praha-Smíchov 1 PRH
5113720005 Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží 1 263 PRH
5113720006 Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) 5 000 PRH

5113720007 Modernizace traťového úseku Praha-Libeň -  Praha-Malešice, I. 
stavba

510 PRH

Příprava a zabezpečení staveb



5113720008 DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n - Praha Vysočany 1 000 PRH
5113720011 Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 2 500 PRH
5213510011 Rekonstrukce nelahozeveských tunelů 1 000 STC
5213510012 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty 1 600 STC
5213510016 Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín 400 STC

5213510017 Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u 
Prahy

1 000 STC

5213510018 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun 1 430 STC
5213520019 Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem 8 430 STC

5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice 
(mimo)

9 000 STC

5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 9 300 STC

5213520023 Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo) 5 500 STC
5213520024 Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy 2 200 STC

5213520028 Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora 
hl. n.

44 STC

5213520029 Modernizace ŽST Rakovník 1 STC

5213520030 Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. 
Libické spojky

10 000 STC

5213520031 Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem 
(mimo)

4 800 STC

5213520032 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník 
(mimo)

9 550 STC

5213520033 Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí 200 STC
5213520035 Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 400 STC
5213520036 Rekonstrukce žst. Čáslav 698 STC
5213520037 Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou 1 STC
5213520038 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kladno 0 STC
5213520039 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. 1 778 STC
5213520040 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n. 968 STC
5213520041 Nymburk, středisko pro kalibraci 1 STC

5213530004 Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná 
Hora město

1 STC

5213720004 Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) 5 000 STC
5213720010 Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou 1 STC
5213720013 Modernizace žst. Nymburk hl. n. 6 680 STC
5213720016 Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) 2 635 STC
5213720025 Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník 1 STC
5213730011 Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště 1 STC

5313520011 Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní 
budova SŽDC

1 700 JHC

5313520012 Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek 1 160 JHC
5313520013 Radioblok na trati Strakonice - Volary 685 JHC
5313520014 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. 4 452 JHC
5313520015 Přestupní terminál Strakonice 230 JHC
5313520016 Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně 1 JHC

5313520017 Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město 
(včetně)

585 JHC

5313520018 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor 500 JHC
5313520019 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí 1 050 JHC
5313520020 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek 200 JHC

5313710008 Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK Praha - Veselí nad Lužnicí 
- České Budějovice

1 530 JHC

5313720003 ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 1 BAL

5313730008 Revitalizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) 1 112 JHC

5323510001 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. 1 PLZ
5323520020 Násep "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec 980 PLZ
5323520026 Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka 1 PLZ

5323520027 Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov 
(mimo)

580 PLZ

5323520028 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy 1 PLZ

5323530003 Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - 
Plzeň

2 500 PLZ

5323530004 Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť 240 PLZ
5323720003 Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy 282 PLZ

5323720004 Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 
304,009

10 100 PLZ

5323720006 Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov 5 000 PLZ
5413520015 Modernizace ŽST Františkovy Lázně 1 840 KVA

5413520016 Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří 
(mimo)

10 KVA

5413520017 Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad 
Ohří (mimo)

1 KVA

5413520018 Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek 
(včetně)

1 KVA

5413520019 Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo) 1 KVA

5413520020 Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo 
(včetně)

1 KVA

5413520021 Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo (mimo) – Sokolov 
(mimo)

1 KVA

5413520022 Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice 
(mimo)

1 KVA

5413520023 Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo) 83 KVA
5413520024 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně 0 KVA
5413520025 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb 1 258 KVA

5423510002 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 
Lovosice

530 UST

5423510003 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 
Roudnice n.L.

