Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

75. Projekt "Studie proveditelnosti Severojižního kolejového
diametru" – návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na
rok 2022
Anotace
Návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2022 na částku 10 343 000 Kč. Město Brno požádalo o celkový příspěvek ve výši 16,5 mil. Kč,
přičemž se původně předkládala doba realizace v letech 2020 až 2021. Kvůli epidemii COVID-19 došlo k
prodloužení realizace do roku 2022, přičemž příspěvek alokovaný na aktuální rok odpovídá částce, která
je nutná na kompletní dofinancování projektu. V částce alokované na rok 2022 jsou již zohledněny ceny
vzešlé z jednotlivých výběrových řízení. Dle pravidel financování ze SFDI musí být na každý jednotlivý
rok uzavírána samostatná smlouva o poskytnutí finančních prostředků.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022, která tvoří přílohu č. ...
tohoto zápisu, maximálně ve výši 10,3 mil. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury k projektu „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“
mezi statutárním městem Brnem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se
sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508.

2. pověřuje

na základě čl. 3.2.3. Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z
evropských fondů a národních programů Radu města Brna schvalováním dodatků ke
smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022, které budou v budoucnu
vydávány na projekt „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své R8/219. schůzi konané dne 11. 5. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
10.5.2022 v 08:29
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Důvodová zpráva
V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních
programů je kolektivním orgánům města Brna předložen dokument smlouva o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2022 na projekt s názvem
„Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“.
Projekt je financovatelný dle Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI, podle kterých lze zařazovat akce
do rozpočtu SFDI cestou podání žádosti o rozpočtové opatření na daný kalendářní rok. Dále musí být
dle uvedených pravidel financování ze SFDI uzavřena na každý jednotlivý rok samostatná smlouva
o poskytnutí finančních prostředků. Město Brno požádalo o celkový příspěvek ve výši 16,5 mil. Kč,
přičemž se původně předkládala doba realizace v letech 2020 až 2021. Kvůli epidemii COVID-19 došlo
k prodloužení realizace do roku 2022, přičemž příspěvek alokovaný na aktuální rok odpovídá částce,
která je nutná na kompletní dofinancování projektu. V částce alokované na rok 2022 jsou již zohledněny
ceny vzešlé z jednotlivých výběrových řízení.
Posouzení projektu společně s podáním žádosti o rozpočtové opatření ze SFDI schválila Rada města
Brna na schůzi R8/036 konané 7. srpna 2019. Posouzení projektu vzalo Zastupitelstvo města Brna
na vědomí na svém Z8/10. zasedání Brna konaném dne 1.10.2019. Smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků na rok 2020, pak schválilo ZMB na zasedání Z8/18 konaném dne 16.6.2020. Smlouvu o
poskytnutí finančních prostředků na rok 2021, pak schválilo ZMB na zasedání Z8/25 konaném dne
23.3.2021.
Nové řešení železničního uzlu Brno umožní významným způsobem navýšit počet spojů zejména
v dálkové, ale také v regionální dopravě. Díky tomuto opatření vzroste významným způsobem potřeba
přepravy po městě Brně. Kapacita centrální části města se však stává limitující pro jakékoliv další úvahy
o možnostech růstu městské kolejové dopravy. Brno a další obce v jeho blízkosti se proto musí
soustředit na budování parkovacích kapacit pro auta a kola blízko vlakových nádraží tak, aby bylo
možné dojet autem na nádraží např. v Kuřimi, přestoupit na vlak a za chvíli vystoupit v blízkosti
přestupního uzlu např. Česká.
Obecně se má studie proveditelnosti zaměřit na posouzení následujících problematik:
- Zvýšení atraktivity širšího centra Brna regionální železniční dopravou;
- Minimalizace přestupních vazeb v rámci hromadné dopravy za účelem jejího celkového zatraktivnění;
- Rovnoměrné rozprostření přepravních potřeb cestujících do více módů veřejné dopravy;
- Snížení zatížení hlavních tramvajových a trolejbusových tratí v Brně;
- Zvýšení propustnosti nového železničního uzlu Brno pro nákladní dopravu.
Konkrétním cílem studie proveditelnosti je posouzení dopravních variant z hlediska:
• proveditelnosti/realizovatelnosti
- z hlediska ekonomického hodnocení;
- z hlediska investičních nákladů;
- z hlediska dopadu projektu do staveb již realizovaných a z hlediska využitelnosti plánovaných
modernizací;
- z hlediska realizovatelnosti objektů, technologií.
• průchodnosti
- z hlediska životního prostředí;
- z hlediska územně plánovacího.
• přínosů projektu
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- z hlediska ekonomického hodnocení;
- zlepšení obsluhy města Brna a regionu veřejnou železniční dopravou;
- zlepšeni podmínek pro nákladní dopravu v kapacitě a plynulosti provážení vlaků.
Z hlediska realizace je projekt rozdělen do tří aktivit (samotná studie proveditelnosti, dopravní model
SJKD, průzkum dopravního chování), přičemž dopravní model SJKD, průzkum dopravního chování
slouží jako podklad pro studii. V současnosti jsou již vybráni všichni zhotovitelé jednotlivých aktivit
projektu.
Celkové náklady činí 17 mil. Kč, přičemž způsobilé výdaje se odhadují na 16,5 mil. Kč. Maximální výše
podpory dosahuje 100 % ze způsobilých výdajů. Realizace projektu bude s vysokou pravděpodobností
generovat i nezpůsobilé výdaje (např. za administraci výběrového řízení), které je nyní obtížné
odhadovat, ale momentálně se předpokládají ve výši 0,5 mil. Kč.

