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Smlouva č. 104/2018 

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 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., 
vložka 684. 
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 62509870 
zastoupená statutárním ředitelem 
Ing. Borisem Čajánkem 
(dále jen „příjemce“) 
 
uzavřely 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 podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
tuto Smlouvu: 

 
 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je  

- zajistit provedení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb.;  
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky 

a) pro uvolnění účelově poskytovaných finančních prostředků příjemci, 
b) pro výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s finančními 

prostředky účelově poskytnutými dle této Smlouvy; 
- realizovat rozpočet poskytovatele pro rok 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 účelům vymezeným touto Smlouvou na základě 
shora citovaného zákona, tj. pro financování údržby a oprav regionálních drah ve 
vlastnictví příjemce a jím provozovaných, 

- 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 finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto Smlouvou, 
tj. na financování oprav a údržby regionálních úzkorozchodných drah Jindřichův Hradec – 
Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň náležejících do vlastnictví příjemce 
v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům a za činnosti, které jsou specifikovány 
ve „Specifikaci výkonů a činností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. financovaných ze 
SFDI“ tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy č. 104/2018, a které odpovídají účelu poskytovatele 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. 

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. 

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

37 187 000 Kč, 

(slovy: třicetsedmmilionůjednostoosmdesátsedmtisíckorunčeských) 

 

s tím, že dílčí uvolňování této částky bude probíhat zálohově na základě žádostí příjemce 
v souladu se skutečnou potřebou finančních prostředků příjemce s ohledem na faktury, 
které má příjemce v měsíci, pro který se požadavek na uvolnění finančních prostředků 
předkládá, v souladu s účelem této Smlouvy proplatit a v návaznosti na vytvořené zdroje 
v rozpočtu poskytovatele.  

4. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy převedené na účet příjemce 
uvedený 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. 

5.  V případě, že by bylo vůči příjemci vedeno insolvenční řízení, jsou finanční prostředky 
 poskytované příjemci na základě této Smlouvy vyjmuty dle § 208 zákona č. 182/2006 Sb., 
 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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 z majetkové podstaty příjemce, tj. z majetku, který bude určený k uspokojení  
 dlužníkových věřitelů. 

6.  Dnem vydání rozhodnutí o úpadku je příjemce povinen zastavit čerpání finančních 
prostředků z účtu, na který mu byly dle této Smlouvy poskytnuty a zastavit provádění 
plateb z takto poskytnutých finančních prostředků s tím, že pokračování v provádění 
plateb z těchto prostředků bude možné jen za podmínky, že k takovému postupu dá 
souhlas Ministerstvo dopravy a je ze všech okolností zřejmé, že poskytnuté finanční 
prostředky budou použity výhradně k účelu sjednanému v této Smlouvě a současně za 
podmínky, že bez jejich poskytnutí by hrozila ekonomická ztráta pro Českou republiku. 
Může jít např. o případ, kdy by úpadek byl řešen reorganizací, která by neměla žádný vliv 
na plnění účelu, pro který se finanční prostředky dle této Smlouvy poskytují a majetek 
pořízený z takto poskytnutých finančních prostředků by nesloužil k uspokojení 
dlužníkových věřitelů. Pokud příjemce tuto povinnost nesplní a bude pokračovat 
v realizaci plateb z finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy i po 
tomto dni, bude tento jeho postup posuzován jako neoprávněné použití peněžních 
prostředků státního fondu ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), což bude ve svém důsledku 
znamenat porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových 
pravidel a příjemce bude povinen dle § 44a rozpočtových pravidel odvést tyto 
neoprávněně použité peněžní prostředky poskytovateli prostřednictvím místně příslušného 
finančního úřadu a tím zároveň vznikne na straně poskytovatele nárok přihlásit v rámci 
vedeného insolvenčního řízení jako pohledávku za příjemcem poskytnuté finanční 
prostředky ve výši, ve které byly příjemcem takto neoprávněně použity. 

