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Č.j. 3280/SFDI/212097/3231/2017 

 
 
 
 
 
Vážený pane hejtmane, 
 
 
dne 24. února 2017 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen 
„SFDI“) svým usnesením č. 1106 poskytnutí finančních prostředků na silnice II. a III. 
třídy ve vlastnictví krajů v celkové částce 2 500 000 tis. Kč. Zároveň bylo Vládou ČR 
dne 27. února 2017 schváleno poskytnutí dotace ve výši 500 000 tis. Kč na 
financování silnic II. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného 
silničního okruhu kolem Prahy. Pro Kraj Vysočina je v součtu alokována částka 
268 811 tis. Kč. 

Financování silnic II. a III. třídy se v roce 2017 řídí Pravidly pro financování 
programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI a Pravidly pro poskytování finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. 
a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017, která jsou přílohou tohoto dopisu. 

Finanční prostředky budou poskytnuty formou zálohy a jejich poskytnutí je 
podmíněno uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, 
která se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2017. V souvislosti s uzavřením 
smlouvy Vás žádáme o zaslání následujících podkladů: 

– vyplněný formulář pro předkládání rozpisu akcí ke schválení, který bude 
předán Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení, elektronickou verzi 
formuláře zároveň zašlete na e-mailovou adresu denisa.plankova@sfdi.cz; 

– pověření kraje podepsané statutárním orgánem kraje v případě, že příjemcem 
prostředků bude správa a údržba silnic; 

– číslo účtu u ČNB, kam budou zasílány finanční prostředky (předčíslí 3009 pro 
neinvestice, předčíslí 2006 pro investice); 

– sdělení kontaktní osoby pro další jednání; 
– sdělení kontaktní osoby ve vztahu k veřejným zakázkám; 
– sdělení rozdělení finanční alokace na investice a neinvestice; 
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– sdělení rozdělení finanční alokace mezi příjemce v případě, že v jednom kraji 
budou dva příjemci, tj. kraj i správa a údržba silnic (dále jen „SÚS“); 

– stanovisko správců pozemních komunikací (týká se dálnic, silnic i místních 
komunikací), po nichž jsou vedeny objízdné trasy, k možným kolizím akcí 
financovaných z rozpočtu SFDI s opravami či rekonstrukcemi těchto 
komunikací (může být souhrnné za všechny akce uvedené v rozpise formou 
přílohy); 

– stanovisko správce drah v případě, že dotčený úsek silnice kříží dráhu; 
– prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s ostatními 

akcemi na pozemních komunikacích v daném kraji (může být souhrnné za 
všechny akce uvedené v rozpise formou přílohy); 

– čestné prohlášení s uvedením výčtu projektů s jejich předpokládanou finanční 
alokací, kterým se prokáže, že má kraj připraven dostatečně velký zásobník 
projektů, u kterých se předpokládá financování z IROP; 

– seznam úseků hodnocených v rámci SHV s odůvodněním výběru daných 
úseků k financování ze SFDI. 

Výše uvedená stanoviska mohou být nahrazena souhlasným zápisem ze společného 
koordinačního jednání např. uzavírkové komise, pokud se všechny dotčené subjekty 
jednání zúčastní. 

Doporučujeme, aby kraje, příp. jimi pověřené SÚS, zaslaly se žádostí zároveň 
souhlasné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj s předkládaným rozpisem akcí. 
V případě, že souhlasné stanovisko bude předloženo spolu se žádostí, výrazně se 
urychlí proces předkládání žádostí Centrální komisi ke schválení. 

Žádáme o doručení podkladů co nejdříve, pokud možno do 31. března 2017. Bez 
zaslaných podkladů a schválení rozpisu akcí Centrální komisí Ministerstva dopravy 
nelze uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a čerpat 
alokované finanční prostředky. 

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017, 
formuláře, odpovědi na nejčastější dotazy a aktuální informace budou v nejbližších 
dnech zveřejněny na internetových stránkách http://www.sfdi.cz/rozpocet-sfdi-a-
cerpani/financovani-silnic-ii-a-iii-tridy-v-roce-2017/ 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Denisu Plánkovou, e-mail: 
denisa.plankova@sfdi.cz, tel. 266 097 418. 

Dále mi dovolte Vás informovat o následujících povinnostech a doporučeních SFDI 
ve vztahu k akcím financovaným v rámci těchto přidělených prostředků. 

Výběr akcí k financování ze SFDI musí být založen na hodnocení Systémem 
hospodaření s vozovkou (dále jen „SHV“). Pokud příjemce navrhne k financování 
akce, které nebyly SHV vyhodnocené jako prioritní, musí výběr těchto akcí řádně 
zdůvodnit. 

Příjemce by měl předkládat k financování ze SFDI akce, které není možné financovat 
z IROP – specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 
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rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (dále jen 
„IROP“). 

Příjemce je povinen v průběhu procesu přípravy a realizace akcí využívat 
elektronický formát výkazů výměr, nabídkových rozpočtů apod., a to v souladu s 
vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
kterou se stanovují náležitosti týkající se podoby výkazů výměr a nabídkových 
rozpočtů. 

Hlavním cílem doporučení používání elektronických formátů je začlenění těchto dat 
do aplikace Manažerský informační portál (MIP), kterou SFDI využívá pro účely 
následné kontroly realizace akcí. Příjemce je povinen měsíčně informovat SFDI 
v aplikaci MIP o čerpání finančních prostředků a to buď přenosem dat přes datový 
sklad, nebo ručním vstupem do aplikace MIP v návaznosti na konkrétní způsob 
sledování akcí. 

 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
dle textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman 
Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
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