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Smlouva č. 93/2018 

o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 
 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Státní fond dopravní infrastruktury                      
Sokolovská 278, 190 00  Praha 9  
IČO: 70856508 
zastoupen ředitelem  
Ing. Zbyňkem  H o ř e l i c o u  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 
 
a 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384   
jednající generálním ředitelem 
Ing. Pavlem S u r ý m 
(dále jen „příjemce“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

tuto Smlouvu: 
 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

 
Účelem této Smlouvy je 
            

- zajistit provedení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb.; 
- zajistit v souladu s rozpočtem poskytovatele pro rok 2018 včasné a plynulé platby 

administrované prostřednictvím poskytovatele pro akce příjemce schválené ke 
spolufinancování z Operačního programu Doprava (dále jen OPD) a v návaznosti 
na uzavřené Rámcové smlouvy pro tyto akce;  

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

- realizovat rozpočet poskytovatele pro rok 2018 a zajistit plnění Smlouvy o 
finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI v roce 2018. 
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Článek 3 
Předmět Smlouvy 

 
 

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

-   při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě 
shora citovaného zákona, tj. na financování výstavby, modernizace, oprav, údržby a 
provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb;  

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

finančními prostředky.  
 

 
Článek 4 

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

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

se zajištěním její provozuschopnosti; 
b) financování části nákladů na provozování železniční dopravní cesty; 
c) financování výstavby a modernizace celostátních a regionálních drah;  
d) financování výstavby, modernizace, oprav, údržby a provozování zařízení služeb; 
e) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 

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

f) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 
spolufinancování z OPD a CEF, a to v rozsahu národního podílu a předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z OPD a CEF, včetně nezpůsobilých výdajů 
uvedených ve Schvalovacím protokolu. 

2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem 
poskytovatele na rok 2018 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 
republiky usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 a v souladu se změnovým řízením ze 
dne 5. ledna 2018. 

3. V roce 2018 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem 
částku: 
 

26 918 425 000 Kč 
(slovy: dvacet šest miliard devět set osmnáct milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun 

českých) 
 

Z toho:  
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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 popsány ve „Specifikaci výkonů a činností 
SŽDC financovaných ze SFDI“ uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy č. 93/2018, a které 
odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., a které jsou 
jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy č. 93/2018, poskytne příjemci částku 

 
13 303 934 000 Kč 

(slovy: třináct miliard tři sta tři milionů devět set třicet čtyři tisíc korun českých) 
 

Částku 10 550 000 000 Kč1 poskytne poskytovatel příjemci na zajištění 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty.   
Částku 3 934 000 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 800 000 000 Kč1 poskytne poskytovatel příjemci na zajištění oprav a údržby 
nemovitostí zařízení služeb (osobních nádraží).  
Částku 450 000 000 Kč1 poskytne poskytovatel příjemci na financování neinvestičních 
akcí spojených se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty. 
Částku 1 500 000 000 Kč1 poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování 
železniční dopravní cesty.  
 

b)  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 
Smlouvy č. 93/2018, 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 

3 154 600 000 Kč 
(slovy: tři miliardy jedno sto padesát čtyři milionů šest set tisíc korun českých) 

 
- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku 

839 852 000 Kč 
(slovy: osm set třicet devět milionů osm set padesát dva tisíc korun českých) 

 
 

- 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
  Uvolnění 3% z uvedené částky je vázáno na splněné ukazatelů stanovených pro rok 2018 ve Smlouvě o 

finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI. 
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1 294 317 000 Kč 
(slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát čtyři milionů tři sta sedmnáct tisíc korun 

českých) 
 

c)  na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě 
uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy č. 93/2018, 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 

3 463 235 000 Kč 
(slovy: tři miliardy čtyři sta šedesát tři milionů dvě stě třicet pět tisíc korun českých) 

 
- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku 

975 774 000 Kč 
(slovy: devět set sedmdesát pět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) 

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

spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku 

311 965 000 Kč 
(slovy: tři sta jedenáct milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) 

 

d)  na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v  Příloze č. 3 Smlouvy 
93/2018, vyjma akcí uvedených v odst. 3 písmene a), poskytne příjemci částku                            

 
3 477 651 000  Kč 

(slovy: tři miliardy čtyři sta sedmdesát sedm milionů šest set padesát jedna tisíc 
korun českých) 

         
V částce uvedené pod písmenem d) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky 
určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši  

 

25 000 000 Kč 
(slovy: dvacet pět milionů korun českých) 

 
e)   na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy č. 93/2018  

poskytne příjemci částku 
 
 

66 341 000 Kč 
(slovy: šedesát šest milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých) 

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

spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku  
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29 254 000 Kč 

(slovy: dvacet devět milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) 
 

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního programu C-
Roads poskytne poskytovatel maximálně částku 

1 502 000 Kč 
(slovy: jeden milion pět set dva tisíc korun českých) 

 
 

 Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy č. 93/2018. 
 

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. 

 
Článek 5 

Prohlášení příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že: 
 
1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřené účty v Kč: 
 

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

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

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

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

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

f) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah spolufinancovaných z OPD2 pro Stavební správu 
Západ; 

g) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah spolufinancovaných z OPD2 pro Stavební správu 
Východ; 



 6

h) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace ze SFDI – ostatní neinvestiční    
výdaje“ určený na financování ostatních neinvestičních výdajů poskytovaných příjemci  
na základě této Smlouvy; 

 ch) na financování projektů spolufinancovaných z OPD2 účty č.: 
 

• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a 

Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – 

Blažovice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Výstavba zastávky Ostrava – Zábřeh“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - 

Solnice, 3. část“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Prodloužení podchodu v žst. Přerov“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem  „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. 

Brno hl.n. (Křídlovická)“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. 

