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I.

Prehled
ukazatelu financního hospodarení Státního fondu dopravní

infrastruktury za rok 2005

UKAZATEL

PRÍJMY

Danové príjmy
Nedanové príjmy celkem

ztoho:predfinancování
Kapitálové príjmy
Prijaté dotace

z toho: ze státního rozpoctu
PRÍJMY CELKEM
VÝDAJE

Bežné výdaje

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
SALDO PRÍJMU A VÝDAJU
FINANCOVÁNÍ
z toho:
-zmena stavu na bankovních
úctech
-zmena stavu bankovních úveru

- saldo financního investování

-2 000 000 33450691 -3 825489,3

Poznámka: Údaje o rozpoctu se uvádejí v celých tisících Kc, plnení na jedno desetinné
místo
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v tis. Kc

roz ocet 2005 skutecnost plnení

schválený upravený 2005 v%

14300000 I 14300000 15 168876,9 106,1
01 5 090 217 1 254 408,0 24,6

5 059 869 262417,9 5,2
O O 187,5 x

24 300 000 35 928 998 35 928 998,0 100,0
O 1 128998 1 128 998,0 100,0

38 600 000 55 319 215 52 352 470,4 94,6

10 201 074 11 679 225 10 728 213,6 91,9
26398926 46 985 059 37 798 767,5 80,4
36 600 000 58 664 284 48 526 981,1 82,7
2 000 000 -3 345 069 3 825 489,3

-2000000 3345069 -3825489,3



II.

Hodnotící zpráva k Záverecném úctu Státního fondu dopravní
infrastruktury za rok 2005

1. Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) byl zrízen zákonem c. 10412000
Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o zmene zákona
c. 171/1991 Sb., o pusobnosti orgánu Ceské republiky ve vecech prevodu majetku státu na jiné
osoby a o Fondu národního majetku Ceské republiky, ve znení pozdejších predpisu (dále jen
"zákon "), který nabyl úcinnosti 1. cervence 2000, a který upravuje postavení SFDI, úcel
SFDI, jeho príjmy a zásady jeho cinnosti. SFDI je právnickou osobou v pusobnosti
Ministerstva dopravy, která hospodarí s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem
a svým Statutem, který byl schválen usnesením vlády CR c. 70112000ze dne 12. cervence
2000, zajištuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a
hospodarí s prostredky pro tento úcel urcenými.

1.1. Základní údaje

Název: Státní fond dopravní infrastruktury

Identifikacní císlo: 70856508

Adresa sídla : Sokolovská 278,
190 00 Praha 9

Telefonní spojení: (+420) 266 097 298
(+420) 266 312 561
(+420) 266 312560Faxové spojení:

Bankovní spojení: císla úctu: 932400110710
10006-932400110710

www stránky: http://www.sfdi.cz
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1.2. Organizacní struktura SFDI

Podle § 6 zákona orgány SFDI tvorí: výbor SFDI, dozorcí rada SFDI a reditel SFDI.
Statutárním orgánem SFDIje reditel SFDI.

Výbor SFDI je jmenován vládou Ceské republiky ve složení:

místopredseda výboru SFDI:
clenové výboru SFDI:

Ing. Milan Šimonovský, ministr dopravy a
místopredseda vlády
Doc. Ing. Jirí Volf, CSc.
Ing. Vojtech Kocourek
Vác1avKrása
Ing. Jirí Kubínek
Ing. Jaromír Schling
Ladislav Šustr
Ing. Miroslav Vác1avek
František Vnoucek

predseda výboru SFDI:

Výbor jedná o vecech, které jsou úcelem SFDI nebo predmetemjeho cinnosti.

Dozorcí rada SFDI je zvolena Poslaneckou snemovnou Parlamentu Ceské republiky ve
složení:

predseda dozorcí rady SFDI:
místopredseda dozorcí rady SFDI:
clenové dozorcí rady SFDI:

Ing. Pavel Hojda
Ing. Karel Sehor
Miroslav Kapoun
Antonín Sýkora
Ing. Pavel Šustr

Dozorcí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho cinnost a hospodarení.

Reditel SFDI: Ing. Pavel Švagr, CSc.

Ke konci roku 2005 mel SFDI celkem 42 zamestnancu.

V roce 2005 bylo v SFDI provedeno posouzení systému managementu jakosti v rámci
dozoru k vydanému certifikátu c. 654/2003 ze dne 26. kvetna 2003 a ve "Zpráve c. D2
654/2005 o výsledku posuzování v rámci provedeného dozorového auditu systému
managementu jakosti ve smyslu CSN EN ISO 9001:2001" bylo konstatováno, že zavedený
systém managementu jakosti SFDlje v souladu s požadavky normy CSN EN ISO 9001:2001 a
nevykazuje systémové neshody a že SFDI je nadále zpusobilý k držení certifikátu ve smyslu
CSN EN ISO 9001:2001.
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1.3. Úcel a príjmy SFDI

Výdajová stránka SFDI ajejí struktura odpovídá úcelu SFDI stanovenému v § 2 zákona,
podle kterého SFDI používá svých príjmu ve prospech rozvoje, výstavby, údržby a
modemizace silnic a dálnic, železnicních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest
v tomto rozsahu:

financování výstavby, modemizace, oprava údržby silnic a dálnic,
poskytování príspevku na výstavbu a modemizaci prujezdních úseku silnic a dálnic,
financování výstavby, modemizace, oprava údržby celostátních a regionálních drah,
financování výstavby a modemizace dopravne významných vnitrozemských
vodních cest,
úhrada splátek úveru a ÚTokuz úveru a dalších výdaju spojených se zajištením
dluhové služby,
poskytování príspevku na pruzkumné a projektové práce, studijní a expertní cinnosti
zamerené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravne významných
vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
poskytování príspevku pro naplnování programu zamerených ke zvýšení
bezpecnosti dopravy a jejího zprístupnování osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace,
poskytování príspevku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
náklady na cinnost Fondu.

Príjmy SFDljsou urcené v § 4 zákona takto:

prevody prostredku z Fondu národního majetku,
prevody výnosu silnicní dane,
prevody podílu z výnosu spotrební dane z minerálních oleju,
prevody výnosu z poplatku za použití vybraných druhu dálnic a rychlostních silnic,
výnosy z cenných papíru nebo verejných sbírek organizovaných Fondem,
úvery, ÚToky z vkladu, penále, pojistná plnení a jiné platby od fyzických a
právnických osob,
príspevky z Evropské komise poskytované prostrednictvím príslušných
Evropských fondu,
dary a dedictví,
dotace ze státního rozpoctu.

Významnou roli pri príprave rozpoctu SFDI na rok 2005 hrála skutecnost, že od 3. ledna
2005 vstoupil v úcinnost zákon c. 1/2005 Sb., kterým se mení zákon c. 243/2000 Sb., o
rozpoctovém urcení výnosu nekterých daní územním samosprávným celkum a nekterým
státním fondum (zákon o rozpoctovém urcení daní), ve znení pozdejších predpisu, a nekteré
další zákony. Tímto zákonem se snížily danové príjmy SFDI z dosavadního podílu 20 %
celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních oleju na podíl 9,1 %. Ve vazbe na
tuto zmenu prešlo od 1. ledna 2005 financování silnic II. a III. trídy do pusobnosti jednotlivých
kraju, jako vlastníku techto silnic.

V prubehu roku 2005 se SFDI zásadním zpusobem podílel na financování projektu
dopravní infrastruktury zarazených do programu spolufinancovaných z prostredku fondu
Evropské unie.

Pro predfinancování výdaju, které mely být kryty prostredky z fondu Evropské unie, bylo
v rozpoctu SFDI pro rok 2005 puvodne vycleneno celkem 6 100 mil. Kc a tato cástka byla na
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základe upresnení financních potreb príjemcu v prubehu roku snížena na 5 150 mil. Kc. Tyto
financní prostredky byly shodne zahrnuty do rozpoctu jak do výdaju tak na stranu príjmu. O
takto chápané financní prostredky bylo možno, v souladu s konvergencním programem CR,
zvýšit vládou schválený výdajový rámec. Otázku potrebného zálohového financování akcí
spolufinancovaných z fondu EU v roce 2005 bylo nutno, vzhledem k rostoucímu objemu
techto dotací, systémove rešit. Proto byly po dohode s Ministerstvem financí CR do rozpoctu
SFDI pro rok 2005 zahrnuty na stranu príjmu i výdaju ve shodném objemu financní
prostredky, které mely být z príslušných fondu EU také uvolneny (na úhradu faktur dle
financních memorand) a prostrednictvím konecných príjemcu vráceny do rozpoctu SFDI.
Uvedený postup je tak rozpoctove neutrální a neznamená zvýšení deficitu verejných rozpoctu.
Podmínkou pro cerpání zálohového financování z rozpoctu SFDI bylo schválení poskytnutí
príspevku na danou akci z príslušného fondu EU a schválení veškeré související dokumentace
dle vyhlášky c. 40/2001 Sb.

Poskytováním financních prostredku pro predfinancování výdaju, které mely být kryty
prostredky z fondu Evropské unie, vytvoril SFDI reálné možnosti k cerpání financních
prostredku z Evropské unie pro projekty dopravní infrastruktury v rámci financních toku
stanovených Metodikou financních toku a kontroly strukturálních fondu a Fondu soudržnosti
vydanou Ministerstvem financí s platností od 1. ledna 2005. S cílem optimalizovat podmínky
pro zajištení financování národního podílu a predfinancování výdaju, které mely být kryty
prostredky z fondu Evropské unie u projektu zarazených do programu spolufinancovaných
z prostredku fondu Evropské unie uzavrel SFDI s Ministerstvem dopravy dne 17. cervna
2005 ,,Dohodu o spolupráci pri zajištování spolufinancování z rozpoctu SFDI u projektu
v sektoru dopravy spolufinancovaných z fondu Evropské unie", ve které byly upraveny
podmínky spolupráce mezi SFDI a Ministerstvem dopravy pri plánování financních prostredku
u projektu v sektoru dopravy spolufinancovaných z fondu Evropské unie a ze SFDI, pri
smluvních jednáních s konecným príjemcem na základe Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z fondu Evropské unie, pri provádení predfinancování výdaju, které mají být kryty prostredky
z fondu Evropské unie a pri zajištování supervize projektu v sektoru dopravy
spolufinancovaných z fondu Evropské unie a SFDI.

Významný duraz pri naplnování úcelu SFDI a realizaci odpovednosti za efektivní využití
poskytnutých financních prostredku byl v roce 2005 kladen na výkon kontroly pri provádeném
financování. Kontrola byla jednak provádena u jednotlivých príjemcu kontrolními orgány
SFDI a jednak byl využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv
zpracovávaných príjemci ctvrtletne ke každé akci financované v rámci rozpoctu SFDI.

