
Dodatek č. 567D/2017/1 
o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 
 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

IČO: 70856508 

zastoupený ředitelem  

Ing. Zbyňkem Hořelicou  

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 

 

a 

 

Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, p.o. 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČO: 72053119 

zastoupená generálním ředitelem 

Bc. Pavlem Panuškou 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy 

č. 567D/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2017 ze dne 10. 10. 2017 

 

 

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 poskytnutých 

z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2017 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na 

uzavřený Dodatek č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „II/201 Hodyně - křiž.  

s III/201 29, ověření nové technologie“ – ISPROFOND 5326510008 a na změny 

v položkovém rozpočtu akce. 



 2 

Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 

 

1. Článek č 4, odst. 3 nově zní 

 

„V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 

částku 

 

8 640 000 Kč 

 (slovy: osmmilionůšestsetčtyřicettisíckorunčeských) 

 

která odpovídá 48,86 % souhrnu uznatelných nákladů akce v roce 2017, které činí 

17 682 964,09 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 

Dodatku č. 567D/2017/1 ve výši 2 603 661,91 vč. DPH z celkové ceny 20 286 626 Kč 

vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem Froněk, spol. s r.o. 

ze dne 28. 8. 2017, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 25.9.2017, Dodatku č. 2 ze dne 

7. 11. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 11. 2017, která je uložena v jedné verzi 

u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl 

vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“). 

 

2   Čl. 4., odst. 4 nově zní 

 

„V odstavci 3 uvedená částka poskytovaných prostředků je nepřekročitelná. V případě, že 

     v průběhu realizace akce dojde ke snížení uznatelných nákladů akce uvedených v odst. 3, 

budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši 51 % snížených 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Finanční prostředky poskytnuté nad 

uvedený procentuální  limit při snížení skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce je 

příjemce povinen  po  provedení  závěrečného vyhodnocení akce poskytovateli  vrátit.  

V případě, že v     průběhu    realizace   akce dojde ke zvýšení skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce, budou finanční  prostředky poskytnuty maximálně v částce 

uvedené  v odst. 3 bez  vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných 

finančních   prostředků na  souhrnu  skutečně vynaložených uznatelných nákladech  akce 

uvedené  v odst. 3“. 

 

3. Článek 5 nově zní: 

 

„Příjemce prohlašuje, že 

 

1. zřídil a má u ČNB otevřen účet č. xxxxxxxxxxxxxxxxx určený ve prospěch 

financování akce „II/201 Hodyně – křiž. s III/201 29, ověření nové technologie“ – 

ISPROFOND 5326510008 z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy. 

 

2. vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši odpovídající 51,14% souhrnu uznatelných 

nákladů akce uvedených v článku 4, odstavci 3 Smlouvy. Současně prohlašuje, že 

čerpání vlastních prostředků u akce bude upřednostněno před čerpáním finančních 

prostředků poskytovatele“. 
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Článek 4 

  Závěrečná ujednání 

 

 

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

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 

2.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:  

     Příloha č. 1 – Výpočet neuznatelné položky a příspěvku  

 

3.  Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.  

 

4.  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 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.   

 

5.  Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli 

     náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku. 

 

 

 

 

 

 V Praze dne …………….…………..  V Plzni dne …………………………….. 

 

 

 

……………………………..…………  ………………………………………..…. 

 Ing. Zbyněk Hořelica       Bc. Pavel Panuška 

          ředitel SFDI                generální ředitel SÚS Plzeňského kraje  


