
 

Dodatek č. 1 

k Rámcové smlouvě o financování projektu 

název: Peronizace žst. Chodov 

evidenční číslo: 541 372 0001 

        v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
IČO: 70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele 
Ing. Mojmírem Nejezchlebem 
(dále jen „příjemce“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o 
financování projektu „Peronizace žst. Chodov“ v rámci Operačního programu Doprava, z 
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 28. června 2017 ve znění Dodatku č. 
93/2017/9 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 ze dne 22. prosince 2017 (dále jen „Rámcová smlouva“) a 
v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č.j. 43/2017-430-PPR/7 ze dne 11. září 2019. 
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t e n t o  D o d a t e k :  

Článek 2 
Účel Dodatku 

Účelem tohoto Dodatku je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydaný 
Změnový schvalovací protokol č.j. 43/2017-430-PPR/7 ze dne 11. září 2019.  
 

Článek 3 
Změny a doplnění Rámcové smlouvy 

 
1. V článku č. 3 „Předmět Smlouvy“ text v první odrážce nově zní: 

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Změnový schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 
11. září 2019, č.j.  43/2017-430-PPR/7, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a je nedílnou 
součástí Rámcové smlouvy (dále jen „Změnový schvalovací protokol“);“  

 

2.   V článku č. 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“ část B. Specifikace výše 
poskytovaných prostředků, odst. B.1., B.2. nově zní: 

„B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od data zahájení realizace 
Projektu uvedeného ve Změnovém schvalovacím protokolu do ukončení financování 
Projektu) ze svého rozpočtu finanční prostředky v rozsahu potřebném pro financování 
Projektu maximálně do výše: 

 507 734 370 Kč 
(slovy: pět set sedm milionů sedm set třicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát korun 

českých)  
v členění uvedeném v odst. B.2. 

B.2. Financování Projektu bude poskytovatelem realizováno v členění: 

a) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele na předfinancování 
výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské 
unie: 

- podíl na financování (míra podpory) 83,40 % ve vztahu k celkovým způsobilým 
výdajům Projektu; 

- celkem výše finančních prostředků poskytovaných pro výdaje Projektu, které mají být 
kryty příspěvkem z fondů Evropské unie, činí maximálně 347 380 386,60 Kč (slovy: 
tři sta čtyřicet sedm milionů tři sta osmdesát tisíc tři sta osmdesát šest korun 
českých šedesát haléřů); 

b) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele k národnímu 
financování Projektu: 
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- podíl na financování1 16,60 % ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům Projektu; 

- celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování národního podílu u 
Projektu z rozpočtu poskytovatele činí minimálně2 69 132 870,40 Kč (slovy: šedesát 
devět milionů jedno sto třicet dva tisíc osm set sedmdesát korun českých čtyřicet 
haléřů); 

c) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k úhradě nezpůsobilých výdajů 
Projektu: 

- v předpokládané celkové výši 91 221 113 Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě 
stě dvacet jedna tisíc jedno sto třináct korun českých).“ 

 

 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti ke dni jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Rámcové 
smlouvy. Ruší se Schvalovací protokol č.j. 43/2017-430-PPR/3, který je Přílohou č. 1 
Rámcové smlouvy a je nahrazen Změnovým schvalovacím protokolem 
č.j. 43/2017-430-PPR/7, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě. Všude 
v textu Smlouvy, kde je odkaz na Schvalovací protokol, se tento odkaz nahrazuje 
Změnovým schvalovacím protokolem. 

3. Dodatek č. 1 má jednu přílohu: 

Příloha č. 1: „Změnový schvalovací protokol č.j. 43/2017-430-PPR/7“ 

4. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze 
změny. 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků 
není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na www.sfdi.cz. 

6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru 
smluv), zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv.  

7. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy a na 
jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za 
účelem zajištění řádného plnění Rámcové smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které 
se podílejí nebo budou podílet na plnění Rámcové 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 Rámcové smlouvy, na kterém se v mezích své 

                                                
1
 Pokud výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, nebudou 

proplaceny z prostředků Evropské unie v plné výši, bude Projekt dofinancován v potřebném rozsahu 
z národních zdrojů. 

2 V případě snížení celkových způsobilých výdajů Projektu bude výše finančních prostředků na financování 
národního podílu upravena v návaznosti na výši procentuálního podílu národního financování na snížených 
způsobilých výdajích Projektu. 
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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 Rámcové 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, a dále aby subjekty údajů byly 
informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a 
z citovaného zákona. 

 
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho 

vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 1 a Řídící orgán obdrží dva 
stejnopisy Dodatku č. 1.  

 

V Praze dne V Praze dne 

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

…………………………………… 
Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního ředitele 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 


