
Dodatek č. 56D/2018/1 
o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 
 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

 
Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem  
Ing. Zbyňkem Hořelicou  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 
 
a 
 
Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
IČO: 00085031 
zastoupená ředitelem 
Ing. Miroslavem Němcem 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy 
č. 56D/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2018 ze dne 17. 8. 2018 
 
 

t e n t o  D o d a t e k :  
 
 

Článek 2 
Účel Dodatku 

 
Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků poskytnutých 
z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2018 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na 
uzavřený Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Ověření nové technologie 
asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhlíkových vláken a nanosilik“ – 
ISPROFOND 5536510011 a na změny v položkovém rozpočtu akce. 
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Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

 
1. Článek č. 4 odst. 3 nově zní: 
 

„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 
       částku 

 
8 759 000 Kč 

(slovy: osmmilionůsedmsetpadesátdevěttisíckorunčeských) 
 
       z toho 
 

a) pro akci a) maximálně částku  
 

3 462 000 Kč 
(slovy: třimilionyčtyřistašedesátdvatisícekorunčeských) 

 
která odpovídá 73,50 % souhrnu celkových nákladů akce v roce 2018, které činí 
4 709 680,46 Kč vč. DPH vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem Bohemian 

Technology Group s.r.o. ze dne 25.4.2018,  která je uložena v jednom vyhotovení 
u poskytovatele a v jednom vyhotovení u příjemce. 
Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
b) pro akci b) maximálně částku 

 
5 297 000 Kč 

(slovy: pětmilionůdvěstědevadesátsedmtisíckorunčeských) 
 

která odpovídá 74,99 % souhrnu celkových nákladů akce v roce 2018, které činí 
7 063 496 Kč vč. DPH vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem Chládek a Tintěra, 

Pardubice, a.s. ze dne 8. 6. 2018, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018, 
která je uložena v jednom vyhotovení u poskytovatele a v jednom vyhotovení u příjemce. 
Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZZVZ.“ 

 
2. Článek 6 odst. 2 nově zní: 
 

„2. Žádost o uvolnění finančních prostředků (dále jen „Žádost“) předkládá příjemce podle 
skutečné potřeby finančních prostředků v návaznosti na jim již uhrazené daňové doklady 
(faktury), týkající se nákladů akce ve výši odpovídající podílu, v jakém jsou tyto náklady 
kryty poskytovanými finančními prostředky dle čl. 4 odst. 3 Smlouvy a dle Pravidel pro 
financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla“) a dle 
Pravidel pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo 

expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav silnic nebo dálnic, 

dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních 

drah pro rok 2017. Vzor Žádosti je k dispozici na www.sfdi.cz. 
V Žádosti příjemce uvede název akce, na kterou mají být finanční prostředky uvolněny, 
číslo ISPROFOND a požadovanou částku k uvolnění.  
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K Žádosti je příjemce povinen doložit: 

- soupis faktur na předepsaném formuláři „Soupiska faktur“, jehož vzor je k dispozici 
na www.sfdi.cz, ve formátu .xls nebo .xlsx; 

- kopii(e) faktury (faktur) včetně soupisu provedených prací, ke kterým se faktura(y) 
vztahuje(í)), 

- kopii dokladu (výpis z účtu příjemce) o užití vlastních finančních prostředků pro tuto 
akci ve výši stanoveného vlastního podílu ve smyslu prohlášení uvedeného 
v odst. 2 čl. 5. 

 Žádost ve formátu .pdf , podepsanou odpovědnou osobou oprávněnou za příjemce nebo 
 jménem příjemce jednat, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce osvědčující věcnou 
 správnost fakturovaných částek a jejich soulad s financovaným účelem, včetně výše 
 uvedených příloh zasílá příjemce 

a) datovou schránkou na adresu poskytovatele e5qaihb  
      nebo 
b) v listinné podobě na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

(pouze v případě, že příjemce nemá k dispozici datovou schránku). V tomto 
případě je příjemce povinen současně odeslat elektronicky naskenovanou Žádost 
obsahující čestné prohlášení ve formátu .pdf a Soupisku faktur ve formátu .xls či 
.xlsx na adresu podatelna@sfdi.cz. 

 
Žádost o uvolnění finančních prostředků musí být podepsána osobou oprávněnou za nebo 
jménem příjemce jednat kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatřena 
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Pouze takto podepsaná žádost má 
právní účinky. 
 
Pokud nebude Žádost řádně zpracována, doložena přílohami a zaslána dle výše uvedených 
požadavků, nebudou požadované finanční prostředky uvolněny. Finanční prostředky 
budou příjemci uvolněny po ověření správnosti vystavených faktur, které příjemce uhradil 
z vlastních (jiných) zdrojů, a pro které uvolnění finančních prostředků žádá. Poskytovatel 
si vyhrazuje právo na provedení kontroly na místě realizace akce před uvolněním 
finančních prostředků.“  

 
 

Článek 4 
  Závěrečná ujednání 
 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 
2.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:  
     Příloha č. 1 – Výpočet limitního příspěvku pro akci b)   
 
3.  Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.  
 
4.  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) 
     uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 
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5.  Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli 
     náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku. 

 
 
 
 
 V Praze dne …………….……………   V Pardubicích dne …………………….... 
 
 
 
 
……………………………..…………  ………………………………………..…. 

 Ing. Zbyněk Hořelica        Ing. Miroslav Němec 
          ředitel SFDI                        ředitel SÚS Pardubického kraje  


