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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Jednotný železniční kurz č. 8/2013 (ČD Cargo, a.s.)
S účinností od 22. května 2013 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo, a.s., Jednotný železniční kurz
č. 8/2013.
Stát

Měnová
jednotka

Dánsko
EMU – EURO
Maďarsko
MMF – ZPČ
Polsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina

1 DKK
1 EUR
100 HUF
1 XDR
1 PLN
1 SEK
1 CHF
1 UAH

Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK
3,56 CZK
26,53 CZK
9,16 CZK
30,78 CZK
6,35 CZK
3,09 CZK
21,34 CZK
2,65 CZK

Kurz pro přepočet
CZK → cizí měna
23,80 CZK

JŽK bude použit pro přepočet hodnoty všech plnění (včetně tarifních hodnot), které jsou primárně
stanoveny v jiné měně (kalkulační měna, např. EUR), než ve které je cena všech těchto plnění
se zákazníkem sjednána pro účely fakturace (fakturační měna, např. Kč), nestanoví-li ujednání
se zákazníkem pro dané plnění jinak.
Platnost JŽK je stanovena na dobu do vydání nového JŽK.
Při přepočtu měn, které nejsou uvedeny výše, se použije aktuální denní kurz ČNB, popř. při přepočtu
měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní
měna v mezinárodních železničních přepravách, bude použit pro výše uvedené účely kurz EUR, které
vyhlašují jejich ústřední banky.
Uplynutím dne 21. května 2013 pozbývá platnosti JŽK č. 7/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz.

V Praze 21. května 2013
Ing. Sylva Kubátová, v. r.
Ředitelka OPT Olomouc
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Libor Zajíček, tel.: 602 540 272, čj.: 56/2013/OPT/10)
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Jednotný železniční kurz č. 9/2013 (ČD Cargo, a.s.)
S účinností od 1. června 2013 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo, a.s. Jednotný železniční kurz
č. 9/2013.
Stát

Měnová
jednotka

Dánsko
EMU – EURO
Maďarsko
MMF – ZPČ
Polsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina

1 DKK
1 EUR
100 HUF
1 XDR
1 PLN
1 SEK
1 CHF
1 UAH

Kurz pro přepočet Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK
CZK → cizí měna
3,51 CZK
26,20 CZK
8,93 CZK
30,28 CZK
6,14 CZK
3,06 CZK
20,97 CZK
2,60 CZK

23,80 CZK

JŽK bude použit pro přepočet hodnoty všech plnění (včetně tarifních hodnot), které jsou primárně
stanoveny v jiné měně (kalkulační měna, např. EUR), než ve které je cena všech těchto plnění
se zákazníkem sjednána pro účely fakturace (fakturační měna, např. Kč), nestanoví-li ujednání
se zákazníkem pro dané plnění jinak.
Platnost JŽK je stanovena na dobu do vydání nového JŽK.
Při přepočtu měn, které nejsou uvedeny výše, se použije aktuální denní kurz ČNB, popř. při přepočtu
měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní
měna v mezinárodních železničních přepravách, bude použit pro výše uvedené účely kurz EUR, které
vyhlašují jejich ústřední banky.
Uplynutím dne 31. května 2013 pozbývá platnosti JŽK č. 8/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz.

V Praze 31. května 2013
Ing. Sylva Kubátová, v. r.
Ředitelka OPT Olomouc
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Libor Zajíček, tel.: 602 540 272, čj.: 61/2013/OPT/10)
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Akviziční slevy: VLAK+ červen/červenec 2013 (ČD, a.s.)
V souvislosti s konáním festivalu Basinfirefest, který proběhne ve dnech 27. – 30. 6. 2013
ve Spáleném Poříčí, bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu TR 10,
čl. 240 – 242 ze všech železničních stanic, kde staví vlaky ČD, do stanice Nezvěstice nebo Plzeň hlavní
nádraží. Pro cestu zpět z Nezvěstic nebo z Plzně musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky
na přední (lícové) straně razítkem, které účastník získá u vstupu do festivalového areálu.
Odchylně od čl. 240.1 bude návštěvníkům akce poskytnuta sleva 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 1
Tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného). První den zpáteční jízdenky může být 26. až 30. 6. 2013,
poslední den platnosti je vždy 1. 7. 2013.
Předprodej jízdenek bude zahájen 15. 6. 2013.

V souvislosti s konáním MFF Karlovy Vary, který proběhne ve dnech 28. 6. – 6. 7. 2013 v Karlových
Varech, bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu TR 10, čl. 240 – 242
ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanic Karlovy Vary nebo Karlovy Vary dolní
nádraží. Pro cestu zpět musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v mezipatře hotelu Thermal v Karlových Varech.
Odchylně od čl. 240.1 bude návštěvníkům akce poskytnuta sleva 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 1
Tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného). První den zpáteční jízdenky může být 27. 6. až 6. 7. 2013,
poslední den platnosti je vždy 7. 7. 2013.
Předprodej jízdenek bude zahájen 15. 6. 2013.

V souvislosti s konáním festivalu Rock for People, který proběhne ve dnech 2. 7. – 5. 7. 2013 v Hradci
Králové, bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu TR 10, čl. 240 – 242
ze všech železničních stanic, kde staví vlaky ČD, do všech stanic začínajících názvem Hradec Králové.
Pro cestu zpět z Hradce Králové musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové)
straně razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Odchylně od čl. 240.1 bude návštěvníkům akce poskytnuta sleva 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 1
Tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného). První den zpáteční jízdenky může být 1. 7. až 5. 7. 2013,
poslední den platnosti je vždy 6. 7. 2013.
Předprodej jízdenek bude zahájen 15. 6. 2013.

V souvislosti s konáním festivalu Vysočina fest, který proběhne ve dnech 11. – 13. 7. 2013 v Jihlavě,
bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu TR 10, čl. 240 – 242 ze všech
železničních stanic, kde staví vlaky ČD, do stanice Jihlava nebo Jihlava město. Pro cestu zpět musí být
účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem, které účastník získá
u vstupu do festivalového areálu.
První den zpáteční jízdenky může být 10. až 13. 7. 2013, poslední den platnosti je vždy 14. 7. 2013.
Předprodej jízdenek bude zahájen 25. 6. 2013.
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V souvislosti s konáním festivalu Colours of Ostrava, který proběhne ve dnech 18. – 21. 7. 2013
v Ostravě, bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu TR 10, čl. 240 – 242
ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanic Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov
nebo Ostrava střed. Pro cestu zpět musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové)
straně razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Odchylně od čl. 240.1 bude návštěvníkům akce poskytnuta sleva 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 1
Tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného). První den zpáteční jízdenky může být 17. až 21. 7. 2013,
poslední den platnosti je vždy 22. 7. 2013.
Předprodej jízdenek bude zahájen 25. 6. 2013.

Ostatní podmínky dle Tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze 28. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 56 984/2013 – O 28/2)

Akviziční slevy: Mimořádný vlak Praha – České Budějovice (ČD, a.s.)
V souvislosti s výročím 110 let tratě Tábor – Bechyně budou dne 22. 6. 2013 vedeny mimořádné vlaky
IC Pendolino František Křižík v úseku:



Praha hl. n. – České Budějovice vlak č. IC 11061
České Budějovice – Praha hl. n. vlak č. IC 11060

V uvedených vlacích platí všechny jízdní doklady uznávané ve vlacích ČD kategorie IC.
Jízdenky a místenky lze zakoupit pouze pro 2. vozovou třídu.
Vlaky jsou povinně místenkové, cena místenky činí 120 Kč, pro cestující s jízdními doklady dle Tarifu
Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), akvizičních nabídek
vyhlášených v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy (PTV) a s mezinárodní jízdenkou
dle NRT a RPT činí cena místenky 35 Kč.
Pokud do uvedených vlaků nastoupí cestující bez platné místenky, zaplatí na místě přirážku ve výši
120 Kč, nebo 35 Kč.
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Předprodej místenek bude zahájen dne 13. 6. 2013 ve všech pokladních přepážkách ČD
a na eShopu ČD.
Jízdní řád vlaků:
Příjezd

Odjezd

Stanice

IC 11061

Příjezd

Odjezd

IC 11060

10:06

Praha hl. n.

