PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK
Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů

Číslo 7/2020

9. dubna 2020
Vydává Ministerstvo dopravy

ISSN 1805-9864

Obsah

Věci přepravní a tarifní ........................................................................................................................... 2
Jednotný železniční kurz č. 6/2020 (ČD) ............................................................................................................ 2
011/07/2020 Dočasná úprava platnosti vybraných dokladů ČD (ČD) ............................................................... 3

1

Věci přepravní a tarifní
Jednotný železniční kurz č. 6/2020 (ČD)
S účinností od 1. dubna 2020 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 6/2020.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

27,90 CZK
26,40 CZK
6,13 CZK
25,30 CZK
34,50 CZK

Uplynutím dne 31. března 2020 pozbývá platnost JŽK č. 5/2020.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 31. března 2020
Ing. Richard Farník, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-27/2020-sekr.)
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011/07/2020 Dočasná úprava platnosti vybraných dokladů ČD (ČD)
Návazně na mimořádná opatření přijímaná v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 dochází odchylně od
Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) a Smluvních přepravních
podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) k dočasné úpravě platnosti níže
uvedených dokladů:
1. Kilometrická banka ČD (KMB)
Platnost sešitku KMB s posledním dnem platnosti 1. 3. 2020 a později, u kterého ještě nebyl vyčerpán
kilometrický vklad, lze odchylně od čl. 212. 2. tarifu TR 10 prodloužit o 6 měsíců u pokladní přepážky ČD
nebo po obnovení odbavování ve vlacích také u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku.
2. ČD Body
U ČD Bodů, jejichž platnost skončila 24. 3. 2020 a později, dochází odchylně od čl. 293. 9. tarifu TR 10
k automatickému prodloužení jejich platnosti o 6 měsíců.
3. Dárkové vouchery
Dárkovým voucherům, kterým končí platnost v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 včetně dochází
k prodloužení původní platnosti o 6 měsíců.
Neuplatněné dárkové vouchery, kterým skončila platnost v období od 12. 3. 2020 do 31. 3. 2020, lze vrátit
k vyplacení návratku (nebo vystavení náhradního voucheru) takto:
- vouchery zakoupené u pokladní přepážky ČD u kterékoliv pokladní přepážky ČD,
- vouchery zakoupené na e-shop ČD zasláním e-mailové zprávy se scanem nebo pdf dokumentu
voucheru na adresu: optreklamace@opt.cd.cz.
- Vyplacení návratku nebo vystavení náhradního voucheru provede Odúčtovna přepravních tržeb ČD
v Olomouci nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Toto opatření se netýká odškodnění za neplnění vybraných standardů, dobropisů, voucherů pořízených
za věrnostní body a voucherů na ubytování nebo občerstvení.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO zůstávají v platnosti, platnost této vyhlášky končí oznámením
o ukončení výše uvedených opatření, které bude vyhlášeno na internetových stránkách www.cd.cz.

V Praze dne 1. dubna 2020
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 55966/2020-O14/3)
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