
1 
 

 
 

Dodatek č. 2 

k Rámcové smlouvě o financování projektu 

název:  Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici 

evidenční číslo: 553 375 0002 

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 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

IČO: 63217066 

zastoupený místopředsedou představenstva 

Ing. Tomášem Pelikánem 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o 

financování projektu „Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici“ v rámci 

Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 

14. 6. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2019 (dále jen „Rámcová smlouva“)  
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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  změny 

v Manuálu pracovních postupů SFDI (dále jen „MPP“) verze 1.4 a v návaznosti na změnu 

úpravy úhrady faktur po uzavření Rámcové smlouvy. 

 

Článek 3 

Změny a doplnění Rámcové smlouvy 

2. V článku 6 „Prohlášení příjemce“: 

- první odrážka včetně poznámky pod čarou nově zní:  

„ - si zřídil a má u České národní banky (ČNB) otevřen účet č. xxxxxxxx/xxxx vedený 

v Kč pro finanční prostředky určené k financování způsobilých výdajů Projektu a 

zavazuje se, že veškeré způsobilé výdaje související s realizací Projektu financované 

z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy i z vlastních (jiných zdrojů) 

bude výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu
1
, pokud nebude dohodnuto jinak.“ 

 

3. V článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“, část A) Práva a povinnosti 

příjemce: 

 

- odst. A.2. včetně poznámky pod čarou nově zní: 

„(A.2.) Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých výdajů Projektu financovaného 

podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy
2
. Zálohově 

poskytované finanční prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření použít 

k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, a příjemce je povinen provést taková 

opatření, aby tyto finanční prostředky nemohly být dotčeny výkonem práv třetích osob.“ 
  

4. V článku 10 „Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy“ 

 

- se v odst. 10.2. ve větě druhé nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“  

   textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“ 

- se v odst. 10.3. ve větě první nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“  

         textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“ 

 

 

 

 

                                                
1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před 

podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu 

nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.  
2
 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před 

podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu, 

nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 
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- odst. 10.7. nově zní: 

„(10.7.) Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro žadatele 

a příjemce a Metodickým pokynem Publicita
3
. Sankce za porušení povinností v oblasti 

publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve Schvalovacím 

protokolu, a to ve výši 0,1 %, 0,8 % nebo 1,2 % podle zjištěného druhu pochybení, jak je 

uvedeno v Metodickém pokynu pro publicitu, maximálně však 1 000 000 Kč na Projekt za 

všechna zjištěná pochybení v oblasti publicity. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve 

lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná 

sankce.“ 

 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou 

a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 2 stává nedílnou součástí Rámcové 

smlouvy.  

 

3.  Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho 

vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 2 a Řídící orgán obdrží dva 

stejnopisy Dodatku č. 2. 

 

 

V Praze dne V Pardubicích dne 

…………………………………… 

Ing. Zbyněk Hořelica 

ředitel 

Státní fond dopravní infrastruktury 

…………………………………… 

Ing. Tomáš Pelikán 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

 
 

 

 
 

                                                
3
 Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 

období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj 


