
SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
č. smi. EUROVIA CS, a.s.: 019/21 

č. smi STRABAG Rail a.s.: 3-01-21-006-DZKZ 
č. smi. Elektrízace železnic Praha a.s.: 17/21-OZ/OS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku,

podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník") mezi smluvními stranami:

1) EUROVIA CS, a.s.
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČ:45274924,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5.1992, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupena: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel a Ing. Erika Kohoutová, členka 
představenstva a personální ředitelka

(dále též „Společník 1" nebo „Správce")

2) STRABAG Rail a.s.
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ :25429949
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370, 
zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva a Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

(dále též „Společník 2")

3) Elektrízace železnic Praha a.s.
se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČ:47115921
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,
zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský, místopředseda
představenstva

(dále též „Společník 3")

(Společník 1, Společník 2 a Společník 3 jsou dále společně uváděni též jako „Společníci"; jsou-li sdruženi více 
než dva Společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další Společníci")

které se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této 
smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").

I. Společnost

1. Společníci se na základě této smlouvy sdružují za účelem společné účasti v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele díla „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)", vyhlášeném 
zadavatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00, IČ:70994234, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 (dále jen „Zadavatel"), evidenční číslo veřejné zakázky Z2021-036464 ze dne 07.10. 2021 
(dále jen „Zadávací řízení" a předmětná veřejná zakázka dále jen „Zakázka") a společné realizace Zakázky 
v rozsahu, termínech a za dodržení ostatních podmínek Zadávacího řízení a smlouvy o dílo mezi 
Zadavatelem jako objednatelem a Společníky jako zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo").
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2. Společnost, která sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní 
osobnost. Společníci prohlašují, že jako dodavatelé, podávající společnou nabídku do Zadávacího řízení, 
budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti se 
Zakázkou, s plněním předmětu Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních 
nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.

3. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Společnost Kladno"

Společníci se zavazují, že při jakémkoli právním jednání v souvislosti s účelem Společnosti budou uvádět 
výše uvedený název Společnosti.

4. Společnost bude sídlit na adrese: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
závod Železniční stavby 
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Adresa sídla Společnosti je rovněž kontaktní adresou pro doručování.

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je
a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků k dosažení optimálních podmínek k plnění 

Zakázky;
b) vypracování a podání společné nabídky Společnosti v Zadávacím řízení na Zakázku a jejich účast 

v Zadávacím řízení;
c) v případě, že Zadavatel vybere nabídku Společnosti jako nejvhodnější, uzavření Smlouvy o dílo na 

realizaci Zakázky se Zadavatelem a společné, řádné a včasné poskytnutí plnění, které je předmětem 
Zakázky.

2. Společnost vzniká podpisem Smlouvy oprávněnými zástupci Společníků a zakládá se na dobu určitou, 
kdy Společnost bude trvat po celou dobu existence závazků Společníků plynoucích z jejich účasti 
v Zadávacím řízení do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:

a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho pravomocného zrušení;
b) Zadavatel vydá rozhodnutí svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se 

Společníky a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky (v případě, 
že Společnost takovou námitku ve lhůtě pro její podání nepodá) nebo návrh na přezkoumání úkonu 
Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (v případě, že Společnost takový návrh ve 
lhůtě pro jeho podání nepodá) nebo žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání 
úkonu Zadavatele při Zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně 
řízení o kasační stížnosti (v případě, že Společnost takovou žalobu nebo kasační stížnost ve lhůtě pro 
jejich podání nepodá), případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

c) soud pravomocně zamítne žalobu nebo kasační stížnost proti rozhodnutí vydanému v řízení o 
přezkoumání úkonu Zadavatele při Zadávacím řízení, byla-li taková žaloba nebo kasační stížnost 
podána;

d) Zadavatel pravomocně vyloučí Společnost ze Zadávacího řízení, a to dnem nabytí právní moci 
oznámení o vyloučení Společnosti ze Zadávacího řízení, případně po vrácení veškerých jistot za 
Nabídku, dojde-li k němu později;

e) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;
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f) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze společné 
nabídky a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk) a 
vypořádány veškeré vzájemné nároky Společníků vzniklé v souvislosti se Zakázkou;

g) ukončení činnosti Společnosti písemnou dohodou podepsanou všemi Společníky;
h) nastanou jiné důvody stanovené v občanském zákoníku.

