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Dodatek č. 1/2016/5 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné 

ze dne 20. 1. 2016 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČ: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u ,  
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390 
zastoupené generálním ředitelem 
Ing. Janem K r o u p o u  
(dále jen „příjemce“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 1/2016 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2016 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 20. 1. 2016 ve znění Dodatku č. 1/2016/1, 
Dodatku č. 1/2016/2, Dodatku č. 1/2016/3 a Dodatku č. 1/2016/4 (dále jen Smlouva) 

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

Článek 2 
Účel Dodatku 

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na povinnost příjemce, 
stanovenou novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídit účty u České 
národní banky a převést na ně peněžní prostředky dosud vedené u komerčních bank. 

Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

1. Ve Smlouvě v článku 7 „Podmínky čerpání finančních prostředků“, části A) Práva 
a povinnosti příjemce, odstavec 2 nově zní: 

„2. Příjemce je povinen provádět úhradu svých nákladů odpovídajících účelu vymezenému 
touto Smlouvou prostřednictvím účtů uvedených v článku 5 této Smlouvy. V případě, že 
hodlá provést výběr v hotovosti, nebo převést prostředky z výše uvedených účtů u ČNB na 
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jiné vlastní účty u komerčních bank, je povinen vyžádat si souhlas poskytovatele. Pokud jde 
o finanční prostředky, poskytované na účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx, souhlasí poskytovatel, 
aby si tyto prostředky převedl příjemce z tohoto účtu na účet  
č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx vedený u Komerční banky, a. s. a účet xxxxx-xxxxxxxx/xxxx 
vedený u ČNB, a dále na účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx vedený u Komerční banky, a. s. 
a účet č. xxxxx-xxxxxxxx/xxxx vedený u ČNB a jejich prostřednictvím prováděl předmětné 
platby, které odpovídají stanovenému účelu. Pokud jde o finanční prostředky poskytované 
na účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx, souhlasí poskytovatel, aby si tyto prostředky převedl 
příjemce z tohoto účtu na svůj účet č. xx-xxxxxxxxxx/xxxx vedený u Komerční banky, a. s. 
a účet č. xxxxx-xxxxxxxx/xxxx vedený u ČNB a jejich prostřednictvím prováděl předmětné 
platby, které odpovídají stanovenému účelu. Na vyžádání poskytovatele je příjemce povinen 
poskytnout informace o pohybu a zůstatcích takto převedených finančních prostředků na 
uvedených účtech.“ 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 1/2016/5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední 
smluvní stranou. 

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává součástí Smlouvy. 
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
4. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zveřejní Dodatek č. 1/2016/5 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení 
a poskytovatel tři vyhotovení. 

V Praze dne   V Praze dne   

…………………………………… …….…………………...………. 
Ing. Zbyněk Hořelica Ing. Jan Kroupa 
ředitel generální ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR 


