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Dodatek č. 3 

k Rámcové smlouvě o financování projektu 

název:  Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni 

evidenční číslo: 532 375 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 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

IČO: 25220683 

zastoupený předsedou představenstva 

Mgr. Romanem Zarzyckým 

(dále jen „příjemce“) 

 

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

financování projektu „Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni“ v rámci 

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

30. července 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. března 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 

května 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 změnu 

Přílohy č. 1 ke Schvalovacímu protokolu č.j. 98/2017-430-PPR/9, změna č. 1 (změna 

rozpočtu projektu – bez změny celkových způsobilých i celkových nezpůsobilých nákladů). 

Článek 3 

Změny a doplnění Rámcové smlouvy 

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

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti 

na Schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 5. března 2018, č.j. 98/2017-430-

PPR/3 ve znění změny Přílohy č. 1 ke Schvalovacímu protokolu č.j. 98/2017-430-PPR/3, 

změna    č. 1 (změna rozpočtu projektu – bez změny celkových způsobilých i celkových 

nezpůsobilých nákladů) ze dne 7. ledna 2020 (dále jen „Schvalovací protokol“), který tvoří 

Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 Rámcové smlouvy.“ 

 

2. V Článku 6 „Prohlášení příjemce“ poznámka pod čarou číslo 2 nově zní: 

„2Pro 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.“ 

 

3. V Článku 7 „Uvolňování finančních prostředků“ odst. 1. věta poslední nově zní: 

„Závěrečnou žádost o platbu spolu se Závěrečnou zprávou o realizaci za celé období 

realizace Projektu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím IS 

KP2014+ dle schváleného Finančního plánu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem 

dohodnuto jinak.“ 

 

4. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.2 poznámka 

pod čarou číslo 3 nově zní: 

„
3
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.“ 

 

5. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.4. se ve větě 

poslední sousloví „v souvislosti s ročním vyúčtováním“ ruší a nahrazuje se souslovím novým, 

který zní „v souvislosti s ročním vypořádáním poskytnutých prostředků“. 
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6. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) v odst. A.8. druhý 

odstavec nově zní: 

„Při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), u zakázek se 

zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016, nebo nespadajících pod působnost zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“)u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016, je povinen se při 

zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele a příjemce.“ 

7. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.14 nově zní: 

„A. 14. Příjemce se zavazuje provést za každý kalendářní rok, ve kterém byly poskytnuty 

finanční prostředky pro Projekt, vypořádání poskytnutých finančních prostředků čerpaných na 

základě této Smlouvy. Toto vypořádání je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu 

stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah a forma vypořádání bude stanovena 

metodickým pokynem k vypořádání, vydaným poskytovatelem pro každý kalendářní rok, 

který bude příjemci zaslán.“ 

 

8. V Článku 12 „Závěrečná ujednání“ odst. 12.8 nově zní: 

„12.8. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím 

základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem 

zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou 

podílet na plnění této 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 

této Smlouvy, na kterém se v mezích své 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 této 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.“ 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 3 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. 3 stává nedílnou součástí Rámcové 

smlouvy. Ruší se Příloha č. 1 v Rámcové smlouvě a je nahrazena Přílohou č. 1 k Dodatku 

č. 3 Rámcové smlouvy. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou Přílohu, se 

tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze. 
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3. Dodatek č. 3 má jednu přílohu: 

Příloha č. 1: Schvalovací protokol 

 

 

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

vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 3 a Řídící orgán obdrží dva 

stejnopisy Dodatku č. 3. 

 

V Praze dne V Plzni dne 

…………………………………… 

Ing. Zbyněk Hořelica 

ředitel 

Státní fond dopravní infrastruktury 

…………………………………… 

Mgr. Roman Zarzycký 

předseda představenstva 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.  

 

 

 
 


