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DOHODA 
o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky 

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

předpisů 

 

 

1. Statutární město Přerov 

se sídlem Bratrská 709/34, 75002 Přerov - Přerov I-Město 

IČO: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

bankovní spojení: 1884482379/0800 vedený u České spořitelny Přerov a 

2006-926831/0710 vedený u ČNB, Praha  

číslo smlouvy:  MMPr-SML/0827/2020 

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem statutárního města Přerova 

 

(dále jen „Město“) 

 

a 

 

2. Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

zápis v Obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 

48384 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 30007-1908811/0710 

adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace 

     Stavební správa východ 

     Nerudova 1 

     779 00 Olomouc 

číslo smlouvy: č. E617-S-…/2020 

jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa 

východ 

 

(dále jen „Správa železnic“) 

 

a 

 

3.1. EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 

140 00 Praha 4, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupena Ing. Martinem Borovkou, předsedou 

představenstva a generálním ředitelem a Ing. Lubošem Trojánkem, 

místopředsedou představenstva a finančním ředitelem 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. účtu: 115-

6766870277/0100 
 

3.2. S u b t e r r a  a.s., IČ: 453 09 612, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 

Praha 8, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 

oddíl B, Vložka 1383, zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou 

představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 
 

3.3. STRABAG Rail a.s., IČ: 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 

40003 Ústí nad Labem, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370, zastoupená Ing. Jakubem 

Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 

představenstva  
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3.4. GJW Praha spol. s r.o., IČ: 41192869, se sídlem Mezitraťová 137/46, 198 21 

Praha 9 – Hloubětín, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, 

jednatelem společnosti a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

 

sdružené ve Společnosti s názvem „Přerov“ 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Správa železnic a Zhotovitel uzavřeli dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. E617-S-

884/2019 , č. smlouvy Zhotovitele: 1524.8120423FCE, (dále též „Smlouva o dílo“).  

Uzavřením Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Správu železnic stavbu 

dráhy „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a Správa železnic se jako objednatel 

zavázala za zhotovení stavby zaplatit Zhotoviteli cenu díla v dohodnuté výši. V rámci 

uvedené stavby je realizován stavební objekt SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, 

železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky) (dále též „Podchod 

cyklostezky“), který je realizován dle požadavku Města a bude financován Městem 

z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). 

2. Město podalo žádost SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro financování akce 

Podchod cyklostezky. Poskytované finanční prostředky ze SFDI jsou účelově vázané a 

lze je použít pouze pro úhradu nákladů Podchodu cyklostezky přímo Zhotoviteli. 

Z uvedeného důvodu se strany této dohody dohodly na dále uvedeném postupu při 

financování Zhotovitelem vyfakturovaných nákladů za provedení Podchodu 

cyklostezky Městem z prostředků SFDI.  

 

II. 

Předmět dohody 

1. S ohledem na skutečnost, že (i) Město získalo ze SFDI finanční prostředky určené na 

financování zhotovení Podchodu cyklostezky, (ii) Správa železnic má zaplatit 

Zhotoviteli cenu díla za zhotovení Podchodu cyklostezky a (iii) podmínkou pro 

poskytnutí finančních prostředků SFDI Městu je, aby Město hradilo tyto prostředky 

přímo Zhotoviteli, dohodly se strany tak, že v souladu s ustanovením § 1936 odst. 1 

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

„Občanský zákoník“) Zhotovitel jako věřitel přijme ke splnění závazku Správy 

železnic ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky 

plnění poskytnuté Městem jako třetí osobou. 

2. Na základě této dohody Město přebírá závazek Správy železnic uhradit Zhotoviteli 

cenu části díla ve výši 13.342.259,67 Kč odpovídající výši ceny díla za zhotovení 

Podchodu cyklostezky, která vyplývá ze Smlouvy o dílo, a zavazuje se uhradit za 

Správu železnic tento finanční závazek vůči Zhotoviteli. Zhotovitel s převzetím tohoto 

závazku vyslovuje podpisem této Dohody souhlas. 

3. Správa železnic jako dlužník souhlasí s tím, aby Město jako třetí osoba plnění 

uvedené v předchozím odstavci, tedy zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu 

cyklostezky Zhotoviteli poskytlo. 