3. Případné vystoupení kteréhokoliv Společníka ze Společnosti před podáním společné nabídky 
v Zadávacím řízení nebo před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky nebo, 
v případě získání dané Zakázky, před splněním všech závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené 
mezi Zadavatelem a Společníky, se považuje za jednání učiněné v nevhodné době a k újmě druhého 
Společníka ve smyslu § 2739 občanského zákoníku.

4. V případě ukončení činnosti Společnosti Společníci provedou vzájemné vypořádání práv, povinností, 
pohledávek a závazků postupem, který je upraven v této Smlouvě nebo v občanském zákoníku.

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí, tedy Správcem, je Společník 1. Správce 
samostatně jedná ve společných záležitostech Společnosti za všechny Společníky se třetími osobami.

2. Správce zastupuje Společnost, resp. Společníky ve všech právních jednáních vůči Zadavateli, a to v 
ústním i písemném styku, a to jak v Zadávacím řízení, tak ve věcech realizace Zakázky po jejím 
případném zadání Společnosti.

3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby:

a) zastupoval Společníky ve všech věcech a právních jednáních týkajících se společné nabídky včetně 
jejich podpisů a podání Zadavateli jakož i při dalších úkonech v Zadávacím řízení před uzavřením 
Smlouvy o dílo, včetně podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů Zadavatele a dalších 
opravných prostředků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů;

b) v případě, že nabídka Společnosti bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, zastupoval 
Společníky při všech právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, kromě vlastního 
podepsání Smlouvy o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni Společníci (ledaže se Společníci 
písemně dohodnou jinak);

c) po uzavření Smlouvy o dílo zastupoval Společníky při všech právních jednáních souvisejících 
s plněním Smlouvy o dílo, přijímal pokyny pro a za každého Společníka, vystavoval daňové 
doklady/faktury vůči Zadavateli, přijímal platby od Zadavatele a distribuoval je mezi Společníky.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpis Smlouvy o dílo se Zadavatelem a jejích dodatků po oznámení 
Zadavatele o výběru nabídky Společnosti jako nejvhodnější; tuto Smlouvu a její dodatky budou 
podepisovat na straně zhotovitele všichni Společníci.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho 
statutárního orgánu, jejichž zástupci oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito 
členové zmocní.

5. Při výkonu svého zástupčího oprávnění se Správce zavazuje řádně uplatňovat a důsledně vymáhat vůči 
Zadavateli nároky vyplývající ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zadavatelem a Společníky a současně se 
zavazuje činit veškerá právní i faktická jednání nutná k zachování či ochraně práv každého ze Společníků 
jak vůči Zadavateli, tak i vůči třetím osobám. Každý Společník je povinen poskytnout Správci za tímto 
účelem náležitou součinnost. V případě, že některý Společník Správci tuto součinnost neposkytne, není 
Správce odpovědný za případnou škodu, která tímto tomuto Společníkovi, případně i ostatním 
Společníkům, vznikne.
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6. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v ústním i písemném styku. 
Správce ve společných záležitostech Společnosti zastupuje Společníky a jedná se třetími osobami, 
přičemž je povinen ostatní Společníky informovat o všech skutečnostech, o kterých hodlá se třetími 
osobami jednat, ostatní Společníky k takovým jednáním přizvat, bude-li to možné, a bezodkladně ostatní 
Společníky informovat o veškerých výsledcích jednání, na nichž ostatní Společníci nebyli přítomni.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit 
dobré jméno Společnosti, jakož i dobré jméno ostatních Společníků. Rozhodnutí o záležitostech 
Společnosti jsou přijímána jednomyslně. Společníci se při společné činnosti navzájem informují a 
poskytují si navzájem nezbytnou součinnost k dosažení účelu Společnosti stanovenému touto 
Smlouvou.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:
a) Každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím poddodavatele) splnění požadavků 

na prokázání základní a profesní způsobilosti a kvalifikace, které podle příslušné právní úpravy a 
podle požadavků Zadavatele a podle dohody Společníků splnit má, a nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem pro podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky doručil všechny doklady o 
splnění těchto požadavků Správci. Každý Společník poskytne pro vypracování společné nabídky 
nezbytné informace a součinnost, přičemž cenová část nabídky musí být schválena všemi 
Společníky. Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky si nese každý Společník sám.

b) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí řádné a včasné podání společné žádosti o účast 
a/nebo společné nabídky Zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se Zadavatelem v průběhu 
Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo. Správce doručí kopii 
nabídky Společníkům do sedmi kalendářních dnů od podání nabídky.

c) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou se Společníci podílet na zhotovení díla 
následujícím způsobem a rozsahem:

Společník Podíl na objemu prací
EUROVIA CS, a.s. 40%
STRABAG Rail a.s. 30%
Elektrizace železnic Praha a.s. 30%

d) V případě, že Správce bude písemně pověřen všemi Společníky k zajištění společných činností (tj. 
např. režijní náklady, smlouvy o dílo se společnými poddodavateli atp.), budou se Společníci podílet 
na nákladech a výnosech v poměru uvedeném výše v čl. IV odst. 2 písm. c) této Smlouvy, pokud se 
Společníci nedohodnou jinak.

3. Každý Společník je povinen za účelem splnění své povinnosti dle čl. IV odst. 2 písm. a) této Smlouvy 
doložit pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. V případě, že Společník 
zajišťuje splnění této povinnosti rovněž prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby tuto 
podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané podzhotovitelem příslušného Společníka. V 
případě porušení těchto povinností je příslušný Společník povinen uhradit ostatním Společníkům 
veškerou vzniklou škodu, včetně případných sankcí.

4. Porušení povinností dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy Společníkem je považováno za podstatné 
porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být Společník ze 
Společnosti vyloučen.

5. Podrobné vymezení konkrétních způsobů a zásad vzájemné spolupráce Společníků při plnění předmětu 
Smlouvy, zejména
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a) výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s plněním předmětu Smlouvy o dílo 
jednotlivými Společníky, včetně jejich podrobného ocenění, specifikující dílčí plnění a podíl každého 
Společníka na celkové ceně díla prováděného dle Smlouvy o dílo,

b) zásad úhrady nákladů, vynaložených jednotlivými Společníky ve prospěch ostatních Společníků,
c) vedení účetnictví a další pravidla hospodaření Společnosti;
d) pravidel pro realizaci díla prostřednictvím společných poddodavatelů Společnosti a
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti a odpovědnost za tuto činnost
bude řešeno dodatkem k této Smlouvě, který bude sjednán a uzavřen po případném získání Zakázky 
Společníky. Sjednání takového dodatku nemá vliv na účinnost této Smlouvy.

6. Správce koordinuje činnost Společníků a přejímá od Společníků jimi provedené práce formou měsíčních 
dílčích zdanitelných plnění a následně svým jménem na účet všech Společníků dodává formou měsíčních 
dílčích zdanitelných plnění celkové dílo Zadavateli.

7. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), která se dotýkají jejich činnosti.

8. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, 
materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce zřídí u 
banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet (dále jen „Účet společnosti"). Správce bude 
mít postavení majitele účtu. Podrobná úprava práv a povinností Společníků vztahující se k ovládání účtu 
a realizaci plateb bude řešena v dodatku k této Smlouvě. Správce je povinen při zakládání Účtu 
společnosti nebo při nejbližší dispozici s již existujícím Účtem společnosti povinen bance písemně 
oznámit (v souladu s § 41f odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., tj. zákona o bankách, v účinném znění), že na 
Účtu společnosti jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob.

9. Jistotu za splnění povinností dodavatele z účasti v Zadávacím řízení ve formě bankovní záruky obstará 
Správce. Společník 2 a Společník 3 uhradí převodem na účet Správce svůj podíl nákladů na obstarání 
této jistoty poměrně, a to ve výši odpovídající podílu dle ustanovení čl. IV. odst. 2 písm. c) Smlouvy.

10. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou 
Zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená. Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou 
součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a uhradit náklady na její pořízení v poměru 
odpovídajícím jejich podílům na stavebních pracích v rámci Zakázky. Toto ujednání se použije přiměřeně 
i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních záruk, které je za Společnost třeba 
poskytnout.

11. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. 
Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení 
pojistných smluv Zadavateli.

12. Každý ze Společníků odpovídá za případnou újmu, která vznikla jinému Společníku v souvislosti s 
neplněním této Smlouvy, jakož i Smlouvy o dílo ze strany Společníka, který takovou újmu způsobil. 
Náklady spojené s porušením právní povinnosti nese v plné výši ze svého ten Společník, který je 
prokazatelně způsobil. Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny nároky, za které dle tohoto 
ustanovení odpovídá jiný Společník, musí Společník, který vznik těchto nároků způsobil, tyto uplatněné 
nároky plně uspokojit.

13. Každý ze Společníků prohlašuje a zavazuje se, že nepodá v Zadávacím řízení, jehož předmětem je 
Zakázka, samostatnou nabídku, ani nabídku společnou s jinými dodavateli, ani nebude 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel ucházející se o Zakázku prokazuje splnění 
kvalifikace. V případě, že některý ze Společníků nebude plnit svoje závazky a povinnosti ze Smlouvy o 
dílo včas či řádně a bude tím ohroženo dosažení účelu Společnosti nebo v důsledku takového jednání, 
prodlení či opomenutí hrozí škoda, penalizace ze strany Zadavatele či jiná majetková újma, mohou 
ostatní Společníci po písemné výzvě Společníkovi, který neplní své závazky a povinnosti, a marném 
uplynutí lhůty k nápravě povinně stanovené v uvedené výzvě, učinit opatření a podniknout kroky 
nezbytné k nápravě a/nebo zamezení vzniku škod či zmírnění jejich následků, tzn. jsou zejména
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oprávněni zabezpečit nutné práce a/nebo dodávky namísto neplnícího Společníka na jeho náklady a 
riziko sami, a to na základě vzájemné dohody ostatních Společníků, přičemž Společník, o jehož neplnění 
se jedná, se jednání o této záležitosti nezúčastní, nebo prostřednictvím třetích osob, a to i bez 
předchozího souhlasu neplnícího Společníka. Dále jsou oprávněni uskutečnit jakékoli právní jednání 
(výzvy, upozornění, uplatnění nároků apod.) nezbytné pro zachování či ochranu práv Společníků, jsou 
však povinni o této skutečnosti neplnícího Společníka neprodleně s uvedením podrobností informovat. 
Veškeré náklady spojené podle výše uvedeného s plněním povinností ze strany ostatních Společníků 
budou následně přeúčtovány Společníkovi, jenž přechodně neplnil své povinnosti a ten je povinen 
uhradit je v plné výši ostatním Společníkům do 30 (třiceti) dnů od doručení uvedeného vyúčtování.

14. V případě přechodného neplnění povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo kterýmkoliv ze 
Společníků, kdy tím bude ohroženo dosažení účelu Společnosti nebo v důsledku takového jednání, 
prodlení či opomenutí hrozí škoda, penalizace ze strany Zadavatele či jiná majetková újma a po 
předchozí písemné výzvě Společníkovi, který neplní své závazky a povinnosti a marném uplynutí lhůty 
k nápravě povinně stanovené v uvedené výzvě, která nesmí být kratší než 15. kalendářních dnů, budou 
v neodkladných případech (např. ohrožení termínů plnění ze Smlouvy o dílo) tyto povinnosti plnit ostatní 
Společníci, a to na základě vzájemné dohody ostatních Společníků, přičemž Společník, o jehož neplnění 
se jedná, bude k tomuto jednání přizván, avšak není oprávněn se podílet na rozhodování o této 
záležitosti. Přechodným neplněním povinností se rozumí neplnění příslušných smluvních závazků 
vyplývajících z této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo Společníkem, přičemž toto neplnění trvá po 
nepřetržitou dobu minimálně 15 a maximálně 2 (dvou) měsíců, s tím, že z okolností lze důvodně 
předpokládat, že se nebude jednat o trvalé neplnění příslušných povinností dle této Smlouvy a/nebo 
Smlouvy o dílo Společníkem. Veškeré oprávněně vynaložené náklady ostatních Společníků podle výše 
uvedeného budou následně přeúčtovány dotčenému Společníkovi, který přechodně neplnil své 
povinnosti dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo a ten je povinen uhradit je v plné výši ostatním 
Společníkům do 30 (třiceti) dnů od doručení uvedeného vyúčtování.

