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Informace o schválené akci

Vážený pane předsedo,
dne 4. 5. 2018 schválil Výbor SFDI svým usnesením č. 1186 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
odst. 1 písm. p) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018. Mezi
akcemi, pro které byly schváleny finanční prostředky, je i Vaše žádost o příspěvek na akci
„Pořízení technických prostředků SFDI 2018“ – ISPROFOND 5814500003 dále jen
„akce“).
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2018 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 2018 (dále
jen „Pravidla“) schválena ve výši 6 587 000,00 Kč.
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2018 je podmíněno uzavřením
Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI, která se uzavírá na dobu
určitou, tj. do 31. 12. 2018. 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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
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.
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Uzavírání smlouvy a uvolňování finančních prostředků se řídí Pravidly pro financování
z rozpočtu SFDI, která jsou k dispozici na internetových stránkách SFDI (www.sfdi.cz).
V souvislosti se schválením financování akce z finančních prostředků SFDI pokládáme za
potřebné upozornit zejména na dodržení dále uvedených podmínek:
1. Pokud Smlouva o dílo na realizaci akce, případně další smlouvy související s realizací
akce, nebo další podklady předávané na SFDI v souvislosti s financováním akce budou
obsahovat osobní údaje, musí být provedena před jejich předáním na SFDI anonymizace
nebo pseudonymizace osobních údajů, které obsahují. V případě předávání podkladů
obsahujících osobní údaje, u kterých s ohledem na jejich účel není možné provést
anonymizaci nebo psedonymizaci osobních údajů, je nutné současně s předkládaným
podkladem obsahujícím takové osobní údaje předložit souhlas subjektu údajů se
zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), pokud není dán jiný právní důvod k jejich zpracování. Formulář k udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů je uveden na www.sfdi.cz/gdpr.
2. Příspěvek bude poskytován formou ex-post, kdy příjemce musí nejprve doložit, že již
vzniklé uznatelné náklady v plné výši uhradil a teprve poté může čerpat finanční
prostředky z rozpočtu SFDI na ve smlouvě uvedený bankovní účet. Finanční prostředky
nemohou být čerpány na náklady akce vzniklé před předložením žádosti o příspěvek.
3. 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. Petrem Buriánkem (tel. 266 097 386, email petr.burianek@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. Michal Holubec
předseda představenstva
Letiště Ostrava, a. s.
Mošnov 401
742 51 Mošnov
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Č.j.: 5443/SFDI/222020/5798/2018

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci „Pořízení technických prostředků
SFDI 2018“

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. 1186 ze dne 4. 5. 2018
příjemci: Letiště Ostrava, a. s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov, IČO: 26827719 (dále
jen „příjemce“),
na financování akce: „Pořízení technických
ISPROFOND 5814500003 (dále jen „akce“),

prostředků

SFDI

2018“

–

finanční prostředky z rozpočtu SFDI pro rok 2018 v maximální výši
6 587 000,00 Kč (slovy: šestmilionůpětsetosmdesátsedmtisíckorunčeských) při
současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutých finančních
prostředků na uznatelných nákladech 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 na rok 2018 (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
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 s anonymizovanými nebo pseudoanonymizovanými osobními údaji,
pokud je obsahují;
b) čestné prohlášení osoby oprávněné zastupovat příjemce, že zhotovitel byl vybrán
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
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 z rozpočtu SFDI, která jsou zveřejněna na stránkách SFDI
www.sfdi.cz.
2.4. V případě, že do konce r. 2018 nedojde k uzavření Smlouvy nebo v případě, že
bude uzavřená Smlouva, ale příjemce do konce roku 2018 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
2019 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
2019, ve kterém musí být přidělené finanční prostředky vyčerpány.
III.
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

V Praze dne 9. 5. 2018

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI
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Vyjádření k žádosti o příspěvek
na akce zaměřené na vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícícmi k ochrraně
civilního letectví před protiprávními činy v souladu s § 2, odst. 1, písm. p) zákona č. 104/2000 Sb., o
Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu SFDI v roce 2018

Příjemce:
Název akce:

Letiště Ostrava, a.s.
Pořízení technických prostředků SFDI 2018

ISPROFOND: 5814500003
Číslo žádosti: 2
Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu

Výběrové řízení

285 000,00
285 000,00

Informativní výpočet výše příspěvku před zesmluvněním:
Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):
Celkové náklady dle předloženého položkového rozpočtu (Kč):
Celkové uznatelné náklady (Kč):
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):
Minimální vlastní podíl (Kč):
Zpracoval:
Dne:

6 587 000,00
85%
8 035 000,00
7 750 000,00
6 587 000,00
84,99%
15,01%
1 163 000,00

Ing. Petr Buriánek
9.5.2018
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