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SIM-karty GSM-R 

 

1. K provozování pohyblivých uživatelských terminálů sítě GSM -R (tj. mobilních telefonů, 
vozidlových terminálů – cab radio, apod.) je nezbytně nutné, aby byla v terminálech 
vložena SIM-karta, na které je uložen tzv. uživatelský profil. 

2. SIM-karty vydává uživatelům sítě GSM-R (dále jen „Zákazník“) Správa železniční 
dopravní cesty, s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (dále jen „SŽDC“), a to na 
základě „Žádosti o vydání a aktivaci SIM-karty“ (dále jen „Žádost“) Zákazníka, která se 
okamžikem jejího schválení na SŽDC stává řádně uzavřenou Smlouvou o poskytování 
neveřejných služeb elektronických komunikací v mobilní telefonní síti  GSM-R SŽDC ve 
znění Všeobecných obchodních a provozních podmínek .  

3. Formuláře Žádosti jsou ve dvou provedeních, a to pro vozidlové terminály a pro mobilní 
telefony. V případě hromadných žádostí (míněno tím žádostí o vydání řádově desítek 
SIM-karet), je možné část identifikující  použitá rádiová zařízení a vybavená vozidla 
nahradit jednou společnou tabulkou obsahující ale všechny požadované údaje  – viz 
formuláře „hromadné“ žádosti pro mobilní telefony a pro vozidlové terminály.  

4. Vyplněnou a potvrzenou žádost zašle Zákazník na Správu železniční dopravní cesty, 
s.o., odbor automatizace a elektrotechniky, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kontaktní 
osoba pí Bakičová, pracoviště Křižíkova 552/2, Praha 8, tel. +420 972 244 474, e-mail 
gsmr@szdc.cz. Žádost je – pro urychlení postupu vydání SIM-karty – možno kromě 
tištěné podoby zaslat předběžně e-mailem. Za řádně podanou Žádost však může být 
považována pouze Žádost v listinné podobě s originálními podpisy a otisk em razítka 
Zákazníka. 

5. SŽDC zajistí výrobu SIM-karty, její naprogramování v závislosti na požadovaném 
účastnickém profilu a požadovaných oprávněních, její zavedení do databáze sítě GSM -R 
a předání Zákazníkovi. SIM-karty jsou Zákazníkům zpravidla předávány osobně na 
pracovišti Křižíkova 552/2, Praha 8, nebo zapsanou poštovní zásilkou – způsob předání 
je možné s kontaktní osobou dohodnout předem. 

6. Zákazníkovi bude vyúčtována částka za aktivaci SIM -karty, a to ve výši stanovené 
Ceníkem služeb a se splatností podle Všeobecných obchodních a provozních podmínek.  

7. SIM-karty předané Zákazníkům zůstávají ve vlastnictví SŽDC. SŽDC je oprávněna 
kdykoliv vyměnit SIM-kartu za náhradní nebo při ukončení smluvního vztahu požadovat 
její navrácení. 
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