(Hybešova)“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-

Okrouhlice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení tratové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u 

Tišnova“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Poříčany“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, 

úpravy pro ETCS, 1. část“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 

2. stavba“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha 

Smíchov – Plzeň“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – 

Bezdružice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, 

úpravy pro ETCS, 2. část„ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní 

Dvořiště“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Plzeň - České Budějovice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Revitalizace trati Louny – Lovosice“ 
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• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „ETCS Praha-Uhříněves – Votice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha 

Smíchov – Hostivice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – 

Johanngeorgenstadt“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace ŽST Karlovy Vary“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské 

Lázně“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň  SSZ. 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Systém pro měření spotřeby trakční energie“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Vybudování EPZ v žst.Brno hl.n., odstavné  

nádraží „B" 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův 

Brod“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče 

u Brna“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – 

Židlochovice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká 

Třebová – Praha“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov 

– Bohumín“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 

17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem – Most“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u 

Duchcova – Litvínov“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u 

Duchcova – Bílina“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 

299,650 – 304,009“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce žst. Řetenice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – 

Písek“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa  Soběslav – Doubí“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Lovosice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Votice-Č.Budějovice“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u 

Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč – 

Střelná“ 
• xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ 
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• xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Roudnice n.L.“; 
 

i)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace SON - investiční výdaje CZK + 
MIMO TEN-T“ určený na financování investičních výdajů do nemovitostí osobních 
nádraží (mimo síť TEN-T)  ISPROFIN 5003520036; 

j) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace SON - investiční výdaje CZK TEN-T“ 
určený na financování investičních výdajů do nemovitostí osobních nádraží (vybraná 
síť TEN-T)  ISPROFIN 5003520046; 

k) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace provozování dráhy investiční část 
CZK“  určený na financování investičních výdajů na zajištění provozování dráhy 
ISPROFIN 5003520049; 

l) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Majetkoprávní vypořádání s ČD (odkup 
pozemků)“ určený na financování výdajů 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a 
SŽDC; 

m) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „OPŽP II - SSZ“ (pro financování výdajů u 
akcí s předpokladem následného čerpání zdrojů OPŽP zajišťovaných Stavební správou 
západ); 

n) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx    s názvem „OPŽP II – SSV“ (pro financování výdajů u 
akcí s předpokladem následného čerpání zdrojů OPŽP zajišťovaných Stavební správou 
východ); 

o) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx. 
 

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

• Účet č. xxxxxxxx/xxxx sloužící k financování akcí OPD2 SSZ; 
• Účet č. xxxxxxxx/xxxx sloužící k financování akcí OPD2 SSV; 
• Účet č. xxxxxxxx/xxxx s názvem „FS OPD – Praha“; 

 
Účty uvedené v čl. 5 v odst. 2. jsou určeny výhradně pro poskytování finančních prostředků 
určených ke spolufinancování akcí z dotací fondů EU (tj. v rozsahu financování národního 
podílu a předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU), přičemž ostatní finanční 
prostředky, které nepředstavují podíl na spolufinancování, budou na akci poskytovány na účty 
uvedené v odst. 1 určené na kapitálové výdaje. 
 
3. zřídil a má u ČNB otevřený účet v Kč: 

 
a) Účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx s názvem „Dotace - investiční výdaje SFDI“, 

výhradně určený na financování výdajů spojených s modernizací a obnovou 
materiálně technické základny příjemce. 
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Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

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

převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účty příjemce specifikované v článku 5 
této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého běžného účtu a v rozlišení dle 
financovaného účelu:  
a) pro financování akcí (s výjimkou akcí zařazených do Operačního programu Doprava)  

a pro úhradu neinvestičních výdajů na opravy a údržbu železniční dopravní cesty 
při zajištění její provozuschopnosti, pro úhradu neinvestičních nákladů na zajištění 
provozování železniční dopravní cesty v majetku SŽDC a pro úhradu neinvestičních 
nákladů na  opravy a údržbu nemovitostí osobních nádraží v souladu s čl. 4 odst. 3., 
písm. a) této  Smlouvy, převádí poskytovatel finanční prostředky příjemci formou 
zúčtovatelných záloh na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků 
předkládané poskytovateli podle plánovaných výdajů jednotlivých akcí a podle 
plánovaných výdajů oprav a údržby v souladu s finančními plány financovaných akcí 
a plánovanými opravami a údržbou, pro které se požadavek na uvolnění finančních 
prostředků předkládá, a které má příjemce v období, na které se záloha poskytuje  v 
souladu s účelem této Smlouvy uhradit. Po uplynutí každého kalendářního měsíce do 
15. dne následujícího kalendářního měsíce je příjemce povinen provést zúčtování 
zálohově poskytnutých finančních prostředků ve vztahu k platbám, výkonům a 
nákladům realizovaným v kalendářním měsíci, za který se zúčtování provádí.  
Příjemci je umožněno opakované čerpání zálohově poskytovaných prostředků na 
jednotlivých položkách s tím, že veškeré zálohově poskytnuté prostředky musí být 
následně vyúčtovány při nejbližším pravidelném měsíčním vyúčtování zálohově 
poskytnutých finančních prostředků. V případě výdajů na opravy a údržbu železniční 
dopravní cesty a nemovitostí zařízení služeb (osobní nádraží) a na zajištění 
provozování železniční dopravní cesty je příjemce oprávněn podat vyúčtování do 16. 
kalendářního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení každého 
kalendářního měsíce a do termínu závěrečného vypořádání po skončení posledního 
kalendářního měsíce v roce. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování na 
opravy a údržbu dle skutečně provedených výkonů ve smyslu „Specifikace výkonů a 
činností SŽDC financovaných ze SFDI“ uvedené v Příloze č. 6 Smlouvy č. 93/2018. 
Žádosti o uvolnění finančních prostředků zasílá příjemce poskytovateli elektronickou 
žádostí na adresu podatelna@sfdi.cz ve formátu a struktuře stanovené 
poskytovatelem a podepsané odpovědnou osobou určenou k tomu příjemcem 
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zákona č. 
297/2016  Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, (dále jen 
„elektronický podpis“). Zúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků je 
příjemce povinen doložit soupiskou účetních a dalších dokladů, na základě kterých 
byly platby uskutečněné nebo vykázané náklady a výkony. Na vyžádání 
poskytovatele je příjemce povinen předložit poskytovateli kopie faktur, případně 
další doklady dle jeho požadavku. 

b) pro úhradu vlastních nákladů příjemce vynaložených v přímé souvislosti s realizací  
akcí financovaných dle této Smlouvy převádí poskytovatel finanční prostředky 
příjemci na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládané 
poskytovateli jednou měsíčně, ve které budou vyúčtované skutečné a průkazné 
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náklady příjemce v rozsahu, jak se v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účtují do pořizovací ceny stavby bez zisku 
s tím, že pro účely této Smlouvy takto nemohou být vyúčtované provozní náklady 
stavebních správ, ale jen náklady investičního charakteru s  realizací akce 
bezprostředně související. V žádosti musí být požadavek k úhradě nákladů rozepsán 
na jednotlivé akce uvedené v Přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy č. 93/2018 v souladu 
s tím, jak tyto náklady byly na jednotlivé akce vynaloženy a v jaké výši se 
k jednotlivým akcím tyto náklady skutečně účtují. 

