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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

   

 

 

Dodavatel 
    

  Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 
Nádražní 203/II 
377 01 Jindřichův Hradec 

 

Správa železnic, státní organizace    

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město    

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

   

IČO   70994234 DIČ  CZ70994234    

Bankovní spojení  xxxxxxxxxx    

SWIFT  CNBA CZ PP     

IBAN  xxxxxxxxxx   Odběratel  

   Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

Kontaktní adresa dodavatele   Nádražní 203/II 

Správa železnic, státní organizace 
  377 01 Jindřichův Hradec 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město   IČO  62509870 DIČ  CZ62509870 

     

Vystavil  xxxxxxxxxx   Bankovní spojení  xxxxxxxxxx 

Telefon  xxxxxxxxxx   Způsob platby   B – bankovní převod 

E-mail  xxxxxxxxxx @spravazeleznic.cz   Č. odběratele SAP  5022326 

Čj.  55524/2022-SŽ-GŘ-O1      

I. UZNÁNÍ DLUHU 

 

1. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (dále jen “dlužník“) tímto výslovně prohlašuje a uznává, že má vůči Správě 
železnic, státní organizaci (dále jen „věřitel“) dluh na jistině ve výši xxxxxxxxxx Kč (slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

a k tomu náležící příslušenství -  zákonný úrok z prodlení, který vznikl způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku, 
a že tento dluh ke dni uzavření této dohody v uvedeném rozsahu trvá (dále jen „dluh“). Dlužník uznává svůj dluh 

co do důvodu vzniku i výše dluhu. 

 

2. Dne 27. 9. 2019 uzavřel věřitel, jako provozovatel dráhy, s dlužníkem, jako dopravcem, smlouvu o vykonávání 
vybraných činností souvisejících s provozováním dráhy regionální č. PČV 052/19 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je sjednání výkonu vybraných pracovních činností při provozování dráhy na regionálních dráhách 
Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. Ve Smlouvě se dlužník zavázal za poskytnuté 
služby uhradit věřiteli smluvenou cenu na základě vystavených faktur. Ke dni uzavření této dohody dlužník neuhradil 

poplatky na základě vystavených faktur, a to: 

 Variabilní symbol Původní datum splatnosti Částka [Kč] 

1. xxxxxxxxxx 11. 01. 2022 xxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxx 30. 01. 2022 xxxxxxxxxx 

3. xxxxxxxxxx 30. 01. 2022 xxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxx 10. 02. 2022 xxxxxxxxxx 

5. xxxxxxxxxx 23. 02. 2022 xxxxxxxxxx 

6. xxxxxxxxxx 03. 03. 2022 xxxxxxxxxx 

7. xxxxxxxxxx 13. 03. 2022 xxxxxxxxxx 

8. xxxxxxxxxx 31. 03. 2022 xxxxxxxxxx 

9. xxxxxxxxxx 09. 04. 2022 xxxxxxxxxx 

10. xxxxxxxxxx 01. 05. 2022 xxxxxxxxxx 

11. xxxxxxxxxx 08. 05. 2022 xxxxxxxxxx 

12. xxxxxxxxxx 12. 05. 2022 xxxxxxxxxx 

13. xxxxxxxxxx 02. 06. 2022 xxxxxxxxxx 

14. xxxxxxxxxx 10. 06. 2022 xxxxxxxxxx 

15. xxxxxxxxxx 30. 06. 2022 xxxxxxxxxx 

16. xxxxxxxxxx 01. 07. 2022 xxxxxxxxxx 

17. xxxxxxxxxx 13. 07. 2022 xxxxxxxxxx 

18. xxxxxxxxxx 31. 07. 2022 xxxxxxxxxx 
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19. xxxxxxxxxx 06. 08. 2022 xxxxxxxxxx 

20. xxxxxxxxxx 10. 08. 2022 xxxxxxxxxx 

21. xxxxxxxxxx 10. 08. 2022 xxxxxxxxxx 

22. xxxxxxxxxx 12. 08. 2022 xxxxxxxxxx 

23.  xxxxxxxxxx 01. 09. 2022 xxxxxxxxxx 

 

