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Informace o schválené akci 
 

 
Vážený pane předsedo, 
 
 
dne 26. 4. 2017 schválil Výbor SFDI svým usnesením č. 1118 poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na financování vybavení letišť technickými nebo 
obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy 
v souladu s § 2, písm. p) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
rok 2017. Mezi akcemi, pro které byly schváleny finanční prostředky, je i Vaše žádost 
o příspěvek na akci „Pořízení technických prostředků pro provádění 
bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ – ISPROFOND: 
5814500002.  
 
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 
pro rok 2017 pro uvedenou akci je zasíláno v příloze tohoto dopisu.  
 
Limitní výše poskytnutých finančních prostředků byla na základě předloženého 
položkového rozpočtu v souladu s Pravidly pro financování vybavení letišť 
technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před 
protiprávními činy pro rok 2017 (dále jen „Pravidla“) schválena ve výši  
11 985 000,00 Kč. 
 
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2017 je 
podmíněno uzavřením Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI, která se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2017. V této souvislosti Vás 
žádám o zaslání či osobní předání následujících podkladů nezbytných k jejímu 
uzavření: 

 
• kopie Smlouvy uzavřené s vybraným zhotovitelem vč. položkového rozpočtu 

(tato Smlouva musí, mimo jiné, zohledňovat právo SFDI na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky 
u zhotovitele, přičemž odkaz na zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, není dostačující), 

• čestné prohlášení osoby oprávněné za organizaci, že zhotovitel byl vybrán 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo 
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se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zadávací řízení zahájená po 1. říjnu 2016,  

• doklad o zřízení účtu u ČNB (s předčíslím 2006),  
• sdělení jména osoby oprávněné za organizaci smlouvu podepsat vč. dokladu 

o volbě, 
• prohlášení o neuplatnění odpočtu DPH u uvedené akce. 

 
Uzavírání smlouvy a uvolňování finančních prostředků se řídí Pravidly 
pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, která jsou k dispozici na 
internetových stránkách SFDI (www.sfdi.cz). Zejména upozorňuji, že nelze 
refundovat již zaplacené faktury a veškeré faktury nebo jejich části, hrazené 
z poskytnutí finančních prostředků ze SFDI, musí být proplaceny přímo zhotoviteli 
prostřednictvím účtu u ČNB s předčíslím 2006, kam bude SFDI přeposílat uvolněné 
finanční prostředky na základě podané žádosti o uvolnění finančních prostředků. 
Platby hrazené příjemcem z jeho vlastních zdrojů (náklady neuznatelné) naopak 
nelze provádět prostřednictvím účtu u ČNB s předčíslím 2006, k tomuto účelu 
příjemce využije odlišný bankovní účet, který má zřízen.  
 
V souvislosti s fakturací plnění, kde k úhradě budou užity finanční prostředky 
poskytované ze strany SFDI, nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti, 
jelikož v případě akce, pro kterou se poskytují finanční prostředky, příjemce 
vystupuje v pozici osoby nepovinné k DPH. 

 
 
V případě potřeby lze konzultovat problematiku spojenou s uzavřením smlouvy nebo 
s realizací a financováním akce s referentem Ing. Markem Kaftanem 
(tel. 266 097 385, e-mail marek.kaftan@sfdi.cz). Máte-li zájem o osobní projednání, 
můžete si sjednat konkrétní termín návštěvy v sekretariátu sekce pro realizaci zdrojů 
u pí. Lindy Poldauf, tel. 266 097 375. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

Ing. Zbyněk Hořelica 
        ředitel SFDI 

 
 
 
 
 
Příloha dle textu 
 
Vážený pan 
Ing. Jiří Kraus 
Předseda představenstva 
Letiště Ostrava, a. s. 
č. p. 401 
742 51 Mošnov 
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Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro rok 2017 na akci „Pořízení technických prostředků 
pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ 
 
 
 

I. Poskytnutí finančních prostředků 
 
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 
190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“), 

poskytuje v souladu s § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 
Sb.“), a na základě usnesení Výboru SFDI č. 1118 ze dne 26. 4. 2017  

příjemci: Letiště Ostrava, a. s., Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČO: 26827719 
(dále jen „příjemce“), 

na akci: „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních 
kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ – ISPROFOND: 5814500002 (dále jen 
„akce“), 

finanční prostředky z rozpočtu SFDI pro rok 2017 v maximální výši  
11 985 000,00 Kč (slovy: jedenáctmilionů devětsetosmdesátpět tisíc korun 
českých) při současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutých 
finančních prostředků na uznatelných nákladech stavební části akce ve výši 85 %. 
 
 

II. Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků 
 

2.1. Finanční prostředky budou příjemci poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu SFDI (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi SFDI  
a příjemcem v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., ve které bude 
upřesněna výše poskytnutých finančních prostředků a procentuální podíl 
poskytnutých finančních prostředků na uznatelných nákladech stavební části akce  
v návaznosti na předloženou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem na 
realizaci akce a stanoveny podmínky, za kterých se finanční prostředky příjemci 
poskytují. 
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2.2. Před uzavřením Smlouvy je příjemce povinen předložit poskytovateli tyto 
podklady: 
a) smlouvu na realizaci akce uzavřenou s vybraným zhotovitelem vč. položkového 

rozpočtu akce; 
b) čestné prohlášení osoby oprávněné zastupovat příjemce, že zhotovitel byl vybrán 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro zadávací řízení zahájená po 1. říjnu 
2016; 

c) doklad o zřízení zvláštního účtu u ČNB (s předčíslím 2006); 
d) sdělení jména osoby, která je oprávněna zastupovat příjemce a je oprávněna 

uzavřít Smlouvu a doložení oprávnění této osoby zastupovat příjemce; 
e) čestné prohlášení osoby oprávněné zastupovat příjemce, zda příjemce je či není 

plátcem DPH a že nebude uplatňovat odpočet DPH. 
Bez předložení výše uvedených podkladů nebude Smlouva s příjemcem uzavřena. 
 
2.3. Uzavření Smlouvy a uvolňování poskytnutých finančních prostředků se řídí 
Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, která jsou 
zveřejněna na stránkách SFDI  www.sfdi.cz. 
 
2.4. V případě, že do konce r. 2017 nedojde k uzavření Smlouvy nebo v případě, že 
bude uzavřená Smlouva, ale příjemce do konce roku 2017 nezačne s čerpáním 
poskytnutých finančních prostředků, budou přidělené finanční prostředky ve smyslu 
§ 4 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb. převedeny v rámci zůstatku příjmů SFDI do roku 
2018 a na základě tohoto Rozhodnutí budou příjemci poskytnuty na akci za 
podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.3 tohoto Rozhodnutí z rozpočtu SFDI pro rok 
2018, ve kterém musí být přidělené finanční prostředky vyčerpány.   
 

 
III. 
 

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 
 
 
 
V Praze dne 23.06.2017 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zbyněk Hořelica 
        ředitel SFDI 
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