Na základe posouzení dosavadního hospodarení SFDI ajeho krátkodobého ocekávaného
vývoje a s konstatováním, že SFDI je dostatecne schopen dostát svým splatným financním
závazkum udelila CRA RATING AGENCY, a.s. v roce 2005 SFDI krátkodobý CRA Rating
na úrovni czP-l. V záverech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivne hodnoceny
stabilita dosahovaných danových príjmu, které jsou prevádeny do rozpoctu SFDI bez
závislosti na státním rozpoctu CR, systémové a smluvní ošetrení pravidel pro pridelování
financních prostredku smluvním protistranám, rízení cash-tlow bez využívání kontokorentních
úverových linek, aktuálne posílena kontrola užití rozdelených zdroju a efektivita SFDI pri
rozdelování svých financních zdroju a kvalitní management SFDI. Po posouzení dopadu
možného vývoje v oblasti dopravní infrastruktury a vlivu na SFDI s ohledem na zákonem
zarucené budoucí príjmy SFDI a s prihlédnutím k vývoji techto budoucích danových a
nedanových príjmu SFDI a nenárokové forme jeho výdajové strany byl shledán SFDI
dostatecne schopným dostát svým financním závazkum v dlouhodobém casovém horizontu a
byl mu udelen dlouhodobý CRA Rating na úrovni A+ / czAaa.
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2. Hospodarení SFDI v roce 2005

2.1. Rozpocet príjmu a výdaju SFDI

Poslanecká snemovna Parlamentu CR (pSP CR) svým usnesením c. 1419 ze dne 15.
prosince 2004 schválila rozpocet SFDI pro rok 2005 s predpokládanými príjmy ve výši 38 600
mil. Kc a s predpokládanými výdaji ve výši 36 600 mil. Kc.

Rozpocet SFDI na rok 2005 byl sestaven v metodice platné pro rok 2005, tudíž
nezahrnoval výdaje na financování silnic II. a III. tríd, jejichž príjemcem jsou kraje, resp.
organizace krajem poverené k výkonu správy, údržby, oprava modemizace techto silnic.
Soucasne se snížil podíl prevodu celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních
oleju z 20 % na 9,1 %.

Bilancne byly do rozpoctu SFDI zahrnuty financní prostredky ve výši 6 100 mil. Kc
urcené na strane výdaju k predfinancování výdaju, které mely být kryty prostredky z fondu
Evropské unie a na strane príjmu tvorené príjmy od konecných príjemcu dotací z fondu
Evropské unie kompenzující realizované predfinancování. Po zahrnutí techto financních
prostredku do rozpoctu SFDI byla na strane príjmu rozpoctována cástka 44 700 mil. Kc a na
strane výdaju cástka 42 700 mil. Kc. Rozpoctovaný prebytek 2 000 mil. Kc byl urcen k
vyrovnání rozdílu vzniklých v souvislosti s realizací predfinancování výdaju, které mely být
kryty prostredky z fondu Evropské unie.

V prubehu roku 2005 bylo v návaznosti na usnesení vlády CR c. 977 z 20. cervence
2005 a usnesení vlády CR c. 1243 ze dne 21. zárí 2005 schváleno zvýšení výdajového rámce
rozpoctu SFDI pro rok 2005 o 8500 mil. Kc na celkovou cástku 51 200 mil. Kc z duvodu
urychlení výstavby rozestavených prioritních silnicních a železnicních staveb s tím, že toto
navýšení bylo vykryto na strane príjmu zvýšením dotace z FNM CR o 8 500 mil. Kc.

Soucástí rozpoctu SFDIje v souladu se zákonem c. 104/2000 Sb., § 5:

a) jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI vcetne rozpoctovaných cástek a lhut
realizace,

b) prehled pohledávek a závazku,
. c) návrh struktury úveru, které hodlá SFDI v rozpoctovém roce prijmout, vcetne lhut

splatnosti a limitu úrokové míry

SFDI neevidoval k 31.12.2005 žádné úvery. V prubehu roku mel SFDI otevren
kontokorentní úcet u CMZRB a.s., s možností debetního zustatku do výše 1 mld. Kc a
kontokorentní úcet u Ceské sporitelny, a.s., s možností debetního zustatku do výše 4 mld. Kc.
Tyto financní prostredky však nebyly v roce 2005 použity.

K datu 31.12.2005 SFDI vykazoval pohledávku vuci príjemcum financních prostredku
ve výši 3 122248 tis. Kc. Jedná se o rozdíl mezi zálohove uvolnenými financními prostredky
(pujckami), které SFDI poskytl na akce financované z fondu EU a splátkami techto financních
prostredku od konecných príjemcu dotací. Tyto financní prostredky jsou vedeny v úcetnictví
SFDI jako poWedávka za príjemci a prechází do roku 2006. Podmínky vrácení financních
prostredku zálohove uvolnených na predfinancování EU jsou zapracovány do uzavrených
smluv s príslušnými príjemci.
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Závazky SFDI, které prechází z roku 2005 do roku 2006 vyplývají z uzavrených
smluvních vztahu s konecnými príjemci dotací a výší uvolnených financních prostredku
k 31.12.2005. Celkem byly uvolneny konecným príjemcum dotací financní prostredky
v úhrnné výši 48480 535 tis. Kc, z toho zálohové výdaje na akce financované z fondu EU
3384666 tis. Kc. Výdaje spojené s cinností aparátu SFDI byly cerpány ve výši 46 446 tis. Kc.
Celkem tak financní prostredky, které byly k 31.12. 2005 cerpány dosáhly celkové výše
48 526 981 Kc.

Bilance príjmu a výdaju SFDI za rok 2005, vcetne zustatku a zmen stavu financních
prostredku na bankovních úctechje obsahem následující tabulky.

Bilance príjmu a výdaju k 31.12.2005

v tis.Kc

*) vcetne prevodu financních prostredku z roku 2004

Soucástí Hodnotící zprávy je úcetní záverka SFDI za rok 2005, která byla overena
auditorem (príloha c. 1). Zpráva auditora o overení úcetní záverky za úcetní období od 1.1.-
31.12.2005 (príloha c.2) obsahuje "Výrok auditora", kde je uvedeno, že "úcetní záverka
podává ve všech významných ohledech verný a poctivý obraz predmetu úcetnictví, majetku,
závazku a financní situace Státního fondu dopravní inftastruktury za úcetní období roku 2005,
v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o úcetnictví a príslušnými predpisy Ceské republiky."
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UKAZATEL Schválený Upravený Uvolneno %

rozpocet rozpocet*) k 31.12.2005 plnení
1 2 3 3:2

PRlJMY
Danové príjmy 14300000 14300000 15 168877 106,1

Nedanové príjmy O 5 090 217 1 254 408 24,6
z toho: predfinancování O 5 059 869 262 418 5,2

Kapitálové príjmy O O 188 x

Prijaté dotace z FNM 24 300 000 34 800 000 34 800 000 100,0
ze státního rozpoctu O 1 128998 1 128998 100,0

Príjmy celkem 38 600 000 55 319 215 52352471 94,6
Zustatky na bankovních úctech
k 31.12.2004 5 345 069 5 345 069 100,0
PRlJMY celkem 38 600 000 60 664 284 57 697 540 95,1
VYDAJE
Bežné výdaje 10 201 074 11 679 225 10728213 91,9
Kapitálové výdaje 26 398 926 46 985 059 37798768 80,5
VYDAJE celkem 36 600 000 58 664 284 48 526 981 82,7
Zmena stavu na bankovních
úctech - 3 825 490
Zustatky na bankovních úctech
k 31.12.2005 9170559



2.2. Charakteristika príjmu SFDI

Rozpoctované príjmy SFDI na rok 2005 v objemu schváleném v PSP CR, které dosáhly
výše 38 600 mil. Kc byly tvoreny:

. danovými príjmy ve výši

. dotací z FNM CR ve výši

14300 mil. Kc
24300 mil. Kc

Dále byla do rozpoctu príjmu SFDI prevedena dotace z FNM CR ve výši 2 mld. Kc,
která nebyla k 31.12.2004 z FNM CR poskytnuta a tvorila pohledávku SFDI za FNM CR.

V prubehu roku byly pak príjmy SFDI navýšeny o:

vrácené financní prostredky z financního zúctování za rok 2004 ve výši 30 348 tis. Kc
dotaci ze státního rozpoctu ve výši 1 128998 tis. Kc
navýšení dotace z FNM CR o 8 500 000 tis. Kc

Celkem byl schválený rozpocet príjmu na rok 2005 navýšen o cástku ve výši
11 659 346 tis. Kc a dosáhl celkové výše 50 259 346 tis. Kc.

V souladu se zákonem c. 10412000Sb., odst. (4) , § 4 se zustatky príjmu SFDI na konci
každého kalendárního roku prevádejí do kalendárního roku následujícího.

Z toho duvodu byl krome výše uvedených príjmu SFDI zahrnut do príjmové stránky i
prevod nevycerpaných financních prostredku z roku 2004, které zustaly na úctu SFDI
k 31.12.2004 v celkové výši 5345069 tis. Kc.

Celkové príjmy SFDI (disponibilní zdroje) pro rok 2005 tj. rozpoctované príjmy a
prevody nevycerpaných financních prostredku z roku 2004, byly tak predpokládány v celkové
výši 55 604415 tis. Kc.

Splátky pujcených financních prostredku, které byly k 31.12.2005 naplneny cástkou ve
výši 262418 tis.Kc, jsou vedeny oddelene od ostatních nedanových príjmu.

Podrobný prehled príjmové stránky rozpoctu na rok 2005 vcetne zustatku na úctu u CNB
k 31.12.2004je uveden v následující tabulce.
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Struktura príjmu SFDI v roce 2005
v tis. Kc

Poznámka k tabulce: Po ocištení skutecných príjmu roku 2005 o zustatek financních
prostredku na úctech SFDI k 31.12.2004 ve výši 5345 069 tis. Kc ciní skutecný príjem na
úctech SFDlza období 1.1.2005 až 31.12.2005 cástku ve výši 52 352 470 tis. Kc.

169

-

Druh príjmu Schválený upravený skutecnost Rozdíl
rozpocet rozpocet k 31.12.2005 (3 -2)

1 2 3 4

Danové príjmy celkem 1430000U 1430000U 15168877 + 868 877

tom:

prevody výnosu ze spotrební dane
z minerálních oleju 6 200 000 6 200 000 6 933 802 + 733 802
brevodyvýnosu ze silnicní dane 5 900 OOC 5 900 000 5 183451 - 716549

prevody výnosu z poplatku za použit 2 200 000 2 200 000 3051 624 + 851 624
ybraných druhu dálnic a silnic

Dotacez FNM CR 24300OOU34 800OOU 34 800OOU O

tootace ze státního rozpoctu O 1 128998 1 128998 O

ozpoctované príjmy celkem 38 600000 50228998 51 097875 + 868877

Ostatní príjmy celkem O 5375417 6 337246 + 961829
tom:

ácené financní prostredky za rok
2004 v rámci financního zúctování 30 348 30 348 O

Ostatní nedanové príjmy 961 829 + 961 829

Zustatek na úctu k 31.12.2004 5 345 069 5 345 069 O

PRIJMY (disponibilní zdroje) 38600000 55604415 57435 121ff-1 830706
úhrn

Splátky pujcených fin. prostredku 5 059 869 262 418
I(predfinancování)
Iú H R N vc.predfinancování 60 664 284 57 697 539



Danové príjmy

Danové príjmy SFDI, které byly zapracovány do rozpoctu na rok 2005, již zohlednovaly
úcinnost zákona c. 1/2005 Sb., kterým se mení zákon c. 243/2000 Sb., o rozpoctovém urcení
výnosu nekterých daní územním samosprávným celkum a nekterým státním fondum (zákon o
rozpoctovém urcení daní), ve znení pozdejších predpisu, a nekteré další zákony. Tímto
zákonem se snížil podíl prevodu celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních
oleju do rozpoctu SFDI z puvodních 20 % na 9,1 %.

Danové príjmy byly v rozpoctu SFDI tvoreny:

· prevodem 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních oleju
. prevodem celostátního hrubého výnosu silnicní dane
. prevodem výnosu z poplatku za použití vybraných druhu dálnic a rychlostních silnic.

Danové príjmy SFDI na rok 2005 byly rozpoctovány ve výši 14 300000 tis.Kc, což
predstavuje 37,1 % celkových rozpoctovaných príjmu.

Skutecné naplnení danových príjmu dosáhlo cástky 15 168 877 tis. Kc, což predstavuje
prekrocení 0868877 tis. Kc (o 6,1 %).

Prekrocení danových príjmu se promítá do výnosu spotrební dane z minerálních oleju,
které byly prekroceny o 733802 tis. Kc (o 11,8 %) a do výnosu z poplatku za použití
vybraných druhu dálnic a silnic o 851 624 tis. Kc (o 38,7 %). Naproti tomu výnosy ze silnicní
dane nebyly naplneny 0716549 tis. Kc, tj. o 12,1 %. Ke stejnému nenaplnení této dane došlo
i v roce 2004 cástkou 386 468 tis. Kc.

Dotace z Fondu národního majetku CR

Rozhodující cást príjmu v rozpoctu SFDI v roce 2005 tvorila dotace z Fondu národního
majetku CR, která byla rozpoctována ve výši 24 300 mil. Kc, což cinilo 63 % príjmu
schváleného rozpoctu SFDI pro rok 2005. V prubehu roku 2005 byla tato dotace navýšena o:

· pohledávku z roku 2004, která vznikla v dusledku zpoždení príjmu z privatizace v roce
2004 a byla prevedena do rozpoctu SFDI až v roce 2005 ve výši 2000 mil. Kc

· financní prostredky, které byly do rozpoctu SFDI zapracovány na základe usnesení vlády
c. 1243ze dne 21. zárí 2005 ve výši 8500 mil. Kc
s úcelovým urcením na urychlení výstavby rozestavených prioritních silnicních a
železnicních staveb.

Po techto rozpoctových úpravách dosáhla celková výše dotace z Fondu národního
majetku CR do rozpoctu SFDI pro rok 2005 cástky 34800 mil. Kc. Tyto financní prostredky
byly k 31. 12. 2005 prevedeny do rozpoctu SFDI v plné výši.
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Dotace ze státního rozpoctu

Dotace ze státního rozpoctu ve výši 1 128998 tis. Kc byla poskytnuta do rozpoctu SPDI
dne 26. kvetna 2005. Tyto financní prostredky, které použil SPDI v roce 2004 k financování
Výstavby dálnice D8, byly takto vráceny do rozpoctu SPDI až v roce 2005 (formou dotace ze
státního rozpoctu) ve shodné výši v jaké se na spolufinancování tohoto projektu podílely
v roce 2004 úverové prostredky z Evropské investicní banky.

Vzhledem k tomu, že tyto financní prostredky k úhrade podílu úverových prostredku
byly z MF CR formou dotace ze státního rozpoctu prevedeny až v roce 2005 byl navýšen
rozpocet SPDI pro rok 2005 jak v príjmové tak i ve výdajové strane. Tato dotace byla
zúctována v rámci financního vyporádání vztahu se státním rozpoctem v souladu s vyhláškou
c.551/2004. Vyúctování poskytnuté dotace bylo predloženo v termínu do 15. února 2006
Ministerstvu financí CR.

Splátky pujcených financních prostredku

Do príjmové stránky jsou zahrnuty i splátky pujcených financních prostredku na úhradu
akcí financovaných z fondu EU, které byly konecnými príjemci uhrazeny k 31.12.2005
v celkové výši 262 418 tis. Kc takto:

. RSD

. SŽDC

. Kraje

147235 tis. Kc
84 118tis. Kc
31 065 tis. Kc

Vzhledem k tomu, že zá1ohové financování, tj. pujcené financní prostredky na úhradu
akcí financovaných z fondu EU byly k 31. 12. 2005 uvolneny ve výši 3 384 666 tis. Kc a
úhrada splátek konecnými príjemci cinila cástku 262 418 tis. Kc, dosahuje pohledávka z titulu
zálohového predfinancování cástku ve výši 3 122248 tis. Kc. Tento objem financních
prostredku byl preveden do roku 2006 jako pohledávka za príjemci.

Ostatní nedanové príjmy

Do príjmové stránky rozpoctujsou dále zahrnuty:

· prevod financních prostredku z roku 2004, tj. zustatky na úctech SPDI k 31.12.2004 a
nevycerpané financní prostredky, které byly konecnými príjemci dotací vráceny na
úcet SPDI do 15.1.2005v rámci financního zúctování za rok 2004

· pripsané úroky na úctech SPDI k 31.12.2005
· príjmy z pronájmu nebytových prostor v budove SPDI
· dodatecne vrácené financní prostredky z minulých období.
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2.3. Charakteristika výdaju SFDI

Výdajová stránka SFDI je dána úcelem SFDI dle § 2 zákona c. 10412000Sb., o
Státním fondu dopravní infrastruktury a o zmene zákona c. 171/1991 Sb., o pusobnosti orgánu
Ceské republiky ve znení pozdejších predpisu. Fond používá svých príjmu ve prospech
rozvoje výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železnicních dopravních cest a
vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném tímto zákonem.

S cílem transparentního vykazování financních prostredku urcených na predfinancování
akcí spolufinancovaných z fondu EU došlo v prubehu roku 2005 k vyclenení techto prostredku
do samostatného m. okruhu financování. Tyto financní prostredky jsou vecne a úcelove
identifikovány a tento okruh financování SFDI vykazoval rozpoctove i úcetne oddelene od
ostatních dotací ze SFDI v príjmové i ve výdajové cásti rozpoctu.

Celkové výdaje SFDI v roce 2005 dosáhly celkové výše
z této cástky pripadá:
-konecným príjemcum dotací- 1. okruh financování
- na výdaje spojené s cinností aparátu SFDI- 2. okruh financování

48 526 981 tis. Kc

45 095 869 tis. Kc
46 446 tis. Kc

- predfinancování - akce spolufinancovanéz fondu EU- 3. okruh financování 3384666 tis Kc

I. okruh financování- dotace konecným príjemcum ze SFDI

v tis. Kc

*) SFDI v souladu se zákonem c.104/2000 Sb., uzavírá s príjemci financních prostredku
smlouvy do kterých jsou zahrnuty, nad rámec schváleného rozpoctu, i prevody financních
prostredku z roku 2004.

Celkem byla na tyto cinnosti k 31.12.2005 uvolnena cástka ve výši 45095869 tis. Kc
v tom: bežné výdaje 10471 412 tis.Kc (23,2 %)

kapitálové výdaje 34624457 tis.Kc (76,8 %)

172

Ukazatel Schválený Rozpocet Uvolneno %
rozpocet promítnutý do k 31.12.2005 plnení
na rok smluv vcetne
2005 prevodu z roku

2004*
1 2 3 3:2

I. okruh celkem 36 064 000 47106097 45 095 869 95,7
. pozemní komunikace celkem 20 529 603 28 802 439 27 115 925 94,1

v tom: dálnice 10528795 15930525 15 276 128 95,9
silnice celkem 9517050 12 648 609 11 634 162 92,0
poz.komunikace i.n. 483 758 223 305 205 635 92,1

. železnicnídoprava celkem 14971 500 17902269 17742066 99,1

. vnitrozemské vodní cesty 562 897 401 389 237878 59,3



Bežné výdaje

Financní prostredky urcené na opravy a údržbu, byly smerovány predevším do oblasti:

. pozemních komunikací ve výši 3611 872 tis. Kc, (tj. 34,5 % celkových bežných výdaju)
z tohoto objemu bylo uvolneno pro RSD 2 492 067 tis. Kc, pro organizace Správy a
údržby silnic byly uvolneny financní prostredky pouze na opravy a údržbu silnic I. trídy ve
výši 944 594 tis. Kc a zbývající financní prostredky byly uvolneny krajum.
Financní prostredky na údržbu a opravy silnic II. a III. tríd jsou od roku 2005 hrazeny z
rozpoctu kraju.

. železnicní infrastruktury ve výši 5471 622 tis. Kc (52,3 % celkových bežných výdaju)
z toho pripadá pro SŽDC cástka 5 400 000 tis. Kc a pro regionální dráhy 71 622 tis. Kc

Další financní prostredky urcené na jmenovité neinvesticní akce byly smerovány opet do
oblasti pozemních komunikací ve výši 1 360 822 tis. Kc (dálnice 253 279 tis. Kc a silnice
1 107 543 tis. Kc).

Na programy SFDI, tj. na projektové práce, cyklostezky a program bezpecnosti, byly
uvolneny neinvesticní prostredky ve výši 27 096 tis. Kc.

Kapitálové výdaje

Financní prostredky na výstavbu a modemizaci, byly smerovány zejména do oblastí:

· pozemních komunikací ve výši 21 937596 tis.Kc (63,4 % celkových kapitálových výdaju)
z toho pripadá pro RSD 20 976670 tis. Kc

· železnicní infrastruktury ve výši 12270 444 tis. Kc (35,4% celkových kapitálových
výdaju)

· vodních cest ve výši 237878 tis. Kc (0,7% celkových kapitálových výdaju)

Další investicní prostredky ve výši 178 539 tis. Kc byly uvolneny na program bezpecnosti a na
cyklostezky.

Na úctu SFDI u CNB, ze kterého jsou hrazeny financní prostredky konecným príjemcum
dotací, byl evidován k 31.12.2005 konecný zustatek ve výši 8785 619 tis. Kc. Tyto financní
prostredky budou, spolu s vrácenými financními prostredky v rámci zúctování za rok 2005,
prevedeny do rozpoctu SFDI na rok 2006. Jejich alokace bude urcena na prevody
nevycerpaných financních prostredku z rozpoctu SFDI na rok 2005 v souladu s uzavrenými
smlouvami s príslušnými príjemci a na zajištení zálohového financování akcí
spolufinancovaných z fondu EU.