 

Článek 5 
Prohlášení příjemce 

      Příjemce prohlašuje, že zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřený účet 
      v Kč: 

      účet č. xxxx-xxxxxx/xxxx výhradně určený na financování oprav a údržby regionální 
      dráhy uvedené v čl. 4, odst. 1 z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy; 

 

Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

1.  Finanční prostředky určené na financování v souladu s čl. 4 odst. 3 této Smlouvy převádí 
poskytovatel zálohově ze svého účtu výhradně na účty příjemce specifikované v článku 5 
této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky běžného účtu poskytovatele na základě žádosti 
příjemce k uvolnění finančních prostředků poskytovaných pro financování údržby a oprav 
regionálních drah uvedených v čl. 4, odst. 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků 
předkládá příjemce podle skutečné potřeby finančních prostředků příjemce v návaznosti 
na faktury, pro které se požadavek na uvolnění finančních prostředků předkládá, a které 
mají být příjemcem v souladu s účelem této Smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti proplaceny. 
K žádosti o uvolnění finančních prostředků je příjemce povinen doložit kopie faktur, 
k jejichž úhradě žádá finanční prostředky a jejich soupis na předepsaném formuláři 
(soupiska faktur), případně vnitropodnikový účetní doklad o rozsahu provedených prací 
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vlastními zaměstnanci, pokud se k jejich úhradě uvolnění finančních prostředků žádá. Vzor 
„soupisky faktur“ je uveden v příloze Metodického pokynu k žádostem o uvolnění 
finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám 
poskytnutých finančních prostředků, vydaného poskytovatelem a zveřejněného na 
www.sfdi.cz. Žádost i soupiska faktur musí být podepsány odpovědnou osobou uvedenou 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. 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.   

2. U finančních prostředků určených na financování v souladu s čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, 
kdy je fakturovaná částka k úhradě v EUR, požádá příjemce o uvolnění finančních 
prostředků ve výši odpovídající fakturované částce v EUR přepočtené v kurzu ČNB 
platným ke dni odeslání žádosti o uvolnění finančních prostředků poskytovateli navýšeným 
o 5 % k vyrovnání případných rozdílů, které mohou nastat v důsledku kurzových pohybů. 
K žádosti o uvolnění finančních prostředků bude připojeno sdělení, které bude obsahovat 
informaci o provedení navýšení kurzu k uvedenému datu. Veškeré případné poplatky 
v souvislosti s úhradou faktur uhradí příjemce ze svých zdrojů. Zbylé nedočerpané 
prostředky vrátí příjemce do 5 pracovních dnů po provedení úhrady faktur, k jejichž úhradě 
byly prostředky uvolněny, na účet poskytovatele č. xxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB společně 
s dokladem potvrzujícím skutečně čerpanou částku v Kč. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech, jenž budou náležitě 
odůvodněny a po předchozím písemném upozornění příjemce, tento režim pro uvolňování 
finančních prostředků upravit. 

 

Článek 7 
Podmínky čerpání 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. Příjemce zodpovídá za dodržení hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti užití 
poskytnutých finančních prostředků.  

2.  Příjemce je povinen provádět úhradu nákladů odpovídajících účelu vymezenému touto 
Smlouvou prostřednictvím účtu uvedeného v čl. 5 Smlouvy. V případě, že hodlá provést 
výběr v hotovosti nebo převést prostředky z výše uvedeného účtu na jiné vlastní účty, je 
povinen vyžádat si souhlas poskytovatele. Povolení převodu poskytnutých finančních 
prostředků z účtu uvedeného v čl. 5 na jiné účty příjemce vedené v komerčních bankách 
bude řešeno výlučně formou dodatku k této Smlouvě. 

3.  Příjemce se zavazuje čerpat z uvedeného bankovního účtu vedeného u ČNB pouze 
takovou výši finančních prostředků, která odpovídá schválenému rozpočtu poskytovatele, 
a která souhlasí s výší nezbytně nutných nákladů, které příjemce účelově vynaloží 
na realizaci plnění dle čl. 3 a 4 této Smlouvy a dle zákona č. 104/2000 Sb. 