20:43

11:30

11:37

Tábor

13:59

19:18

12:02

12:04

Veselí nad Lužnicí

13:32

13:34

12:40

České Budějovice

12:50

Ostatní podmínky dle Tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze 24. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 56 983/2013 – O 28/2)

Akviziční slevy: Jízdenka na léto, změna č. 1 (ČD, a.s.)
S účinností od 1. července 2013 vstupuje v platnost akviziční nabídka Jízdenka na léto (dále jen
jízdenka) za těchto podmínek:
1. Síťová jízdenka pro jednu osobu, umožňující po dobu své platnosti neomezený počet jízd všemi
vlaky ČD ve 2. vozové třídě, určená pro držitele In-karty s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací
a držitele platného průkazu ISIC za cenu 990 Kč, nebo pro cestující bez In-karty se zákaznickou
aplikací a bez průkazu ISIC za cenu 1 190 Kč.
1.1. Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se k jízdence vypočte jako rozdíl mezi
1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek, ve kterém 1. vozovou
třídu skutečně použil.
1.2. Jízdenka za základní cenu 1 190 Kč je nepřenosná a je na ní uvedeno jméno a příjmení
cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní
cestující předloží jakýkoliv průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. Pokud
při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží výše uvedený průkaz, jízdenka nebude
pro jízdu uznána a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
1.3. Jízdenka za zlevněnou cenu 990 Kč je nepřenosná, je na ní uvedeno jméno a příjmení.
Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní cestující
předloží In-kartu s platnou zákaznickou aplikací nebo platný průkaz ISIC znějící na jméno
a příjmení uvedené na jízdence. Pokud při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží
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některý z výše uvedených průkazů znějících na jeho jméno, jízdenka nebude pro jízdu uznána
a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
2. Jízdenku lze zakoupit pro období 1. 7. až 31. 8. 2013.
2.1. Předprodej jízdenky bude zahájen 5. 6. 2013, první den platnosti může být nejdříve
1. 7. 2013
3. Platnost jízdenky je 14 po sobě jdoucích dnů, tedy například jízdenka zakoupená s prvním dnem
platnosti 5. 7. platí do 18. 7. 2013.
3.1. Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. 8. 2013 se postupně zkracuje tak,
aby poslední den platnosti byl 31. 8. 2013, cena jízdenky se nesnižuje.
3.2. Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. 8. 2013 již nelze zakoupit (cestující může využít
nabídky Celodenní síťové jízdenky).
4. Jízdenku lze zakoupit pouze u pokladní přepážky ČD jako elektronicky tištěný doklad ze zařízení
UNIPOK.
5. Právo z přepravní smlouvy lze u jízdenky uplatnit z důvodů na straně cestujícího nejpozději první
den její platnosti u pokladní přepážky ČD, u které byla jízdenka zakoupena nebo u kterékoliv
pokladní přepážky do 24:00 dne, který předchází prvnímu dni platnosti. Návratek bude v takovém
případě proveden po srážce dle čl. 272. 1. Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro
veřejnou drážní osobní dopravu.
6. Při zakoupení jízdenky a platbou z elektronické peněženky (EPIK) se přiznává výkonový bonus dle
Tarifu TR 10 ve výši 3 % z ceny Jízdenky na léto.
7. Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel platí v plném
rozsahu.