c) pro financování a předfinancování projektů spolufinancovaných z OPD uvolňuje  
poskytovatel finanční prostředky v návaznosti na uzavřené Rámcové smlouvy na 
základě žádostí o platbu předložených příjemcem postupem uvedeným v Rámcové 
smlouvě a v souladu s platnou Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 
2007 - 2013, vydanou Ministerstvem financí a zároveň v souladu s platným 
Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského 
fondu na programové období 2014 – 2020  (dále jen „MFTK“) a v souladu 
s platnými Metodickými pokyny pro příjemce a žadatele zveřejňovanými na 
www.opd.cz. V návaznosti na předložené žádosti o platbu uvolňuje poskytovatel 
finanční prostředky formou zálohy ve výši odpovídající výši plánovaných výdajů 
těchto projektů v období následujících třech kalendářních měsících po kalendářním 
měsíci, v němž byla předložena žádost o uvolnění finančních prostředků formou 
zálohy. Takto zálohově uvolněné finanční prostředky pro každý projekt je příjemce 
oprávněn čerpat výhradně k proplacení výdajů příslušného projektu v souladu s 
finančním plánem projektu a v návaznosti na platební podmínky sjednané ve 
smlouvě se zhotovitelem projektu. Žádost o další zálohové finanční prostředky pro 
každý projekt může příjemce předložit po vyúčtování předchozích zálohově 
uvolněných finančních prostředků pro tento projekt. Nejpozději je příjemce povinen 
předložit vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po uplynutí období, ze kterého se vycházelo při 
stanovení výše zálohově uvolněných finančních prostředků.  Formou zálohy mohou 
být uvolněny finanční prostředky pro každý projekt opakovaně v návaznosti na 
předložené žádosti příjemce vždy maximálně ve výši plánovaných výdajů projektu 
v následujících třech měsících po měsíci, ve kterém byla žádost o uvolnění 
finančních prostředků formou zálohy předložena a za podmínek pro vyúčtování 
poskytnuté zálohy uvedených v předchozích větách. Finanční prostředky vyžádané 
prostřednictvím žádostí o platbu projektů spolufinancovaných z OPD budou 
poskytnuty poskytovatelem až po obdržení dotace z prostředků OPD určené pro 
úhradu těchto plateb.  
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d) pro financování a předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU u akcí 
spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou projektů spolufinancovaných v rámci 
OPD, uvolňuje poskytovatel finanční prostředky příjemci na základě žádosti příjemce 
o uvolnění finančních prostředků v souladu s platnou MFTK formou zálohově 
poskytnutých finančních prostředků analogicky dle postupu uvedeného pod písm. b). 
U těchto akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU se finanční prostředky poskytují 
na zabezpečení přípravy stavby, na úhradu národního podílu na realizaci akce a na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU ve výši 
odpovídající podílu dotací z fondů EU na spolufinancované akce. Seznam těchto akcí 
je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy č. 93/2018.  

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

3. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy převedené na účty příjemce 
uvedené v článku 5 mají povahu zúčtovatelných záloh, které mohou být čerpány výhradně 
v souladu s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Zálohově poskytované finanční 
prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření použít k jiným účelům, než ke 
kterým jsou určeny, a tyto finanční prostředky nemohou být předmětem výkonu práv 
třetích subjektů. 
 

Článek 7 
Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků 

 
 

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

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

Smlouvou prostřednictvím účtů uvedených v článku 5 této Smlouvy. Současně 
poskytovatel uděluje příjemci souhlas, aby v případě potřeby převedl 
 
-  poskytnuté finanční prostředky určené výhradně na financování výstavby a modernizace 

celostátních a regionálních drah na tyto účty v Kč:  
 
• z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx na účet č. xxxxxxxx/xxxx otevřený pro Stavební správu 

západ; 
• z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx na účet č. xxxxxxxx/xxxx otevřený pro Stavební správu 

východ; 
 

-  poskytnuté finanční prostředky určené pro úhradu neinvestičních výdajů na opravy a 
údržbu dopravní cesty, zajištění provozování železniční dopravní cesty a zajištění oprav 
a údržby nemovitostí zařízení služeb: 

 
• z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx na účet č. xxxxxxxx/xxxx,  na účet č. xxxx-

xxxxxxxx/xxxx a na účet č. xxxxxxxx/xxxx; 
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• z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx na účet č. xxxxxxxx/xxxx, na účet č. xxxx-

xxxxxxxx/xxxx a na účet č. xxxxxxxx/xxxx; 
• z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx na účet č. xxxxxxxx/xxxx, na účet č. xxxx-

xxxxxxxx/xxxx a na účet č. xxxxxxxx/xxxx; 
 
a prováděl z takto převedených finančních prostředků přímé platby v souladu s účelem, 
ke kterému byly finanční prostředky poskytnuty. Pro nakládání s převedenými finančními 
prostředky na těchto účtech platí stejné podmínky, jako pro nakládání s finančními 
prostředky na účtech uvedených v čl. 5 Smlouvy a jak jsou dále v této Smlouvě upraveny. 
Příjemce  je povinen  poskytnout informace  o pohybu  a zůstatcích takto  převedených  
finančních  prostředcích  na  svých účtech, jestliže o to poskytovatel požádá. Převedené 
finanční prostředky mohou být užity pouze k účelu určenému ve Smlouvě a příjemce je 
povinen zajistit, aby nemohly být dotčeny po připsání na jeho účet výkonem práv třetích 
osob. 

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

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

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

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

7. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou 
účetní evidenci způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek 
k poskytnutým finančním prostředkům na konkrétní akci v  souladu s touto Smlouvou a 
s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Tuto účetní evidenci je příjemce povinen 
uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, která byla financována z poskytnutých 
finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele nebo po dobu deseti let od ukončení akce, 
pro kterou byly poskytnuty finanční prostředky z účelové dotace ze státního rozpočtu. Při 
vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řídit se metodickými pokyny 
poskytovatele. 

8. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2018 zúčtování a finanční vypořádání 
poskytnutých finančních prostředků čerpaných na základě Smlouvy. Příjemce se zavazuje 
vrátit k datu, které určí poskytovatel metodickým pokynem, který bude příjemci zaslán, na 
účet poskytovatele č. xxxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB, veškeré k 31. prosinci 2018 
v souladu s účelem Smlouvy nevyčerpané finanční prostředky ze zálohově uvolněných 
finančních prostředků v členění dle účelu, ke kterému byly poskytovány. Nesplnění této 
povinnosti je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), a 
bude při něm postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Povinnost finančního 
vypořádání k 31. prosinci 2018 se nevztahuje k finančním prostředkům poskytnutým na 
víceleté akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, u kterých se finanční 
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vypořádání poskytnutých prostředků provede podle stavu k 31. prosinci rozpočtového 
roku, ve kterém bylo financování akce ukončeno. 