 

II. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 

 

1. Dlužník se zavazuje svůj dluh ve výši xxxxxxxxxx Kč uhradit ve 36 splátkách, nejpozději do 28. 2. 2025, a to na 

účet věřitele vedený u České národní banky, č. ú. xxxxxxxxxx, kód banky xxxxxxxxxx, variabilní symbol 
8016116647, (dále jen „účet věřitele“), konkrétně:  

 Variabilní symbol Datum splatnosti Částka [Kč] 

1. splátka xxxxxxxxxx 30. 09. 2022 xxxxxxxxxx 

2. splátka xxxxxxxxxx 31. 10. 2022 xxxxxxxxxx 

3. splátka xxxxxxxxxx 30. 11. 2022 xxxxxxxxxx 

4. splátka xxxxxxxxxx 31. 12. 2022 xxxxxxxxxx 

5. splátka xxxxxxxxxx 31. 01. 2023 xxxxxxxxxx 

6. splátka xxxxxxxxxx 28. 02. 2023 xxxxxxxxxx 

7. splátka xxxxxxxxxx 31. 03. 2023 xxxxxxxxxx 

8. splátka xxxxxxxxxx 30. 04. 2023 xxxxxxxxxx 

9. splátka xxxxxxxxxx 31. 05. 2023 xxxxxxxxxx 

10. splátka xxxxxxxxxx 30. 06. 2023 xxxxxxxxxx 

11. splátka xxxxxxxxxx 31. 07. 2023 xxxxxxxxxx 

12. splátka xxxxxxxxxx 31. 08. 2023 xxxxxxxxxx 

13. splátka xxxxxxxxxx 30. 09. 2023 xxxxxxxxxx 

14. splátka xxxxxxxxxx 31. 10. 2023 xxxxxxxxxx 

15. splátka xxxxxxxxxx 30. 11. 2023 xxxxxxxxxx 

16. splátka xxxxxxxxxx 31. 12. 2023 xxxxxxxxxx 

17. splátka xxxxxxxxxx 31. 01. 2024 xxxxxxxxxx 

18. splátka xxxxxxxxxx 29. 02. 2024 xxxxxxxxxx 

19. splátka xxxxxxxxxx 31. 03. 2024 xxxxxxxxxx 

20. splátka xxxxxxxxxx 30. 04. 2024 xxxxxxxxxx 

21. splátka xxxxxxxxxx 31. 05. 2024 xxxxxxxxxx 

22. splátka xxxxxxxxxx 30. 06. 2024 xxxxxxxxxx 

23. splátka xxxxxxxxxx 31. 07. 2024 xxxxxxxxxx 

24. splátka xxxxxxxxxx 31. 08. 2024 xxxxxxxxxx 

25. splátka xxxxxxxxxx 30. 09. 2024 xxxxxxxxxx 

26. splátka xxxxxxxxxx 31. 10. 2024 xxxxxxxxxx 

27. splátka xxxxxxxxxx 30. 11. 2024 xxxxxxxxxx 

28. splátka xxxxxxxxxx 31. 12. 2024 xxxxxxxxxx 

29. splátka xxxxxxxxxx 31. 01. 2025 xxxxxxxxxx 

30. splátka xxxxxxxxxx 28. 02. 2025 xxxxxxxxxx 

31. splátka xxxxxxxxxx 31. 03. 2025 xxxxxxxxxx 

32. splátka xxxxxxxxxx 30. 04. 2025 xxxxxxxxxx 

33. splátka xxxxxxxxxx 31. 05. 2025 xxxxxxxxxx 

34. splátka xxxxxxxxxx 30. 06. 2025 xxxxxxxxxx 

35. splátka xxxxxxxxxx 31. 07. 2025 xxxxxxxxxx 
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36. splátka xxxxxxxxxx 31. 08. 2025 xxxxxxxxxx 

2. Splátka je považována za řádně a včas uhrazenou, pokud bude nejpozději v den splatnosti připsána na účet věřitele. 
Dojde-li ze strany věřitele k změně čísla účtu, je věřitel povinen dlužníka písemně o této skutečnosti vyrozumět. Po 
obdržení písemného vyrozumění týkajícího se změny účtu věřitele, je dlužník povinen platit další splátky na nově 
věřitelem uvedený účet. 
 