600 UST

5423510004 Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n. 1 UST
5423520012 Rekonstrukce žst. Řetenice 8 800 UST
5423520013 Rekonstrukce žst. Bohosudov 4 800 UST

5423520014 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku 
Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

520 BAL



5423520015 Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - 
Ústí nad Labem Střekov (mimo)

5 200 UST

5423520016 Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - 
Děčín východ (mimo)

8 000 UST

5423520017 Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží 1 UST

5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-
Prostřední Žleb (mimo)

4 400 UST

5423520019 Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov 4 390 UST

5423520020 Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – 
Chabařovice (včetně)

1 UST

5423520021 Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo) 1 UST
5423520022 Rekonstrukce žst. Most 1 UST
5423520023 Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně) 1 UST
5423520024 Rekonstrukce žst. Chomutov 1 UST

5423520025 Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Perštejn 
(mimo)

1 UST

5423520026 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem 500 UST
5423520027 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most 500 UST
5423520028 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 950 UST
5423520031 Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice 1 UST
5423530003 Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň 21 400 UST
5423530004 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov 18 900 UST
5423530005 Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice 385 UST

5423530006
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz 
(DBAG) 1 UST

5423720004 Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec 1 UST
5423720012 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina 33 600 UST

5423720016 Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati 
Ústí nad Labem - Most

2 720 UST

5423730009 Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží 3 850 UST
5513520012 Rekonstrukce ŽST Malá Skála 842 LBR
5513520013 Rekonstrukce žst. Turnov 1 LBR
5513520014 Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily 1 LBR
5513520015 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Liberec 500 LBR

5513530006 Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův 
Důl

340 LBR

5513720005 Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 200 LBR
5513720006 Rekonstrukce ŽST Chrastava 200 LBR
5513730005 Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) 1 350 LBR
5523520012 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 2 700 KHR
5523520013 Zřízení výhybny Bartoušov 210 KHR

5523520014 Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - 
Hradec Králové (mimo)

2 400 KHR

5523520015 Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad 
Orlicí (mimo)

13 600 KHR

5523520016 Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK 1 KHR

5523520017 Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici 
III/30821

1 KHR

5523520018 Rekonstrukce TNS Káranice 1 KHR
5523520019 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou 1 KHR
5523520020 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř 1 KHR
5523520022 Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ 1 KHR
5523520023 SP rozvoje železničního spojení Hradec Králové - Trutnov/Náchod 0 KHR
5523720004 Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka 1 KHR

5523720007 Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - 
Trutnov

1 KHR

5523730001 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část 6 250 KHR
5533510004 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň 1 PBC
5533510005 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice 1 742 PBC

5533520003 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 
zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

9 300 BAL

5533520004 Rekonstrukce žst. Letohrad 500 PBC
5533520005 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 1 PBC
5533520006 Výstavba Ostřešanské spojky 9 900 PBC
5533520007 Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová 2 000 PBC
5533520008 Výstavba TNS Stéblová 6 400 PBC
5533520009 ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov 1 BAL
5533520010 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha 1 PBC

5533520011 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 
224,600 - 225,000

1 PBC

5533520012 Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová 1 PBC
5533520013 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad 1 PBC
5533520014 Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice 1 PBC
5613520005 Modernizace ŽST Jihlava město 1 VYS
5613520009 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo) 4 500 VYS
5613520010 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 1 VYS
5613520011 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 8 500 VYS
5613520012 Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou 3 250 VYS
5613520013 Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v žst. Havlíčkův Brod 400 VYS

5613520014 Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština 
u Světlé (mimo)

1 VYS

5613520015 Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou 1 VYS
5613520016 Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod 1 VYS

5613520017 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava 
u Žďáru (mimo)

1 VYS

5613520018 Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava 1 VYS
5613520019 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov 1 592 VYS
5613520020 Dálkové ovládání výhybny Spělov 1 VYS
5613530004 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí 1 419 VYS
5623510006 ETCS v uzlu Brno 340 JHM
5623520018 Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice 1 JHM
5623520019 Boskovická spojka 13 800 JHM
5623520020 Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. 1 000 JHM
5623520023 Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n. 10 500 JHM
5623520025 Výstavba TNS Brno-Černovice 450 JHM
5623520026 Výstavba odbočky Rajhrad 1 000 JHM
5623520027 Dokončení I. Žel. koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) 7 400 JHM



5623520028 Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová 700 PBC
5623520029 Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 8 000 JHM
5623520030 Rekonstrukce ŽST Tišnov 7 100 JHM
5623520031 Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov 1 JHM

5623520032 Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 
(včetně)

1 JHM

5623520033 Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna 1 JHM
5623520034 Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) 1 JHM
5623520035 Rekonstrukce ŽST Kyjov 1 JHM
5623520036 Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) 1 JHM
5623520037 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) 1 JHM

