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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Jednotný železniční kurz č. 6/2013 (ČD Cargo, a.s.)
S účinností od 25. září 2013 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo, a.s., Jednotný železniční kurz
č. 13/2013.
Stát
Dánsko
EMU – EURO
Maďarsko
MMF – ZPČ
Polsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina

Měnová
jednotka

Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK

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

3,52 CZK
26,30 CZK
8,79 CZK
29,82 CZK
6,22 CZK
3,06 CZK
21,35 CZK
2,59 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 24. září 2013 pozbývá platnosti JŽK č. 12/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz.

V Olomouci 24. září 2013
Ing. Sylva Kubátová, v. r.
Ředitelka OPT Olomouc
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Libor Zajíček, tel.: 602 540 272, čj.: 85/2013/OPT/10)
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Akviziční slevy: Akční nabídky - Retz (ČD, a.s.)
Akční nabídka – Vinobraní v Retzu
Dne 28. 9. 2013 (sobota) ve vlacích 2241, 2249 a 2242 a 2250 na trati 248 Znojmo – Retz a zpět platí
akční nabídka Vinobraní v Retzu. Ve vlacích ve výše uvedeném období platí 50% sleva ze základního
jízdního dokladu EURegio, vydaného do stanice Retz, a to bez prokazování nároku na toto jízdné. Děti
do věku 15 let se přepraví zdarma. Nabídka neplatí pro vnitrostátní úsek Znojmo – Šatov.
Akční nabídka – Dýňový svátek v Retzu
Dne 26. 10. 2013 (sobota) ve vlacích 2241, 2249 a 2242 a 2250 na trati 248 Znojmo – Retz a zpět platí
akční nabídka Vinobraní v Retzu. Ve vlacích ve výše uvedeném období platí 50% sleva ze základního
jízdního dokladu EURegio, vydaného do stanice Retz, a to bez prokazování nároku na toto jízdné. Děti
do věku 15 let se přepraví zdarma. Nabídka neplatí pro vnitrostátní úsek Znojmo – Šatov.
Akční nabídka – Advent v Retzu
Dne 7. 12. 2013 (sobota) ve vlacích 2241, 2249 a 2242 a 2250 na trati 248 Znojmo – Retz a zpět platí
akční nabídka Vinobraní v Retzu. Ve vlacích ve výše uvedeném období platí 50% sleva ze základního
jízdního dokladu EURegio, vydaného do stanice Retz, a to bez prokazování nároku na toto jízdné
(v UNIPOK se zadá základní jízdné EURegio a v „druhu slevy“ dítě). Děti do věku 15 let se přepraví
zdarma. Nabídka neplatí pro vnitrostátní úsek Znojmo – Šatov.

V Praze dne 20. září 2013
Mgr. Jan Vávra v. r.
z p. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Jaromír Fól, tel.: 972 232 233, čj.: ČD GŘ 58524/2013 – O 28 Fól)
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Přepravní a tarifní věstník č. 41-42/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 9. října 2013:

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

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