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Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. František Zlámal, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření "Dohody o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky uzavřené 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů" mezi 

statutárním městem Přerovem, Správou železnic, státní organizací a společnostmi sdruženými 

ve společnost "Přerov", jejímiž členy jsou: firmy EUROVIA CS a.s., Subterra a.s., 

STRABAG Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o., upravující způsob financování podle 

požadavků SFDI jako poskytovatele příspěvku městu na výstavbu podchodu cyklostezky 

v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, 

 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 

04.03.2019, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Správou železniční dopravní cesty, 

státní organizací (nyní Správa železnic, státní organizace), který upravuje financování 

výstavby podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v souladu 

s dohodou dle bodu 1., 

 

3. pověřuje podpisem dohody dle bodu 1. a dodatku dle bodu 2. primátora Ing. Petra 

Měřínského. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko útvaru Kancelář tajemníka 

Vzhledem k tomu, že "Dohoda o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky" i „Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města“ byly konzultovány s útvarem Kancelář tajemníka a 

připomínky byly do této smlouvy dle našeho návrhu zapracovány, útvar Kancelář tajemníka 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh na usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Město Přerov má se Správou železnic (SŽ) uzavřenu smlouvu o dotaci z rozpočtu města ve výši 

13.342.259,67 Kč na vybudování podchodu cyklostezky pod železniční tratí. O dotaci proto, že ten 

cyklopodchod účetně i majetkově přísluší do evidence Správě železnic. Je součástí stavby 

„Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Tato smlouva byla uzavřena v březnu 2019. 

Město si ale navíc požádalo o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Tato smlouva 

byla přílohou k žádosti. Na podkladě této žádosti město obdrželo rozhodnutí o příspěvku ve výši 11 

340 920,00 Kč. 

Vzhledem k tomu, že financování mělo proběhnout a probíhá v roce 2020 tak SFDI sděloval, že 

příslušná smlouva se bude podepisovat v roce 2020, že jsou nové vzory smluv, které budou v březnu 

tohoto roku.  

Průběžně bylo se zástupcem SFDI konzultováno, jaký bude postup po uzavření smlouvy o příspěvku. 

Již v listopadu 2019 bylo zástupcem odboru Řízení projektů a investic se zástupcem SFDI 

vykomunikováno, že město bude jakýsi „prostředník“ a vzhledem k tomu, že SŽ nemůže vystavit na 

město Přerov fakturu kvůli účtování o pořízení majetku, bude následující postup: 

a) realizátor stavby (společnost "Přerov") vystaví za provedené práce týkající se tubusu fakturu SŽ 

b) SŽ originál faktury zašle městu Přerovu 

c) město Přerov zašle fakturu se žádostí o uvolnění peněz na SFDI 

d) SFDI uvolní finance na speciální účet města u ČNB  

e) město z účtu ČNB zašle finance na účet SŽ 

f) SŽ uhradí fakturu realizátoru stavby (společnosti "Přerov"). 

  

Zástupce fondu konstatoval, že ano, takto by to mělo fungovat a jelikož máme uzavřen nějaký 

dokument se SŽ, tak můžeme zasílat prostředky tomuto subjektu, a nikoli přímo zhotoviteli. 

  

V průběhu roku 2020 byl zástupce SFDI informován o tom, že stavba probíhá a musíme plnit své 

závazky ze smlouvy o dotaci a nemáme uzavřenou smlouvu se SFDI. Bylo vždy konstatováno, že ano, 

že můžeme, že to bude zpětně refundováno. 14.04.2020 bylo zástupci SFDI oznámeno, že SŽ poslala 

kopii faktury od zhotovitele na 2.002.654,68 Kč a že tedy posíláme z městského rozpočtu peníze na 

účet SŽ. 

Odpověď byla ano, pokud na to máme v rozpočtu prostředky, tak náklady uvedené v dané faktuře 

můžeme uhradit, a to z jakéhokoliv bankovního účtu, který město vlastní. Je to v souladu s Pravidly 

pro financování i s návrhem textu Smlouvy na rok 2020, kde je výslovně uvedeno, že je možné zpětně 

uhradit náklady jako narovnání podílu účasti prostředky poskytovaných ze SFDI. Až bude uzavřena 

Smlouva na rok 2020, tak se domluvíme na úpravě žádosti o uvolnění fin. prostředků, kde úhrada 

vzniklých nákladů před uzavřením Smlouvy bude zohledněna. 

