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Ceník  
 

neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných  

v mobilní telefonní síti GSM-R  

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  
 

 

 

Platí od  1. července 2012. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Pol. Služba Jednotka             Částka 

1 Aktivační poplatek 

1-1 
Jednorázový aktivační poplatek (pořízení SIM karty,  její 
naprogramování a zavedení účastníka do systému) 

Kč / 1 SIM karta 1 800,00 

2 Měsíční poplatky 

2-1 
Základní poplatek – poplatek za oprávnění ke spojení do 
národní sítě GSM-R (úč. čísla 959 xxxxxx) a volání do ostat-
ních GSM-R sítí 

Kč / 1 SIM karta 170,00 

2-2 Poplatek za aktivní roaming do ostatních GSM-R sítí Kč / 1 SIM karta 0,00 

2-3 
Poplatek za oprávnění ke spojení do národní neveřejné 
železniční telefonní sítě (úč. čísla 972 xxxxxx) a do meziná-
rodní neveřejné železniční telefonní sítě UIC (900…) 

Kč / 1 SIM karta 200,00 

2-4 
Poplatek za oprávnění ke spojení do národních veřejných a 
neveřejných, pevných a mobilních sítí (mimo úč. čísla dle 
odst. 2-1 a 2-3) 

Kč / 1 SIM karta 0,00 

2-5 
Poplatek za oprávnění ke spojení do zahraničních veřejných 
pevných a mobilních sítí 

Kč / 1 SIM karta 0,00 

2-6 
Poplatek za oprávnění ke spojení do VPN Českých drah, 
a.s., v rámci veřejné mobilní telefonní sítě společnosti Te-
lefónica O2  

Kč / 1 SIM karta 0,00 

3 Hovorné v rámci sítě GSM-R 

3-1 Hovorné za spojení v rámci národní sítě GSM-R  Kč / min      0,00 

3-2 
Hovorné za spojení do a ze zahraničních sítí GSM-R  (mezi-
národní roaming) 

Kč / min 0,00 

4 Hovorné do jiných sítí elektronických komunikací  

4-1 
Hovorné za spojení do neveřejné železniční služební tele-
fonní sítě ČR (účastnická čísla 972 xxxxxx) 

Kč / min 0,00 

4-2 
Hovorné za spojení do VPN Českých drah, a.s., v rámci 
mobilní telefonní sítě společnosti Telefónica O2  

Kč / min  2,50 

Č.j.S 9616/2012-OAE   



4-3 
Hovorné při hostování pohyblivých terminálů sítě GSM-R ve 
veřejné mobilní telefonní síti společnosti Telefónica O2   - viz 
2-7. 

Kč / min 0,00 

4-4 
Hovorné za spojení do veřejných mobilních telefonních sítí v 
ČR (mimo spojení podle odst. 4-2). 

Kč / min  4,99 

4-5 
Hovorné za spojení do veřejných pevných sítí elektronických 
komunikací v ČR. 

Kč / min 1,65 

4-6 
Hovorné za spojení do neveřejných sítí elektronických ko-
munikací v ČR (účastnická čísla 973 xxxxxx a 974 xxxxxx). 

Kč / min  1,65 

4-7 Hovorné za spojení do zahraničí. Kč / min  
Ceník  

na vyžádání u SŽDC 

4-8 Ostatní služby. Kč / min 
Ceník  

na vyžádání u SŽDC 

5 Datové služby 

5-1 Krátká textová zpráva (SMS) do sítě GSM-R. Kč / zpráva 0,00 

5-2 
Přenos dat v rámci sítě GSM-R prostřednictvím technologie 
GPRS. 

Kč / 1 kByte 
Zatím 

nestanoveno 

5-3 Poplatek za datové spojení pro ETCS Kč / 1 kByte 0,00 

6 Ostatní poplatky a dobropisy  

6-1 
Poplatek za upomínku dlužné platby za poskytnuté služby 
GSM-R (viz odst. 5.4 Všeobecných obchodních a provozních 
podmínek). 

Kč / 1 SIM karta 200,00 

6-2 
Poplatek za obnovení poskytování služby GSM-R (viz odst. 
5.5 Všeobecných obchodních a provozních podmínek). 

Kč / 1 SIM karta 1 000,00 

6-3 
Jednorázový poplatek za dočasnou úschovu SIM karet bez 
deaktivace (viz odst.5.6 Všeobecných obchodních a provoz-
ních podmínek). 

Kč / 1 SIM karta 
 

500,00 

6-4 
Poplatek za změnu nastavení parametrů SIM karty na žá-
dosti Zákazníka (viz odst. 2.9 Všeobecných obchodních a 
provozních podmínek) 

Kč / 1 SIM karta 200,00 

6-5 
Poplatek za odeslání SIM karty Zákazníkovi (viz odst. 2.6 
Všeobecných obchodních a provozních podmínek) 

Kč / 1 zásilka 200,00 

 
Tento Ceník služeb může být změněn postupem uvedeným v části 9 Všeobecných obchodních a provozních pod-

mínek neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných v mobilní telefonní síti GSM-R Správy želez-

niční dopravní cesty, státní organizace. 

 
 
 

______________________________________________ 
 

 

V Praze dne 17.4.2012 
 
 
.....................................................                    ........................................................ 

     
            Ing. Pavel Habarta, MBA v.r.                                         Ing. Bohuslav Navrátil v.r. 

1. zástupce generálního ředitele                                     2. zástupce generálního ředitele 
  pověřený řízením organizace   