4. Poskytnutí plnění Města jako třetí osoby Zhotoviteli ke splnění závazku Správy 

železnic ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky 

považují Město a Správa železnic za způsob financování Podchodu cyklostezky z 

prostředků SFDI. Město a Správa železnic společně prohlašují, že toto plnění Města 

za Správu železnic není bezdůvodným obohacením Správy železnic podle ustanovení 
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§ 2991 odst. 2 Občanského zákoníku a Město proto nebude toto plnění jako 

bezdůvodné obohacení po Správě železnic vymáhat. 

5. Město jako třetí osoba poskytne Zhotoviteli plnění ke splnění závazku Správy železnic 

ze Smlouvy o dílo na zaplacení ceny díla za zhotovení Podchodu cyklostezky na 

základě daňových dokladů, které bude Zhotovitel vystavovat a včetně všech 

nezbytných příloh doručovat Správě železnic dle podmínek Smlouvy o dílo. 

Vždy bezodkladně po doručení každého daňového dokladu zašle Správa železnic 

Městu jeho kopii včetně všech jeho příloh, Město požádá SFDI o uvolnění finančních 

prostředků a ve lhůtě splatnosti 60 dnů zaplatí Zhotoviteli na účet správce 

Společnosti s názvem „Přerov“, kterým je obchodní společnost EUROVIA CS, a.s. 

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že financování stavby je hrazeno z veřejných rozpočtů, 

které podléhá výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů a také kontrole podle § 5 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., 

o státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout součinnost při výkonu této kontroly ve vztahu k finančním 

prostředkům SFDI. 

7. Poskytnutí plnění Zhotoviteli ze strany Města za Správu železnic nezprošťuje Správu 

železnic povinnosti uhradit dluh, tj. cenu díla za zhotovení Podchodu cyklostezky 

v případě, že Město plnění ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli neposkytne. Poskytnutí 

plnění Zhotoviteli ze strany Města za Správu železnic nezprošťuje Správu železnic 

jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících pro Správu železnic ze Smlouvy o dílo se 

Zhotovitelem. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti stran této dohody vyplývající z této dohody se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a ostatními 

příslušnými platnými právními předpisy českého právního řádu. 

2. Strany dohody výslovně potvrzují, že základní podmínky dohody jsou výsledkem 

jednání stran a každá ze stran dohody měla příležitost ovlivnit obsah základních 

podmínek této dohody. 

3. „Město“, „Správa železnic“ a „Zhotovitel“ prohlašují, že si tuto dohodu před jejím 

podpisem přečetly, a že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání podle jejich 

pravé a svobodné vůle. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran dohody a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

5. Strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí „Město“ 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). „Správa 

železnic“ a „Zhotovitel“ podpisem této dohody potvrzují, že souhlasí s uveřejněním 

dohody včetně případných dodatků v registru smluv. 

6. Tuto dohodu je možné měnit pouze v písemné formě vzestupně číslovanými dodatky 

odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci všech stran této dohody. 

7. Tato dohoda je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Město obdrží dvě 

vyhotovení, Správa železnic jedno vyhotovení a každý z účastníků dohody na straně 

Zhotovitele také po jednom vyhotovení. 

8. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo 
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statutárního města Přerova na svém …… zasedání konaném dne ………… usnesením č. 

…. 

 

V Přerově dne: 

  

V Olomouci dne:  

   

Ing. Petr Měřínský 

primátor 

(Město) 

 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 

(Správa železnic) 

   

 

 
Za  EUROVIA CS, a.s.: 

V Praze, dne  

 

 

 

   …………………………………   ………………………………… 

                      Ing. Martin Borovka                         Ing. Luboš Trojánek 

                                předseda představenstva               místopředseda představenstva 

   generální ředitel   finanční ředitel 

 

 

Za  S u b t e r r a  a.s.: 

V Praze, dne  

 

 

 

   …………………………………    ………………………………… 

                       Ing. Ondřej Fuchs                                      Ing. Jiří Tesař  
   místopředseda představenstva               člen představenstva 

 

 

Za Strabag Rail a.s.: 

V    , dne  

 

 

 

   ………………………………….    ………………………………… 

   Ing. Jakub Svoboda    Ing. Luboš Tomášek 

 předseda představenstva   člen představenstva  

 

 

Za  GJW Praha spol. s r.o.: 

V Praze, dne  

  

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

                        Ing. Petr Jakubec                                      Ing. Miroslav Trnka 

                             jednatel společnosti                          jednatel společnosti  

 