Zástupce SFDI zatím čeká na vyjádření právního oddělení k jemu vytvořenému dokumentu (Dohoda o 

financování), jakmile jej bude mít zkontrolovaný, dám nám jej k dispozici, abychom jej mohli 

případně upravit a schválit v orgánech města. 

  

Na podkladě interní konzultace na právním oddělení SFDI začal být problém. 

23.04. bylo sděleno, že není možné posílat finance SŽ, jelikož dle připravované smlouvy se SFDI 

musí jít náklady přímo zhotoviteli. Byly zaslány možnosti řešení: 

1. Zda by nešlo hradit náklady dle faktur týkající se podchodu přímo zhotoviteli  

2. Nebo by Správa železnic uhradila i náklady na podchod a následně vystavila faktury 

(přefakturovala) na město; původní faktury by byly pak i s dokladem o jejich úhradě součástí této 

Dohody. My bychom propláceli faktury vystavené Správou železnic. 

Podnikový právník Správy železnic reagoval takto: možnosti řešení navržené ze SFDI byly projednány 

s ekonomickou náměstkyní SŽ s tím, že obě navržená řešení narážejí na problémy spojené s účetní a 

majetkovou evidencí. Nicméně jako možnou by viděla variantu č. 1, tedy že by město hradilo faktury 

za předmětný stavební objekt přímo zhotoviteli, ale to pouze za předpokladu, že by byla uzavřena 

nějaká trojstranná dohoda mezi městem, Správou železnic a zhotovitelem stavby o způsobu 

financování předmětné části stavby. Podstatou této dohody by bylo, že by město v souladu s § 1936 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se souhlasem SŽ plnilo dluh SŽ vůči zhotoviteli 



stavby na zaplacení příslušné části ceny díla. Zhotovitel by vystavoval faktury na SŽ, byl by to stále 

dluh SŽ, město by ho na základě trojstranné dohody hradilo za SŽ a tím by splnilo svůj závazek vůči 

SŽ. 

Varianta č. 2 bohužel možná není. Správa železnic je vázána metodikou SFDI pro posuzování 

vyvolaných investic v rámci projektů dopravní infrastruktury a nemůže hradit náklady na investice 

vyvolané třetími subjekty, které nesplňují požadavky na jejich nezbytnost, opodstatněnost a 

přiměřenost, jako je tomu v tomto případě. 

  

Zástupce SFDI dne 28.04.2020 akceptoval uzavření trojstranné dohody, tj. uznání dluhu. Tato dohoda 

bude přílohou Smlouvy o poskytnutí fin. prostředků mezi městem a SFDI a řídil by se jí proces 

financování stavebního objektu podchodu cyklostezky. Statutární město bude hradit z uvolněných 

prostředků SFDI náklady související s realizací podchodu přímo zhotoviteli, na základě dohody by se 

neměnily faktury, stále by byly vystaveny na Správu železnic. Již uhrazené náklady než bude možné 

uvolnit zesmluvněné fin. prostředky městu budou narovnány, platbami ex-post. 

  

Na podkladě tohoto souhlasu je nutné schválit Dohodu o způsobu financování stavby podchodu 

cyklostezky mezi městem, SŽ a zhotovitelem (trojstranná dohoda) a dodatek č.1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace mezi městem a SŽ. 

  

Finální jednání se zástupci SŽ proběhlo 11.05.2020 na Magistrátu města Přerova. 

  

Rada města Přerova na své 37. schůzi 14.05.2020 přijala v této věci usnesení č. 1387/37/6/2020 

Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 

Rada města Přerova po projednání: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření "Dohody o způsobu financování 

stavby podchodu cyklostezky uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů" mezi statutárním městem Přerovem, Správou železnic, státní organizací a 

společnostmi sdruženými ve společnost "Přerov", jejímiž členy jsou: firmy EUROVIA CS a.s., 

Subterra a.s., STRABAG Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o., upravující způsob financování podle 

požadavků SFDI jako poskytovatele příspěvku městu na výstavbu podchodu cyklostezky v rámci 

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města ze dne 04.03.2019, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní Správa železnic, státní organizace), který upravuje 

financování výstavby podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v souladu s 

dohodou dle bodu 1., 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem dohody dle bodu 1. a dodatku dle 

bodu 2. primátora Ing. Petra Měřínského 

  

Přílohy: 

1_Dohoda.pdf - DOHODA o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky uzavřená podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2a_Dodatek.pdf - Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 4. 3. 2019, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní 

Správa železnic, státní organizace) 

2b_smlouva.pdf - S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze 04.03.2019  

 

 