4.  Příjemce nesmí z poskytnutých finančních prostředků hradit daň z přidané hodnoty 
(DPH). 

5.  Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 
bankovních účtů a poplatky za provedené bankovní služby. Příjemce se zavazuje 
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poskytnout dle požadavku poskytovatele informace o platbách uskutečněných 
z poskytnutých finančních prostředků v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. 

6.  Příjemce tímto souhlasí, aby ČNB poskytovala  průběžně poskytovateli informace o stavu 
finančních toků a zůstatku finančních prostředků na účtu uvedeném v článku 5 této 
Smlouvy. 

7. Příjemce se zavazuje převést veškeré částky peněžního plnění nahrazujícího úrok 
z bankovních účtů specifikovaných v čl. 5 Smlouvy, které obdrží podle § 33 odst. 9 
rozpočtových pravidel od Ministerstva financí, ve prospěch poskytovatele na jeho účet č. 

xxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB, do 10. ledna 2019. 

8. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou 
analytickou 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. Při vedení této účetní 
evidence je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a řídit se metodickými pokyny poskytovatele. 

9. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2018 vypořádání poskytnutých finančních 
prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Spolu s tímto vypořádáním příjemce 
předloží písemnou zprávu o realizaci těch akcí, na které mu byly finanční prostředky dle 
této Smlouvy poskytnuty, a pro které je čerpal. Dále je příjemce povinen vrátit na účet 
poskytovatele č. xxxxxxx/xxxx, vedený u ČNB, veškeré k 31. prosinci 2018 v souladu 
s účelem Smlouvy nevyčerpané finanční prostředky z 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) rozpočtových pravidel a bude při něm 
postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Datum, ke kterému mají být 
nevyčerpané finanční prostředky z uvolněných finančních prostředků vráceny, a rozsah, 
forma a termín vypořádání budou stanoveny metodickým pokynem vydaným 
poskytovatelem, který bude příjemci zaslán. 

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, případně v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, pokud zadávací řízení bylo 
zahájeno před 1. 10. 2016. Příjemce nesmí při zadávání těchto veřejných zakázek použít 
smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele, jako dílčí 
hodnotící kritérium.  

11. 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. 

12. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí 
podle platných „Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“) vydaných poskytovatelem a zveřejněných na 
www.sfdi.cz a dle ustanovení uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
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13.  Případné návrhy na změny ve vztahu k výši finančních prostředků uvedených v článku 4 
odst. 3 této Smlouvy může příjemce poskytovateli předkládat pouze v souladu s Pravidly 
a za podmínek v nich uvedených. 

14. 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. 

15. Příjemce se zavazuje vypracovat a předat poskytovateli do 15 dnů od uzavření této 
Smlouvy seznam akcí týkajících se údržby a oprav, které jsou plánovány k realizaci 
v roce 2018 z finančních prostředků poskytovaných poskytovatelem v souladu 
s vypracovanou analýzou stavu dotčené regionální dráhy ke dni vypracování tohoto 
seznamu. Zaslaný seznam je pro příjemce závazný. O případných změnách v tomto 
seznamu v průběhu roku 2018 je příjemce povinen písemně informovat poskytovatele do 
15 dnů ode dne, kdy tyto změny příjemce uskutečnil. Příjemce je povinen na vyžádání 
poskytovatele předložit veškeré podklady sloužící k vypracování seznamu akcí údržby a 
oprav. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly těchto akcí a případného neodsouhlasení 
financování předloženého rozsahu prací. 

16.  Příjemce je povinen při kalkulaci a prokazování nákladů na činnosti hrazené z finančních 
prostředků poskytovatele nepřekročit horní mez nákladovosti uvedenou v platných 
závazných Interních sbornících prací a výkonů pro mosty a tunely, traťové hospodářství, 
elektrotechniku a energetiku, budovy a bytové hospodářství, sdělovací a zabezpečovací 
techniku vydaných SŽDC a zároveň odsouhlasenými k jejich poskytnutí a užívání 
příjemcem nebo nepřekročit horní mez nákladovosti uvedenou v Ocenění prací 
prováděných na úzkorozchodných tratí Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec 
– Nová Bystřice vydaném Jindřichohradeckými místními drahami, a.s. a platném od 1. 
ledna 2015 (dále společně jen „Interní sborníky prací a výkonů“). Pokud by takto 
stanovené náklady příjemce nedodržel, je povinen před zahájením čerpání finančních 
prostředků na tyto náklady je doložit prvotními náklady projednanými s poskytovatelem. 
Při použití měrné jednotky hodina výkonu zaměstnance nesmí hodinová zúčtovací sazba 
překročit sazbu ve výši 280 Kč za hodinu stanovenou příjemcem na základě kalkulačního 
vzorce a odsouhlasenou poskytovatelem. Příjemce je povinen při zadávání veřejných 
zakázek v údržbě a opravách regionální dráhy strukturovat položky v zadávacích 
podmínkách na opravné a údržbové práce v souladu s položkami Interních sborníků prací 
a výkonů a v souladu s položkami  ostatních obecně platných sborníků opravných prací a 
údržby u položek v Interních sbornících prací a výkonů neobsažených. V případě činností, 
které nejsou uvedeny v Interních sbornících prací a výkonů, nesmí příjemce překročit 
horní mez nákladovosti těchto činností uvedenou v platném znění ceníků ÚRS Praha, a.s. 
a splnění této povinnosti musí zajistit i u externích zhotovitelů. Při provádění činností, 
které nejsou obsaženy v Interních sbornících prací a výkonů a ani v platném znění ceníků 
ÚRS Praha, a.s., musí být činnosti vykazované podle skutečně vynaložených, uznatelných 
a v souladu s platnými právními předpisy řádně doložených nákladů. V kalkulaci nákladů 
těchto činností prováděných vlastními zaměstnanci nelze uplatnit zisk. 

17. Výjimečně může příjemce požádat poskytovatele o mimořádné zálohové uvolnění 
finančních prostředků na základě řádně zdůvodněné žádosti k účelu dle čl. 4, odst. 1 této 
Smlouvy s tím, že do 14 dnů po datu čerpání těchto finančních prostředků příjemce 
poskytovateli předloží veškeré doklady potvrzující účelovost a výši čerpání uvolněných 
finančních prostředků. 
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18. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené 
stavby) k akcím financovaným z finančních prostředků poskytovaných na základě této 
Smlouvy údaj, že akce je financována, případně spolufinancována z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech 
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto 
souhlas. Logo ke stažení pro tyto účely včetně manuálu k jeho užití je k dispozici na 
www.sfdi.cz.  

19.  Příjemce se zavazuje předat poskytovateli svoji Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 do 
14 dnů po jejím schválení valnou hromadou v počtu 2 ks. 

20. Příjemce je povinen poskytovateli sdělit každou majetkovou změnu akciové společnosti 
mající dopad na poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

21. Příjemce se zavazuje vést přehlednou formou dokumentaci o regionálních dráhách 
obsahující údaje o všech provedených stavebních úpravách za období, pro které byly 
finanční prostředky touto Smlouvou poskytnuty (pasport regionální dráhy). Pasport musí 
obsahovat zejména stručný technický popis provedených prací na železničním svršku, 
železničním spodku, technologických částech, přeložkách inženýrských sítí a zařízení 
a dalších provedených stavebních úpravách s určením místa (staničení), kde byly stavební 
práce provedeny. Příjemce se zavazuje předat poskytovateli pasport 
do 30. 3. následujícího roku po roce, pro který byly finanční prostředky poskytnuty touto 
Smlouvou. 

22.  Příjemce může z finančních prostředků poskytnutých na financování oprav a údržby 
regionálních drah hradit v souvislosti s úhradou nákladů provedených oprav a údržby 
pouze náklady za provedené výkony a za materiál, který se vztahuje k těmto doloženým 
provedeným výkonům oprav a údržby regionálních drah. 

