Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 81. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 06.11.2019
od 12:35 hodin do 13:03 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/81R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 81. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Jitku Sachetovou
Mgr. Bc. Petra Šmída
Usnesení č. 002/81R/2019
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 81. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.
Usnesení č. 003/81R/2019
9.1 Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
rozeslání dopisu o zájmu Ústeckého kraje nabýt zbylých 26,5 % akcií společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. s cílem stát se jediným akcionářem této společnosti
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. rozhodnout dle § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, o stanovení majetkové účasti na společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a.s. ve výši 100 %.
2. schválit jednání Rady Ústeckého kraje s ostatními akcionáři společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., vlastnícími nyní v souhrnu 26,5 % akcií s cílem
zakoupit jejich akcie za optimálních podmínek postupem dle stanov Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a.s. s tím, že musí být odkoupeny akcie v celkové výši 26,5 % tak,
aby se Ústecký kraj stal 100% vlastníkem všech akcií této společnosti.
3. uložit Radě Ústeckého kraje vykoupit akcie od stávajících akcionářů společnosti
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za účelem realizace usnesení dle bodu B)
1. a B) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2020
C) ukládá
1. JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního, zajistit realizaci usnesení
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 8. 11. 2019
2. PhDr. Martinu Klikovi, MBA., DBA., 1. náměstkovi hejtmana kraje, předložit návrh dle
bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 004/81R/2019
11.1 Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V/3002/2019/LT na stavbu
„Štětí – reko mostu ev.č. 26119-2 a komunikace“ Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V/3002/2019/LT na stavbu „Štětí –
reko mostu ev.č. 26119-2 a komunikace se společností INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový
Svět 100, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, IČO: 00671533 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 005/81R/2019
11.2 Smlouva o pronájmu autobusů se společností Overline
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o naplnění výpovědních důvodů ve vztahu ke konkrétním vozidlům pronajatým na
základě smlouvy o nájmu vozidel – Děčínsko, uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností
OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID: 6094587, ve znění
dodatků, a smlouvy o nájmu vozidel – Ústecko, uzavřené mezi Ústeckým krajem a
společností OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID: 6095283, ve
znění dodatku.
B) rozhoduje
o výpovědi ve vztahu k celkem 16 vozidlům specifikovaným v návrhu znění výpovědi v
příloze č. 1 tohoto usnesení, pronajatým na základě smlouvy o nájmu vozidel – Děčínsko,
uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné v
registru smluv pod ID: 6094587, ve znění dodatků, resp. smlouvy o nájmu vozidel – Ústecko,
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uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné v
registru smluv pod ID: 6095283, ve znění dodatku.
C) pověřuje
hejtmana Ústeckého kraje, pana Oldřicha Bubeníčka, podáním výpovědi ve smyslu bodu B)
tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 006/81R/2019
11.3 Smlouva o předání aplikačních klíčů k bezkontaktním čipovým kartám DÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Smlouvy o předání aplikačních klíčů k bezkontaktním čipovým kartám
DÚK s dopravcem České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110
15, IČ: 70994226 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Seznam příloh:
bod 11.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 004/81R/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

bod 11.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 005/81R/2019 Návrh znění výpovědi ve vztahu ke
konkrétním vozidlům pronajatým na
základě smluv o nájmu vozidel pro
oblasti Ústecko a Děčínsko

bod 11.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 006/81R/2019 Smlouva o předání aplikačních klíčů
k bezkontaktním čipovým kartám
DÚK
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bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 004/81R/2019

bod 11.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/81R/2019

Oldřich Bubeníček
hejtman
OverLine s.r.o.
Na Rovinkách 211
Podmoklice
513 01 Semily
Datum:
JID:
Číslo jednací:

[bude doplněno]
180095/2019/KUUK
KUUK/151230/2019/DS

Výpověď nájmu jednotlivých vozidel dle smluv pro oblasti Děčínsko a Ústecko
Vážení,
Dne 29. 10. 2019 Vám byla ze strany Ústeckého kraje zaslána výpověď ve vztahu ke
konkrétním vozidlům pronajatým na základě smluv o nájmu vozidel pro oblasti Ústecko a
Děčínsko. V návaznosti na usnesení Rady Ústeckého kraje č. [bude doplněno] ze dne [bude
doplněno], jímž byl udělen souhlas s výpovědí nájemního vztahu ve vztahu k těmto vozidlům,
Vám tímto z důvodu právní jistoty opětovně zasíláme výpověď ve vztahu k níže uvedeným
vozidlům.
V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2 smlouvy o nájmu vozidel – Děčínsko, uzavřené mezi
Ústeckým krajem a Vaší společností dne 31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID:
6094587, ve znění dodatků, tímto tuto smlouvu vypovídáme ve vztahu k následujícím
vozidlům, a to ve výpovědní lhůtě 60 dnů od doručení této výpovědi Vaší společnosti:
Děčínsko
Registrační značka
5L1 1096
5L1 1097
5L1 1098
5L1 1099
5L1 5018
5L1 5023
5L1 5025
5L1 5026
5L1 5027
4L2 5170
4L2 5171
4L2 5172

Typ
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IRISBUS Crossway Low Entry
IRISBUS Crossway Low Entry
IRISBUS Crossway Low Entry

Druh
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2 smlouvy o nájmu vozidel – Ústecko, uzavřené mezi
Ústeckým krajem a Vaší společností dne 31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID:
6095283, ve znění dodatku, tímto tuto smlouvu vypovídáme ve vztahu k následujícím
vozidlům, a to ve výpovědní lhůtě 60 dnů od doručení této výpovědi Vaší společnosti:
Ústecko
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
DIČ: CZ70892156
strana 1 / 2

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Registrační značka
5L1 1100
5L1 5022
5L1 5030
5L1 5032

Typ
IVECO Crossway Low Entry E6
IRISBUS Crossway Low Entry
IRISBUS Crossway Low Entry
IRISBUS Crossway Low Entry

Druh
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský

Výpovědním důvodem pro výpověď ve vztahu ke shora uvedeným vozidlům dle smlouvy o
nájmu vozidel – Děčínsko a smlouvy o nájmu vozidel – Ústecko je skutečnost, že na základě
kupních smluv mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, a
společností Scania Czech Republic s.r.o. ze dne 16. 1. 2019, ID smluv dle registru smluv
7578339, 7578355, 7578379 a 7578407, bylo Dopravní společnosti Ústeckého kraje dodáno
celkem více než 16 autobusů, a tedy je naplněn výpovědní důvod specifikovaný v čl. VI odst.
2 obou uvedených smluv o nájmu vozidel.

S pozdravem

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
DIČ: CZ70892156
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Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

bod 11.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 006/81R/2019

Krajský úřad
Číslo Kraje:
Číslo ČD:

SMLOUVA O PŘEDÁNÍ APLIKAČNÍCH KLÍČŮ
K BEZKONTAKTNÍM ČIPOVÝM KARTÁM DÚK
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
dále jen „Kraj“
a
České dráhy, a.s.
Sídlo:
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Zastoupený:
Ing. Radkem Dvořákem, místopředsedou představenstva
Patrikem Horným, členem představenstva
IČ:
70994226
DIČ:
CZ70994226
zapsaný:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039
dále jen „ČD“
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků plynoucích ze zapojení Českých drah a.s.
do integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „IDS DÚK“
nebo také „DÚK“), z dohody o ochraně důvěrných informací ze dne 31. 8. 2019 č.
objednatele 18/SML3702/OS/DS č. firmy 56657/2018 a závazků v této smlouvě
obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na následujícím
znění Smlouvy o předání aplikačních klíčů k bezkontaktním čipovým kartám DÚK
(dále Smlouva):
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Článek I.
Účel Smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem stanovení podmínek pro
předání, uložení a používání aplikačních klíčů k bezkontaktním čipovým
kartám DÚK (dále jen „BČK DÚK“) (dále jen „Klíče“), které budou Krajem
bezúplatně předány do držení ČD za účelem implementace odbavení karet
BĆK DÚK v odbavovacím systému ČD a propojení tohoto systému do IDS
DÚK.
2. Seznam předávaných Klíčů je Přílohou č. 1 Smlouvy.
3. Seznam předávaných Klíčů ve znění Přílohy č. 1 Smlouvy bude možné
kdykoliv a bezplatně doplnit nebo změnit na základě požadavku ČD.
4. Klíče, uložené v bezpečném prostředí ČD (HSM - Hardware Security Modul)
pro výrobu SAM modulů, budou výhradně určeny:
a) pro výrobu SAM modulů ČD, které budou umístěny v zařízeních pod
správou ČD;
b) pro práci s kartami BČK DÚK v rámci odbavovacího systému ČD.
Článek II.
Podmínky uložení Klíčů
1. Klíče budou uloženy v HSM ČD a následně vloženy do SAM modulů ČD
splňujících všechny bezpečnostní podmínky ČD, IDS DÚK a standardy pro
práci s bezpečnostními hardwarovými klíči.
2. Ochrana Klíčů musí být zajištěna:
a) fyzickou a datovou bezpečností - uložením Klíčů do bezpečného HSM
ČD a HW SAM modulu;
b) prostředky síťové infrastruktury – pracoviště pro výrobu SAM modulů je
provozováno na datové síti s omezeným přístupem;
c) personální bezpečností vymezením přístupu prověřeného a
autorizovaného personálu ČD, včetně případného personálu externího
dodavatele pro ČD;
d) dodržováním bezpečnostní politiky v souladu s bezpečnostní politikou
ČD i DÚK.
3. Veškeré náklady spojené s uložením Klíčů a provozem pracoviště pro výrobu
SAM modulů jsou náklady ČD, za které nenáleží žádná jejich náhrada ze
strany Kraje. Veškerý HW a technologické vybavení pro uložení a správu Klíčů
je majetkem ČD.
4. Klíče uvedené v Příloze č. 1, které budou na základě této smlouvy předány a
následně uloženy v SAM ČD, jsou majetkem Kraje.
5. Na režimové pracoviště k HSM nebo pro výrobu SAM modulů mají přístup:
a) Pověřené a proškolené osoby s oprávněním vstupu na režimové
pracoviště;
b) osoby doprovázené pověřenou osobou proti podpisu do „Vstupního
formuláře“.
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5. Klíče budou pověřenými osobami Kraje předány pověřeným osobám ČD na
základě protokolu o předání. Vzor tohoto protokolu je příloha č. 2
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Kraj udržuje Klíče v aktuálních verzích po celou dobu účinnosti Smlouvy. Kraj
bude písemně informovat ČD při každé změně uložených Klíčů, nebo při
rozšíření seznamu Klíčů uložených v prostředí ČD. Seznam Klíčů uložených
v prostředí ČD lze měnit jen písemným dodatkem této Smlouvy a pomocí
předávacího protokolu.
2. ČD se zavazují používat Klíče výhradně v souladu s výše uvedenými
podmínkami a za výše uvedeným účelem.
3. Kraj poskytne ČD součinnost nutnou k tomu, aby bylo možné uložit Klíče
v bezpečném prostředí ČD pomocí Key ceremony (Procedury zavedení klíčů).
4. Po ukončení účinnosti této Smlouvy budou Klíče z prostředí ČD protokolárně
vymazány. Termín pro vymazání Klíčů z prostředí ČD stanoví Kraj. Nebude-li
určeno jinak, budou všechny uložené Klíče ČD bezodkladně vymazány po
prokazatelném doručení výzvy k odstranění Klíčů od Kraje. Nestanoví-li Kraj
ČD termín pro vymazání Klíčů, případně neodešle ČD prokazatelně výzvu
k odstranění Klíčů dle tohoto odstavce, souhlasí Smluvní strany s tím, že ČD
provedou výmaz všech uložených Klíčů po uplynutí 30 kalendářních dnů od
ukončení účinnosti Smlouvy.
5. ČD zajistí na vyžádání přístup pracovníků Kraje k zařízením, ve kterém jsou
uložené Klíče. Požadavek musí být adresován písemně na oprávněné osoby
uvedené v Článku VII. Smlouvy, a to nejméně 20 pracovních dnů předem.
Požadavek mohou vznést pouze zaměstnanci Kraje, kteří jsou uvedeni v
Seznamu oprávněných osob uvedeném v čl. VII. Smlouvy nebo statutární
zástupci Kraje. ČD se zavazují, že takovýto požadavek neodmítnou.
6. Smluvní strany se zavazují, že při každém závažném jednání ve věci
předmětu plnění této Smlouvy o tomto jednání sestaví oprávněný zástupce
Kraje pro věci technické a bezpečnostní zápis a tento zápis potvrdí svým
podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jednání. Jeden podepsaný
originál tohoto zápisu zašle do následujících 5 pracovních dnů ČD v písemné
podobě.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou při každé změně smlouvy aktualizovat
Seznam oprávněných osob, uvedených v článku VII., po celou dobu účinnosti
Smlouvy.
8. Kraj uděluje ČD, případně externím dodavatelům ČD, oprávnění k užití Klíčů
způsobem a v rozsahu sjednaném ve Smlouvě tak, aby bylo dosaženo účelu
Smlouvy. Dále uděluje ČD souhlas s umístěním SAM modulů ČD do zařízení
smluvních partnerů ČD k zajištění vyšší míry interoperability.
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Článek IV.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Smlouvy oprávněnými
zástupci Smluvních stran.
3. Tato Smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:
a)
písemnou dohodou Smluvních stran k určitému dni, jejíž součástí je i
vypořádání vzájemných závazků a pohledávek ke dni určenému v
takové dohodě;
b)
písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran z důvodů porušení
závazků uvedených v této Smlouvě s výpovědní lhůtou 2 měsíce od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
dotčené smluvní straně nebo
c)
písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran bez udání důvodu s
výpovědní lhůtou 6 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi dotčené Smluvní straně.
Článek V.
Sankce
1. Za neoprávněné zpřístupnění Klíčů třetí straně či manipulaci s Klíči se
nepovažuje použití Klíčů v rámci procesů ČD zajišťovaných externími
dodavateli pro ČD.
Článek VI.
Řešení sporů
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných
sporů a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob
nebo statutárních zástupců.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou, pokud se
nepodaří vyřešit je smírnou cestou, rozhodovány s konečnou platností u věcně
a místně příslušného soudu v ČR.
Článek VII.
Seznam oprávněných osob
1. Na straně Kraje:
Technické a bezpečnostní záležitosti:
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Smluvní záležitosti:

2. Na straně ČD:

Smluvní záležitosti:

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Bezpečnostní politiku ČD, případně její výtah nezbytný pro fungování tohoto
smluvního vztahu je možné poskytnout stranou ČD při podpisu této Smlouvy
pouze osobě, která je uvedena v čl. VII. Smlouvy na straně Kraje jako
odpovědná za oblast technických a bezpečnostních záležitostí.
2. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy, včetně příloh, je možné provést
pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran, jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatné, přičemž pro
vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není
zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými
prostředky ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění. Za písemnou formu se považuje pouze
forma listinná.
3. Všechny stávající přílohy Smlouvy jsou nedílnou součástí Smlouvy.
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4. O uzavření Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. [bude doplněno] ze dne 6. 11. 2019.
5. V případech Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti
Smluvních stran řídí platným právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí v plném rozsahu na
právní nástupce Smluvních stran.
7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez písemného souhlasu
druhé Smluvní strany převést na třetí osobu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
souhlasí s ním a prohlašují, že Smlouva nebyla podepsána pod nátlakem
nebo za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto tvrzení
připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
9. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost
některého z nich nezpůsobuje neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v
důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoli ustanovení
Smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval
neplatnost této Smlouvy jako celku, bude Smlouva posuzována jako by takové
ustanovení nikdy neobsahovala a Smluvní strany se v této věci budou řídit
obecně závaznými právními předpisy.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží ČD
a jedno Kraj.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Seznam předávaných aplikačních klíčů (Klíčů)
Příloha č. 2: Předávací protokol

V Praze dne ……………

V Ústí nad Labem dne …….

České dráhy, a.s.

Ústecký kraj

Ing. Radek Dvořák
místopředseda představenstva
ČD, a.s.

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje subjekt

Patrik Horný
člen představenstva ČD, a.s.
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Příloha č. 1:
Seznam předávaných aplikačních klíčů (Klíčů):

bude doplněno
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Příloha č. 2:

Protokol o předání
………..

předávající:

název subjektu, IČ: doplnit

přebírající:

České dráhy, a.s., IČ: 709 94 226

Tímto předávacím protokolem přebírající převzal od předávajícího níže specifikovaný typ a počet
médií následujících produktů:
Identifikace předávaných médií
Typ média
Počet kusů
Označení média
Identifikace místa a času předání
Datum a čas předání
Místo předání
Identifikace a podpisy oprávněných osob
Předávající:

Jméno firmy, sídlo, jméno zástupce
Subjekt
Adresa

Podpis

IČ: doplnit, DIČ: doplnit
jméno
jméno
Přebírající:

České dráhy, a.s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČ: 70994226, DIČ:CZ70994226
jméno
jméno
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