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

10. Při zadávání veřejných zakázek, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, s výjimkou veřejných zakázek, 
jejichž zadávání je upraveno zvláštními pravidly, je příjemce povinen postupovat podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, u zadávacích řízení zahájených 
před 1. říjnem 2016, a podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, u zadávacích řízení 
zahájených po 1. říjnu 2016.  

11. Při zadávání nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném nebo užším řízení si 
poskytovatel vyhrazuje právo, aby pokud o to projeví zájem, byl jím navržený zástupce 
jmenován do hodnotící komise nebo u veřejných zakázek, kde hodnotící komise je 
jmenována ministrem nebo vládou byl zástupce poskytovatele navržen do takto 
jmenovaných hodnotících komisí. Hodnotící komise musí splňovat podmínku, že nejméně 
třetina jejích členů bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, 
je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. 

12. Příjemce je povinen při zadávání všech veřejných zakázek, které mají být financovány 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, vyhradit si v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení možnost zadávací řízení zrušit, připouští-li to zákon. 

13. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní 
činnosti, vztahující se k plnění této Smlouvy, pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní 
evidence příjemce. Tato povinnost se vztahuje i na kontrolní činnost zajišťovanou 
supervizí stavebních prací, je-li tato činnost na stavbě prováděna. 

14. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí 
podle platných „Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury“ zveřejněných na www.sfdi.cz (dále jen „Pravidla“).   

15. Příjemce je povinen při realizaci akcí vedených v ISPROFIN před 1. lednem 2007, pro 
které čerpá finanční prostředky dle této Smlouvy, dodržet technicko-ekonomické a časové 
parametry stanovené správcem programu v programové dokumentaci ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. s výjimkou parametrů, jejichž změny byly vyvolány 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
v případě jiných změn nebylo s poskytovatelem dohodnuto jinak. U akcí zařazených 
v ISPROFIN po 1. lednu 2007, jenž jsou financovány nebo spolufinancovány z rozpočtu 
poskytovatele, je příjemce povinen při realizaci akce dodržet indikátory a parametry 
stanovené správcem programu podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. 
v registračním listu akce nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě, že byly tyto 
dokumenty vydány. 

16. Pro účely této Smlouvy je každá akce charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými 
jsou číslo akce podle ISPROFIN/ISPROFOND, název akce, kód akce a částka schválená 
pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2018 a orientačními ukazateli, kterými jsou 
zařazení akce, prioritní osa u akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, celkové 
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náklady akce, rozpočtová částka výdajů na akci v letech stanovených střednědobým 
výhledem, případné další finanční zdroje (např. úvěry, fondy EU), územní alokace akce a 
lhůta její realizace. Podle Pravidel a za podmínek v nich uvedených lze případné změny 
částky schválené pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2018 provádět pouze formou 
rozpočtových opatření, resp. změnových řízení. Změny ostatních ukazatelů je příjemce 
povinen písemně sdělit poskytovateli neprodleně. Příjemce prohlašuje, že orientační 
ukazatele uvedené u akcí v přílohách Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy aktuální. 

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

18. Příjemce je povinen pravidelně předkládat SFDI informace o postupu realizace akcí 
financovaných z rozpočtu SFDI. Informace se předkládají elektronickou formou 
prostřednictvím elektronické aplikace SFDI umístěné na internetových stránkách 
www.sfdi.cz. Struktura a rozsah požadovaných informací jsou dány příslušným 
formulářem. Informace musí být předkládány na SFDI k 31.1., 30. 4., 31. 7., 15. 9. a  
31. 10. Tyto informace musí obsahovat čtvrtletní výhled čerpání rozdělený dle 
jednotlivých zdrojů a stručný popis stavu a výhledu realizace akce. 

19. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace akce financované 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy s tím, že z důvodu předčasného 
ukončení nebude dodržen plánovaný rozsah této akce, je příjemce povinen neprodleně, 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace akce,  
poskytovatele o této skutečnosti informovat a předložit mu  zprávu o dosažených 
výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků 
poskytnutých poskytovatelem a vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, které 
již byly na akci uvolněny. 

20. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech  k akcím financovaným 
z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované stavby nebo instalovaných na místě dokončené 
stavby) údaj, že akce je financována, případně spolufinancována, z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech 
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto 
souhlas. Logo SFDI je ke stažení pro tento účel zveřejněno na www.sfdi.cz. U akcí 
spolufinancovaných z OPD postupuje příjemce podle metodik a pravidel vydaných pro 
příjemce finančních prostředků z OPD.   

21. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 
prostředků poskytovatele jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. 
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním své obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. 

22. Příjemce je povinen v souladu s Pravidly a s platnou „Směrnicí upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu“ vydanou Ministerstvem dopravy (dále jen 
„Směrnice“) u akcí, u kterých je to ve Směrnici stanoveno, předložit poskytovateli 
schválený záměr projektu/investiční záměr nebo doklad o schválení investičního 
záměru/záměru projektu (s výjimkou případů, kdy na základě rozhodnutí Centrální komise 
Ministerstva dopravy nejsou tyto doklady požadovány) před zahájením financování akce. 
Tato povinnost se vztahuje ke všem akcím, jejichž celkové náklady přesahují 20 mil. Kč 
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(kromě případů, kdy je Centrální komisí, resp. MD ČR, udělena výjimka z postupů dle 
Směrnice).  Bez těchto dokladů budou finanční prostředky na tyto akce uvolněny jen ve 
výši nutné na přípravu záměru projektu. Při zpracování záměru projektu je příjemce 
povinen postupovat v souladu se „Směrnicí“ upravující schvalování záměru projektu. 

23. Příjemce je povinen předložit rozpis akcí globálních položek, které jsou uvedeny v Příloze 
č. 3 Smlouvy č. 93/2018. Do doby odeslání prvního rozpisu globálních položek 
v aktuálním roce mohou být příjemci uvolněny finanční prostředky do výše 15% celkové 
rozpočtované roční částky pro každou globální položku. Při rozpisu globálních položek na 
přípravu a zabezpečení staveb je příjemce povinen postupovat v souladu s platnou 
„Směrnicí pro rozpis globálních položek na přípravu staveb“ vydanou rozhodnutím 
ministra dopravy.  

