
D O D A T E K  č. 9
Číslo dohody 55026/2012-028

České dráhy, a.s.
Se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039
Zastoupené: ....... ...................ředitel odboru dálkové dopravy
Bankovní spojení: .................. ..........................
IČO: 70994226
DIČ: CZ70994226
(dále jen ,,ČD“)

Univerzita Pardubice
Fakulta: Dopravní fakulta Jana Pernera
Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Zastoupená: ....... ...... ........................................., děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera
Bankovní spojení: K........................... .......................0
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
(dále jen „DFJP")

uzavírají tento:

Dodatek č. 9 k Dohodě č. 55026/2012-028 o poskytnutí jízdních dokladů za smluvní cenu ze dne 
11.1. 2012 ve znění předcházejících dodatků (dále jen „dohoda'1):

1. Tímto dodatkem se mění článek 1 dohody takto:

Článek 1

ČD poskytnou pro období roku 2021 DFPJ následující doklady za smluvní cenu (včetně DPH):
a) maximálně 70 kusů Kilometrické banky ČD v ceně 1 100 Kč za jeden kus;

b) maximálně 10 kusů In Karet nebo aplikací IN100 s doplatkem do 1. třídy na 1 rok za cenu 
12 490 Kč za 1 kus;

c) maximálně 10 kusů In Karet nebo aplikací IN100 na 1 rok za cenu 9 995 Kč za 1 kus.

Ostatní podmínky pro vystavení jízdních dokladů se řídí Tarifem Českých drah pro vnitrostátní 
přepravu cestujících a zavazadel (TR 10) účinného od 13. 12. 2020 a podmínkami stanovenými 
dohodou uzavřenou mezi ČD a DFPJ ze dne 11.1. 2012.

2. Účinnost tohoto Dodatku č. 9 končí dnem 31. 12. 2021.
3. Ostatní ustanovení dohody tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Případná plnění před účinností tohoto 
dodatku se považuje za plnění dle dohody ve znění jejích dodatků.

........ .................
ředitel odboru dálkové dopravy

....................................................
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera


