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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
změna č. 5 (České dráhy, a.s.)
Dne 15 prosince 2013 vstupuje v účinnost změna č. 5 Smluvních přepravních podmínek Českých drah
pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO). Změnu proveďte podle pokynů na přebalu.
Distribuci změny č. 5 SPPO provádí ČD Zásobovací centrum Česká Třebová, provozní jednotka Praha,
Želivského 2, 130 11 Praha 3.
Výkonné jednotky a organizační složky ČD objednávají změnu prostřednictvím MM modulu SAP R/3,
eventuálně prostřednictvím příslušného CIS.
Organizace a jednotlivci mimo ČD mohou zaslat písemnou objednávku na uvedenou adresu nebo
na e-mail: Flaskova@zc.cd.cz nebo ji mohou učinit telefonicky na čísle 972 225 233.

V Praze dne 11. října 2013
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
Ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel.: 972 232 487, čj.: ČD GŘ 58 739/2013 – O 16/4)

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR 10, změna č. 10
(České dráhy, a.s.)
Dne 15. prosince 2013 vstupuje v účinnost změna č. 10 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel TR 10. Změnu proveďte podle pokynů na přebalu.
Distribuci změny č. 10 tarifu TR 10 provádí ČD Zásobovací centrum Česká Třebová, provozní jednotka
Praha, Želivského 2, 130 11 Praha 3.
Výkonné jednotky a organizační složky ČD objednávají změnu prostřednictvím MM modulu SAP R/3,
eventuálně prostřednictvím příslušného CIS.
Organizace a jednotlivci mimo ČD mohou zaslat písemnou objednávku na uvedenou adresu nebo
na e-mail: Flaskova@zc.cd.cz nebo ji mohou učinit telefonicky na čísle 972 225 233.

V Praze dne 11. října 2013
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
Ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel.: 972 232 487, čj.: ČD GŘ 58 778/2013 – O 16/4)
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Akviziční slevy: ČD Tip „Advent v Drážďanech“ (České dráhy, a.s.)
ČD Tip „Advent v Drážďanech“
1.

Obecně o nabídce

Jízdenka je určena pro všechny cestující, kteří chtějí navštívit Drážďany v předvánočním období
(advent), ať už za nákupny nebo za poznáním saského hlavního města a pro svou cestu si chtějí zvolit
přímé komfortní vlaky EuroCity (EC).
2.

Přepravní podmínky:

a)
b)
c)
d)
e)

jízdní doklady se vydávají pro relaci Praha hl. n./Praha-Holešovice – Dresden Hbf,
doklady jsou vždy zpáteční (vždy výchozí z ČR),
platí pro 2. vozovou třídu, doplatek do 1. třídy a přerušení jízdy není možné,
jízdný doklad platí pro cestu TAM pouze ve vlaku, který je na jízdním dokladu uveden, přičemž
cesta zpět je povolena jakýmkoliv vlakem EC v tentýž den,
jízdenka má platnost 1 den (zvolený den cestování) do 24:00 hod.

3.

Pro koho je jízdenka určena:

a)
b)

jízdní doklady jsou určeny pro jednotlivce a pro všechny věkové kategorie,
z ceny jízdního dokladu se neposkytují žádné další slevy.

4.

Nákup a kontrola jízdních dokladů:

a)

doklady si cestující zakupují výhradně přes eShop ČD (přes www.cd.cz), nikoliv pomocí služby
TeleTiket, přičemž jízdenku nelze vyzvednout v železniční stanici,
cena jízdenky je pevně stanovena v EUR, pro přepočet na CZK se použije jednotný železniční kurs,
jízdní doklady lze zakupovat a následně použít pouze ve vymezeném období,
první den platnosti nabídky je 30. 11. 2013, poslední den nabídky je 22. 12. 2013,
období prodeje jízdenek je od 15. 11. do 19. 12. 2013,
předprodej je vždy ukončen 3 dny před odjezdem vlaku,
cestující má povinnost si jízdenku vytisknout a předložit ve vlaku ke kontrole,
jízdenka je nepřenosná (vydaná na jméno cestujícího) a číslo průkazu, které cestující uvedl
při nákupu jízdního dokladu, musí být prokázáno ve vlaku předložením příslušného průkazu,
nabídku lze využít pouze do vyčerpání stanoveného limitu počtu jízdenek na vlak a den
(kontingent).

b)
c)
d)
e)
f)
c)
d)
e)

5.

Návratky:

Jízdenku ČD Tip nelze z důvodů na straně cestujícího vrátit ani vyměnit.
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6.

Upozornění:

Po dobu výluky (2. 12. – 3. 12. 2013) je jízdní doklad platný i v náhradní autobusové dopravě mezi
stanicemi Ústí nad Labem hl. n. a Dresden Hbf a zpět a v následných náhradních vlakových
spojích.
Přehled nabídky ČD Tip „Advent v Drážďanech“

Relace

Praha hl. n.
/PrahaHolešovice –
Dresden Hbf
a zpět

Název
nabídky

ČD Tip
Advent
v Drážďane
ch

Platnost
nabídky
30. 11.
–
22. 12.

Typ

Vlaky
TAM:
178, 176

zpáteční

7.

Prodej
nabídky

Cena

15. 11.
–
19. 12.

16 €
ZPĚT:
/419* CZK
libovolný EC vlak
2013
2013
(171,173, 175,177,
379, 179)
*Cena v CZK je pouze orientační; přepočet mezi EUR a CZK je stanoven jednotným železničním kursem.

V Praze dne 21. října 2013
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
Ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel.: 9722 32233, čj.: ČD GŘ 58 965 /2013 – O 16/4)
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Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, změna č. 26
(České dráhy, a.s.)
S účinností od 1. 8. 2013 dochází v textu vyhlášky PTV 7/5-6/2013 Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje ODIS k následujícím změnám:
Článek 3 se nahrazuje zněním:
3. Na základě Smlouvy o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS a dalších
navazujících smluv jsou do IDS ODIS zapojeni dopravci:
 ARRIVA MORAVA a.s. (dále ARRIVA),
 České dráhy a.s. (dále ČD),
 ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dále ČSAD FM),
 ČSAD Havířov a.s. (dále ČSAD Ha),
 ČSAD Karviná a.s. (dále ČSAD Ka),
 Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO),
 GW Train Regio a.s. (dále GWT).
 Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dále MDPO),
 Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. (dále ODS),
 Radovan Maxner (dále Maxner),
 TQM-holding s.r.o. (dále TQM),
Článek 8 se nahrazuje zněním:
8. Jízdní doklady ODIS platí v osobních a spěšných vlacích a ve vybraných rychlících (neplatí ve vlacích
SC, EC, IC, EN, Ex a nevyhlášených R).
Přeprava ODIS je možná ve 2. vozové třídě. Použití 1. vozové třídy je možné po zakoupení příplatku
„ODISprima“, který platí společně s dlouhodobou časovou jízdenkou a jehož identifikační číslo se musí
shodovat s identifikačním číslem dlouhodobé zónové jízdenky ODIS.
Použití 1. vozové třídy na dlouhodobou časovou jízdenku bez příplatku „ODISprima“ je možné i pro
jednotlivou jízdu, a to s jednorázovým doplatkem, jehož výše se rovná rozdílu jízdného pro 1. vozovou
třídu a jízdného pro 2. vozovou třídu, na kterou cestující prokáže nárok.
Článek 11 druhá odrážka se nahrazuje zněním:
 Papírových jízdenek vydaných v pokladních přepážkách ČD na tratích zařazených do
ODIS s označením začátku platnosti podle požadavku cestujícího.
Článek 12 třetí odrážka se nahrazuje zněním:
 Papírových jízdenek, vydaných řidičem v autobuse dopravce ARRIVA, TQM a Maxner
(v rámci platnosti uvedené na jízdence).
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Článek 18 se nahrazuje zněním:
18. Uplatnění práva z přepravy u jízdních dokladů ODIS
Cestující má právo na vrácení zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen částečně nevyužitou
dlouhodobou časovou jízdenku a doplatek „ODISprima“ z důvodů na straně cestujícího. Vrácení
jízdného u dlouhodobé časové jízdenky je možné uplatnit pouze u dopravce, u kterého byla jízdenka
zakoupena.
Za vrácenou nevyužitou nebo částečně využitou jízdenku se vrací poměrná část jízdného, a to ode dne
následujícího po uplatnění práva na vrácení jízdného. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační
poplatek 100,- Kč za každou vrácenou jízdenku.
Zaměstnanec ČD postupuje podle Směrnice pro účetně pokladní činnost v osobní přepravě,
část 14 – uplatnění práva z přepravní smlouvy.
Jízdné za krátkodobé časové jízdenky se nevrací.

V Praze dne 29. října 2013
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
Ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Ing. Petr Vychodil, tel.: 602 379 793)

Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a.s.
(České dráhy, a.s.)
České dráhy, akciová společnost, IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12,
110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
8039, jako osoba, která podle § 34c odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, zpracovává Prohlášení o dráze, oznamuje vydání Prohlášení o dráze celostátní a regionální,
pro období platnosti ročního Jízdního řádu 2014/2015.
Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a.s. účinné pro období platnosti
ročního Jízdního řádu 2014/2015 poskytují České dráhy, a.s. od 14. 12. 2013 bezplatně ve formátu
*.pdf na svých internetových stránkách http://www.cd.cz/O12, nebo elektronickou poštou na základě
žádosti zaslané na e-mail: tynkova@gr.cd.cz.
V Praze dne 10. října 2013
Ing. Rostislav Novák, v. r.
Ředitel Odboru kolejových vozidel
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Bc. Hana Týnková, tel.: 602 455 682, čj.: 1757/2013-O12)
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