24. U globálních položek  uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy č. 93/2018  je příjemce povinen 
předložit poskytovateli rozpisy těchto globálních položek do akcí, které nebudou 
samostatně vedeny v informačním systému ISPROFIN/ISPROFOND. U globálních 
položek ISPROFIN/ISPROFOND: 
č. 3273203000 „Pozemní objekty a železniční zastávky“,  
č. 3273214901 „Příprava a zabezpečení staveb“,  
č. 3273214993 „Ostatní investiční akce malého rozsahu“,  
č. 3273304901 „Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru“, 
č. 3273514800 „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“,  
č. 3273604901 „Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru“,  
č. 5003140003 „Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury“,   
č. 5003220001 „Jmenovité neinvestiční akce“,   
č. 5003520036 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)“,  
č. 5003520046 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)“, 
č. 5003520047 „Podíl na přípravě a realizaci v rámci programu IROP“;“ 
č. 5003520049 „Provozování dráhy – investiční část“, 
č. 5003540004 „Příprava akcí rychlých spojení“,  
č. 5003540011 „Modernizace a obnova materiálně technické základny“,  
č. 5003740001 „Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP“, 
uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy č. 93/2018, je příjemce při čerpání finančních 
prostředků povinen v žádosti o uvolnění žádat finanční prostředky v členění dle 
předloženého rozpisu globální položky k této globální položce a čerpání jednotlivých akcí 
v rámci globální položky vést v samostatné účetní evidenci. 

25. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2018 nevyčerpá na 
základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou 
poskytovány, může příjemce požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech 
o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem 
Smlouvy v roce 2019. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2019 musí 
příjemce uvést důvody, pro které nebyly  poskytnuté finanční prostředky užity v roce 2018 
a musí být dle Pravidel doložena potřeba financování akce, na kterou byly finanční 
prostředky poskytnuty, i v roce 2019. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2019 
předkládá příjemce poskytovateli začátkem roku 2019 po provedení vypořádání finančních 
prostředků za rok 2018.  

26. Po ukončení jmenovité akce financované z prostředků poskytovatele je příjemce povinen 
předložit poskytovateli Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA), na základě kterého 
poskytovatel prověří užití poskytnutých finančních prostředků SFDI ve smyslu Smlouvy 
uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. ZVA musí obsahovat zejména informaci o 
splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků poskytovatele a 



 16

příjemce je povinen jej předložit do jednoho roku od ukončení Smlouvy, na základě které 
byly pro akci posledně poskytnuty finanční prostředky ze SFDI. Pokud uvedenou lhůtu 
nemůže příjemce dodržet (např. nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí/souhlas), je 
povinen o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat před uplynutím této lhůty. 
Příjemce je povinen uvést důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodloužení 
lhůty pro předložení ZVA. Poskytovatel může termín předložení ZVA individuálně 
prodloužit na základě písemné žádosti příjemce, ve které příjemce uvede důvody, pro 
které není možné termín pro předložení ZVA dodržet. Za stejných podmínek je povinen 
předložit příjemce ZVA i u projektů spolufinancovaných z fondů EU, pokud z prostředků 
SFDI byly financovány vedle způsobilých výdajů projektu i nezpůsobilé výdaje projektu, 
případně další výdaje projektu. 
ZVA se nepředkládá za globální položku. Ve zvláštních případech může poskytovatel 
vyžadovat ZVA i za globální položku. Vyúčtování realizovaného financování z globální 
položky za příslušný rozpočtový rok předloží příjemce s ročním vypořádáním 
poskytnutých finančních prostředků. Výdaje na přípravu a vypořádání uskutečněné 
v rámci globální položky pro jednotlivé akce se zahrnou do Závěrečného vyhodnocení 
těchto akcí. Finanční prostředky čerpané v rámci globálních položek příprava, realizace a 
vypořádání akce je příjemce povinen následně zaúčtovat na majetkové účty jmenovitých 
akcí, ve prospěch kterých byly finanční prostředky z globálních položek použity. 

27. Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finančních prostředků poskytnutých 
poskytovatelem ke spolufinancování akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU (tj. 
k financování národního podílu a k předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů 
EU) samostatně v rámci vedení analytického účetnictví v samostatném nákladovém 
středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém účtu s názvem příslušného dotačního 
programu fondu EU a při provádění vypořádání finančních prostředků poskytnutých 
z rozpočtu poskytovatele k 31. prosinci 2018 je povinen vypořádat finanční prostředky 
poskytnuté ke spolufinancování těchto akcí odděleně od ostatních finančních prostředků 
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy. Pod stejným označením 
příslušného dotačního programu fondu EU je příjemce povinen také v rámci provedeného 
vypořádání vrátit k 31. prosinci 2018 nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté 
k tomuto účelu. Příjemce se zavazuje, že bude průběžně u akcí spolufinancovaných 
z fondů EU s výjimkou akcí zařazených v OPD informovat poskytovatele o pohybu 
finančních toků ze strany EU. 

28. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky zálohově poskytnuté na 
předfinancování plateb v rozsahu odpovídajícímu výdajům, které mají být kryty z fondů 
EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou akcí zařazených v OPD, do 10 
pracovních dnů poté, co budou prostředky  z fondu EU na tyto akce připsané na účet 
příjemce. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem na předfinancování vrátí 
příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. xxxxxxxx/xxxx s uvedením variabilního  
a specifického symbolu, se kterým byla platba k tomuto účelu poskytnuta. Příjemce 
identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příkazu označením „fondy EU“. V případě, 
že schvalující orgány EU neuznají v plné výši náklady uhrazené v rámci předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z fondů EU u spolufinancované akce a dotace z fondů EU 
bude nižší, je příjemce povinen informovat poskytovatele o důvodech tohoto rozhodnutí a 
požádat poskytovatele neprodleně formou rozpočtového opatření o zvýšení částky 
národního podílu u této akce. O rozpočtové opatření může příjemce požádat poskytovatele 
teprve po ověření všech možností úhrady těchto zvýšených nákladů z fondů EU.  

29. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle odst. 28. je příjemce povinen uhradit 
poskytovateli penále z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do 
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zaplacení, tj. do dne připsání finančních prostředků na účet poskytovatele vedený u ČNB 
č. xxxxxxxx/xxxx. 

30. Příjemce je oprávněn u akcí spolufinancovaných z fondů EU uvedených v Příloze č. 5 
Smlouvy č. 93/2018 hradit z finančních prostředků poskytovatele veškeré výdaje spojené 
se zabezpečením přípravy realizace stavby. Čerpat finanční prostředky poskytovatele na 
úhradu národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU je oprávněn po uzavření 
Finančního memoranda nebo vydání Rozhodnutí o poskytování dotace z Fondu 
soudržnosti či strukturálních fondů Evropské unie a uzavření Smlouvy o financování, 
pokud se uzavírá.  