Uvolnené financní prostredky pro konecné príjemce dotací ze SFDI (bez výdaju na
predfinancování) k 31.12.2005 ve výši 45095 869 tis. Kc predstavují 95,7 % zesmluvnených
financních prostredku.
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II. okruh financování - náklady spojené s cinností Aparátu SFDI

v tis. Kc

Schválený rozpocet na cinnost aparátu na rok 2005 cinil 261 000 tis. Kc. Z tohoto
objemu financních prostredku pripadá na bežné výdaje cástka 220000 tis.Kc a na kapitálové
výdaje cástka 41 000 tis.Kc. Krome techto financních prostredku jsou do rozpoctu zahrnuty i
náklady na krytí úroku kontokorentního úveru ve výši 275 000 tis. Kc, který je urcen k
odstranení casového nesouladu mezi príjmy a výdaji SFD!. Smlouva na otevrení
kontokorentního úctu s rámcem do 4 mld. Kc je uzavrena s Ceskou sporitelnou a.s., a možnost
cerpání další 1 mld.Kc je zajištena u CMZRB, hlavne pro potrebu kofinancování akcí
s Evropskou investicní bankou.

Financní prostredky urcené na financování II. okruhu jsou u CNB sledovány oddelene
na cinnost aparátu od prostredku urcených na úhradu úroku kontokorentního úveru.

V souladu se zákonem c. 10412000Sb., byly do rozpoctu aparátu SFDI na rok 2005
prevedeny zustatky financních prostredku z roku 2004, tj. financní prostredky, které zustaly
k 31.12.2004 na úctu u CNB v celkové výši 279 639 tis. Kc. Z tohoto objemu cinily financní
prostredky urcené na cinnost aparátu 104639 tis. Kc a cástku 175 000 tis. Kc tvorily nepoužité
financní prostredky úcelove urcené na výdaje spojené s debetními úroky a vedením
kontokorentního úctu.

Po této rozpoctové úprave dosáhl upravený rozpocet výdaju urcený na financování
aparátu (vcetne výdaju spojených s vedením kontokorentního úctu) celkové výše 815639 tis.
Kc. Z tohoto objemu financních prostredku pripadá na výdaje pro vnitrní aparát 365639 tis.
Kc a na úhradu kontokorentních úroku 450 000 tis. Kc.

V prubehu roku 2005 došlo v SFDI k organizacním zmenám na základe usnesení vlády
c. 42 ze dne 12. ledna 2005. Vzhledem k tomu, že SFDI nebude zabezpecovat zavedení
výkonového zpoplatnení, byly usnesením výboru SFDI c. 456 ze dne 22.2.2005 odsouhlaseny
organizacní zmeny v SFD!. Soucasne byl snížen systemizovaný pocet pracovních míst z poctu
73 na 56.

V návaznosti na tyto organizacní zmeny byl proveden presun financních prostredku
z vnitrního rozpoctu aparátu do rozpoctu dotací, tj. do !. okruhu financování. Celkové snížení
upraveného rozpoctu aparátu ve výši 406919 tis. Kc bylo pokryto jednak z nevycerpaných
financních prostredku z minulého roku (279 639 tis. Kc) a z úspor ve schváleném rozpoctu na
rok 2005 (127 280 tis. Kc). Tyto financní prostredky byly, na základe 55. zasedání výboru
SFDI ze dne 5. zárí 2005, použity na úhradu rozpoctových opatrení pro RSD (246419 tis.
Kc), pro SŽDC (146 874 tis. Kc) a pro Ceské dráhy (13 626 tis. Kc).
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Ukazatel Schválený Upravený Uvolneno %
rozpocet rozpocet na k 31.12.2005 plnení
na rok rok 2005
2005

1 2 3 3:2
II. Okruh celkem 536 000 408 720 46 446 11,4
. náklady na cinnostAparátu 261000 133720 46 446 34,7
. náklady spojené 275 000 275 000 O x

s kont.úctem



Po této rozpoctové zmene cinil celkový upravený rozpocet aparátu SFDI na rok 2005
cástku ve výši 408720 tis. Kc (v tom: výdaje na cinnost aparátu 133720 tis. Kc a výdaje
spojené s úhradou kontokorentních úroku 275000 tis. Kc).

Cerpání financních prostredku urcených na cinnost aparátu SFDI k 31. 12. 2005
dosáhlo celkové výše 46446 tis. Kc (v tom: bežné výdaje 36 194 tis. Kc a kapitálové
výdaje 10 252 tis. Kc).

Do bežných výdaju jsou zahrnuty výdaje na platy zamestnancu SFDI a ostatní platby za
provedenou práci vyplacené k 31.12.2005, které dosáhly celkové výše 17 471 tis. Kc. Do
techto výdaju jsou zahrnuty i odmeny pro cleny výboru SFDI a dozorcí rady SFDI a odstupné
vyplacené zamestnancum SFDI v souladu s provedenými organizacními zmenami v SFD!. Pri
hospodarení se mzdovými prostredky se organizace rídila zákonem C. 143/1992 Sb., o platu a
odmene za pracovní pohotovost v rozpoctových a nekterých dalších organizacích a orgánech,
ve znení pozdejších predpisu. Výdaje na povinné pojistné na sociální zabezpecení, príspevek
na politiku zamestnanosti a zdravotní pojištení dosáhly výše 5 809 tis. Kc.

V souvislosti se zakoupením budovy SFDI v roce 2004 bylo nutno pokracovat v
opravách a rekonstrukcích budovy. Byla provedena II. etapa prací, zejména dokoncení úpravy
a rekonstrukce parkovací plochy ve dvore objektu SFDI, dále výmena plastových oken,
výmeníku tepla a dokoncení zabezpecovacího a kamerového systému. Dále byly provedeny
stavební úpravy a rekonstrukce velké zasedací místnosti vc. rozvodu pocítacové síte, požární
signalizace, vc. vybavení nábytkem apod. Celková výše takto vynaložených financních
prostredku v roce 2005 dosáhla cástky cca 6,3 mil. Kc. Tyto financní prostredky byly zahrnuty
do technického zhodnocení budovy.

Provozní výdaje byly smerovány zejména do nákupu služeb, kde jsou zahrnuty zejména
výdaje za úklid a ostrahu budovy, dále pak výdaje za telefonní poplatky, poštovné a další
služby související s provozem aparátu SFD!. Rovnež jsou sem zahrnuty i výdaje spojené se
zpracováním dat, školení a konzultacní právní a poradenská cinnost.

Další významnou položku tvorí opravy a udržování budovy, realizovala se rekonstrukce
topení, vcetne výmeny stoupacek, malování a další bežné opravy související s celkovou
rekonstrukcí budovy. Do nákupu materiálu se promítá zejména nákup drobného hmotného
majetku, kancelárského materiálu a materiálu pro kancelárskou techniku, dále pak nákup paliv
a energií. V roce 2005 SFDI obnovil vozový park, zejména z duvodu neúmerne vysokých
nákladu na údržbu a opravy stávajících automobilu. Soucasne bylo nutno vybavit kontrolní
útvar SFDI v Brne.

Celkem byly k 31.12.2005 výdaje aparátu cerpány ve výši 46 446 tis. Kc tj. 0,1 %
celkových výdaju SFDI realizovaných v roce 2005. Bežné výdaje byly cerpány cástkou ve
výši 36 194 tis. Kc a kapitálové výdaje 10 252 tis. Kc.

Financní prostredky, které byly úcelove urceny na výdaje spojené s vedením
kontokorentního úctu nebyly v roce 2005 cerpány.

Celkový zustatek financních prostredku SFDI k 31.12.2005 na úctu u CNB, ze kterého
jsou financovány výdaje spojené s cinností aparátu, dosáhl cástky ve výši 384 940 tis. Kc.
Tyto financní prostredky, které nebyly v roce 2005 vycerpány, budou prevedeny do rozpoctu
aparátu na rok 2006. Z celkového objemu nevycerpaných financních prostredku je cástka ve
výši 275 000 tis. Kc úcelove urcena na výdaje spojené s vedením kontokorentního úctu a
cástka ve výši 109 940 tis. Kc na cinnost aparátu.
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Príjmovou stránku rozpoctu aparátu tvorí nedanové príjmy ve výši 22 666 tis. Kc, které
jsou sledovány oddelene od príjmové stránky I. okruhu financování. V letošním roce tvorí
významnou príjmovou položku, príjmy z pronájmu nebytových prostor. V soucasné dobe jsou
v budove, kde sídlí SFDI, pronajaty prostory pro prodejní úcely a od 1.4.2005 kancelárské
prostory pro Správu železnicní dopravní cesty, s.o.. Príjmy z techto pronájmu budou použity
na dofinancování rekonstrukcí a oprav budovy.

Prevody fondu kulturních a sociálních potreb byly prevádeny mesícním 2 % prídelem
z vyplacených platu zamestnancu. K datu 31.12.2005 cinil tento prevod cástku ve výši 331 tis.
Kc. Krome toho byl do roku 2005 preveden zustatek financních prostredku z roku 2004 ve
výši 75 tis. Kc. Z techto fmancních prostredku byl zamestnancum poukázán príspevek:

. na stravování ve výši

. na penzijní pripojištení ve výši

. na odmeny pri životních jubileích ve výši

. na kulturu a sport ve výši

116 tis. Kc,
172 tis. Kc,

6 tis. Kc
6 tis. Kc

Zustatek financních prostredku bude preveden do roku 2006. Cerpání prostredku
z FKSP se rídilo ,,zásadami pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potreb",
vcetne jejich rozpracování, vydaná rozhodnutím reditele SFDI.

III. okruh financování - zálohové financování akcí spolurmancovaných z fondu EU

v tis. Kc

Celkem byly na zálohové financování akcí spolufinancovaných z fondu EU
zesmluvneny s príjemci financní prostredky v úhrnné výši 5 150 369 tis. Kc, které jsou vedeny
na strane výdaju jako pujcky. Do tohoto objemu financních prostredku je zahrnut i prevod
nevycerpaných prostredku z roku 2004 ve výši 90 500 tis. Kc, které byly prevedeny do
kapitálových výdaju SŽDC.

K datu 31.12.2005 byly uvolneny financní prostredky ve výši 3 384 666 tis. Kc, tj. o
1 765703 tis. Kc méne než byly uzavreny smlouvy s príjemci. SFDI váže v rozpoctu
s ohledem na nutnost zajistit predfinancování zálohové prostredky v plné výši. Vzhledem
k tomu, že u rady staveb vzniká potreba zajistit zálohové financování tak, jak bylo definováno
v roce 2005, a s ohledem na stav pripravenosti akcí, ale i na administrativní nárocnost procesu
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Ukazatel Rozpocet Uvolneno %
promítnutý do k 31.12.2005 plnení

smluv na rok 2005
1 2 2:1

III. okruh celkem 5 150 369 3 384 666 65,7
. pozemní komunikace celkem 3 337 703 2241 537 67,2

v tom: dálnice 1 892 839 1 505 865 79,6
silnice celkem 1 444 864 735672 50,9

. železnicnídoprava celkem 1 725407 1 078710 62,5

. vnitrozemské vodní cesty 87 259 64419 73,8



jejich schvalování, budou príjemci vyzváni k predložení návrhu rozpoctových úprav v této
oblasti tak, aby zálohové predfinancování bylo rádne zajišteno i v roce 2006. V praxi lze
ocekávat nové bilancování požadavku na predfinancování v roce 2006 o cástku, která byla
vázána v rozpoctu SFDI na rok 2005, ale nebyla na spolufinancovaných akcích zálohove
uvolnena.

