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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Prohlášení o dráze celostátní a regionální (SŽDC, s. o.)

Č. j. S 49018/2013-O12
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace,
vydává
Prohlášení o dráze celostátní
a regionální
platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015
účinné od 4. 12. 2013
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A., vložka 48384, jako osoba, která, podle § 34b odst. 2, písm. a) zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), přiděluje
kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky, vydává, podle
§ 34c odst. 1 téhož zákona o dráhách, „Prohlášení o dráze celostátní a regionální“ (dále též „Prohlášení
o dráze“).
Úplný text prohlášení včetně jeho příloh vychází jako samostatná příloha č. 1 PVT 49-50/2013.
Příloha je k dispozici ve formě soubor ZIP na http://cm/NR/rdonlyres/07A6D9BB-F23E-4B8FB553-952253806544/0/Priloha_c1_PTV_4950_2013.zip.
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Jednotný železniční kurz č. 16/2013 (ČD Cargo, a.s.)
S účinností od 9. listopadu 2013 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo, a.s., Jednotný železniční kurz
č. 16/2013.
Stát
Dánsko
EMU – EURO
Maďarsko
MMF – ZPČ
Polsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina

Měnová
jednotka
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
3,68 CZK
27,45 CZK
23,80 CZK
9,27 CZK
31,43 CZK
6,59 CZK
3,15 CZK
22,29 CZK
2,65 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 8. listopadu 2013 pozbývá platnosti JŽK č. 15/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz.
V Praze dne 8. listopadu 2013
Ing. Sylva Kubátová, v. r.
Ředitelka; Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc
ČD Cargo, a. s.
(vyřizuje: Ing. Libor Zajíček, tel.: 585 226 147, čj.: 91/2013/OPT/10)

3

Jednotný železniční kurz č. 17/2013 (ČD Cargo, a.s.)
S účinností od 16. listopadu 2013 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo, a.s., Jednotný železniční kurz
č. 17/2013.

Dánsko

Měnová
jednotka
1 DKK

Kurz pro přepočet Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK
CZK → cizí měna
3,70 CZK

EMU – EURO
Maďarsko

1 EUR
100 HUF

27,62 CZK
9,28 CZK

MMF – ZPČ

1 XDR

31,43 CZK

Polsko

1 PLN

6,60 CZK

Švédsko

1 SEK

3,07 CZK

Švýcarsko

1 CHF

22,39 CZK

Ukrajina

1 UAH

2,70 CZK

Stát

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 15. listopadu 2013 pozbývá platnosti JŽK č. 16/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz.
V Praze dne 15. listopadu 2013
Ing. Sylva Kubátová, v. r.
Ředitelka; Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc
ČD Cargo, a. s.
(vyřizuje: Ing. Libor Zajíček, tel.: 585 226 147, čj.: 98/2013/OPT/10)
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Směnný kurz č. 2/2013 (ČD, a. s.)
S účinností od 12. listopadu 2013 vyhlašuji kurz 1 EUR = 26 Kč. Tento kurz slouží k přepočtu částek
plateb provedených u vybraných průvodčích ve vlaku a ve vybraných pokladnách UNIPOK v měně
EUR. Tento kurz je platný do vyhlášení kurzu nového.
Směnný kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.
V Praze dne 8. listopadu 2013
Ing. Jan Žák, v. r.
Ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel.: 972 749 304, čj.: OPT - 34/2013-sekr.)

Jednotný železniční kurz č. 7/2013 (ČD, a.s.)
S účinností od 11. listopadu 2013 vyhlašujeme pro oblast Českých drah, a.s., Jednotný železniční kurz
č. 7/2013.
Stát
EMU – EURO
USA
MMF – ZPČ
Polsko
Švýcarsko

Měnová
jednotka
1 EUR
1 USD
1 XDR
1 PLN
1 CHF

Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK
27,40 CZK
20,50 CZK
31,40 CZK
6,58 CZK
22,20 CZK

Uplynutím dne 10. listopadu 2013 pozbývá platnost JŽK č. 6/2013.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 8. listopadu 2013
Ing. Jan Žák, v. r.
Ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel.: 972 749 304, čj.: OPT - 33/2013-sekr.)
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