31. V případě předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU nebo z OPD je 
příjemce povinen doložit před započetím předfinancování výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU u spolufinancované akce, kopii Finančního memoranda uzavřeného 
k financování akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o financování, 
v případě, že se uzavírá, a pokud tak již neučinil v předchozích letech. U akcí 
spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen doložit před započetím předfinancování 
Schvalovací protokol resp. prozatímní Schvalovací protokol u akcí schvalovaných 
Evropskou komisí. U víceletých akcí schválených ke spolufinancování z fondů EU uzavírá 
poskytovatel s příjemcem Rámcovou smlouvu na celou dobu realizace akce.  Poskytovatel 
může uvolnit finanční prostředky na úhradu národního podílu a na předfinancování 
výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU i pro akce, u kterých ještě nebyl vydán 
Schvalovací protokol ani nebyla uzavřena Rámcová smlouva za předpokladu, že akce je 
zařazena ve schváleném rozpočtu poskytovatele k financování jako akce spolufinancovaná 
z prostředků fondů EU a její financování je v souladu s vydaným Rozhodnutím 
Ministerstva dopravy o poskytnutí dotace. 

32. Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do financování v rámci programů fondů EU, 
případně spolufinancovaných z úvěrů z Evropské investiční banky, postupovat v souladu 
s všeobecnými standardy Evropské unie a v souladu s podmínkami stanovenými 
Evropskou investiční bankou, u akcí spolufinancovaných z úvěrů Evropské investiční 
banky, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými při vyhlášení  jednotlivých 
programů, v rámci kterých jsou akce spolufinancovány. Jde zejména o zásady výběrových 
řízení apod. 

33. Příjemce je povinen ve smlouvách uzavíraných se zhotoviteli na realizaci jmenovité akce 
financované z rozpočtu poskytovatele zajistit odstranění případných vad a nedodělků 
realizované akce formou sjednaného zádržného zpravidla ve výši 10 % ceny díla, jehož 
výplata bude podmíněna odstraněním veškerých vad a nedodělků dané akce. Zádržné 
může být ve stejném rozsahu a za stejných podmínek nahrazeno i jinou formou zajištění, 
např. poskytnutím bankovní záruky zhotovitelem ve prospěch příjemce. 

34. V případě, že příjemce sjedná ve smlouvě se zhotovitelem smluvní pokutu za porušení 
povinností v souvislosti s plněním díla v rámci realizace akce financované z rozpočtu 
SFDI a toto porušení povinností zhotovitele při plnění díla by způsobilo v konečném 
důsledku prokazatelně nutnost navýšení finančních prostředků poskytovaných pro tuto 
akci ze SFDI, nebo by porušení povinnosti ze strany zhotovitele spočívalo v tom, že dílo 
neodevzdal ve sjednané kvalitě, je příjemce povinen sjednanou smluvní pokutu za takové 
porušení povinností při plnění díla převést na účet poskytovatele neprodleně po její úhradě 
zhotovitelem. 

35. Příjemce se zavazuje ve smlouvách uzavřených se zhotoviteli na realizaci jmenovitých 
akcí financovaných z rozpočtu poskytovatele sjednat harmonogram věcného a finančního 
plnění akce tak, aby sjednaný objem finančních prostředků potřebný k úhradě 
zhotovitelem poskytnutého věcného plnění v  kalendářním roce 2018 nepřekročil výši 
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finančních prostředků schválených pro příslušnou akci v rozpočtu poskytovatele v tomto 
roce. V případě smluv na realizaci víceletých akcí, které byly uzavřeny v předchozích 
letech, u kterých sjednané finanční plnění pro rok 2018 s ohledem na realizaci dané akce 
v roce 2018 neodpovídá výši finančních prostředků schválených pro tuto akci v rozpočtu 
poskytovatele pro rok 2018 je příjemce povinen na tuto skutečnost poskytovatele 
neprodleně upozornit a požádat o provedení rozpočtového opatření, kterým bude 
odpovídajícím způsobem upravena výše finančních prostředků v rozpočtu poskytovatele u 
předmětné akce. Příjemce bere na vědomí, že při porušení této své povinnosti odpovídá 
v plném rozsahu a se sankčními důsledky k jeho vlastní tíži, za zajištění finančních 
prostředků k úhradě plateb, jejichž výše přesáhne objem finančních prostředků 
schválených pro akce v rozpočtu poskytovatele pro rok 2018. 

36. Příjemce se zavazuje, že po dobu 5 let po ukončení akce, která byla financována nebo 
spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, nepřevede majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do 
úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto majetkem 
rozhodne stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy ČR, jako zakladatel příjemce, a 
s výjimkou majetku, který příjemce přechodně nepotřebuje k plnění svého účelu a který 
může na tuto přechodnou dobu přenechat do úplatného užívání třetím osobám. Dále se 
příjemce zavazuje, že tento majetek nezastaví po uvedenou dobu, ani jinak nezatíží právy 
třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy, nebo se 
jedná o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu §1267 a §1268 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Současně je příjemce povinen  umožnit, aby tento majetek mohl 
být po uvedenou dobu užíván k účelu, ke kterému je určen. 

37. Příjemce je oprávněn provádět z finančních prostředků poskytovaných k financování akcí 
uvedených v Přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy č. 93/2018  mimořádné zálohové platby 
pro síťové zhotovitele v oblasti energetiky, plynárenství a vodohospodářství, kteří 
v souvislosti s realizací těchto akcí zajišťují pro příjemce projektovou a realizační činnost 
týkající se vybudování síťových rozvodů a přeložek potřebných pro tyto akce. Zálohové 
platby pro síťové zhotovitele může příjemce poskytovat mimo rámec zálohových plateb 
stanovený Pravidly. Zálohové platby poskytnuté síťovým zhotovitelům, které příjemce 
nebude moci vyúčtovat v rámci kalendářního roku, ve kterém byly poskytnuty, vykáže 
příjemce při ročním vypořádání poskytnutých finančních prostředků v samostatném 
seznamu nevyúčtovaných záloh a jejich vyúčtování provede následně poté, co tyto zálohy 
byly síťovými zhotoviteli vyúčtované, nejpozději však při vyúčtování poskytnutých 
finančních prostředků prováděném v souvislosti se Závěrečným vyhodnocením akce.  

38. Příjemce je povinen předložit poskytovateli do 28. února 2018 plány na jednotlivé akce 
financované z poskytovaných finančních prostředků včetně věcných náplní akcí 
odpovídajících schvalovacím protokolům těchto akcí uvedených v Přílohách č. 1, 2, 3, 4  a 
5  Smlouvy č. 93/2018. Samostatně bude předložen soupis akcí, které pro příjemce budou 
zajišťovat provozovatelé železniční dopravní cesty.  

39. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s čerpáním finančních 
prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy z dotace ze státního rozpočtu po dobu 
10 let následujících po roce,  ve  kterém byly finanční prostředky poskytnuty, pokud není u 
akcí spolufinancovaných z fondů EU stanovena doba jiná.  

