Váš dopis značky / ze dne
29.05.2020

Č.j.
7228/SFDI/222233/14016/2020

Vyřizuje / telefon
Bc. Matouš Uhlář
266 097 205

Praha dne
11.09.2020

Informace o schválení příspěvku na akci „Pořízení technických prostředků SFDI
2020 - kategorie 2“ – ISPROFOND 5814500009
Vážený pane místopředsedo,
na základě doporučení Hodnotitelské komise dne 4. září 2020 schválil Výbor Státního fondu
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) svým usnesením č. 1331 poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2020 v souladu s účelem dle § 2 odst. 1 písm. p) zákona
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, na
financování nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými
prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
Mezi akcemi, pro které byly schváleny finanční prostředky v kategorii 2, je i akce „Pořízení
technických prostředků SFDI 2020 – kategorie 2 “ – ISPROFOND 5814500009 (dále jen
„Akce“), pro kterou byla předložena Vaše žádost o příspěvek č. 5/2020/kat. 2 (dále jen
„Žádost“).
V souladu s Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými
prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020 a na
základě položkového rozpočtu Akce, přiloženého k Žádosti, byly pro financování Akce
schváleny finanční prostředky v limitní výši 18 530 000,00 Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2020 pro Akci je zasíláno v Příloze č. 1 tohoto dopisu. Přílohou č. 2
(viz příloha „Vyjádření k žádosti o příspěvek“) je orientační přehled neuznatelných nákladů
Akce, který bude upřesněn na základě položkového rozpočtu vybraným zhotovitelem Akce.
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2020 je podmíněno uzavřením
Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 (dále jen
„Smlouva“), která se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2020 v návaznosti na předložení
povinných podkladů uvedených v Rozhodnutí.
Uzavření Smlouvy a uvolňování finančních prostředků se řídí Pravidly pro financování
z rozpočtu SFDI, která jsou uveřejněna na internetových stránkách SFDI
(www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/).
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V souvislosti s poskytnutím finančních prostředků ze SFDI pokládáme za potřebné Vás
upozornit zejména na to, že:


příjemce hradí u financované Akce ze svých prostředků ve Smlouvě stanovený vlastní
podíl na uznatelných nákladech Akce a neuznatelné náklady Akce, jejichž výše bude
uvedena ve Smlouvě;



příspěvek bude poskytován formou ex-post plateb, 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;



při podávání žádostí o uvolňování finančních prostředků je příjemce povinen postupovat
podle Metodického pokynu k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování
zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků
vydaného SFDI a zveřejněného na internetových stránkách SFDI (www.sfdi.cz/pravidlametodiky-a-ceniky/);



případné změny v položkovém rozpočtu Akce, který byl součástí žádosti, musí předložit
příjemce k posouzení a ke schválení SFDI nejpozději do 11. 11. daného kalendářního
roku, a v případě změn v uznatelných nákladech uvedené Akce se vždy musejí tyto
změny zapracovat do Smlouvy formou jejího Dodatku.

V případě potřeby lze konzultovat problematiku spojenou s uzavřením Smlouvy nebo
s realizací a financováním Akce s Bc. Matoušem Uhlářem (tel.: 266 097 205, email:
matous.uhlar@sfdi.cz).
Máte-li zájem o osobní projednání, můžete si sjednat konkrétní termín návštěvy v sekretariátu
Sekce pro realizaci zdrojů u paní Nikoly Huškové, tel.: 266 097 375.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI
Přílohy dle textu
Letiště Ostrava, a.s.
místopředseda představenstva
Ing. Michal Holubec
č.p. 401
742 51 Mošnov
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Č.j.: 7228/SFDI/222233/14016/2020

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2020 na akci „Pořízení technických
prostředků SFDI 2020 - kategorie 2“
(dále jen „Rozhodnutí“)
I. Poskytnutí finančních prostředků
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 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 104/2000 Sb.“), a na základě
usnesení Výboru SFDI č. 1331 ze dne 4. září 2020
příjemci: Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO: 26827719 (dále jen
„Příjemce“),
na financování akce: „Pořízení technických prostředků SFDI 2020 – kategorie 2“
– ISPROFOND 5814500009 (dále jen „Akce“),
finanční prostředky z rozpočtu SFDI pro rok 2020 v maximální výši 18 530 000,00 Kč
(slovy: osmnáctmilionůpětsettřicettisíc korun českých)
při
současném
stanovení
maximální procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na celkových 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 2020 (dále jen „Smlouva“) uzavřené
mezi SFDI a Příjemcem v souladu s § 3 odst. 1 zákona 104/2000 Sb. Ve Smlouvě bude
upřesněna výše poskytnutých finančních prostředků a procentuální podíl poskytnutých
finančních prostředků na celkových uznatelných nákladech Akce v návaznosti na
předloženou smlouvu uzavřenou mezi Příjemcem a zhotovitelem Akce; resp. na
zhotovitelem předložený položkový rozpočet Akce, a stanoveny podmínky, za kterých
se finanční prostředky Příjemci poskytují.

2.2

Před uzavřením Smlouvy je Příjemce povinen předložit SFDI tyto podklady:

a) doklad o zřízení účtu u ČNB;
b) kopii smlouvy o dílo/kupní smlouvy na realizaci Akce uzavřenou s vybraným
zhotovitelem/dodavatelem včetně položkového rozpočtu Akce, s vymezením
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uznatelných a neuznatelných nákladů v souladu se schváleným položkovým rozpočtem
Akce přiloženým k Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI,
s anonymizovanými nebo pseudonymizovanými osobními údaji, pokud je obsahují;
c) oprávnění SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele/dodavatele Akce ve vztahu
k poskytnutým finančním prostředkům, které bude deklarováno ve smlouvě
o dílo/kupní smlouvě na realizaci Akce uzavřené se zhotovitelem/dodavatelem, nebo
bude doloženo kopií čestného prohlášení zhotovitele/dodavatele o zohlednění práva
SFDI na výkon veřejnosprávní kontroly u zhotovitele/dodavatele;
d) čestné prohlášení statutárního orgánu příjemce, že výběr zhotovitele byl proveden
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, u zadávání podlimitních sektorových veřejných
zakázek, u zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a u zjednodušeného
podlimitního řízení též v souladu příslušnými ustanoveními čl. 5 písmeny i), j), k) a l)
Pravidel pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020 (dále jen
„Pravidla“) zveřejněných na stránkách SFDI (www.sfdi.cz); ;
e) čestné prohlášení statutárního orgánu Příjemce o oprávnění uzavřít jeho jménem
Smlouvu, včetně kopie dokladu o volbě statutárního orgánu Příjemce, případně úředně
ověřené zmocnění osoby oprávněné k podpisu Smlouvy za Příjemce.
Bez předložení výše uvedených podkladů v požadované formě 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
(http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/).

2.4

V případě, že do konce roku 2020 nedojde k uzavření Smlouvy nebo v případě, že bude
uzavřená Smlouva, ale Příjemce do konce roku 2020 nezačne s čerpáním poskytnutých
finančních prostředků, budou přidělené finanční prostředky ve smyslu § 4 odst. 3
zákona 104/2000 Sb. převedeny v rámci zůstatku příjmů SFDI do roku 2021 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 2021, ve kterém musejí
být přidělené finanční prostředky vyčerpány.
III.

Na vydání Rozhodnutí se nevztahuje úprava zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

V Praze dne 11. 9. 2020
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI
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