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Věci přepravní a tarifní
020/15/2022 Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu, zavedení (ČD)
Dne 1. 8. 2022 vstupují v účinnost novelizované Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou
drážní osobní dopravu. Úplné znění je přílohou této vyhlášky a je zveřejněno na www.cd.cz.

V Praze dne 12. července 2022
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 56 859/2022 – O 14/2)

2

024/15/2022 Dodatek č. 1 k Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel, změna č. 34 (ČD)
V návaznosti na výměr MF č. 06/2022, kterým se od 1. 8. 2022 mění seznam zboží s regulovanými cenami,
vydaný výměrem MF č. 01/2022, vstupuje v souladu s článkem 5 platného Tarifu Českých drah pro
vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (dále tarif TR 10) v platnost s okamžitou účinností Dodatek
č. 1 k tarifu TR 10.
Od 1. 8. 2022 se v ČÁSTI TŘETÍ (Regulované jízdné) Kapitole II (Zvláštní jízdné) oddíl G tarifu TR 10 nahrazuje
tímto textem:
G. ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO OSOBY, KTERÉ OPUSTILY UKRAJINU V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍ INVAZÍ RUSKÉ
FEDERACE NA UKRAJINU
90. Nárok na zvláštní jízdné (bezplatnou přepravu) mají osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti
s probíhající invazí Ruské federace na Ukrajinu a kterým byl Policií České republiky po vyslovení
nepřijatelnosti žádosti o udělení dočasné ochrany vydán výjezdní příkaz (dále uprchlíci).
90. 1. Uprchlíci se přepravují po území České republiky bezplatně. Přeprava je možná ve 2. vozové třídě
všech vlaků, a to nejdéle do data uvedeného na výjezdním příkazu vydaném Policií České republiky.
90. 2. Bezplatná přeprava ve 2. vozové třídě se poskytuje i cestujícím mladším 18 let a živým zvířatům
doprovázené uprchlíkem.
90. 3. Nedoloží-li uprchlík nárok na zvláštní jízdné dle čl. 90. tarifu TR 10, bude odbaven za jízdné, na
které prokáže nárok.
90. 4. Každý uprchlík přepravovaný bezplatně musí mít z nástupní do cílové stanice bezplatnou evidenční
jízdenku s nulovou hodnotou. Evidenční jízdenku lze vyzvednout u pokladní přepážky nebo
u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku bez manipulační přirážky dle SPPO.
90. 5. Doplatek do 1. vozové třídy k evidenční jízdence není možný. Při použití 1. vozové třídy zaplatí
uprchlík jízdné, na které prokáže nárok.
90. 6. Uprchlíci s platnou evidenční jízdenkou mají u pokladní přepážky nárok na vyzvednutí bezplatné
místenky do nepovinně místenkového vlaku, je-li to technicky možné.
Platnost tohoto dodatku končí vyhlášením na www.cd.cz nebo zapracováním do změny tarifu TR 10 č. 35.

V Praze dne 25. července 2022
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 57193/2022 – O 14/2)
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Jednotný železniční kurz č. 8/2022 (ČD)
S účinností od 1. srpna 2022 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 8/2022.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

25,10 CZK
25,40 CZK
5,25 CZK
24,50 CZK
32,40 CZK

Uplynutím dne 31. července 2022 pozbývá platnost JŽK č. 7/2022.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://jzk.cd.cz/.

V Olomouci dne 28. července 2022
Ing. Richard Farník, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 602 540 274, č.j. OPT-33/2022-sekr.)

4

Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky RegioJet (RJ)
V příloze tohoto věstníku naleznete aktuální znění Smluvních přepravních podmínek a jiných obchodních
podmínek společnosti RegioJet a.s., platné od 18. 7. 2022.

V Brně dne 18. července 2022
schváleno představenstvem společnosti
RegioJet a.s.
(vyřizuje: Anna Procházková, tel. 731 135 920)
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Přepravní a tarifní věstník č. 15/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 29. července 2022:
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