
 

 

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9 

 

Č.j.: 4395/SFDI/340135/1436/2018 
CES SFDI 57/2015/1 

 
Dodatek č. 1 

 
ke  

Smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení (CES SFDI 57/2015) 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
 

I. Smluvní strany 

 
 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI 
IČO:    70856508 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

COMPLET a.s. 

Se sídlem:   U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 
Zastoupená:   Petrem Valtou, statutárním ředitelem 
IČO:    17049041 
DIČ:    CZ17049041 

 (dále jen „poskytovatel“) 
 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujícím dodatku Smlouvy o 
poskytování služeb tiskového řešení ze dne 3. srpna 2015 (dále jen „Smlouva“), 
kterým se mění Smlouva tak, že se upravují níže uvedené články Smlouvy a Přílohy 
I. Smlouvy.  
 

II. Změna Smlouvy 

Vzhledem ke změně organizační struktury SFDI došlo i ke změně kontaktní osoby 
pro smluvní záležitosti. 
 
Kontaktní osoba pro smluvní záležitosti:  
          
  



2  
 

 

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9 

 

 
 
Vzhledem k přemístění stroje na pobočku SFDI v Ostravě článek 2.2. Smlouvy nově 
zní: 
„2.2. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
a pobočky objednatele na adresách:  Masarykova 31, 656 22 Brno  a  28. října 
2663/150; 702 00 Moravská Ostrava.“ 
 
Článek 3.8 Smlouvy nově zní: 
„3.8. Faktura poskytovatele musí obsahovat všechny náležitosti obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat evidenční číslo této smlouvy přidělené objednatelem. Číslo účtu 
poskytovatele uvedené na faktuře musí být shodné s číslem účtu uvedeným 
v záhlaví této smlouvy. Vzhledem k spolufinancování z prostředků OPD je 
poskytovatel povinen na faktury uvádět následující text: 
„Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014 - 
2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD 2016 – 2023 číslo 
CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000002““ 
 

Článek 10.7 Smlouvy nově zní: 
„10.7. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a 
souhlasí s jejím zveřejněním po podpisu na www.sfdi.cz  bez stanovení podmínek.  
Objednatel rovněž smlouvu a její dodatky po jejich podpisu zveřejní prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
III. Změna Přílohy č. I. 

Vzhledem k vyřazení opotřebovaných strojů, které byly evidovány v majetku SFDI a 
jejich nahrazení stroji v pronájmu článek I.4 Přílohy č. I – Závazný návrh tiskového 
řešení nově zní: 
 
 „Návrh tiskového řešení k 1. 1. 2018 

p.č. 
Rok 
pořízení / 
pronájem 

Současný stav Umístění 

1. pronájem d-Color MF 362 7. patro 

2. pronájem d-Color MF 362 Brno 

3. pronájem d-Color MF 364+ 1. patro vlevo 

4. pronájem d-Color MF 364 2. patro vlevo výklenek 

5. 2009 d-Color MF 350 3. patro vpravo 

6. pronájem d-Color MF 362 2. patro vlevo 

7. pronájem d-Color MF 362 3. patro vlevo 

8. 2010 d-Color MF 651 1. patro vpravo výklenek 

9. pronájem d-Color MF 364+ 2. patro vpravo 

10. 2010 d-Color MF 360 Ostrava 

„ 
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Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze 
změny. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po podpisu dvě vyhotovení dodatku. 
Účastníci prohlašují, že dodatek smlouvy byl sjednán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
vlastnoručními podpisy. 
 
Za objednatele:      Za poskytovatele: 
V Praze dne …………………………   V Praze dne ………………… 
 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………… 
Státní fond dopravní infrastruktury   COMPLET a.s. 
Ing. Zbyněk Hořelica     Petr Valta 
ředitel        statutární ředitel 


	Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI
	IČO:    70856508

