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Věci přepravní a tarifní
047/24/2016 Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady bez
integrované rezervace (SCIC-NRT); změna č. 7 (ČD)
S účinností od 11. prosince 2016 vstupuje v platnost změna č. 7 Zvláštních přepravních podmínek
v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady bez integrované rezervace (SCIC-NRT), na ČD vedeny jako TR 16.
Novelizované znění SCIC-NRT je veřejnosti k dispozici na internetové adrese www.cd.cz v sekci „Čím
se řídíme“ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 21. listopadu 2016
Ing. Zuzana Čechová, Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č. j. ČD GŘ 59467/2016 – O 16)

048/24/2016 Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady
v přepravě východ – západ (SCIC-EWT); změna č. 3 (ČD)
S účinností od 11. prosince 2016 vstupuje v platnost změna č. 3 Zvláštních přepravních podmínek
v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady v přepravě východ – západ (SCIC-EWT), na ČD vedeny jako TR 18.
Novelizované znění SCIC-EWT je veřejnosti k dispozici na internetové adrese www.cd.cz v sekci „Čím
se řídíme“ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 21. listopadu 2016
Ing. Zuzana Čechová, Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č. j. ČD GŘ 5946/2016 – O 16)
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046/24/2016 Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu; změna č. 13 (ČD)
S účinností od 11. prosince 2016 vstupuje v platnost změna č. 13 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní
přepravu (ZUJ).
Novelizované znění ZUJ je veřejnosti k dispozici na internetové adrese www.cd.cz v sekci „Čím se řídíme“
a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 21. listopadu 2016
Ing. Zuzana Čechová, Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č. j. ČD GŘ 59462/2016 – O 16)

045/24/2016 Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 10 (ČD)
Dne 11. prosince 2016 vstupuje v účinnost změna č. 10 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro
veřejnou drážní osobní dopravu. Úplné znění je přílohou tohoto věstníku a je zveřejněno na www.cd.cz.

V Praze dne 25. listopadu 2016
Ing. Zuzana Čechová, Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Milan Zach, tel. 972 233 510, č. j. GŘ ČD 59119/2016 - O 16/4)
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Jednotný železniční kurz č. 11/2016 (ČD)
S účinností od 1. prosince 2016 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo
11/2016.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

27,60 CZK
25,70 CZK
6,23 CZK
26,10 CZK
35,30 CZK

Uplynutím dne 30. listopadu 2016 pozbývá platnost JŽK č. 10/2016.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 30. listopadu 2016
Ing. Jan Žák, v. r.
Ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č. j. OPT - 85/2016-sekr.)

Změna č. 1/2016 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního
řádu 2017 a pro jízdní řád 2017 (SŽDC)
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, přiděluje kapacitu dráhy na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky, vydává,
podle § 34c odst. 1 téhož zákona, změnu č. 1/2016 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro
přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní řád 2017 (dále též „Prohlášení o dráze 2017“)
Aktuální znění Prohlášení o dráze 2017 je možno bezplatně stáhnout ve formátu pdf na webových stránkách
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (www.szdc.cz), nebo je lze získat elektronickou poštou na
základě žádosti zaslané na e-mail – cernyj@szdc.cz.
Kompletní znění Změny č. 1/2016 Prohlášení o dráze 2017 je uvedeno v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 30. listopadu 2016
Ing. Tomáš Nachtman, v. r.
ředitel odboru základního řízení provozu
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Jiří Černý, tel. 972 244 308, č. j. S 51367/2016-SŽDC-O12)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a. s.,
pro trať R25 Plzeň – Most (GW Train Regio)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek a nový Tarif dopravce GW Train Regio a.s. pro trať R25 Most –
Plzeň, účinné od 11. prosince 2016 naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Ústí nad Labem dne 5. listopadu 2016
Schváleno představenstvem společnosti
GW Train Regio, a.s.
(vyřizuje: Alena Janotová, tel. 602 567 033, č. j. GWTR/2016/17R)

Integrovaný dopravní systém IREDO; úprava k 11. 12. 2016 (OREDO)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek, Tarif, Ceník a Vzory jízdenek, účinné od 11. prosince 2016
naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Hradci Králové dne 6. prosince 2016
Petr Moravec, v. r.
jednatel společnosti
OREDO s. r. o.
(vyřizuje: Milan Slezák, tel. 727 898 747, č. j. 055/2016)

5

Přepravní a tarifní věstník č. 24/2016 zpracovalo a vydalo v Praze 9. prosince 2016

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

ISSN 1805-9864

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

6