15. Trvalým neplněním povinností se rozumí neplnění příslušných smluvních závazků vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu (zejména s ohledem na jím 
realizovanou část Díla) povinen takové závazky plnit přičemž toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu 
déle než 2 (dva) měsíce, a jednak neplnění příslušných smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy, 
přičemž toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než 2 (dva) měsíce. Trvalé neplnění povinností dle 
předchozí věty jedním ze Společníků představuje podstatné porušení Smlouvy podle § 2740 občanského 
zákoníku - v takovém případě může být tento Společník ze Společnosti ostatními Společníky vyloučen, a 
to po předchozí písemné výzvě Společníkovi, který neplní své závazky a povinnosti a marném uplynutí 
lhůty k nápravě povinně stanovené v uvedené výzvě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů.

Vyloučen může být Společník rovněž,
• bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh,
• přistoupil-li Společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo 
hrozící úpadek, nebo
• bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Společníka.

16. O vyloučení Společníka ze Společnosti rozhodují zbývající Společníci, a to jednomyslným rozhodnutím 
těchto zbývajících Společníků. Oznámení o vyloučení bude písemné, a bude doručeno vylučovanému 
Společníkovi. Doručením oznámení o vyloučení vylučovanému Společníkovi nastává účinnost vyloučení. 
Zbývající Společníci nabývají rovnými díly podíl vyloučeného Společníka dle odst. 3.4 Smlouvy, pokud 
nebude dohodnuto písemně jinak.

17 V případě trvalého neplnění povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo po nepřetržitou dobu 
déle než 2 (dva) měsíce některým ze Společníků (ve smyslu odst. 15 výše) z jakéhokoliv důvodu (dále jen 
„Dotčený Společník") převezmou ostatní Společníci předmětné závazky Dotčeného Společníka, pokud 
ještě Dotčený Společník nevystoupil ze Společnosti nebo nebyl ze Společnosti vyloučen, v rovném podílu 
(nedohodnou-li se ostatní Společníci jinak). V tomto případě Dotčený Společník nemá nárok na úhradu 
jakéhokoliv finančního plnění vyplývajícího z převzatých závazků Dotčeného Společníka (vč. úhrady části 
ceny Díla, za části Díla, které byly realizovány ostatními Společníky na základě tohoto odstavce Smlouvy).
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V tomto případě bude finanční plnění dle předchozí věty rozděleno mezi ostatní Společníky podle jejich 
podílů na plnění převzatých závazků Dotčeného Společníka. Pokud je Dotčeným Společníkem Správce, 
převezme jeho práva a povinnosti z titulu správce společnosti ze Smlouvy k okamžiku uvedenému v 
první větě tohoto odstavce Smlouvy Společník 2, přičemž výše uvedený postup v tomto odstavci 
Smlouvy zůstává nedotčen.

18. Každý ze Společníků prohlašuje, že má zavedený systém pravidel etického jednání nebo compliance a je 
připraven jej ostatním Společníkům na žádost kteréhokoliv z nich poskytnout.

19. Pro účely tohoto ustanovení se „Sankciovanou osobou" rozumí subjekt, na který budou uplatněny 
sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to 
ve smyslu příslušných právních předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády 
Spojených států amerických, (iii) EU.

Každý Společník tímto za sebe prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná 
osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou 
uplatňovat.

V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo Společník poruší závazky 
podle tohoto ustanovení, jsou ostatní Společníci oprávněni odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností.

20. Každý Společník je také oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou 
Sankce uplatňovat na některého Společníka po uzavření Smlouvy. Takový Společník se zavazuje ostatní 
Společníky odškodnit a nahradit jim všechny z ukončení Smlouvy vzniklé ztráty.