2.4. Zhodnocení cerpání financních prostredku spolufinancovaných z rozpoctu EU a
ostatních zdroju

Krome výdaju z rozpoctu SFDI byly do dopravní inffastruktury, na akce financované
z rozpoctu SFDI, vloženy financní prostredky z ostatních zdroju prostrednictvím subjektu,
kterí se podílejí na vybudování dopravní síte, v celkové výši 10 106478 tis. Kc. Z tohoto
objemu pripadá podle podkladu príjemcu na:

· zdroje Evropské unie cástka ve výši 454 231 tis. Kc (v tom jsou zahrnuty i
financní prostredky, které byly z rozpoctu SFDI na rok 2005 predfinancovány a
které byly v prubehu roku z príslušných fondu EUjiž refundovány),

· projekty financované z financních prostredku Evropské investicní banky a
komercních bank cástka 8 159620 tis. Kc,

· projekty financované z ostatních zdroju (vlastní zdroje, krajské dotace, dotace ze
státního rozpoctu apod.) cástka 1 492627 tis. Kc.

Nejvetší objem financních prostredku z ostatních zdroju byl do dopravní inffastruktury
investován prostrednictvím Reditelství silnic a dálnic v celkové výši 7 625 494 tis. Kc, z toho
pripadá na zdroje z Evropské unie 252 863 tis. Kc, na projekty financované z Evropské
investicní banky 7 163 155 tis. Kc a na ostatní zdroje príjemce 209 476 tis. Kc.

SŽDC investovaly z jiných zdroju financní prostredky v celkovém objemu
1 193 958 tis. Kc, z toho pripadá na zdroje Evropské unie cástka 144548 tis. Kc, na prijaté
úvery cástka ve výši 944447 tis. Kc a na ostatní zdroje cástka ve výši 104963 tis. Kc.

Ceské dráhy, a.s., proinvestovaly z ostatních zdroju financní prostredky ve výši
260 666 tis. Kc.

Spolufinancování u ostatních príjemcu ze zdroju mimo SFDI cinilo celkem
1 026 360 tis. Kc.

Celkem byly do dopravní inffastruktury na akcích jmenovite uvedených v rozpoctu SFDI
v roce 2005 vloženy a proinvestovány financní prostredky v úhrnné výši 58 309 720 tis. Kc ze
zdroju SFDI a dalších spolufinancujících zdroju. Do této cástky není zahrnuto financování
výstavby dálnice D47, které bylo v roce 2005 hrazeno prímo ze státního rozpoctu.

Prehled spolufinancování z ostatních zdroju na akcích v rozpoctu SFDI je uveden
v príloze C.3.
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2.5. Transfery rozpoctum územní úrovne

SFDI v roce 2005 poskytl ze svého rozpoctu financní prostredky v úhrnné
výši 1 366603 tis. Kc, které byly konecným príjemcum dotací (tj. h1.m.Praha,kraje, mesta a
obce) uvolneny jako transfery verejným rozpoctum. Z tohoto objemu ciní bežné výdaje cástku
ve 189427 tis. Kc a kapitálové výdaje cástku ve výši 1 177 176 tis. Kc.

Celkem byly v rámci transferu rozpoctum územní úrovne uvolneny financní prostredky
pro:
. kraje v celkové výši
. obce a mesta

1 183 903 tis. Kc
182700 tis. Kc

Podle jednotlivých oblastí byly tyto financní prostredky smerovány takto:
. na dálnice a rychlostní komunikace ve výši 404 309 tis. Kc

Tyto financní prostredky byly cerpány Technickou správou komunikací h1.m.Prahy
(v souladu s usnesením vlády c. 511 ze dne 10.10.1996).

. na silnice I. trídy

. na silnice II - III. trídy

. na pruzkumné a projektové práce (písm. f) § 2 zák.c.l04/2000 Sb.)

. na zvýšení bezpecnosti (písm. g) § 2 zák. c.l04/2000 Sb.)

. na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (písm. h) § 2 zák.c.l 04/2000 Sb.

. na železnicní infrastrukturu

488 102 tis. Kc
285 520 tis. Kc

11 377 tis. Kc
87351 tis. Kc
87 286 tis. Kc
2658 tis. Kc

Financní prostredky byly ze SFDI uvolnovány na základe smluvních vztahu s príslušným
oznacením úcelových znaku, které pridelilo Ministerstvo financí CR s ohledem na charakter
dotace a které byly zapracovány do císelníku úcelových znaku MF CR.

Na základe císelníku úcelových znaku pro sledování poskytnutých transferu a pujcek
verejným rozpoctum územní úrovne, který vydalo MF CR pro rok 2005, byly pro SFDI
stanoveny tyto úcelové znaky:

. 91 252 - Financování dopravní infrastruktury- neinvestice

. 91 628 - Financování dopravní infrastruktury- investice

Celkové cerpání financních prostredku konecnými príjemci dotací ze SFDI, vcetne
príslušného oznacení územního celku príjemce, je zapracováno do úcetní záverky SFDI za rok
2005 (výkaz Fin 2-04 U) a odsouhlaseno s Ministerstvem financí CR.

2.6. Cerpání rozpoctu SFDI ve vazbe na financní zúctování za rok 2005

K zajištení zúctování a financního vyporádání financních prostredku poskytnutých
z rozpoctu SFDI za rok 2005, v souladu s § 2 zákona c. 104/2000 Sb., vydal reditel SFDI
rozhodnutím c. 1912005 "Závazný metodický pokyn k zúctování a financnímu vyporádání
financních prostredku poskytnutých z rozpoctu Státního fondu dopravní infrastruktury za rok
2005".

Samostatným metodickým pokynem bylo upraveno zúctování a financní vyporádání
financních prostredku poskytnutých krajským organizacím správy a údržby silnic na opravy a
údržbu silnic I. trídy a na scítání dopravy na silnicích I., TI.a ITI.trídy, které bylo provedeno
k 30.9.2005, jehož výsledkyjsou do konecného zúctování zahrnuty.
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V rámci zúctování financních vztahu za rok 2005 byla príjemci dotací vrácena na úcet
SFDI cástka ve výši 14 875 tis. Kc (bežné výdaje 659 tis. Kc a kapitálové výdaje 14216 tis.
Kc) v termínu do 25. ledna 2006 v souladu s výše uvedeným pokynem.

Financní prostredky, které byly vráceny na úcet SFDI v rámci financního zúctování za
rok 2005, predstavují 0,03 % z celkových uvolnených financních prostredku (na bežné výdaje
pripadá 0,01 % a na kapitálové výdaje 0,04 %).

V rámci financního zúctování byly vráceny i financní prostredky, které byly zálohove
uvolneny na predfinancování akcí hrazených z fondu EU. O tyto financní prostredky ve výši
59 tis. Kc, které vrátilo RSD, bude snížena pohledávka z roku 2005, která prechází do roku
2006.

Celkový prehled uvolnených a vrácených financních prostredku v roce 2005 po
financním zúctování (bez výdaju na aparát SFDI)je uveden v následující tabulce.

v tis. Kc

Neuvolnené a vrácené financní prostredky budou zahrnuty v rámci prevodu financních
prostredku z roku 2005 do rozpoctu roku 2006.

Ve srovnání s minulými roky je objem vrácených financních prostredku za rok 2005
v rámci financního zúctování velmi uspokojivý. Pro srovnání je uvedeno porovnání s rokem
2003 a 2004.

V roce 2003 byla vrácena cástka 50 000 tis. Kc, tj. 0,12 % uvolnených financních prostredku.
V roce 2004 byla v rámci financního zúctování vrácena cástka ve výši 30 348 tis. Kc, což

predstavuje pouze 0,058 % uvolnených financních prostredku k 31.12.2004.
V roce 2005 se tento podíl opet snížil a v rámci financního zúctování byla vrácena cástka ve

výši 14875 tis. Kc, což predstavuje pouze 0,03 % uvolnených financních
prostredku k 31.12.2005.

Z výše uvedených skutecností vyplývá, že situace se zlepšuje kontrolou uvolnování
financních prostredku, vcetne jejich použití. Do uzavrených smluv s príjemci je zapracováno,
že financní prostredky budou uvolnovány na základe predložených žádostí doložených kopií
splatných faktur na již provedené práce, kjejichž úhrade se uvolnení fmancních prostredku
žádá. Tím, že financní prostredky nejsou konecným príjemcum dotací uvolnovány zálohove,
bez vazby na skutecne provedené práce, bylo možno docílit efektivnosti vynakládaných
financních prostredku ze SFDI, címž se podstatne snižuje i objem vrácených financních
prostredku v rámci zúctování za predchozí rok.
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Ukazatel Schválený Upravený Uvolneno Cerpáno Vrácené
rozpocet rozpocet k 31.12.2005 k 31.12.2005 financní

prostredky
Výdaje 36 064 000 58 255 564 48 480 535 48 465 660 14875
ÚHRN

Bežné výdaje 9706074 11 291 505 10692019 10 691 360 659

Kapitálové 26 357 926 46 964 059 37788516 37774300 14216
výdaie



3. Výsledky financního hospodarení SFDI za rok 2005

Prehled ukazatelu financního hospodarení SFDI za rok 2005 je uveden v cásti!.

Pocátecní zustatek na úctech k 1.1.2005 cinil 5 345 069 tis.Kc a konecný zustatek k
31.12.2005 dosahuje celkové výše 9 170 559 tis.Kc. Tento zustatek odpovídá celkovému
saldu príjmu a výdaju k 31.12.2005 jak vyplývá z priloženého výkazu Fin 2 - 04 U a je
v souladu s rocní záverkou SFD!.

SFDI má v souladu se zákonem c. 104/2000 Sb., § 5 (7) povinnost sledovat oddelene
nálady na vlastní cinnost aparátu od financování ostatních cinností Fondu. K temto úcelum
byly zrízeny i samostatné bankovní úcty.

Zustatky na úctech SFDI u Ceské národní banky:

v tis.Kc

SFDI neevidoval k 31.12.2005 žádné pujcky a úvery, ani cenné papíry a majetek
zatížený zástavním právem.

V prubehu roku mel SFDI otevren kontokorentní úcet u CMZRB a.s., s možností
debetního zustatku do výše 1 mld. Kc a kontokorentní úcet u Ceské sporitelny, a.s., s možností
debetního zustatku do výše 4 mld. Kc. Tyto financní prostredky však nebyly v roce 2005
použity.

K datu 31.12.2005 SFDI vykazoval pohledávku vuci príjemcum financních prostredku
ve výši 3 122248 tis. Kc. Jedná se o rozdíl mezi zálohove uvolnenými financními prostredky
(pujckami), které SFDI poskytl na akce financované z fondu EU a splátkami techto financních
prostredku od konecných príjemcu dotací.

Tyto financní prostredky jsou vedeny v úcetnictví SFDI k 31.12.2005jako pohledávka za
príjemci a prechází do roku 2006.

Podmínky vrácení financních prostredku zálohove uvolnených na predfinancování EU
jsou zapracovány do uzavrených smluv s príslušnými príjemci.
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Císlo úctu Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 Zmena stavu
bankovního úctu

1006-93240011071 O 279 638,87 384939,89 105301,02
(aparát SFD!)
932400110710 5 065 430,57 8785618,87 3 720 188,30
( dotace SFD!)
Celkový stav 5 345 069,44 9 170558,76 3 825489,32



ID.

PRÍLOHY

1. ÚcetnízáverkaSFDIza rok2005

2. Zpráva auditora o overení úcetní záverky

3. Prehled cerpání financních prostredku spolufinancovaných z rozpoctu EU a ostatních
zdroju
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s úcinností pro
organizacní složky státu,

státní fondy,

územní samosprávné celky

a príspevkové organizace

ROZVAHA organizacních složek státu,

územních samosprávných celk~

a príspevkových organizací

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Ministerstvo financí

vyhláška 505/2002
Úc OÚPO 3 - 02

Název nadrízeného orgánu

Státní fond dopravní infrastruk.

sestavena k 31.12.2005

ICO
Název a sídlo úcetní jednotky

SFDI
Sokolovská 278

180 44 Praha 9Vykazující jednotka dorucí výkaz

podl e pokynu MF

70856508

AKTIVA
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r
U lc.r.1 Stav k 1. 1. I Stav k 31.12.

U
U a I b I 1 I 2

U
UA. IStálá aktiva r. 09 + 15 + 26 + 33 + 411 0011 129 770.54 I 139 120.07

U-1
U 1.!Dlouhodobý nehmotnýmajetek I I
U I-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) I 0021 0.00 I 0.00

U I-Software (013) I 0031 323.60 I 693.60

U I-Ocenitelná práva (014) I 0041 0.00 I 199.99

U I-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) I 0051 872.42 I
910.22

U I-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) I 0061 0.00 I 0.00

U I-Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek (041) I 0071 0.00 I 0.00

U I-poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) I 0081 0.00 I 0.00

U
U Dlouhodobý nehmotný majetek celkem r. 02 až 08 I 0091 1 196.02 I 1 803.81

U
U 2. IOprávky k dlouhodobému nehmotnémumajetku I I
U I-Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (072) I 0101 0.00 I 0.00

U I-Oprávky k softwaru (073) I 0111 0.00 I 0.00

U I-Oprávky k ocenitelným prá (074) I 0121 0.00 I 0.00

I-Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 1 0131 0.00 I 0.00

I-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) I 0141 0.00 I 0.00
I I I
Oprávky k dlouhodobému nehmotnémumajetku celkem r. 10 až 14 I 0151 0.00 I 0.00

! I
3. I Dlouhodobý hmotný majetek I I

I-Pozemky (031) I 0161 2 608.65 I
2 608.65

I-Umelecká dílaa predmety (032)10171 0.00 I 0.00

I-Stavby (021) I 0181 106 290.83 I 112 523.16

I-Samostatné movité vecia souborymovitýchvecí (022) I 0191 16 597.28 1 18 733.61

U I-Pestitelské celky trvalých porostd (025)10201 0.00 I 0.00

II I-Základní stádo a tažná zvírata (026) I 0211 0.00 I 0.00

U I-Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 1 0221 3 077.76 I 3 450.84

U I-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) I 0231 0.00 I 0.00

U I-Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (042) I 0241 0.00 I 0.00

II I-poskytnuté zálohyna dlouhodobýhmotnýmajetek (052) I 0251 0.00 I 0.00

U
U Dlouhodobý hmotný majetek celkem r. 16 až 25 1 0261 128 574.52 I 137 316.26
l'



lc.r.1 Stav k 1. 1. Stav k 31.12.

a 2

4.IOprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

I-oprávky ke stavbám

I-Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých vec1

I-Oprávky k pestitelským celk~m trvalých porost~

I-Oprávky k zák1adn1mu stádu a tažným zv1rat~m

I-Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

I-Oprávky k ostatn1mu dlouhodobému hmotnému majetku

I

I

I

(081) I
(082) 1
(085) I

(086) I

(088) I
(089) 1

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkrm r. 27 až 32 I
I
1

(061) 1
(062) I
(063) I
(066) I
(067) I
(069) I
(043) I

5. IDlouhodobý financn1 majetek

I-Majetkové úcasti v osobách s rozhoduj1c1m vlivem

I-Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem

I-Dlužné cenné pap1ry držené do splatnosti

I-P~jcky osobám ve skupine

I-Ostatn1 dlouhodobé p~jcky

I-Ostatn1 dlouhodobý financn1 majetek

I-Por1zovaný dlouhodobý financn1 majetek

Dlouhodobý financni majetek celkem r. 34 až 40

b I
I
I

0271
0281
0291
0301
0311
0321
--I
0331

1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

liB. IObežná aktiva
II

II 1 .I Zásoby
II I-Materiál na sklade

II l-por1zen1 materiálu a Materiál na ceste

II I-Nedokoncená výroba
II I-Polotovary vlastn1 výroby
II I-výrobky
II I-Zv1rata
II I-ZboU na sklade

II I-Por1zen1 zbož1 a Zbož1 na ceste

II
II Zásobycelkemr.43 az 50
n

r. 51 + 75 + 89 + 119 + 1241 0421

0.00

I

0341
0351
0361
0371
0381
0391

0401
--I
0411

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

I

(112)I

(111 nebo 119) I

(121)1

(122)I

(123)I

(124)I

(132)I

(Ul nebo 139) 1

183

7 345 440.66 12 293 645.70

I
0431
0441
0451
0461
0471
0481
0491
0501
--I
0511

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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II
lc.r.1 Stav k 1. 1. I Stav k 31.12. II

II
II

II
a I b I 1 I 2 II

II
II

II 2 . Ipohledávky \ I I II

II I-Odberatelé (311) I 0521 0.00 I 0.00 II

II I-Smenky k inkasu (312)1053\ 0.00 I 0.00 II

II I-pohledávky za eskontované cenné papiry (313) I 0541 0.00 I 0.00 II

II I-poskytnuté provozni zálohy (314) I 0551 156.70 I 139.47 II

II I-pohledávky za rozpoctové prijmy (315) I 0561 2 000 000.00 I 0.00 II

II I-Ostatni pohledávky (316) I 0571 0.00 I 3 122 248.10 II

II II

II ISoucet r. 52 až 57 I 0581 2 000 156.70 I 3 122 387.57 II

II
II

II I-pohledávky za úcastníky sdruženi (358) I 0591 0.00 I 0.00 II

II I-Sociálni zabezpeceni a zdravotní pojištení (336) I 0601 0.00 I 0.00 II

II I-Dan z príjmt1 (341) I 0611 0.00 I 0.00 II

II I-Ostatní prímé dane (342)10621 0.00 I 0.00 II

II I-Dan z pridané hodnoty (343) I 0631 0.00 I 0.00 II

II I-Ostatní dane a poplatky (345) I 0641 0.00 I 0.00 II

II I-Pohlédávky z pevn1ch termínových operací a opci (373)10651 0.00 I 0.00 II

II
II

II ISoucet r. 61 až 64 I 0661 0.00 I 0.00 II

I I I II

I-Nároky na dotace a ostatni zúctováni se státním rozpoctem (346) I 0671 0.00 I 0.00 II

I-Nároky na dotace a ostat. zúctováni s rozpoctem územ. samospr. celku(348) I 0681 0.00 I 0.00 II

I I II

ISoucet r. 67 až 68 I 0691 0.00 I 0.00 II
II

I-pohledávky za zamestnanci (335) I 070 I 0.00 I 0.00 II
I-pohledávky z vydan1ch dluhopist1 (375) I oni 0.00 I 0.00 II

I-Jiné pohledávky (378)10121 0.00 I 0.00

I-opravná položka k pohledávkám (391) I 0731 0.00 I 0.00

I I I
Isoucet r. 70 az 73 I 0741 0.00 I 0.00
I I I
Pohledávky celkem soucet r. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74 I 0751 2 000 156.70 I 3 122 387.57

I I
3. IFinancní majetek I I

I-Pokladna (261) I 0761 0.00 I 0.00

I-Peníze na ceste (+/-) (262) I 077\ 0.00 I 0.00

I - ceniny (263) I 0781 0.00 I 0.00

I I I
ISoucet r. 76 až 78 I 0791 0.00 I 0.00

1 1 1

I-Bežn1 úcet (241) I 080 I 0.00 I 0.00

I-Bežn1 úcet FKSP (243) I 0811 75.11 I
109.79

I-Ostatní bežné úcty (245) I 0821 139.41 I 589.59

I I I

ISoucet r. 80 až 82 I 0831 214.52 I 699.38

I I I

I-Majetkové cenné papíry k obchodování (251) I 0841 0.00 I 0.00

I-Dlužné cenné papíry k obchodováni k obchodování (253) I 0851 0.00 \ 0.00

I-Ostatní cenné papíry (256) I 086\ 0.00 I 0.00

I-porizeni krátkodobého financniho majetku (259) I 0871 0.00 I 0.00

I I I
ISoucet r. 84 až 87 I 0881 0.00 I 0.00



r
II

II

II

II

II

I

a

Financn1 majetek r. 79 + 83 + 88

4. IÚcty rozpoctového hospodaren1 a dalš1 úcty maj1c1

Ihospodaren1 a úcty mimorozpoctových prostredku

I-Základn1 bežný úcet

I-Vkladový výdajový úcet

I-Pr1jmový úcet

I-Bežné úcty penežn1ch fondu

I-Bežné úcty státn1ch fondu

I-Bežné úcty financn1ch fondu

ISoucet r. 90 až 95

I

t

1

t

vztah k rozpoctovému I
1

(231) 1

(232)1
(235)1

(236)I
(224)I
(225)I

I-poskytnuté dotace organizacn1m složkám státu

I-poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu

I-poskytnuté pr1spevky a dotace pr1spevkovým organizac1m

I-poskytnuté dotace ostatn1m subjektum

I-Poskytnuté pr1spevky a dotace pr1spevkovým organizac1m

I-poskytnuté dotace ostatn1m subjektum

(202) 1
(212) I
(203) I
(204) I
(213) 1
(214) I

Isoucet r. 97 až 102

I-poskytnuté
I-Poskytnuté
I-Poskytnuté
I-poskytnuté
I-poskytnuté

návratné financn1 výpomoci mezi rozpocty

prechodné výpomoci pr1spevkovým organizac1m

prechodné výpomoci podnikatelským subjektum

prechodné výpomoci ostatn1m organizac1m

prechodné výpomoci fyzickým osobám

(271) I
(273) I
(274) I
(275) I
(277) I

ISoucet r. 104 až 108

I-Limity výdaju

I-Zúctován1 výdaju územn1ch samosprávných celku

I-Materiáln1 náklady

I-Služby a náklady nevýrobn1 povahy

I-Cestovné a ostatn1 výplaty fyzickým osobám

I-Mzdové a ostatn1 osobn1 náklady

I-Dávky sociáln1ho zabezpecen1

I-Manka a škody

(221) 1
(218) I
(4l0) 1
(420) I
(430) 1
(440) I
(450) I
(460) I

I
t

prostredky rozpoct.hospodaren1 celkem r. 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 I
I
I

(381) I
(385) I

.(386) I
(388) I

ISoucet r. 112 až 117

5. I Prechodné úcty aktivn1

I-Náklady pr1št1ch obdob1

I-Pr1jmy pr1št1ch období

I-Kurzové rozd1ly aktivn1

I-Dohadné úcty aktivn1

Prechodné úcty aktivn1 celkem r. 120 az 123

A K T I V A CEL K E M

lc.r.1

b I

0891

I
I

0901
0911
oni
0931
0941
0951

t
0961

t
0971
0981
0991
1001
1011
1021

t
1031

t
1041
105\
1061
1071
1081

t
1091

t
110\
1111
1121
1131
1141
1151
1161
1171

1181

1191

I
120\
1211
1221
1231

1241

Stav k 1.1. Stav k 31.12.

