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Dodatek č. 48S/2020/1 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 
 

 
 

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 a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČO: 00080837 
zastoupená ředitelem 
Ing. Liborem Tačnerem 
(dále jen „příjemce“) 

a 

Ústecký kraj 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO: 70892156 
zastoupený hejtmanem 
Oldřichem Bubeníčkem 
(dále jen „zřizovatel příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3 Smlouvy 
č. 48S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2020 ze dne 1. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
 

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 z rozpočtu 
poskytovatele příjemci na rok 2020 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové 
opatření č. 1308 schválené Výborem SFDI dne 29. června 2020 na změnové řízení č. 8 
schválené dne 28. 8. 2020. 
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Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

1. V článku 4  „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“: 

- v odst. 2. se na konci věty ruší tečka a nově doplňuje text: „na základě rozpočtového 
opatření č. 1308 schváleného Výborem SFDI dne 29. června 2020 a na základě 
změnového řízení č. 8 schváleného dne 28. 8. 2020.“ 

 

- odst. 3. nově zní: 

„3. V roce 2020 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1. článku 4 v členění dle 
Přílohy č. 1 Dodatku 48S/2020/1 celkem částku: 

 

362 115 939,78 Kč 
(slovy: tři sta šedesát dva milionů jedno sto patnáct tisíc devět set třicet devět korun 

českých sedmdesát osm haléřů). 

 

V uvedené částce jsou obsaženy: 

a) částka 17 181 008,06 Kč, jež představuje výši finančních prostředků, které 
poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na 
základě Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 k 
čerpání v roce 2020 uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy č. 48S/2020, který je její 
součástí, výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Seznamu převodů finančních 
prostředků do roku 2020 připojenému k tomuto Protokolu. Přehled o uzavřené 
Smlouvě č. 48S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2019 a její realizaci v roce 2019 je uveden v Příloze č. 3 
Smlouvy č. 48S/2020; 

b) finanční prostředky ve výši 45 000 000 Kč, u kterých se nevyžaduje při jejich užití 
splnění  podmínky povinné spoluúčasti finančních prostředků zřizovatele příjemce 
nebo finančních prostředků příjemce při hrazení nákladů souvisejících s financováním 
podakcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele příjemce dle odst. 4.  
článku 4, ani se na jejich užití nevztahuje úprava v odst. 5. až 8. článku 4.“  

 

2. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“  části A: 

 

- v odst. 11. se text „logo poskytovatele“ nahrazuje textem: „logo SFDI - 
Zprostředkující subjekt pro Operační program Doprava  2014-2020“; 

 

- odst. 19.  nově zní: 

„19.  Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle čl. 4 odst. 8 a čl. 7 část A) odst. 3, 
20 a 21 je příjemce nebo zřizovatel příjemce, podle toho, kdo je v prodlení s vrácením 
finančních prostředků, povinen uhradit poskytovateli úroky z prodlení ve výši dle 
předpisů práva občanského z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.“ 
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- odst. 23.  nově zní : 

„23. Příjemce a zřizovatel příjemce se zavazují, že po dobu 5 let po ukončení podakce, 
která byla financována nebo spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, nepřevedou 
majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej 
jinak nezcizí ani nepředají do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných 
investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nezastaví tento majetek po 
uvedenou dobu, ani jej jinak nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení 
vyplývá z platné právní úpravy nebo se jedná o zřízení služebností inženýrské sítě ve 
smyslu § 1267 a § 1268 občanského zákoníku a ani neprovedou na majetku úpravy, které 
by vedly ke změně účelu či ke sížení kvalitativních vlastností tohoto majetku. Současně 
jsou příjemce a zřizovatel příjemce povinni umožnit, aby tento majetek mohl být po 
uvedenou dobu i po jejím uplynutí užíván k účelu, ke kterému je určen.“ 

 

- vkládá se nový odst. 26, který zní: 

„26. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2020 nevyčerpá na 
základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou 
poskytovány, může požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech o převod 
v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem Smlouvy 
v roce 2021. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2021 musí příjemce uvést 
důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky v roce 2020 užity a doloží 
potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2021. 
Žádost o převod finančních prostředků do roku 2021 předkládá příjemce poskytovateli 
začátkem roku 2021 po provedení vypořádání poskytnutých finančních prostředků za rok 
2020 (viz čl. 7, část A, odst. 3 této Smlouvy).“ 

 

 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 48S/2020/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. 

2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3 jak je upravena 
Dodatkem č. 48S/2020/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku 
již uvolněné příjemci. 

3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy č. 48S/2020, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku 
č. 48S/2020/1. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu, se tento 
odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze. 

4. Dodatek má tuto přílohu: 
Příloha č. 1: „Globální položky“. 

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 48S/2020/1 nedotčena zůstávají v platnosti 
beze změny. 

6. 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 č. 48S/2020/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 
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7. Dodatek je uzavřen elektronicky. 

 

 

 

V Praze dne  V Ústí nad Labem dne 

 

 

 

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

…………………………………. 
Ing. Libor Tačner 

ředitel 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Oldřich Bubeníček 
hejtman  
Ústecký kraj 

 



Globální položky Příloha č. 1 k Dodatku č. 48S/2020/1
  

Počet akcí
1

Označení zdrojů v Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

*Z toho 
převody

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet 
zdroje 4

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 4
Rozpočet 
zdroje 5

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
5

Od  Do  Kraj  

5421120003 50 a2 G G Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Ústeckého kraje 362 115 939,78 362 115 939,78 17 181 008,06 21 380 360,72 0,00 21 380 360,72 62 181 008,06 264 244 000,00 326 425 008,06 0,00 14 310 571,00 14 310 571,00 01/20 12/20 UST

Celkem 362 115 939,78 362 115 939,78 17 181 008,06 21 380 360,72 0,00 21 380 360,72 62 181 008,06 264 244 000,00 326 425 008,06 0,00 14 310 571,00 14 310 571,00

50 362 115 939,78 362 115 939,78 17 181 008,06 21 380 360,72 0,00 21 380 360,72 62 181 008,06 264 244 000,00 326 425 008,06 0,00 14 310 571,00 14 310 571,00
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1308 ze dne 29. 6. 2020
Změnové řízení č. 8 schválené dne 28. 8. 2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
Označení zdrojů: 1 - prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) a prostředky  z dotace na fin. silnic II. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP

4 - prostředky na silnice II. a III. třídy hrazené z rezervy SFDI 
5 - prostředky na silnice II. a III. třídy -financování v souvislosti s povodněmi                       

1 4 5