Struktura výdajů projektu „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (včetně DPH).
Celkové výdaje projektu

17 000 000 Kč

100,0 %

500 000 Kč

2,9 %

Způsobilé výdaje

16 500 000 Kč

97,1 %

Dotace

16 500 000 Kč

97,1 %

500 000 Kč

2,9 %

Nezpůsobilé výdaje

Kofinancování statutárního města Brna

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z
evropských fondů a národních fondů je Kancelář architekta města Brna.
Rada města Brna projednala materiál na své R8/219. schůzi konané dne 11. 5. 2022.
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Smlouva č. 269/2022

o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022
(dále jen „Smlouva“)

Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „poskytovatel“nebo také „SFDI“)
a
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zastoupené primátorkou
JUDr. Markétou Vaňkovou
(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, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
tuto Smlouvu:

Článek 2
Účel Smlouvy
Účelem této Smlouvy je
-

zajistit provedení ust. § 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 při nakládání s poskytnutými
finančními prostředky dle této Smlouvy;

-

realizovat rozpočet poskytovatele pro rok 2022.
Stránka 1 z 10
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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 podle § 2, odst. 1 písm. d) ve prospěch průzkumných nebo
projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby,
modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury;

-

při čerpání finančních prostředků;

-

při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními
prostředky.
Článek 4
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

1.

Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto
Smlouvou, tj. na financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních
nebo expertních činností v rozsahu odpovídajícímu nákladům, které vzniknou příjemci v
souvislosti s realizací akce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.

Finanční prostředky podle odst. 1 čl. 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem SFDI na
rok 2022 schváleným Poslaneckou sněmovnou PČR usnesením č. 138 dne 10. března
2022.

3.

V roce 2022 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku v členění dle
Přílohy č. 1 celkem částku:
10 343 000 Kč
(slovy: deset milionů tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých).

4.

Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy převedené na účet příjemce
uvedený v článku 5 Smlouvy 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 5
Prohlášení příjemce
Příjemce prohlašuje, že zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet
v Kč:
– účet č. 80098-313621/0710 pro finanční prostředky určené na investiční (kapitálové)
výdaje financované z rozpočtu poskytovatele.
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Článek 6
Poskytování finančních prostředků
1. Žádost o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podle skutečné potřeby
finančních prostředků 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). Vzor „soupisky
faktur“ je k dispozici na www.sfdi.cz. Žádost s čestným prohlášením, které tvoří Přílohu
č. 1 Metodického pokynu k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování
zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých prostředků musí být
podepsána statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za příjemce.
Elektronicky podávaná žádost musí být podepsána podle zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědnou osobou oprávněnou za příjemce
v této věci jednat a opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Po
uplynutí každého kalendářního měsíce do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, za
měsíc prosinec 2022 nejpozději do 10. ledna 2023 je příjemce povinen provést vyúčtování
zálohově poskytnutých finančních prostředků ve vztahu k platbám realizovaným
v kalendářním měsíci, za který se vyúčtování provádí. Součástí vyúčtování uvolněných
finančních prostředků předkládaného za uplynulý kalendářní měsíc bude soupiska faktur,
k jejichž úhradě byly uvolněné finanční prostředky použity, s vyznačeným datem, kdy
úhrada faktury byla provedena, tj. kdy byly finanční prostředky odepsány z účtu příjemce
ve prospěch příslušné faktury. Ze zálohově poskytnutých finančních prostředků nelze
hradit výdaje po 31. 12. 2022.
2. Pokud příjemce z důvodu hodných zřetele provede v roce 2022 úhradu některých
investičních výdajů u akce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, k jejímuž financování se
poskytují finanční prostředky podle této Smlouvy, z vlastních (jiných) zdrojů, může
příjemce požádat o proplacení těchto výdajů na základě samostatné žádosti o uvolnění
finančních prostředků, ve které na soupisce účetních dokladů uvede uskutečněné výdaje,
k jejichž proplacení finanční prostředky požaduje. Finanční prostředky uvolněné v
návaznosti na takto předloženou žádost jsou touto žádostí zároveň i vyúčtovány.
3. Příjemce je povinen za účelem sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným
rozpočtům územní úrovně identifikovat příslušné platby z rozpočtu SFDI účelovými
znaky. Pro rok 2022 platí dle číselníku Ministerstva financí České republiky tyto účelové
znaky:


č. 91628 – Financování dopravní infrastruktury – investice
Pod tímto účelovým znakem budou zahrnuty všechny investiční (kapitálové)
prostředky, které budou poskytnuty na základě této Smlouvy z rozpočtu SFDI
příjemci prostředků jako transfery územně samosprávným celkům.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech, jenž budou náležitě
odůvodněny a po předchozím písemném upozornění příjemce, tento režim pro
uvolňování finančních prostředků upravit.
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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 svých nákladů odpovídajících účelu vymezenému
touto Smlouvou prostřednictvím účtu uvedeného v článku 5 této Smlouvy. V případě, že
hodlá provést výběr v hotovosti nebo převést prostředky z výše uvedeného účtu u ČNB
na jiné vlastní účty u komerčních bank, je povinen vyžádat si souhlas poskytovatele.

3.

Příjemce se zavazuje čerpat ze svého účtu uvedeného v čl. 5 Smlouvy finanční prostředky
pouze v takové výši, která odpovídá schválenému rozpočtu poskytovatele, a která
souhlasí s výší nezbytně nutných nákladů, které byly účelově vynaložené na realizaci
plnění dle článku 3 a 4 této Smlouvy na akci financovanou podle této Smlouvy a
v souladu s realizací akce podle schváleného investičního záměru/záměru projektu a
schválené projektové dokumentace akce.

4.

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 nebo po dobu deseti let od
ukončení financování, pro které mu poskytovatel poskytl finanční prostředky z účelové
dotace ze státního rozpočtu. 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.

5.

Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2022 vypořádání poskytnutých finančních
prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Dále je příjemce povinen vrátit na účet
poskytovatele č. 9324001/0710, vedený u ČNB, veškeré k 31. prosinci 2022 v souladu
s účelem Smlouvy nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých finančních
prostředků v členění dle účelu, ke kterému byly poskytovány. Nesplnění této povinnosti
znamená neoprávněné použití peněžních prostředků poskytovatele 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“), a zakládá podezření na porušení 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 ze zálohově
poskytnutých finančních prostředků vráceny poskytovateli a rozsah, forma a termín
vypořádání budou stanoveny zvláštním metodickým pokynem vydaným poskytovatelem,
který bude příjemci zaslán.