S okamžitou platností ruším vyhlášku PTV A 32 / 23-24 / 2013. Tato vyhláška pozbývá účinnosti
od 1. září 2013.

V Praze 28. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a obchodu
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 57 085/2013 – O 28/2)
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Akviziční slevy: ČD BUS Hranice na Moravě – Frýdek-Místek, změna č. 4 (ČD, a.s.)
S účinností od 19. června 2013 vstupuje v platnost akviziční nabídka přepravy autobusovou linkou
„ČD BUS“ v úseku Hranice na Moravě – Frýdek-Místek za těchto podmínek:

1. V autobusech linky ČD BUS Hranice na Moravě – Frýdek-Místek platí všechny druhy jízdného
vydaného dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10),
k jízdnému vydanému podle akvizičních nabídek vyhlášených v Přepravním a tarifním věstníku
Ministerstva dopravy (PTV) nebo elektronickou depeší ve smyslu tarifu TR 10 a v přeshraniční
síťové jízdenky vydané podle Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu a přeshraniční
síťové jízdenky Bilet turistyczny+Czechy a Czechy+. V autobusech linky ČD BUS také platí
mezinárodní jízdní doklady vydané do a ze stanic Frýdek-Místek a Nový Jičín město a mezinárodní
síťové jízdní doklady InterRail a Eurail.
1. 1. Vnitrostátní jízdní doklad může mít formu dle čl. 12 Smluvních přepravních podmínek Českých
drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) a zaplacen může být kterýmkoliv způsobem
dle čl. 65 SPPO.
1. 1. 1. Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky v autobuse platí bez ohledu na to, zda jsou
vystaveny s příznakem BUS (např. Nový Jičín BUS) nebo bez příznaku BUS
(např. Nový Jičín město).
1. 2. V autobuse platí jízdenky vystavené do stanic, mezi stanicemi a tranzitem přes stanice
uvedené v čl. 3 a 3. 1. této vyhlášky PTV.
1. 3. Mezi stanicemi uvedenými v článku 3 této vyhlášky PTV se v souladu s čl. 141 tarifu TR 10
přiznává zákaznické jízdné IN 25 % bez prokazování nároku platnou aplikací na In-kartě
(předběžné nebo dočasné In-kartě) u jednoduchých a zpátečních jízdenek dle tarifu TR 10,
ceník 2B – IN 25 (děti a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P dokládají nárok na IN 25 1/2 nebo
IN 25 1/4 jako u zvláštního jízdného, žáci s nárokem na zvláštní jízdné budou odbaveni
zvláštním jízdným pro žáky a cestující s nárokem na slevu pro skupinu v počtu
od tří spolucestujících budou odbaveni podle podmínek slevy pro skupiny). Dělení jízdného
při odbavení z jiných nebo do jiných nástupních a výstupních stanic není možné!
1. 4. Všechna místa v autobuse jsou pouze 2. vozové třídy, cestující bude v případě použití 1. vozové
třídy ve vlaku odbaven dle čl. 31 tarifu TR 10.
1. 5. V autobuse neplatí jízdní doklady IDS, zaměstnanecké a služební jízdní výhody ve smyslu
předpisů ČD Ok 9, Ok 10 a Ok 12, vyjma jízdného zaplaceného dle tarifů TR 10/NRT (TR 16)
na základě předložení průkazky FIP, ani jízdní doklady ZSSK a ŽSR uznávané na ČD.
1. 6. Autobusy jsou pro potřeby uznávání některého druhu jízdného a uplatnění práva z přepravní
smlouvy vedeny v přepravní kategorii „Expres“.
2. Autobusy linky ČD BUS Hranice na Moravě – Frýdek-Místek lze použít pouze s předem zakoupenou
místenkou na místo k sezení.
2. 1. Místenka stojí 0 Kč a lze ji získat ve standardním předprodeji dva měsíce, nejpozději 15 minut