21. V případě, pokud se ukáže prohlášení některého Společníka dle odst. 19 tohoto článku Smlouvy 
nepravdivé, a to i jen zčásti, může být Společník, který uvedl nepravdivé prohlášení, vyloučen ze 
Společnosti a je povinen poskytnout ostatním Společníkům náhradu škody způsobené v důsledku 
uvedeného nepravdivého prohlášení tohoto Společníka. Vyloučením Společníka ze Společnosti dle 
tohoto odstavce právo ostatních Společníků na náhradu škody dle tohoto odstavce zůstává nedotčeno. 
Společníci mají rovněž právo vyloučit Společníka, pokud by na tohoto Společníka byla Sankce uvalena až 
po uzavření této Smlouvy.

22. Společníci se dohodli a dle znění této Smlouvy považují za nesporné, že za technické vedení výstavby 
zodpovídají a rozhodují společně a nerozdílně, tzn. mezi odpovědnými zástupci Společníků je nutná 
jednomyslná shoda

V. Dohoda o ochraně důvěrných informací

1. Společníci se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupňovat třetím osobám jakékoli důvěrné 
informace, které jeden ze Společníků obdrží nebo získá přímo či nepřímo od jiného Společníka v 
souvislosti s podpisem či plněním Smlouvy, sdělené ústně, písemně či jakýmkoli jiným způsobem jedním 
Společníkem jinému Společníkovi v průběhu výkonu práv a povinností dle Smlouvy či v době 5 (slovy: 
pěti) let po ukončení její účinnosti. Důvěrné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy však mohou 
být poskytnuty zaměstnancům, subdodavatelům či poradcům příslušného Společníka, je-li takové 
poskytnutí s ohledem na postavení osoby, jíž mají být poskytnuty, nezbytné a rozumně odůvodnitelné. 
Poskytnutí důvěrné informace obsažené ve Smlouvě či získané na jejím základě nebo sdělené ústně, 
písemně či jakýmkoli jiným způsobem jedním Společníkem jinému Společníkovi v průběhu výkonu práv 
a povinností dle Smlouvy třetí osobě je však možné pouze tehdy, bude-li příjemce dané informace řádně 
a prokazatelně poučen o důvěrnosti mu poskytnuté informace a bude-li právním předpisem či smluvně 
zajištěna povinnost mlčenlivosti příjemce dané informace o této informaci. V případě porušení závazku 
mlčenlivosti touto třetí osobou odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti přímo ten Společník, který 
danou informaci této třetí osobě sdělil. Důvěrné informace mohou být dále poskytnuty tehdy, pokud 
takovou povinnost ukládá obecně závazný předpis České republiky či vykonatelné soudní či správní 
rozhodnutí.

2. Za důvěrné informace se pro účely Smlouvy považují zejména veškeré informace obchodního, právního, 
finančního, výrobního, technického a obdobného charakteru týkající se Společníků, s nimiž se Společníci
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seznámili v rámci vzájemné spolupráce nebo které získali nebo měli k dispozici z titulu podnikatelských 
aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků jiného Společníka, které nejsou veřejnosti 
(a to ani odborné veřejnosti a zejména konkurenci) běžně dostupné. Za důvěrné informace se rovněž 
považují jakékoliv jiné informace, o nichž Společník prohlásí, že je považuje za důvěrné pro účely 
Smlouvy.

3. Za důvěrné se nepovažují informace, které:

a) byly Společníkovi po právu známy již před uzavřením Smlouvy;
b) byly nezávisle vyvinuty Společníkem za předpokladu, že to může tento Společník prokázat;
c) Společník je obdržel od třetí strany, která nepodléhá žádnému omezení ohledně použití nebo 

předání takových informací; nebo
d) jsou nebo se stanou všeobecně známými z podnětu toho Společníka, jemuž důvěrné informace 

svědčí.

4. Společníci se dohodli na smluvní pokutě ve výši 100 000,- Kč (slovy: Stotisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení povinností vyplývající jim z tohoto článku, kterou je povinen uhradit Společník, který 
povinnosti porušil, tomu Společníkovi, od kterého byly důvěrné informace obdrženy/získány a jehož 
důvěrné informace byly zpřístupněny třetím osobám. Uhrazením smluvní pokuty nedojde k zániku práva 
na náhradu škody; smluvní strany tímto vylučují použitelnost § 2050 Občanského zákoníku.

5. Tento čl. V. zůstává v platnosti po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení účinnosti Smlouvy, ať k tomu 
dojde jakýmkoli způsobem.