6.

Příjemce se zavazuje převést veškeré částky peněžního plnění nahrazujícího úrok
z bankovního účtu specifikovaného v článku 5 této Smlouvy, které ve vztahu k finančním
prostředkům poskytnutým na tento účet na základě této Smlouvy obdrží podle § 33
odst. 9 rozpočtových pravidel od Ministerstva financí, ve prospěch poskytovatele na jeho
účet č. 9324001/0710 vedený u ČNB, do 10. ledna 2023.

7.

Příjemce se zavazuje nehradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení
bankovního účtu a za provedené bankovní služby.
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8.

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní
činnosti vztahující se k plnění této Smlouvy pořizování kopií a výpisů dokladů ze
své účetní evidence.

9.

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.

10. 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.
11. Příjemce, který je plátcem daně podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") nesmí hradit z
poskytnutých finančních prostředků daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), pokud má u
přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v plné výši. Jestliže příjemce je
plátcem daně, který je povinen krátit nárok na odpočet koeficientem podle § 76 zákona o
DPH, může hradit DPH z poskytnutých finančních prostředků, ale je povinen vrátit
poskytovateli finančních prostředků DPH ve výši poměrné části nároku na odpočet daně
odpovídající koeficientu vypočtenému podle § 76 zákona o DPH a to do 30 dnů po
celoročním zúčtování DPH. V tomto termínu předloží poskytovateli rovněž kopii
příslušného daňového podání.
Příjemce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
daně nebo se nepovažuje za osobu povinnou k dani při výkonu působností v oblasti
veřejné správy podle § 5 odst. 4 zákona o DPH, může hradit DPH z poskytnutých
finančních prostředků za předpokladu, že nemůže hradit DPH z jiných zdrojů.
12. 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 svého názvu, sídla, identifikačního čísla, účelu
a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele.
13. 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. Příjemce nesmí při
zadávání těchto veřejných zakázek použít smluvních podmínek, jejichž účelem je
zajištění povinnosti dodavatele, jako dílčí hodnotící kritérium. Příjemce se zavazuje, že
pro potřeby kontroly poskytne přístup ke všem originálům dokumentů týkajících se
administrace veřejných zakázek, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy.
14. Pro účely této Smlouvy je každá akce, jmenovitě uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy,
charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými jsou číslo akce podle ISPROFIN
(ISPROFOND), název akce, kód a částka schválená pro akci v rozpočtu poskytovatele
pro rok 2022 a orientačními ukazateli, kterými jsou celkové náklady akce a lhůta její
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realizace. Podle Pravidel a za podmínek v nich uvedených lze případné změny částky
schválené pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2022 provádět pouze formou
rozpočtových opatření. Změny ostatních ukazatelů je příjemce povinen neprodleně sdělit
poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že orientační ukazatele uvedené u akcí v příloze
Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy aktuální a platné.
15. 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.
16. Příjemce je povinen v souladu s Pravidly a s platnou „Směrnicí č. V-2/2012 upravující
postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury,
financovaných bez účasti státního rozpočtu“ vydanou MD (dále jen „Směrnice“) u akcí,
u kterých je to ve Směrnici stanoveno, předložit poskytovateli schválený záměr
projektu/investiční záměr před zahájením financování akce. Před schválením záměru
projektu může příjemce využít finanční prostředky účelově vázané na financování těchto
akcí jen na výdaje určené na přípravu záměru projektu těchto akcí. Při zpracování záměru
projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se „Směrnicí“ upravující schvalování
záměru projektu.
17. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2022 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 2023. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2023 musí
příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky užity v roce
2022 a musí být doložena potřeba financování akce, na kterou byly finanční prostředky
poskytnuty, i v roce 2023. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2023 předkládá
příjemce poskytovateli nejpozději do 31.3. 2023 po provedení vypořádání finančních
prostředků za rok 2022.
18. Příjemce je povinen zajistit u projektů a studií, které SFDI financuje formou poskytnutí
příspěvku dle § 2 odst. 1 písm. d) Zákona, aby tyto nebyly po dobu pěti let předmětem
úplatných operací mezi příjemcem a třetími osobami. Dokumentaci realizovaného
projektu je příjemce povinen v elektronické podobě bezúplatně poskytnout SFDI a
v případě zájmu i státním orgánům, státním organizacím a územním samosprávným
celkům
19. Po ukončení jmenovité akce financované z prostředků poskytovatele je příjemce povinen
předložit poskytovateli Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „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 na financování akce a 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/kolaudační souhlas), je povinen o této skutečnosti
poskytovatele písemně informovat před uplynutím této lhůty. Příjemce je povinen uvést
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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.
