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Věci přepravní a tarifní
Směnný kurz HUF č. 1/2018 (ČD)
S účinností od 9. prosince 2018 vyhlašuji směnný kurz 310,00 HUF = 1,00 EUR. Tento kurz slouží k přepočtu
částek lůžkových a lehátkových příplatků uvedených v EUR na HUF při ručním výdeji těchto příplatků průvodci
JLV ve vozech ČD.
Tento kurz je platný do vyhlášení kurzu nového.
Směnný kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 10. prosince 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-45/2018-sekr.)

Směnný kurz PLN č. 1/2018 (ČD)
S účinností od 9. prosince 2018 vyhlašuji směnný kurz 4,34 PLN = 1,00 EUR. Tento kurz slouží k přepočtu
částek lůžkových a lehátkových příplatků uvedených v EUR na PLN při ručním výdeji těchto příplatků průvodci
JLV ve vozech ČD.
Tento kurz je platný do vyhlášení kurzu nového.
Směnný kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 10. prosince 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-46/2018-sekr.)
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Oznámení o vydávání Přepravního a tarifního věstníku Ministerstva dopravy v roce 2019
(MD)
V roce 2019 bude Ministerstvo dopravy vydávat Přepravní a tarifní věstník podle potřeby, zpravidla dvakrát
měsíčně ve čtrnáctidenních intervalech.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 8. března, 22. března, 5. dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května,
31. května, 14. června, 28. června, 12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna, 6. září, 20. září, 4. října,
18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik. Věstník obvykle vyjde do pěti
pracovních dnů od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc,
*.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem
a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo
dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Přepravního a tarifního věstníku jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.

V Praze dne 17. prosince 2018
Mgr. Jakub Stadler, v. r.
ředitel odboru komunikace
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Jana Rumlenová, tel. 225 131 584, č.j. 66/2018-072-ORG/2)
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Soukromí dopravci
Aktuální znění Smluvních přepravních podmínek a Tarifů společností Leo Express Global
a.s. a Leo Express s.r.o. (LE)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní osobní dopravu a Tarifů pro přepravu
cestujících a zavazadel účinné od 9. prosince 2018 naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 7. prosince 2018
Peter Koehler, v. r.
místopředseda představenstva
Leo Express Global a.s. a Leo Express s.r.o.
(vyřizuje: Ing. Jaroslava Tesárková, tel. 773 645 272)
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Přepravní a tarifní věstník č. 25/2018 zpracovalo a vydalo v Praze 21. prosince 2018:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

ISSN 1805-9864

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik
http://www.mdcr.cz

5