VI. Povinnosti Společníků ve vztahu k osobním údajům

1. Společníci potvrzují, že si jsou vědomi, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana 
osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení" 
nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními předpisy. Společníci se při plnění této Smlouvy 
zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.

2. Při plnění této Smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této Smlouvy, 
komunikace zástupců Společníků a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, může být kterýkoliv ze Společníků příjemcem osobních údajů týkajících se 
zástupců, zaměstnanců či reprezentantů jiného Společníka (dále jen "osobní údaje"). Vedle postavení 
příjemce může být kterýkoliv ze Společníků současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů 
získaných od jiného Společníka, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis.

3. Všichni Společníci berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke zpracování osobních 
údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytli (zpřístupnili), či kterýkoliv Společník poskytl 
(zpřístupnil) jinému Společníkovi. V této spojitosti Společníci prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) 
osobních údajů jinému Společníkovi disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními 
tituly, stanoví-li tak právní předpis.

4. Každý Společník je povinen plnit závazky, které mu vyplývají z Nařízení a souvisících právních předpisů 
při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ten 
ze Společníků, který je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany 
osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce 
osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou předány (zpřístupněny), povinen je 
případně zpracovávat jen pro účely splnění této Smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo 
případně z jiných zákonných titulů. Ten ze Společníků, který je příjemcem osobních údajů od jiného 
Společníka, je povinen jinému Společníkovi na jeho písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od 
uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních 
údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, 
b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a 
pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) 
vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a odst. 2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží
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(odpovídají) právům případně uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních 
předpisů a o jejich splnění vydat jinému Společníkovi písemné potvrzení.

VII. Rozhodné právo a řešení sporů

1. Práva a povinnosti Společníků touto Smlouvou neupravená se řídí podle zákonů a jiných obecně platných 
a závazných předpisů České republiky, především podle zákona č. 89/2012, občanským zákoníkem 
v aktuálním znění. Těmito zákony a předpisy se řídí i vztahy mezi Společníky touto Smlouvou výslovně 
neupravené. Společníci vylučují z aplikace právních norem České republiky normy mezinárodního práva 
soukromého.

2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy, včetně sporů vzniklých v souvislosti s jejím uzavřením 
a její platností, jakož i sporů týkajících se práv a povinností Společníků, které nebylo možné vyřešit 
smírnou cestou ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy jeden ze Společníků písemně uvědomil ostatní 
Společníky o výskytu sporu, budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými soudy České 
republiky; pravomoc a příslušnost soudů jiných států se tímto vylučuje.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Případné změny v označení či zastoupení Společníka je povinen Společník, u kterého změna nastala, 
písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu ostatním Společníkům. 
Jakékoliv další změny nebo doplňky této Smlouvy jsou platné a účinné pouze formou chronologicky 
vzestupně číslovaných písemných všemi Společníky potvrzených dodatků. Jakékoli zápisy, protokoly, 
záznamy apod. se pro účely této Smlouvy za změnu Smlouvy nepovažují.

2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak 
obsolentním, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná a v platnosti. Společníci se zavazují 
nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsolentní ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které 
nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

3. Společníci se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních Společníků, 
a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených 
touto Smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají 
přispět k dosažení účelu této Smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

6. Společníci prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Společníci prohlašují, že 
tuto Smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci Společníků své podpisy.

za EUROVIA CS, a.s.:

V Praze, dne

Datum: 2022.01.26
________________________ 10:07:51 +01'00'
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva a generální ředitel

Datum: 2022.01.26 
10:08:16+0V00'

Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva a personální ředitelka

za STRABAG Rail a.s.:

V Ústí nad Labem, dne
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. Datum:
- 2022.01.19 

13:57*12 +01W
Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva

Za Elektrizace železnic Praha a.s.: 

V Praze, dne

Datum: 2022.01.13 
06:39:24 +01W

Ing. Luděk Valtr Ing. Martin Janovský
předseda představenstva místopředseda představenstva

Datum: 2022.01.12 
21:17:12 +01'00'

21.01.2022
14:06

Ing. Jakub Svoboda 
předseda představenstva
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