před odjezdem autobusu z jeho výchozí stanice.
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2. 2. U pokladní přepážky ČD lze místenku získat pouze současně se zakoupením jízdního dokladu
nebo při provedení odpočtu kilometrů v KMB, samostatně jen k časové jízdence nebo
zpáteční jízdence, jejíž číslo bude na místence uvedeno.
2. 3. V jízdenkovém automatu, na eShop ČD nebo při využití služby TeleTiket lze místenku získat
pouze současně se zakoupením jízdního dokladu, samostatně jen k časové jízdence nebo
zpáteční jízdence, jejíž číslo bude na místence uvedeno.
2. 4. Cestující bez místenky mohou do autobusu nastoupit pouze v případě volné kapa-city míst
k sezení na základě souhlasu řidiče autobusu.
2. 4. 1. Odchylně od čl. 94 SPPO neplatí cestující, kterému byl povolen nástup do autobusu
bez místenky, přirážku za nástup bez platné místenky.
2. 5. Přeprava cestujících na stání je v autobusu vyloučena.
2. 6. Bezplatně přepravované děti do 6 let lze přepravovat vždy pouze na samostatném místě
s místenkou za 0 Kč. Místenku pro děti do 6 let nelze z bezpečnostních důvodů vydat na místa
číslo 11, 12, 13, 14, 83, 84 a 135.
3. Autobusová linka ČD BUS Hranice na Moravě – Frýdek-Místek je provozována podle vyhlášeného
jízdního řádu mezi stanicemi Hranice na Moravě 0 km – Nový Jičín (BUS) 29 km – Příbor (BUS)
46 km – Frýdek-Místek (BUS) 65 km.
3. 1. Stanice Nový Jičín (BUS) / Nový Jičín město, Příbor (BUS) / Příbor a Frýdek-Místek (BUS) /
Frýdek-Místek jsou považovány za styčné stanice ve smyslu čl. 25. 3. 1. tarifu TR 10 a mohou
být zároveň stanicemi přestupnými.
3. 2. Označená stanoviště autobusu jsou před staničními budovami žst. Hranice na Moravě, Nový
Jičín město a Frýdek-Místek, v Příboru na autobusové zastávce Příbor, u pošty
(směr Frýdek-Místek) a Příbor, u kostela (směr Hranice na Moravě).
4. Cestující bez platné jízdenky a místenky smí nastoupit do autobusu linky ČD BUS
Hranice na Moravě – Frýdek-Místek ve smyslu čl. 2. 2. této vyhlášky PTV, řidič autobusu vystaví
v takovém případě cestujícímu jízdní doklad podle požadavku cestujícího.
4. 1. Řidič autobusu vystaví cestujícímu veškeré doklady dle tarifu TR 10, akvizičních nabídek
vyhlášených v PTV, které lze vystavit ve vlaku u průvodčího, navíc také Akční jízdenky znějící
ze stanice Frýdek-Místek a Nový Jičín město a to vždy pouze za hotové české koruny nebo
platbou z EPIK bez manipulační přirážky dle SPPO.
5. Ze zavazadel je v autobusu možná pouze bezplatná přeprava ručních zavazadel na místech k tomu
určených a na základě souhlasu řidiče i přeprava složených dětských kočárků, uložených během
přepravy v zavazadlovém prostoru (odděleně od cestujícího).
6. Právo z přepravní smlouvy přijímají a vyřizují zásadně ČD dle podmínek zveřejněných v SPPO, řidič
autobusu nepřijímá uplatněné právo z přepravní smlouvy.
7. Produktové logo nabídky je v příloze 1 k této vyhlášce PTV, jízdní řád je vyhlášen změnou
Železničního jízdního řádu 2013, platného od neděle 9. června 2013.
8. Ostatní podmínky platí podle SPPO, tarifu TR 10, ZUJ a obchodních podmínek eShop ČD.
9. S účinností k 18. 6. 2013 ruším platnost vyhlášky PTV číslo A 86/49-50/2012.
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V Praze 31. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.

