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Věci přepravní a tarifní
002/02/2019 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR 10,
změna č. 22 (ČD)
Dne 1. 2. 2019 vstupuje v účinnost změna č. 22 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel TR 10. Úplné znění tarifu TR 10 je přílohou této vyhlášky a je zveřejněno na www.cd.cz.

V Praze dne 21. ledna 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 55131/2019-O14/3)

003/02/2019 Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 15 (ČD)
S účinností od 1. 2. 2019 vyhlašuji ve Smluvních přepravních podmínkách Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu (dále SPPO) tyto změny:
 čl. 42.5. pozn. pod čarou č. 8 – text „ode dne vyhlášení“ se nahrazuje textem „od 1. 2. 2019“
 čl. 52.2.1. pozn. pod čarou č. 11 – text „ode dne vyhlášení“ se nahrazuje textem „od 1. 2. 2019“
 čl. 260.1.2.1. – článek pozbývá platnosti a je neobsazený
 čl. 260.1.2.2. – článek pozbývá platnosti a je neobsazený
 čl. 260.1.2.3. – článek vstupuje v platnost
 čl. 260.1.2.4. – článek vstupuje v platnost
 čl. 263.1. – článek pozbývá platnosti a je neobsazený
 čl. 263.2. – článek vstupuje v platnost
 čl. 272. – článek vstupuje v platnost
 čl. 272.1. – článek vstupuje v platnost, pozn. pod čarou č. 61 zůstává beze změny
 čl. 273. – článek vstupuje v platnost
 čl. 273.1. – článek vstupuje v platnost, pozn. pod čarou č. 63 zůstává beze změny
Úplné znění SPPO bude zveřejněno na www.cd.cz

V Praze dne 21. ledna 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 55132/2019-O14/3)
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004/02/2019 Tarif Českých drah pro lanové dráhy, změna č. 16 (ČD)
S účinností od 1. 2. 2019 vyhlašuji v Tarifu Českých drah pro lanové dráhy (dále tarif TR 14) tyto změny:
 čl. 5. – pojem „snížená sazba“ se nahrazuje pojmem „druhá snížená sazba“
 CENÍK 1. – text „Ceny zde uvedené podléhají snížené sazbě DPH 15 %.“ se nahrazuje textem „Ceny zde
uvedené podléhají druhé snížené sazbě DPH.“
 CENÍK 2. – text „Ceny zde uvedené podléhají snížené sazbě DPH 15 %.“ se nahrazuje textem „Ceny zde
uvedené podléhají druhé snížené sazbě DPH.“
 CENÍK 3. – text „Ceny zde uvedené podléhají snížené sazbě DPH 15 %.“ se nahrazuje textem „Ceny zde
uvedené podléhají druhé snížené sazbě DPH.“
 CENÍK 5. – text „Ceny zde uvedené podléhají základní sazbě DPH 21 %.“ se nahrazuje textem „Ceny zde
uvedené podléhají základní sazbě DPH.“
 Rok vydání – rok „2018“ se upravuje na rok „2019“
Úplné znění tarifu TR 14 bude zveřejněno na www.cd.cz

V Praze dne 21. ledna 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 55132/2019-O14/3)

005/02/2019 AKVIZIČNÍ SLEVY, Akční jízdenka, zrušení (ČD)
S účinností od 1. 2. 2019 v souladu s článkem 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel (dále tarif TR 10) rušíme akviziční nabídku Akční jízdenky, vyhlášenou v PTV 063/24/2018, bez
náhrady.
Od 1. 2. 2019 nelze zakoupit Akční jízdenku, jízdenky zakoupené v předprodeji platí dle podmínek platných
v době jejich zakoupení.

V Praze dne 21. ledna 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 55194/2019-O14/3)
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Přepravní a tarifní věstník č. 2/2019 zpracovalo a vydalo v Praze 1. února 2019:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik
http://www.mdcr.cz
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