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Věci přepravní a tarifní
Integrovaný dopravní systém VDV (Kraj Vysočina)
V příloze tohoto věstníku naleznete úplné znění Smluvních přepravních podmínek a Tarifu integrovaného
dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny.

V Jihlavě dne 23. března 2022
Ing. Hana Strnadová, v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Kraj Vysočina
(vyřizuje: Bc. Jan Němec, tel. 564 602 388, č.j. KUJI 26194/2022)

Jednotný železniční kurz č. 4/2022 (ČD)
S účinností od 1. dubna 2022 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo
4/2022.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

25,10 CZK
24,20 CZK
5,40 CZK
22,40 CZK
31,20 CZK

Uplynutím dne 31. března 2022 pozbývá platnost JŽK č. 3/2022.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://jzk.cd.cz/.

V Olomouci dne 31. března 2022
Ing. Richard Farník, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 602 540 274, č.j. OPT-13/2022-sekr.)
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008/07/2022 Dodatek č. 1 k Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel, změna č. 33 (ČD)
V návaznosti na výměr MF č. 03/2022, kterým se od 1. 4. 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. 4. 2022 se do ČÁSTI TŘETÍ (Regulované jízdné) Kapitoly II (Zvláštní jízdné) tarifu TR 10 přidává oddíl
F s tímto zněním:

F. ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO OSOBY, KTERÉ OPUSTILY UKRAJINU V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍ
INVAZÍ RUSKÉ FEDERACE NA UKRAJINU
87. Nárok na zvláštní jízdné (bezplatnou přepravu) mají osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti
s probíhající invazí Ruské federace na Ukrajinu (dále uprchlíci).
87. 1. Uprchlíci se přepravují bezplatně po území České republiky ve 2. vozové třídě ve vlacích, které
překračují státní hranici. Nárok na zvláštní jízdné v těchto vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím
občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím
cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU
z Ukrajiny.
87. 2. Uprchlíci, kterým byla udělena dočasná ochrana Českou republikou, se přepravují po území České
republiky bezplatně ve 2. vozové třídě všech vlaků po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo
cestujícímu vyznačeno vízum, záznam nebo razítko dle následující věty. Nárok na zvláštní jízdné v těchto
vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná
ochrana formou víza s označením D/DO/667 nebo 668 nebo 669, záznam o udělení tohoto víza anebo
razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.
87. 3. Bezplatná přeprava ve 2. vozové třídě se poskytuje i cestujícím mladším 18 let a živým zvířatům,
které doprovází uprchlík dle čl. 87. 1 nebo 87. 2. tarifu TR 10.
87. 4. Nedoloží-li uprchlík nárok na zvláštní jízdné dle čl. 87. 1. nebo 87. 2. tarifu TR 10, bude odbaven za
jízdné, na které prokáže nárok.
87. 5. 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 bez
manipulační přirážky dle SPPO ve vlaku u pověřeného zaměstnance ČD.
87. 6. Doplatek do 1. vozové třídy k evidenční jízdence není možný. Při použití 1. vozové třídy zaplatí
uprchlík jízdné, na které prokáže nárok.
87. 7. Uprchlíci s platnou evidenční jízdenkou mají u pokladní přepážky nárok na vyzvednutí bezplatné
místenky do nepovinně místenkového vlaku, je-li to technicky možné.
88. – 89. Neobsazeno.
Platnost tohoto dodatku končí vyhlášením na www.cd.cz nebo zapracováním do změny tarifu TR 10 č. 34.
V Praze dne 1. dubna 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 55922/2022-O14/2)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky a Tarify Leo Express Global a.s., Leo Express s.r.o. a Leo
Express Tenders s.r.o. (LE)
V příloze tohoto věstníku naleznete aktuální znění Smluvních přepravních podmínek a Tarifů společnosti Leo
Express Global a.s., Leo Express s.r.o. a Leo Express Tenders s.r.o..
Změny jsou platné a účinné od 1. 4. 2022.

V Praze dne 28. března 2022
Martin Bala, v. r.
člen představenstva
Leo Express
(vyřizuje: Michaela Müllerová, tel. 777 490 095)

Smluvní přepravní podmínky a Tarif společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. (ARRIVA)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek pro přepravu cestujících a zavazadel a Tarifu společnosti
ARRIVA vlaky s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel účinné od 1. 4. 2022 naleznete v příloze tohoto
věstníku.

V Praze dne 31. března 2022
Ing. Jiří Nálevka, v. r.
ředitel
ARRIVA vlaky s.r.o.
(vyřizuje: Ing. Jan Schödlbauer, tel. 702 243 733)
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Přepravní a tarifní věstník č. 7/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 8. dubna 2022:

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