Vyhláška PTV
008/07/2022 Dodatek č. 1 k Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel, změna č. 33
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.
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