1

214.52

0.00
x
X

0.00
5 345 069.44

0.00

5 345 069.44

X
X
X
X
X
X

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

X
X
X
X
X
X
X
X

X

5 345 069.44

0.00

0.00

0.00

0.00

r. 01 + 421 1251 ~ 475 211.20

0.00

2

1

II

II

II

II

699.38 II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

9 170

0.00

0.00

0.00

0.00

558.75

0.00

9 170 558.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 170 558.75

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

12 432 765.77

185



P A S I V A

"
"
"
"
"e.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1

a I
t
I
t
I

(901) I
(902) I
(903) I

(+/-909) I

IVlastní zdrojekrytí stálých a obežných aktiv r. 130+131+138+141+151+158

1.IMajetkové fondy
I-Fond dlouhodobého majetku
I-Fond obežných aktiv
I-Fond hospodárské cinnosti
I-ocenovací rozdíly z precenení majetku a závazku.

Majetkove fondy celkem r. 127 az 129 I
t
I

(911) I
(912) I
(914) I
(916) I
(917) I
(918) I

2. I Financní a penežní fondy
I-Fond odmen
I-Fond kulturních a sociálních potreb
I-Fond rezervní
I-Fond reprodukce majetku
I-Penežní fondy
I-Jiné financní fondy

Financní a penežní fondy celkem r. 132 až 137 I
t
I

(921) I
(922) I
(924) I

3. Izvláetní fondy organizacních složek státu

I-Státní fondy
I-Ostatní zv1áetnífondy
I-Fondy EU

Zvláetní fondy organizacních složek státu celkem r. 139,140 a 203 I
t
I

(201) I
(211) I
(223) I
(205) 1

(215) I
(206) 1
(216) I
(217) I
(272) I

I
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
~

4. I Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

I-Financování výdaju. organizacních složek státu

I-Financování výdaju.územních samosprávných celku.
I-Bankovní úcty k limitu.m organizacních složek státu

I-Vyúctování rozpoctových príjmu. z bežné cinnosti org.složek státu

I-Vyúctování rozpoc. príjmu. z bežné cinnosti územ. samospr. celku.

I-vyúctování rozpoctových príjmu. z financního majetku OSS

I-Vyúctování rozpoctových príjmu. z financního majetku úse

I-Zúctování príjmu územních samosprávných celku.

I-Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty

5. I Výsledek hospodárení

la)z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku.

1 a cinnosti príspevkových organizací
I -výsledek hospodárení bežného úcetního období

I -Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

I -výsledek hospodárení ve schvalovacím rízení

Ib)Prevod zúctování príjmu. a výdaju. z minulých let

Ic)Saldo výdaju. a nákladu.

Ic)Saldo príjmu. a výnosu.

I
I
I
I
I

(+/-) (963) I
(+/-) (932) I
(+/-) (931) I
(+/-) (933) I
(+/-) (964) 1
(+/-) (965) I

Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení celkem r. 142 až 150

Soucet r. 152 až 157

186

lc.r.1
t--t

b I

126/

I
127/
1281

129/

1301
t

1311

I
1321

1331
134/

1351
1361

1371
t

1381

I
1391

1401
2031

1411

Stav k 1. 1.

3

7 473 501.16

129 770.53

0.00

0.00
0.00

129 770.53

0.00

75.11

0.00
0.00

0.00

0.00

75.11

7 343 655.52
0.00
0.00

7 343 655.52

I
1421

1431
1441

145\

1461
1471
1481

1491
1501

x

X

X
X

X
X

X
X

0.00

151/ 0.00

I
I
1

1521
1531
1541
155/
1561
1571

X

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1581 0.00

-- --

Stav k 31.12.

4

12 430 697.12

139 120.07
0.00

0.00 ..
0.00 "

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
\I
"
"
"

139 120.07

0.00

109.79

0.00

0.00
0.00

0.00

109.79

12 291 467.26

0.00
0.00

12 291 467.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

X
0.00
0.00
0.00

0.00



fi

U

U

U

U

UD.

U

"

"

u

u

u

u

u

u

u

u

"

a

ICizí zdroje r. 160 + 166 + 189 + 196 + 2011 1591

lc.r.1
t I

b 1 3

Stav k 31.12.

4

Stav k 1. 1.

1 710.04 2 068.66

1. I Rezervy

I-Rezervy zákonné

1 I

(941) I 1601 0.000.00

2. I Dlouhodobé závazky
I-Vydané dluhopisy

I-Závazky z pronájmu

I-Dlouhodobé prijaté zálohy

I-Dlouhodobé smenky k úhrade

I-Ostatní dlouhodobé závazky

1
(953) I
(954) 1
(955) I
(958) I
(959) I

Dlouhodobé závazky celkem r. 161 až 165 I
t
I

(321) 1
(322) I
(324) I
(325) I

(373) I

3. IKrátkodobé závazky

I-Dodavatelé

I-Smenky k úhrade

I-Prijaté zálohy

I-Ostatní závazky

I-Zavázky z pevných termínových operací a opcí

0.00ISoucetr. 167 až 171

I
1611
1621
1631
1641
1651
--t
1661

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

I-závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a podílu

I-Závazky k úcastníkum sdružení

(367)11731

(368)11741

I I
1751

. --t
(331) I 1761
(333) I 1771

I I

1781

ISoucetr. 173 až 174

I-Zamestnanci
I-Ostatní závazky vuci zamestnancum

ISoucetr. 176 až 177

I
1671
1681
1691
1701
1711

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

822.17
0.00

822.17

I-Závazky ze sociálního zabezpecení a zdravotního pojištení

I-Dan z príjmu

I-Ostatní prímé dane

I-Dan z pridané hodnoty

I-Ostatní dane a poplatky

(336) I
(341) I
(342) I
(343) I
(345) I

1721 0.00

492 . 84
0.00

164.06
0.00
0.00

ISoucet r. 180 až 183 164.06

0.00
0.00

'0.00

864.36
0.00

864.36

1791
1801
1811
1821
1831

531. 51
0.00

174.76
0.00
0.00

I-Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku se státním rozpoctem(347) I 1851

I-Vyporádání preplatkudotací a ostatníchzávazkus rozpoctem I 1

I územníchsamosprávnýchcelku (349)I 1861

ISoucetr. 185 až 186 I 1871

I-Jiné závazky (379)I 1881

Krátkodobé závazky celkem r. 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 I 1891

1841 174.76

0.00

0.00

0.00

589.59

2 068.66

187

0.00

0.00

0.00

139.41

1 710.04

- --- -



Ing.Švagr Pavel cac

daje odpovídá:

ng Krauter Jaroslav

ij

I/Odesláno dne:
1/
1/
1/
1/
1/
I

~ lfl[)11Státnlfond
~,., dopravníinfrastruktury 234

11

lIokamžik sest.:
II
1/
1/
II
II
l

Razítko:

188

, 1

1/ lc.r.1 Stav k 1.1. I Stav k 31.12. II
1/ 1/
1/ a I b I 3 I 4 1/
1/ 1/
1/ 4 . IBankovníllvery a pllj cky I I I 1/
1/ I-Dlouhodobé bankovní úvery (951)11901 0.00 I 0.00 II

1/ I-Krátkodobé bankovní úvery (281)I 1911 0.00 I 0.00 II

I-Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) (282)I 1921 0.00 I 0.00 II
I-Vydané krátkodobé dluhopisy (283)I 1931 0.00 I 0.00 II
I-Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) (289)I 1941 0.00 I 0.00 1/

I I I II
ISoucet r. 193 až 194 I 1951 0.00 I 0.00 II

1/
Bankovní úvery a plljckycelkem r. 190 + 191 + 192 + 195 I 1961 0.00 I 0.00 II

1/
5. IPrechodnéúcty pasivní I I I 1/

I-Výdaje príštích období (383) I 1971 0.00 I 0.00 1/
I-výnosy príštích období (384) I 1981 0.00 I 0.00 1/

I-Kurzové rozdíly pasivní (387) I 1991 0.00 I 0.00 II
I-Dohadné úcty pasivní (389) I 200 I 0.00 I 0.00 1/

I I 1/
Prechodné úcty pasivní r. 197 až 200 I 2011 0.00 \ 0.00 1/

II
P A S I V A CEL K E M r. 126 + 1591 202\ 7 475 211.20 I 12 432 765.78 II

J



Ministerstvo financí

vyhláška 505/2002

PRÍLOHA organizacních složek státu,

územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
(v tis. Kc na dve desetinná místa)s úcinností pro

organizacní složky státu,

státní fondy,

územní samosprávné celky

a príspevkové organizace

sestavena k 31.12.2005

ICO

Vykazující jednotka dorucí výkaz

podle pokynu MF

70856508

úc OÚPO 5 - 02

Název nadrízeného orgánu

Státní fond dopravní infrastruk.

Název a sídlo úcetní jednotky

SFDI
Sokolovská 278

180 44 Praha 9

Název údaje

lc.1
lr.-\
I I

Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoctu (z

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek

z toho na: výzkum a vývoj

vzdelávání pracovníku
informatiku

individuální dotace na jmenovité akce

Prijaté prostredky ze zahranicí na dlouhodobý majetek (z

Prijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu ÚSC(z

AÚ k úctu

1 2

AÚ k úctu

AÚ k úctu

346) I 11

I 21

I 31

I 41

1 5 I

I 6\

916) I 71

348) I 81

x
X
X
X
X
X
X
X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté

provozze stát.rozpoctu (zúctu691)I 91

príspevky na provoz od zrizovatele (z ú. 691)1101
výzkum a vývoj 1111
vzdelávání pracovníku 1121
informatiku 1131

prijaté dotace na neinvesticní naklady související I I

s financovánímprogramuevidovanýchv ISPROFINod I I

zrizovatele (z AÚ k úctu 691)1141
Prijaté prostredky na výzkum a vývoj od poskytovatelu I I

jiných než od zrizovatele (z AÚ k úctu 691) 1151

prostredky na výzkum a vývoj z rozpoctu ÚSC (z AÚ k úctu 691) 1161

prostr.na výzkum a vývoj od príjemcu ucel.podpory (z AÚ k úctu 691) 1171

prostredkyna provoz ze zahranicí (z AÚ k úctu 691)1181
prispevkya dotace celkem na provoz z rozpoctu ÚSC(z AÚ k úctu 691) 1191

prispevkya dotace celkem na provoz z rozpoctu SF (z AÚ k úctu 691) 1501

dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu státních fondu 1511

Prijaté príspevky a dotace na

z toho: prijaté
z toho:

X
X
X
X
X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

X 0.00

X
X
X
X
X
X
X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Poskytnuté návrat.financ.výpomoci mezi rozpocty

poskytnuté návrat.financ.výpomoci mezi rozpocty

krajskému úradu(úcet 271)1201

obci (úcet 271)1211

0.00
0.00

0.00
0.00

Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté

návrat.financ.výpomoci

návrat.financ.výpomoci
návrat.financ.výpomoci
návrat.financ.výpomoci
návrat.financ.výpomoci

rozpocty
rozpocty
rozpocty
rozpocty
rozpocty

ze stát. rozpoctu (úcet

od krajského úradu(úcet
od obce (úcet
od státních fondu (úcet

od ost.verej.rozp. (úcet

272)1221
272)1231
272) 1241
272)1251
272) 1261

mezi
mezi
mezi
mezi
mezi

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím

poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím

poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím

OSS (úcet 273)1271

kraj.ur.(úcet273)1281
obcí (úcet 273) 1291

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

189



OSS vykazují stavy údaju položek c. 20, 21, 27 prílohy úcetní záverky. Ministerstva jako OSS vykazují tež stavy

údaju položky C. 46 až 49 prílohy úcetní záverky. use vykazují stavy údaju položek c. 20 až 49 prílohy úcetní

záverky. Príspevkové org. vykazují údaje položek c. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 prílohy úcetní záverky.