Příloha 1 – Logo ČD BUS

(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel.: 972 232 487, čj.: ČD GŘ 57 106/2013 – O 28/2)
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Oddíl N: Železniční nákladní přeprava – Věci přepravní a tarifní
Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky (ČD Cargo, a.s.)
Novelizace, Vyhláška 4/15/19-20/2009
ČD Cargo, a.s., vydává s účinností od 1. července 2013 novelizované Jednotné obchodně přepravní
podmínky pro vlečky.
Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky jsou vydány pouze v elektronické podobě a jsou
zveřejněny v českém jazyku na internetových stránkách www.cdcargo.cz.

V Praze 21. května 2013
Hana Zdechovanová, v. r.
Zástupce provozního ředitele
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Klauzová, čj.: ČD Cargo 0400-2013-O13/13)

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s.
(ČD Cargo, a.s.)
Novelizace, Vyhláška 1/2013
Akciová společnost ČD Cargo v souladu s § 36 Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění,
a s § 31 Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č. 1/2000 Sb.,
v platném znění, vyhlašuje s účinností od 1. července 2013 novelizované znění Smluvních
přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. (SPP).
Platný text SPP je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách www.cdcargo.cz.

V Praze 30. května 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 677/2013 – O7/2)

Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s., (TVZ) TR1 (ČD Cargo, a.s.)
Doplnění, Vyhláška 3/14/15-16/2013 platná od 1. 1. 2013
S účinností od 1. července 2013 dochází v Tarifu pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s., (TVZ)
TR 1 k těmto změnám:


str. 10, Výklad pojmů: pojmy „vůz poskytnutý dopravcem ČD Cargo“ a „vůz poskytnutý
smluvním držitelem“ se nahrazují následujícím zněním a vkládají pod pojem „vůz poskytnutý
dopravcem“:

vůz držitele ČD Cargo: železniční nákladní vůz, jehož držitelem je ČD Cargo. Za takové jsou
považovány i vozy jiných držitelů, s nimiž je smluvně dohodnuto, že jejich vozy budou
považovány za vozy držitele ČD Cargo;
vůz smluvního držitele: železniční nákladní vůz, jehož držitelem je jiný železniční dopravní podnik,
než je ČD Cargo, s nímž má ČD Cargo uzavřenu dohodu o vzájemném používání vozů.
Za takový vůz může být z tarifního hlediska výjimečně považován i vůz neposkytnutý
dopravcem, pokud je na území ČR provozován na základě zvláštní dvoustranné dohody mezi
ČD Cargo a příslušným držitelem vozu;


str. 59, Díl VII, PD 27.53: částka PD 27.53 se mění na 216,- Kč.

Platný text tarifu je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách www.cdcargo.cz.
V Praze 30. května 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: : Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 678/2013 – O7/2)

Přeprava mimořádných zásilek (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 2/17/5-6/2012
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 17/5-6/2012
„PŘEPRAVA MIMOŘÁDNÝCH ZÁSILEK“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika objednávání přeprav mimořádných zásilek zapracována
do novelizovaných Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo,
a.s., (SPP).
Platný text SPP včetně uvedené přílohy je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách
www.cdcargo.cz.
V Praze 29. května 2013
Ing. Vítězslav Šmelko, v. r.
Ředitel Odboru plánování kapacit
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Hulíková, čj.: ČD Cargo 0393/2013-ŘPK-O14/13)

Objednávka vozů pro přepravu vozových zásilek u dopravce ČD Cargo, a.s.
(ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 2/8/7-8/2011
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 8/7-8/2011
„OBJEDNÁVKA VOZŮ PRO PŘPERAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK U DOPRAVCE ČD CARGO, A.S.“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika výše uvedené vyhlášky PTV zapracována do novelizovaných
Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s., (SPP).
Platný text SPP je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách www.cdcargo.cz.