5623520038 Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST 
Brno-Maloměřice

1 JHM

5623520039 Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží “B“ 60 JHM
5623520040 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice 1 462 JHM
5623520042 TES tratí Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou a Nedvědice - Tišnov 1 JHM
5623530005 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna 1 800 JHM
5623530006 Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba 25 000 JHM
5623720018 Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice 14 700 JHM
5623720022 Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 450 JHM

5623720023 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 
(mimo)

520 JHM

5623720024 Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 400 JHM

5623720025 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov 
(mimo)

550 VYS

5713510001 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží 1 OLM
5713520004 Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba 55 620 OLM
5713520005 Rekonstrukce areálu HZS Přerov 400 OLM
5713520006 Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice 3 300 OLM
5713520007 Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba 1 300 OLM
5713520008 Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc 14 300 OLM

5713520010 Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - 
Říkovice

4 300 OLM

5713520011 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov 7 000 OLM
5713520012 Prodloužení podchodu v žst. Přerov 2 600 OLM
5713520013 Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 1 OLM
5713520014 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo) 260 OLM
5713520015 Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov 350 OLM
5713520016 Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě 1 OLM
5713520017 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk 885 OLM
5713520018 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kojetín 200 OLM

5713520019 Revitalizace trati Opava východ - Olomouc v úseku Olomouc (mimo) 
- Moravský Beroun (mimo)

0 OLM

5713520020 Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 1 OLM
5713720004 Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice 1 OLM
5713720005 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc 0 OLM
5723520022 Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice 1 ZLN
5723520024 Rekonstrukce žst. Holešov 4 800 ZLN
5723520025 Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 2 100 ZLN
5723520026 Rekonstrukce ŽST Vsetín 12 900 ZLN
5723520027 Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm 150 ZLN

5723520028 Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a  
P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov

1 ZLN

5723520029 Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí 1 ZLN

5723530005 Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí 
Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

25 ZLN

5723530007 Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště 10 ZLN
5723720001 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 25 650 ZLN

5723720003 Studie proveditelnosti  tratí Staré Město u Uherského Hradiště - 
Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou

500 ZLN

5723730002 Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice 0 ZLN
5813510004 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín 865 MRS
5813520009 Modernizace železničního uzlu Ostrava 1 MRS
5813520012 Rekonstrukce areálu HZS Ostrava 2 500 MRS
5813520018 Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín 3 800 MRS
5813520019 Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín 1 MRS
5813520020 Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov 1 MRS

5813520021 Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u 
Českého Těšína (včetně)

1 MRS

5813520022 Rekonstrukce žst. Havířov 1 MRS

5813520023 Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-
Svinov/Polanka nad Odrou

1 MRS

5813520024 Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - 
Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice

1 MRS

5813520025 Rekonstrukce traťového úseku a výhybek odb. Koukolná (mimo) - 
odb. Závada

1 MRS

5813520026 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov 200 MRS
5813520027 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrava-Vítkovice 0 MRS
5813520028 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ 1 MRS

5813520029
Rekonstrukce haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - 
Bohumín 1 MRS

5813710002 Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frýdek Místek 1 MRS

5813720005
Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-
Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a 
Studénka - Veřovice

1 MRS

Celkem 716 114

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci  

úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.



Příloha č. 2 Dodatku č. 93/2017/9

ISPROFIN: 327 351 4800

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI 

5003530005 Železniční přejezdy - národní financování 142 495

5213730007
Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 
33,597 trati Kolín( mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo),  
P5948, P5949 a P5950

345

5213730008 Rekonstrukce PZS v km  24,981 trati Lochovice-Zadní Třebaň 600
5313720011 Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice - 35

5313730004 Zvýšení zabezpečení žel přejezdu České Budějovice- Černý 
Kříž v km 0,751

125

5313730007 Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí 
nad Lužnicí - Jihlava

28 239

5323730005 Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice 19 471
5323730007 Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny 4 680
5323730008 Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov 1 525
5423730007 Modernizace přejezdů na trati Rybniště - Varnsdorf 1 934

5423730008 Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-
Seifhennersdorf