20. Příjemce se zavazuje ve smlouvách uzavřených se zhotoviteli na realizaci jmenovité akce
financované 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 2022 nepřekročil výši finančních
prostředků schválených pro příslušnou akci v rozpočtu poskytovatele v tomto roce.
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.
21. 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 v této Smlouvě sjednaných 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.
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 příjemci
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 právním 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,
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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 použití poskytnutých finančních prostředků
v návaznosti na porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako podezření
na 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 písm. a) rozpočtových pravidel se stanoví nižší odvod za porušení povinností
uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 části A, v odstavcích
10, 14, 19 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. V případě porušení rozpočtové kázně
v důsledku porušení ZZVZ bude výše odvodu za porušení této povinnosti stanovena
v souladu s Pravidly.
6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje
sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek, za kterých se finanční prostředky
poskytují, uvedených v této Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí
upozornění poskytovatele neúplné.
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 postupů,
kontroly zajištění ochrany poskytnutých prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo
jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno
provedení kontroly 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),
ve znění pozdějších předpisů, 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
realizovaného financování 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 zajišťování 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.
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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 či porušení
podmínek, za kterých byly poskytnuty, ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel,
kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede příjemce neoprávněně čerpané nebo
zadržené finanční prostředky podle toho, jak je vymezen odvod za porušení rozpočtové
kázně 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.
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 tyto finanční
prostředky použity.
Článek 10
Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. prosince 2022. Tím nejsou dotčena ta ujednání Smlouvy, která svou
úpravou přesahují tento časový rámec.
2. Smlouva má tuto přílohu:
Příloha č.1: „Národní akce“.
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných
písemných dodatků a nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění prostřednictvím registru
smluv.
4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku
a platnými právními předpisy České republiky.
5. 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.
6. Příjemce přebírá podle § 1765 OZ 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. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu
o všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního
vztahu.
9. Uzavření této Smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Zastupitelstva města Brna Z8/38 ze dne
17. 5. 2022.
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10. 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),
ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění Smlouvy po jejím podpisu
prostřednictvím registru smluv.
11. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím
základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem
zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo
budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení,
titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich
zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný
zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty
údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností,
jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při
poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) o zpracování poskytnutých
osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou
dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále aby subjekty údajů byly
informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a
z citovaného zákona.
12. Smlouva je uzavřena elektronicky.

V Praze dne

V Brně dne

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

…………………………………..….
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka
Statutární město Brno
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Národní akce
Počet akcí

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 269/2022

1
Označení zdrojů

Ev. číslo

Kód

D

T

Stav
akce

5623540001

60

c3

N

R-D

Název

Celkem akce

Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru

15 348 000

Celkem
50
60

v Kč

1

Upravený
rozpočet
celkem*

Rozpočet
zdroje 1

Upravený
rozpočet zdroje
1

RO/ZŘ

Od

Do

Kraj

10 343 000

0

15 348 000

10 343 000
0
0
0
0
0
0
0
0
10 343 000

10 343 000

0

10 343 000 09/20 11/22 JHM
0
0
0
0
0
0
0
0
10 343 000

0
15 348 000

0
10 343 000

0
10 343 000

0
0

0
10 343 000

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Vysvětlivky:
Kód:

50 - neinvestice; 60 - investice
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