V České Třebové 30. května 2013
Bohumil Kratochvíl, v. r.
Ředitel Řízení provozu Česká Třebová
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Vrba, čj.: 303 /2013 – O11/2)

Plombování vozů a evidence závěr (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 2/22/27-28/2012
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 22/27-28/2012
„PLOMBOVÁNÍ VOZŮ A EVIDENCE ZÁVĚR“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika výše uvedené vyhlášky PTV zapracována do novelizovaných
Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s., (SPP) jako
příloha 8 SPP.
Platný text SPP včetně uvedené přílohy je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách
www.cdcargo.cz.

V Praze 29. května 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Vokounová, čj.: 671 /2013 – O7)

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s., platné
od 1. 7. 2000 (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 14/25/35-36/2011
Ke dni 30. června 2013 pozbývají účinnosti Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní
dopravu ČD Cargo, a.s., platné od 1. 7. 2000, vyhlášené vyhláškou Přepravního a tarifního věstníku
č. N 1/23-24/2000 jako Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých
drah a vyhláškou PTV č. N 13/17-18/2009 transformované pro podmínky ČD Cargo, a.s., a to včetně
všech změn a oprav vydaných do 30. 6. 2013.

V Praze 30. května 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 676 /2013 – O7/2)

Stanovení hmotnosti obsahu přepravované zásilky (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 2/25/49-50/2012
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 25/49-50/2012
„Stanovování hmotnosti obsahu přepravované zásilky“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika výše uvedené vyhlášky PTV zapracována do novelizovaných
Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s., (SPP) jako
součást přílohy 7 SPP.
Platný text SPP včetně uvedené přílohy je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách
www.cdcargo.cz.

V Praze 30. května 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 679 /2013 – O7/2)

Podmínky úhrady přepravného za přepravu vozových zásilek a za služby poskytované
mimo přepravní smlouvu (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 1/9/19-20/2010
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 9/19-20/2010
„Podmínky úhrady přepravného za přepravu vozových zásilek a za služby poskytované mimo
přepravní smlouvu“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika výše uvedené vyhlášky PTV zapracována do novelizovaných
Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s., (SPP) jako
příloha 10 SPP.
Platný text SPP včetně uvedené přílohy je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách
www.cdcargo.cz.

V Praze 30. května 2013
Ing. Jaroslav Mynářík, v. r.
Ředitel Odboru technologie a organizace dopravy
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Vejvodová, čj.: ČD Cargo 480-2013-O13/22)

Zákaz nakládky (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 2/26/41-42/2011
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 26/41-42/2011
„zákazy nakládky“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika výše uvedené vyhlášky PTV zapracována do novelizovaných
Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. (SPP) jako
příloha 13 SPP.
Platný text SPP včetně uvedené přílohy je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách
www.cdcargo.cz.

V Praze 30. května 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Tomášová, čj.: ČD Cargo 680 /2013 – O7)

Zjišťování hmotnosti obsahu přepravovaných vozových zásilek dopravcem ČD Cargo, a.s.,
za odesílatele (ČD Cargo, a.s.)
Zrušení, Vyhláška 2/14/17-18/2009
Ke dni 30. 6. 2013 pozbývá účinnosti vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 14/17-18/2009
„Zjišťování hmotnosti obsahu přepravovaných vozových zásilek dopravcem ČD Cargo, a.s.
za odesílatele“.
S účinností od 1. 7. 2013 je problematika výše uvedené vyhlášky PTV zapracována do novelizovaných
Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. (SPP) jako
součást přílohy 7 SPP.
Platný text SPP včetně uvedené přílohy je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách
www.cdcargo.cz.

V Praze 30. května 2013
Ing. Jaroslav Mynářík, v. r.
Ředitel Odboru technologie a organizace dopravy
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Vejvodová, čj.: ČD Cargo 480-2013-O13/22)

Přepravní a tarifní věstník č. 25-26/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 19. června 2013:

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

http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