365

5513730010 Rekonstrukce PZS v km 1,390 trati Raspenava - Bílý potok 30

5513730013 Modernizace přejezdů na trati Frýdlant - Jindřichovice pod 
Smrkem

105

5513730015 Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 
93,735 trati Praha - Turnov (Březina)

715

5523730013 Rekonstrukce SZZ žst.Potštejn a PZZ km 68,614 a 70,197 trati 
Letohrad-Týniště nad Orlicí

400

5523730014 Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - 
Rokytnice nad Jizerou

6 946

5523730016 Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumec nad Cidlinou - 
Trutnov v km 35,774 a  36,284 a 36,548

10

5523730017 Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) 
trati Jičín – Nymburk

1

5533730002 Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v 2 060

5533730007 Modernizace PZS v km 42,042, v km 43,446 a v km 42,450 
trati Velký Osek - Choceň

16 547

5613730007
Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 "A" (P6210), km 70,393 
"D" (P6213), km  70,735 "E" (P6214) a km 78,486 (P6225) na 
trati Veselí n.L. - Jihlava

15 700

5623720017 Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.- 1 900

5623730003 Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - 
Tišnov

1 110

5813730008 Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati 
Studénka - Veřovice

12 510

5813730009 Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín 37 250
5813730010 Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín 9 000

5813730011 Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6725 v km 18,131 trati 
Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou

8 300

5813730012 Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati 
Opava východ - Hradec nad Moravicí

9 100

5813730013 Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6737 v km 27,618 trati 
Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou

7 260

5813730014 Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati 
Suchdol nad Odrou - Fulnek

8 460

5813730015
Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. 
Moravice - Svobodné Heřmanice

8 500

Celkem 345 718

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u 

jednotlivých akcí může být v rámci  úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený 

ministerstvem dopravy.



Příloha č. 3 Dodatku č. 93/2017/9

ISPROFIN: 500 314 0003

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI

5003120010
Zpracování CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu 
podle Prováděcích pokynů k metodice CBA, vydaných MD v 

0

5003120011
Metodika stanovení nákladů na provoz vlaků vstupujících do 
CBA železničních projektů

293

5003120012 Sdělovací síť provozovatele dráhy SŽDC, s.o. 1 407

5003120016
Novelizace TNŽ 73 6334 Oplocení zábradlí na drahách 
celostátních a regionálních

318

5003120017
Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech v 
obvodu OŘ Plzeň

1

5003120018
Technické a ekonomické posouzení zavedení systému ERTMS 
na české železniční síti

1

5003120019
Analýza NT pro poskytování informací o železniční 
infrastruktuře projekčním organizacím

1 490

5003120020
Analýza, vytvoření a ověření NT pro pořizování 
fotodokumentace v průběhu realizace investičních akcí SŽDC

1 880

5003120021
Nové IT technologie pro efektivní majetkoprávní přípravu 
staveb v prostředí SŽDC

700

5003120022 Kontrola a následná analýza dat zpracovávaných v SW ASPE 0

5003120023
Návrh nové metodiky pro stanovení únosnosti zemní pláně v 
rámci provádění geotechnického průzkumu

44

5003120024
Metody expertního hodnocení železničních mostů a stanovení 
predikčních postupů

1 600

5003120025
Návrh metodiky kvantifikace dynamických účinků jízdy vozidla 
na infrastrukturu

0

5003120026
Metodika pro navrhování a provozování úrovňových přístupů 
na nástupiště v souladu s novelizací zákona 266/1994 Sb.

0

5003120027
Posouzení aplikace NT ke snížení hlukové zátěže z 
vlakotvorných stanic

270

5003120029 Příprava akcí CEF - Blending Call 2 460

5003120030 MVL Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou 400

5003120031
Nové nedestruktivní diagnostické metody v oblasti železničních 
mostů

750

5003120032 Využití kritéria zkrácení délky výluk pro zadání oprav 0

5003120033 Bezpečnostní monitoring železničních přejezdů 1

5003120034 Metodika měření staveb 1

5003120035
Novelizace vzorových listů železničního spodku Ž 8, Nástupiště 
na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

0

5003120036 Technická studie EMC tratě AC 25 kV 50 Hz a 2x25 kV 50 HZ 1

5003120038
Aktualizace Směrnice č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních

287

5003120039
Metodika a opatření k zajištění efektivního přístupu k 
doprovodné zeleni

1

5003130005
Vytvoření NT pro kontrolu a předávání negeodetické 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC, II. etapa.