3. Dlužník a věřitel se dohodli a souhlasně prohlašují, že v případě, budou-li ze strany dlužníka veškeré jednotlivé 
splátky dluhu dle odst. 1 tohoto článku této Dohody uhrazeny řádně a včas, věřitel v takovém případě nebude 
požadovat po dlužníkovi uhrazení příslušenství pohledávky (zákonný úrok z prodlení) dle ust. čl. I. odst. 1 této 
Dohody, na jehož úhradu by jinak měl věřitel oprávněný a nezpochybnitelný nárok. 

 

 

 

 

III. ZTRÁTA VÝHODY SPLÁTEK 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení dlužníka s úhradou dvou měsíčních splátek, ztrácí dlužník výhodu 
splátek a věřiteli vzniká, ve smyslu ust. § 1931 občanského zákoníku, právo na vyrovnání celé pohledávky včetně 
jejího příslušenství (zákonný úrok z prodlení), a to ke dni následujícímu po dni splatnosti splátky, jež nebyla 
uhrazena řádně a včas. Dlužník je v takovém případě povinen neprodleně uhradit zbývající část dluhu na účet 
věřitele, a to i bez věřitelovy předchozí výzvy. 
 

2. S ohledem na skutečnost, že smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem dle ust. čl. I. odst. 2 této Dohody je i nadále 
platný a účinný a věřiteli tak vzniká nárok na úhradu dalších pohledávek za dlužníkem nad rámec této Dohody, 
ujednaly strany této Dohody, že v případě, dostane-li se dlužník do prodlení s úhradou jakékoliv další pohledávky 

vzniklé nad rámec této Dohody, a to o více jak jeden měsíc od data její splatnosti, ztrácí dlužník výhodu splátek dle 
této Dohody a věřiteli vzniká právo na vyrovnání celé pohledávky dle této Dohody včetně jejího příslušenství 
(zákonný úrok z prodlení), a to ke dni následujícímu po dni splatnosti pohledávky, jež nebyla uhrazena řádně a 
včas. 

 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Dlužník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby věřitel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a další související vnitrostátní právní úpravou, pro účely sepsání této dohody a její zpracování 
v systému SAP a zjištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. 

 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. 

 

3. Dlužník souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

 

4. Veškeré otázky touto dohodou neupravené budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména 
občanským zákoníkem, v platném znění. 

 

5. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vzniklé z této dohody nebo 
v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými českými soudy s místní příslušností podle sídla věřitele. 

 

6. Jakékoliv změny nebo dodatky k této dohodě musí být učiněny písemnou formou a podepsány oběma Stranami. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

 

7. Žádná strana nesmí převést a ani zastavit práva a povinnosti vyplývající z této dohody na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Strany. 

 

8. Pokud by některá ustanovení dohody měla být neplatná už v době jejího uzavření, nebo jestliže se stanou neplatnými 
později po uzavření této dohody, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení dohody. Místo neplatných 
ustanovení dohody se použijí ustanovení občanského zákoníku příp. jiných právních předpisů, která jsou svým 
obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu dohody. 
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9. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží věřitel 
a jedno (1) vyhotovení dlužník. Jedno vyhotovení náležející věřiteli dlužník opatřil úředně ověřenými podpisy. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě svobodné vůle, vážně a určitě, s jejím obsahem 
souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 19. 8. 2022 

 

 

 
          Ing. Boris Čajánek        
         
           člen správní rady 
 

 
 
V Jablonci nad Nisou, dne 16. 8. 2022                                                               V Praze, dne 25. 8. 2022  
 
 
 
 
  
          Vladimír Zachoval 

         Bc. Jiří Svoboda, MBA 
           člen správní rady                                                                                               generální ředitel           
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