Stav položky C. 50 vykazují príspevkové org. Stavy položek C. 51 až 54 vykazují use, príspevkové org., státní

fondy a 08S.

Odesláno dne Razítko : Podpis vedoucího úc Za údaje odpovídá :
Ing. Krauter Jaroslav

1 9' o..:"r;:r,n,...Pavel es.....~
l

'I=
IUII Státnl f?!ld redMLl SFDI

~~ II dopraVnllnfrastruktury
Sokolovská278,19000 PRAHA9

Telefon
266 097 234
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rr

II lc.1
Stav k 1.1. I Stav k 31.12.

II
Název údaje lr.,

II 1 1 1 I 2

II

II Krátkodobé bankovní úvery (úcet 281) I tuzemské 1301 0.00 1 0.00

II Izahranicní 1311 0.00 I 0.00

II

II Vydané krátkodobé dluhopisy (úcet 283) Iv tuzemsku 1321 0.00 I 0.00

II Iv zahranicí 1331 0.00 I 0.00

II

II Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) (úcet 289) I tuzemské 1341 0.00 I 0.00

II Izahranicní 1351 0.00 I 0.00

II

II Smenky k úhrade (úcet 322) I tuzemské 1361 0.00 I 0.00

II 1zahranicní 1371 0.00 I 0.00

II

II Dlouhodobé bankovní úvery (úcet 951) 1 tuzemské 1381 0.00 1
0.00

II 1 zahranicní 1391 0.00 I 0.00

II

I Vydané dluhopisy (úcet 953) I tuzemské 1401 0.00 I
0.00

I zahranicní 1411 0.00 I 0.00

I I I

Dlouhodobé smenky k úhrade (úcet 958) I tuzemské 1421 0.00 I
0.00

I zahranicní 1431 0.00 I 0.00

1 I I

Ostatní dlouhodobé závazky (úcet 959) I tuzemské 1441 0.00 I 0.00

Izahranicní 1451 0.00 I 0.00
r

1 1

Nakoupené dluhopisy a smenky k inkasu celkem (z úctu 063,253 a 312) 1461 0.00 I 0.00

z toho:krátkodobé dluhopisy a smenky ÚSC (z úctu 253 a 312) 1471 0.00 I 0.00

komunalní dluhopisy ÚSC (z úctu 063)1481 0.00 I 0.00

ostatní dluhopisy a smenky verejných rozpoctu(z úctu 063,253,312) 1491 0.00 I 0.00
I

1 I

Splatné závazky pojistného na soc.zabezp.a prísp.na stát.pol.zamestnanosti 1521 378.76 1 350.13

Splatné závazky verejného zdravotního pojištení 1531 152.74 I 142.71

Evidované danové nedoplatky u místne príslušných financních orgánu 1541 174.76 I 164.06



zPRÁVA AUDITORA

o overení úcetní záverky sestavené k 31. 12. 2005

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
Praha 9, 190 00
[CO: 7085 65 08
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Overovaná spolecnost:

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
Praha 9, 190 00
ICO: 70 85 65 08

Úcelpro který byl ziízen:

Státní fond dopravní infrastruktury byl zrízen zákonem 104/2000 Sb.ldále jen Fondl.
Fond je právnickou osobou podrizenou Ministerstvu dopravy. Fond používá svých
príjmu veprospech rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železnicních
dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu stanoveném výše uvedeným
zákonem a Statutem fondu.
V cele Fondu stojí reditel, který je statutárním orgánem Fondu. Nejvyšším orgánem je
výbor. Dozorcím orgánem je dozorcí rada.

Aud;torská spolecnost:

LUCA A UDIT s.r.o.
Trávníckova 1766
Praha 5, 155 00
Císlo osvedceni KA CR 399
ICO: 64 5768 50
Zapsaná u Mestského soudu v Praze, odd. C, vložka 41462

Audlt bylproveden auditory:

Ing. Miluše Korbelová, auditor, c. osvedcení.KA CR 1265
Ing. Ludmila Dvorská, auditor, c. osvedcení.KA CR 977

Príjemce zprávy:

Výbor Státmno fondu dopravní infrastruktury a statutární orgán Státmno fondu
dopravní infrastruktury.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO PRÍJEMCE

Overilijsme priloženou úcetní záverku Státního fondu dopravní infrastruktury /SFDU,
Sokolovská 278, Praha 9, sestavenou k 31. prosinci 2005, za období od 1.1. do
31.12.2005. Za sestavení této úcetní záverky je zodpovedné vedení SFDI Povinností
auditora je vydat na základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce.

Overování nezávislým auditorem nezbavuje úcetní jednotku odpovednosti za úplné,
prukazné, správne a srozumitelne vedené úcetnictví a ani dalších možných kontrol ze
strany státních orgánu.

A udit jsme provedli v souladu se zákonem 25412000 Sb., o auditorech a KA CR a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory
auditoru Ceské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
audit tak, aby z/skal primerenou jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a
prukaznosti cástek a informací uvedených v úcetní záverce. Audit též zahrnuje
posouzení použitých úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále
zhodnocení vypovídacl schopnosti úcetní záverky. Jsme presvedceni, že provedený audit
poskytuje primerený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává
ver n Ý a p o cti vÝ obraz aktiv, pasíva flnancnl situace Státního fondu dopravní

infrastruktury k 31. prosinci 2005, výdaju a príjmu za úcetní období kalendárního roku
2005, v souladu s úcetními predpisy platnými v Ceské republice.

V Praze dne 3. února 2006

LUCAAUDI;If~)JÁ /1. /
TrávníckoVlIY/6'6 'f:~
Praha 5, 15500
C osv. KA CR 399

Ing. Miluše Korbelová
Auditor, C.osv. KA CR 1265

LUCA AUDlT s.r.o.,
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Prohlášení
vedeni úcetni jednotky Státni fond dopravni infrastruktury, Sokolovská 278, Praha 9, IC: 7085 63 08

k oveleni úcetni záverky státniho fondu k 31. prosinci 2005 za úcelem vydáni výroku.

Vydáváme, podle našeho nejlepšfho svedomi, totoprohlášeni:

1. Uznáváme svou odpovednost za úcetni záverku v souladu se zákonem 563/91 Sb. , o úcetnictvi, vcetne
všech zvefejnovaných informaci, které jsou právnimi pfedpisy požadovány.

2. Nedošlo k nesprávnostem vzniklým Z viny vedeni nebo zamestnancu, které by mohly mit významný
vliv na úcetni záverku.

3. Poskytli jsme vám plfsmp ke všem úcetnim a dalšim pisemnostem a ke všem zápisum z výboru a
dalšich orgánu.

4. Státni fond vyhovel vlem smlouvám, které by,pokud by nebyly splneny, mohly mit významný vliv na
úcetni záverku. Nedošlo k žádným jednánim mezi státnim fondem a státnimi orgány, týkajicich se
výjimek Zplatných pfedpisu a jejich porušeni.

5. Úcetni záverka a úcetnictvi fádne zachycuji skutecnosti ježjsou pfedmetem úcetnictvi

6. Nemáme žádné zámery, které by mohly významne ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, které
jsou zobrazeny v úcetni záverce.

7. Zjistili apfedložili jsme veškeré informace opohledávkách a závazcich.

8. Spolecnost vlastni všechna vykázaná aktiva a neexistuji žádná zástavni práva na aktiva spolecnosti,
neuvedená vpffloze.

9. Zaznamenali jsme a vykázali všechny závazky, jak skutecné, tak potenciálnl a v pffloze uvedli
záruky, které jsme poskytli tfetfm stranám.

10. Nevyskytli se jiné události po datu úcetni záverky, které by vyžadovalijeji úpravu nebo doplneni než
události uvedené v pffloze.

11. Nemáme závazky ze soudnich spoTU,které by nebyly uvedeny v úcetni záverce.

12. Neexistuji žádnéformálni ani neformálni kompenzacni zuStatky na kterémkoliv Znašich vkladových
nebo investicnich úctu. Nemáme žádné úverové smlouvy, které by nebyly uvedeny v úcetni záverce a
popsány vpffloze.

13. Vyhoveli jsme všem zákonným normám vztahujicim se na naši úcetni jednotku.

14. Nebudeme použivat jméno auditora v souvislosti s údaji pfevzatými Zúcetni záverky bezpisemného
souhlasu auditora.

V Praze 3. února 2006

,~~ () /)

..~..~..
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Príloha c. 3

Prehled spolufinancování z ostatních zdroju na akcích v rozpoctu SFDI v roce 2005

v tis. Kc

1) výdaje SFDI ocišteny o refundované financní prostredky z fondu EU, které byly z rozpoctu SFDI na rok 2005 predfinancovány

2) skutecne cerpané financní prostredky, vcetne refundací predfinancovaných financních prostredku z rozpoctu SFDI na rok 2005
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2005 -skutecnost

Úvery Ostatní
SFDl1) Fondy EU 2) (EIB+

zdroje
CELKEM

komercní)

Pozemní komunikace 28 971 610 309 683 7 211 995 906 642 37 399 930

v tom: dálnice a rychl. komunikace 16634628 186 167 7 092 107 186602 24 099 504

silnice I. trídy 11 072 340 30 157 30 828 198 209 11 331 534

silnice II. a III. trídy 1 264 642 93 359 89 060 521 831 1 968 892

Celostátní a regionální dráhy 18 723 763 144 548 944 447 370 726 20 183 484

Vnitrozemské vodní cesty 302 234 O O 10570 312 804

Projektové práce 24 257 O O 7660 31917

Bezpecnost dopravy 94 092 O O 81336 175 428

Cyklostezky 87 286 O 3178 115 693 206 157
CELKEM 48 203 242 454 231 8 159620 1 492 627 58 309 720