40. Příjemce je povinen zajistit, aby při kalkulaci a prokazování nákladů na činnosti týkající se 
oprav a údržby železniční dopravní cesty, které jsou spojené se zajištěním její 
provozuschopnosti a hrazené z finančních prostředků poskytovatele, bylo postupováno 
podle „Specifikace výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI“.  
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41. Příjemce je povinen zajistit, aby při zadávání veřejných zakázek v údržbě a opravách 
železniční dopravní cesty byly strukturovány položky v zadávacích podmínkách na 
opravné a údržbové práce v souladu s položkami Sborníku pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury a v souladu s položkami  ostatních obecně platných sborníků opravných 
prací a údržby u položek ve Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
neobsažených. 

42. Příjemce je povinen předat poskytovateli do 28. 2. 2018 pro období od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018 plán opravných prací a údržby  prováděných v souvislosti se zajištěním 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty (neinvestiční prostředky na opravy a údržbu 
a s tím souvisejících nákladů) na rok 2018, hrazených z prostředků poskytovatele. 
V případě, že nastanou v průběhu roku 2018 skutečnosti, které budou mít za následek 
změnu původního plánu, je příjemce povinen tento plán aktualizovat do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly.                                            

43. Odlišně od ustanovení článku 6.22 platných Pravidel se sjednává, že příjemce v případě, 
že mu v souvislosti s realizací neinvestičních akcí, k jejichž financování byly poskytnuty 
finanční prostředky výlučně z národních zdrojů (tj. mimo akce financované z EU) dle této 
Smlouvy, vzniknou výzisky, není povinen převádět finanční prostředky získané z prodeje 
vyzískaného materiálu na účet  poskytovatele, a je oprávněn použít tyto finanční 
prostředky v roce uskutečnění prodeje vyzískaného materiálu na financování akcí oprav 
nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce. 
Příjemce je povinen vést účetnictví o prodeji výzisků a užití takto získaných finančních 
prostředků tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat k jakému účelu, resp. 
k financování jakých neinvestičních akcí příjemce tyto prostředky použil. 

44. Příjemce je povinen zajistit, aby zhotovitel realizoval pouze takové vícepráce, které jsou 
v souladu se ZVZ resp. ZZVZ . Výjimkou z tohoto pravidla mohou být pouze situace, kdy 
by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám nebo ohrožení lidského 
zdraví. 

45. Příjemce je povinen u všech schválených víceprací evidovat důvod vzniku vícepráce, 
právnickou/fyzickou osobu (dodavatel - např. u projektových prací), která je odpovědná za 
vznik vícepráce a osoba odpovědná za schválení vícepráce a v případě zadání víceprací na 
základě institutu Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) také zdůvodnění oprávněnosti 
použití této formy zadávacího řízení dle ZVZ resp. ZZVZ. 

46. Příjemce je povinen v případě schválených víceprací, které nevznikly na základě 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, evidovat informace 
o vyvozené pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti (opatřeních) vůči osobám 
odpovědným za vznik těchto víceprací. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o 
zjištění takových víceprací i o přijatých opatřeních na ně navazujících. 

47. Příjemce je povinen vést u všech investičních akcí financovaných z finančních prostředků 
poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzískaného materiálu (výzisky) přijatého 
na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto materiálu na investičních a neinvestičních 
akcích v průběhu roku 2018. Příjemce je povinen předat poskytovateli písemnou 
informaci o stavu výzisků za rok 2018 do 15. února 2019. V případě prodeje výzisků je 
příjemce povinen použít takto získané finanční prostředky buď přímo na akci, při jejíž 
realizaci výzisk vznikl a o tuto částku sníží příjemce požadavek předkládaný poskytovateli 
na uvolnění finančních prostředků na akci nebo odvede finanční prostředky získané 
z prodeje výzisků poskytovateli na jeho účet č. xxxxxxxx/xxxx. 

48. Příjemce může v případě potřeby u akcí, k jejichž financování jsou poskytovány finanční 
prostředky na základě této Smlouvy uhradit náklady mající charakter správních poplatků 
ze svých zdrojů a následně požádat o jejich refundaci ze zdrojů poskytovatele. 
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49. Finanční prostředky poskytované k financování provozování celostátních a regionálních 
drah a zařízení služeb může příjemce použít k úhradě nákladů provozování celostátních a 
regionálních drah a zařízení služeb pouze v rozsahu rozdílu mezi celkovými výdaji na 
provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a celkovými příjmy 
z provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb. Finanční prostředky 
poskytnuté pro tento účel, které příjemce použije v průběhu kalendářního roku nad 
stanovený limit, je příjemce povinen při zúčtování a finančním vypořádání finančních 
prostředků poskytnutých a čerpaných na základě Smlouvy v r. 2018 vrátit poskytovateli 
k datu, který určí poskytovatel v metodickém pokynu, který bude příjemci zaslán.“ 

50. 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. 
 

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

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

2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků 
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového 
opatření nebo změnového řízení projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu 
s Pravidly a za podmínek tam uvedených. V případě potřeby (na základě rozhodnutí 
poskytovatele nebo na základě žádosti příjemce) lze provést změnovým řízením 
poskytovatele změny ve struktuře zdrojů financování, za předpokladu zachování celkové 
výše finančních prostředků schválených v daném roce na akci. Do deseti dnů od takto 
provedených úprav finančních prostředků rozpočtovaných pro danou akci bude 
poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu současně 
zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, kterým je 
příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o platby resp. žádostí o uvolnění 
finančních prostředků pro tyto akce. Provedené úpravy v rozpočtovaných prostředcích na 
akci budou následně promítnuty i do Smlouvy formou jejího Dodatku. 

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

4. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo vráceny finanční prostředky 
v případě, kde není možné zjednat nápravu a kde je vrácení finančních prostředků 
požadováno, bude porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel a bude 
dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů ve smyslu §44a 
odst. 4 rozpočtových pravidel se bude jednat o méně závažná porušení povinností 
uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 části A, v odstavcích  
9., 12., 16., 17., 18., 20., 23., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 46., 50. a v Článku 8 odst. 3 věta 
druhá Smlouvy. V těchto případech bude porušení povinnosti postiženo odvodem za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se 
porušení povinnosti týká nebo bez finančního odvodu v případech, že se bude jednat o 
porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, které bude mít nulový finanční dopad. 
V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZVZ nebo ZZVZ bude výše 
odvodu za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly. 

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

6. Na základě ročního zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků 
poskytnutých v předchozích letech vypracuje poskytovatel do 28. února 2018 přehled 
pohledávek za příjemcem plynoucích z finančních prostředků poskytnutých na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU u spolufinancovaných akcí 
s výjimkou akcí zařazených v OPD,  které nebyly k datu 31. prosince 2017 poskytovateli 
vráceny.  

