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Dodatek č. 5 
ke Smlouv ě č. 07/11/131 

o zajišt ění poskytování služeb elektronických komunikací v m obilních sítích 
(dále jen „Smlouva“) 

a 
v návaznosti na Dohodu o poskytován služeb elektron ických komunikací 

v mobilních sítích ze dne 30.6.2008 uzav řené mezi ČD - Telematika a.s., České 
dráhy, a.s. a Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 

„Dodatek“) 

Účastník: 

Obchodní firma: Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  
Zapsána v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  

Sídlo společnosti: Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1  
IČ: 70994234 DIČ: CZ 70994234 

Adresa pro doručování: Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

Bankovní spojení: Komer ční banka, a.s.  
Číslo účtu (CZK): 27-7703190287/0100 

Jednající: Ing. Ji ří Kolá ř, Ph.D., generální ředitel  

Poskytovatel:

Obchodní firma: ČD-Telematika a.s.  
Zapsána v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938  

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a, 130 00Praha 3  
IČ: 61459445 DIČ: CZ 61459445 

Bankovní spojení: Komer ční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-5524200217/0100 
Jednající: Ing. Juraj Rakovský, MBA, p ředseda p ředstavenstva  

Ing. Václav Studený, místop ředseda p ředstavenstva  

Účastník a Poskytovatel dále pak společně označováni jako Smluvní strany a každý zvlášť pak jako Smluvní strana. 
 

ČI. 1 
Předmět Dodatku  

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy ve znění dodatků č.1-4

I. Tímto Dodatkem se mění přílohy č. 1, 2, a 6 Smlouvy, jejichž nové znění tvoří přílohy k tomuto Dodatku. 

II. Poskytovatel se zavazuje poskytovat veškeré služby elektronických komunikací v mobilních sítích pro všechna čísla 
Účastníka, a to za stejných podmínek a v nezměněné podobě. 

III. Do Smlouvy se tímto vkládá nový čl.VI. Důvěrnost informací, který zní takto: 

VI. Důvěrnost informací 

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovat v tajnosti a nijak nezneužít informace důvěrného charakteru, k nimž mají 
při plnění svých závazků z této Smlouvy přístup (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se považují zejména 
informace představující obchodní tajemství jedné ze smluvních stran, dále informace označené jako důvěrné a informace, 
které lze s přihlédnutím ke všem okolnostem považovat za důvěrné. Žádná ze smluvních stran nebude oprávněna 
poskytnout Důvěrné informace třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, jež tyto informace 
zpřístupnila, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak. 

 



 

Podpis,  
Oprávněného zástupce 
Účastníka 

zpstupce 

2. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší svůj závazek k zachování důvěrnosti Důvěrných informací, bude druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. 

3. Závazek se nevztahuje na informace, které je smluvní strana povinna poskytnout třetí straně na základě zákona. 

IV. V návaznosti na včlenění nového článku VI. do Smlouvy se mění číslování článků Smlouvy, tak, že původní čl.VI. Závěrečná 
ustanovení se přečíslovává na čl.VII. 

V. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

VI. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Poskytovatel a tři vyhotovení Účastník. 

VII. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že se ustanoveními tohoto 
Dodatku řídily již od 1.6.2012 v dobré víře v jeho uzavření, zejména pak plnily své povinnosti a vykonávaly svá práva z něj 
pro ně vyplývající. 

Seznam Příloh: 

Příloha č. 1 - Seznam kontaktních osob Poskytovatele 

 Příloha č. 2 - Seznam kontaktních osob Účastníka  

Příloha č. 6 - Zvláštní ujednání 
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Za Účastníka: 

V Praze dne 28.8.2012  

Za Poskytovatele: 

V Praze dne  28. 08. 2012  

Správa železni ční dopravní cesty,  ČD - Telematika a.s.  
státní organizace  

ČD - Telematika a.s.

Ing. Jiří Kolář, Ph.D. Ing. Juraj Rakovský, MBA Ing. Václav Studený

Generální 
ředitel 

Předseda 
představenstva 

Místopředseda 
představenstva 

 
 

Podpis oprávněného 
zástupce 

Poskytovatele 

Podpis oprávněného 
zástupce 

Poskytovatele 

 