350

5003140004 Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury 0

5003140006 Studie pro novelizaci metodiky propustnosti železničních stanic 430

5003140008
Metodika pro zpracování přepravních prognóz investičních 
staveb malého rozsahu

400

5006210233 Přechodnostní parametry tratí 0

5533230001 Sanační opatření v lokalitě Červený potok 0

Celkem 13 085

Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. 

Infrastruktury

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u 

jednotlivých akcí může být v rámci  úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený 

ministerstvem dopravy.



Příloha č. 4 Dodatku č. 93/2017/9

ISPROFIN: 500 322 0001

ISPROFIN 

/ISPROFON

D 

Název akce SFDI

5213130004
Oprava traťového úseku Brandýs n.L. (mimo) – Neratovice 
(mimo)

128 890

5413130001 Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně 26 192

5533120002 Oprava železničního náspu Červený Potok 125 310

5813130002 Opravné práce na trati Studénka - Bílovec 59 600

Celkem 339 992

Jmenovité neinvestiční akce

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u 

jednotlivých akcí může být v rámci  úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený 

ministerstvem dopravy.



Příloha č. 5 Dodatku č. 93/2017/9

ISPROFIN: 500 352 0036

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI

5003520058
Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T) - národní 
financování

31 914

5523520021
Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 
1.etapa

7 021

5713520021 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice 1 540
5713520022 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prostějov 324

Celkem 40 799

Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v 

rámci  úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.



Příloha č. 6 Dodatku č. 93/2017/9

ISPROFIN: 500 352 0046

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI

5003520057
Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) - 
národní financování

27 218

5623520041 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2.etapa 1 519

Celkem 28 737

Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná 

síť TEN-T)

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých 

akcí může být v rámci  úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.



Příloha č. 7 Dodatku č. 93/2017/9

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)

ISPROFIN: 500 354 0006

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI

5003730011 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku  
Březnice - Strakonice

284

5003730013 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku  
Čerčany - Světlá n. S.

200

5213730001 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná 
Hora - Zruč

70

5213730002 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky - 
Kouřim

3

5213730003 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku  
Rakovník - Blatno u Jesenice

60

5213730006 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané 
nad Vltavou (mimo) - Dobříš

38 200

5313730005 Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín 210

5323730001 Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - 
Planá u M. L.

50

5323730003 Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdružice 210
5323730004 Modernizace přejezdů na trati Domažlice -  Tachov 5 850

5323730006 Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - 
Nemilkov

80

5413730002 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku 
Sokolov - Kraslice

195

5413730005 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku  Cheb - 
Luby u Chebu

119

5413730006 Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role 100

5513730004 Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou - 
Trutnov Poříčí

1 090

5523730003 Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M. 600

5723730001
Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod 
Radhoštěm

134

Celkem 47 455

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí 

může být v rámci  úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.



ISPROFIN: 500 354 0011

ISPROFIN 

/ISPROFOND 
Název akce SFDI 

5003520071 Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 
- nová

176 253

5003520072
Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 
- částečná modernizace 30 699

5003520073 Defektoskopický vůz 14 800
5003520074 Motorový univerzální vozík – nová vozidla 9 750
5003520075 Měřicí vůz pro železniční svršek 55 600

5003520076
Dodávka měřící drezíny MD 2 pro diagnostiku železničního 
svršku 0

5003520077
Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční 
infastruktury 0

5003520078 Motorové vozy MV 80 - modernizace 1
5003520079 Montážní plošiny MPŽ - modernizace 1
5003520080 Jeřáby ŽHŽ - modernizace 1
5003520081 Přívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla 1
5003520082 Stroje na výměnu pražců SVP - nové 0
5003520083 Kolejové sněhové frézy KSF - nové 0
5003520084 Motorové pracovní vozy DGKu-5 - modernizace 0
5003540011 Agregace nečerpaných prostředků 0
5003740014 Modernizace technické základny - národní financování 37 935

Celkem 325 041

Modernizace a obnova materiálně technické základny

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých 

Příloha č. 8 Dodatku č. 93/2017/9