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo u akcí spolufinancovaných z OPD, v případě že Řídící 
orgán rozhodne o uplatnění korekce, upravit objem rozpočtovaných prostředků, které mají 
být hrazeny v rámci způsobilých výdajů tak, že sníží objem finančních prostředků u podílu 
OPD a národního spolufinancování (příp. prostředků EIB), postižených nesrovnalostí 
v rozsahu procenta korekce stanoveného Řídícím orgánem podle charakteru zjištěné 
nesrovnalosti. V návaznosti na provedenou korekci v objemu finančních prostředků u 
podílu akce financovaného z OPD  a prostředků EIB, příp. národního spolufinancování, 
poskytovatel navýší v rozsahu provedené korekce objem finančních prostředků u podílu 
akce financovaného z národních zdrojů jako nezpůsobilé výdaje. Uvedené změny provede 
poskytovatel na základě svého změnového řízení. Do deseti dnů od takto provedených 
úprav v objemu finančních prostředků rozpočtovaných pro danou akci bude poskytovatel o 
těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu současně zašle i dle 
provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, kterým je příjemce 
povinen se řídit při předkládání žádostí o platby u těchto akcí. Poskytovatel poté oznámí 
zjištěnou nesrovnalost na místně příslušný finanční úřad pro podezření na porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel. Provedené úpravy 
v rozpočtovaných prostředcích na akci budou následně promítnuty i do Smlouvy formou 
jejího Dodatku. 
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Článek 8 
Kontrola nakládání s finančními prostředky 

 
 

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů, 
kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, 
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele 
bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. 
Kontrola je prováděna formou veřejnosprávní kontroly, formou administrativních kontrol 
a formou supervize stavebních prací (je-li tato činnost na stavbě prováděna). Provedení 
kontroly se řídí podmínkami stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, platným MPFT, Manuálem pracovních postupů poskytovatele a 
v případě veřejnoprávních kontrol i zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

2. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při provádění činnosti supervize 
stavebních prací, spočívající zvláště v bezodkladném poskytování relevantních, v rámci 
výkonu supervize požadovaných podkladů a dalších informací (včetně vnitřních směrnic a 
dalších předpisů příjemce) souvisejících s kontrolovanou stavbou. Příjemce se zároveň 
zavazuje informovat osoby provádějící supervizi o termínech kontrolních dnů stavby a 
umožnit účast osob provádějících supervizi na těchto kontrolních dnech.“ 

3. Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních 
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich 
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti 
v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky. 

4. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 
a u osob se smluvními závazky vůči příjemci (po informaci příjemci) veškeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu, resp. pro provádění činnosti supervize stavebních prací. 
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci 
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je 
financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovatele poskytovaných na 
základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele 
a nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy 
České republiky. 

 
Článek 9 

Ostatní ujednání 
 
 

1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků dle této Smlouvy se nepovažuje za neplnění 
Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních prostředků 
do dalšího období. 

2. V případě neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 písm. 
e), rozpočtových pravidel, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede příjemce 
neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky podle toho, zda se jedná 
o závažné nebo méně závažné porušení rozpočtové kázně, jak je vymezeno v článku 7 
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části B odst. 4 Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního 
úřadu, a to včetně penále ve smyslu § 44a, odst. 10 rozpočtových pravidel. 

3. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 
Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro 
účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tato finanční 
prostředky použity. 

4. Poskytovatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že příjemce bude hradit 
z poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, ke kterému se finanční 
prostředky poskytují i náklady akcí, které jsou realizovány na základě platných smluv 
uzavřených se zhotoviteli akcí, u nichž existuje podle provedených kontrol podezření, že 
při zadávacích řízeních, na jejichž základě byly tyto smlouvy se zhotoviteli uzavřeny, 
nebylo postupováno v souladu se ZVZ, resp. ZZVZ. Obě smluvní strany shodně 
prohlašují, že na tomto postupu se dohodly z důvodu, že neuhrazení splatných finančních 
závazků vyplývajících z platných smluv by mělo za následek vznik majetkové újmy 
mimořádného rozsahu, z titulu sankcí za nedodržení finančních závazků vyplývajících 
z těchto smluv. Současně se příjemce zavazuje, že v případech podezření na porušení ZVZ 
resp. ZZVZ vycházejících z jím provedených kontrol, podá v souladu s rozpočtovými 
pravidly oznámení na místně příslušný finanční úřad pro podezření na porušení 
rozpočtové kázně a podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prověření dodržení 
ZVZ resp. ZZVZ u těchto zadávacích řízení a k rozhodnutí, zda příjemce, jako zadavatel 
těchto veřejných zakázek, postupoval při jejich zadávání v souladu se ZVZ resp. ZZVZ. 
Oznámení bude obsahovat vyčíslení přesné částky, která představuje porušení rozpočtové 
kázně. 

 
Článek 10 

Závěrečná ujednání 
 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 
31. prosince 2018. Tím nejsou dotčena ta ujednání Smlouvy, která svou úpravou přesahují 
tento časový rámec.  

2. Smlouva má tyto přílohy:   
Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z OPD II“ 
Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z CEF“ 
Příloha č. 3: „Globální položky“ 
Příloha č. 4: „Národní akce“ 
Příloha č. 5: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)“ 
Příloha č. 6: „Specifikace výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI“ 

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

písemných dodatků a nabývají účinnosti datem jejich uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Výjimku tvoří rozpisy globálních položek, které příjemce má povinnost předkládat 
podle čl. 7, části A), odst. 23, přičemž tyto rozpisy mohou být aktualizovány na základě 
schválení/vzatí na vědomí jejich změn příslušnými orgány Ministerstva dopravy (v 
případě, že změna nepodléhá schválení/vzetí na vědomí ze strany MD postačuje 
předložení rozpisů příjemcem). Příjemce je povinen o těchto změnách poskytovatele 
písemně anebo elektronicky informovat a poskytovateli zaslat aktualizované rozpisy 
globálních položek. Při poskytování finančních prostředků pro globální položky v těchto 
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rozpisech obsažené bude poskytovatel postupovat podle aktualizovaných rozpisů 
globálních položek ode dne jejich doručení. Tyto aktualizované rozpisy globálních 
položek budou zesmluvněny v nejbližším Dodatku ke Smlouvě. 

4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a platnými právními předpisy České republiky. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o 
všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

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

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 
vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily 
s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním 
této Smlouvy připojují pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích dodatků na www.sfdi.cz. 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) uveřejní Smlouvu 
po jejím podpisu prostřednictvím registru smluv. 

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

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

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

 