23.  Příjemce je povinen při přípravě a realizaci akcí financovaných z poskytnutých 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 účet příjemce, uvedený v článku 5 této Smlouvy, v souladu s účelovým 
určením poskytovaných finančních prostředků. 

2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši poskytovaných finančních prostředků 
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového 
opatření projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu s Pravidly a za podmínek 
tam uvedených. 

3. Poskytovatel je oprávněn upravit výši požadovaných finančních prostředků nebo 
požadavek příjemce odmítnout v případě, že požadavek příjemce uvedený v žádosti 
o uvolnění finančních prostředků, není v souladu s účelem poskytnutých finančních 
prostředků a jejich efektivním a hospodárným užitím. 
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4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech čerpání finančních 
prostředků z účtu příjemce a neposkytovat další finanční prostředky, pokud příjemce 
závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční 
prostředky k jinému účelu, než ke kterému byly podle této Smlouvy poskytnuty nebo 
nedodrží termíny stanovené touto Smlouvou. V případě zjištění porušení Smlouvy je 
poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce písemně upozornit a stanovit mu 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. 5 části B) článku 7 této 
Smlouvy a dle odst. 10.5 a 10.6 „Pravidel“ nižším odvodem, než kolik činí celková výše 
poskytnutých finančních prostředků a současně o tom informuje příslušný finanční úřad. 
V případě porušení Smlouvy, kde zjednání nápravy není možné, stanoví poskytovatel 
příjemci lhůtu pro vrácení finančních prostředků, kterých se porušení Smlouvy týká. Při 
porušení povinností stanovených právních předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel 
účel, pro který mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, 
stanovenou pro poskytnutí finančních prostředků, u které nebylo možné zjednat nápravu, 
vyzve poskytovatel příjemce písemně, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční 
prostředky, kterých se porušení povinností týká a současně o tom informuje příslušný 
finanční úřad. 

5. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky 
tam, kde zjednání nápravy není možné, bude porušení povinnosti vyplývající 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 15., 18., 19., 20., 21. a v Článku 8 odst. 3 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 povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, které bude mít nulový finanční dopad. V případě porušení 
rozpočtové kázně v důsledku porušení ZZVZ/ZVZ bude výše odvodu za porušení této 
povinnosti stanovena v souladu s Pravidly. 

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

7. Pokud by bylo v rámci insolvenčního řízení vedeného vůči příjemci vydáno rozhodnutí o 
úpadku je poskytovatel oprávněn zastavit ihned po zveřejnění rozhodnutí o úpadku 
v insolvenčním rejstříku veškeré financování – investiční i neinvestiční, které by mělo být 
podle této Smlouvy uskutečněno. 

 

Článek 8 

Kontrola nakládání s finančními prostředky 

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů 
tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly 
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v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit 
podmínkami stanovenými zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

2. 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. 

3. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 
a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. 
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na 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 podle Smlouvy se nepovažuje za neplnění 
Smlouvy a nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v příštím 
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 části B odst. 5 Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného 
finančního úřadu, a to včetně penále ve smyslu § 44a odst. 10 rozpočtových pravidel. 

 

Článek 10 
Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je uzavíraná na dobu 
určitou do 31. prosince 2018. Tímto nejsou dotčena ta ujednání Smlouvy, která svojí 
úpravou přesahují tento časový rámec. 

2. Smlouva má tyto přílohy:   

Přílohu č. 1: „Specifikace výkonů a činností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

financovaných ze SFDI“; 

Přílohu č. 2: „Podpisové vzory“. 

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných 
písemných dodatků a nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. 
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4. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR. 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. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 
vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy 
a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této 
Smlouvy. 

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

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných 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) 
zajistí uveřejnění Smlouvy po jejím podpisu prostřednictvím registru smluv. 

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení 
a poskytovatel tři vyhotovení Smlouvy. 

 

 

V Praze dne  V Jindřichově Hradci dne 

 

 

……………………………..…… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

……………………………..…. 
Ing. Boris Čajánek 
statutární ředitel 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

 


