Vyhláška PTV
024/15/2022 Dodatek č. 1 k Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel, změna č. 34
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.

ČD GŘ 57 193/2022 – O 14/2 Tomáš Vybíral 972 232 338

V Praze dne 25. července 2022

Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v.r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy

