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Věci přepravní a tarifní
007/06/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, Skupinová víkendová celosíťová jízdenka s ČSOB Svět
odměn (ČD)
S účinností od 1. 4. 2017, vstupuje v platnost akviziční sleva na nákup celosíťové Skupinové víkendové
jízdenky za těchto podmínek:
 Cestu na Skupinovou víkendovou jízdenku s akviziční slevou lze uskutečnit v každou sobotu nebo neděli
v období od 1. a 2. 4., 8. a 9. 4., 22. a 23. 4. 2017.
 Cena Skupinové víkendové jízdenky s akviziční slevou je 479 Kč.
 Sleva bude přiznána na základě jedinečného slevového kódu, který cestující získá prostřednictvím
slevového kupónu distribuovaného ČSOB mailem a to na základě žádosti klienta v rámci programu Svět
odměn.
 Jeden kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné Skupinové víkendové jízdenky, po jeho uplatnění
bude kód v systému zneplatněn.
 Slevu lze uplatnit pouze při nákupu na eShopu ČD (www.cd.cz).
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
tarifu TR 10 a Pravidel pro nákup v eShop ČD platí v plném rozsahu.

V Praze dne 10. března 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 55971/2017 – O 14/3)
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008/06/2017 Akviziční nabídka – místenky za 0 Kč pro vlak Ex 546 "Ostravan" v úsecích
Bohumín – Olomouc hl. n. a Ústí nad Orlicí – Pardubice hl. n. (ČD)
S účinností od 1. dubna 2017 vstupuje v platnost akviziční sleva na místenky pro povinně místenkový vlak
Ex 546 "Ostravan" (jede pouze v pracovní dny) v úsecích Bohumín – Olomouc hl. n. a Ústí nad Orlicí –
Pardubice hl. n. za těchto podmínek:
1) Pro uvedený vlak je vyčleněn stanovený limit místenek (kontingent) pro úseky Bohumín – Olomouc hl.
n. a Ústí nad Orlicí – Pardubice hl. n. za 0 Kč, které lze získat do jeho vyčerpání u pokladních přepážek
(UNIPOK) nebo u průvodčích ve vlaku (POP).
2) Výše stanoveného limitu (kontingentu) místenek za 0 Kč je proměnná a je předmětem obchodního
tajemství ČD.
3) Místenky s akviziční slevou za 0 Kč jsou k dispozici pouze pro cestující s jízdným podle tarifu TR 10 nebo
vyhlášek PTV.
4) Po vyčerpání stanoveného limitu (kontingentu) místenek za 0 Kč budou místenky pro tento vlak u pokladní
přepážky a ve vlaku k dispozici za ceny dle tarifu TR 10 (u pokladní přepážky za 35 Kč, ve vlaku za 50 Kč).
5) Předprodej místenek za 0 Kč pro úsek Bohumín – Olomouc hl. n. je odchylně od čl. 53 SPPO zahájen
1. dubna 2017.
Upozornění: nákup místenek za 0 Kč na e-shop ČD nepodléhá této akviziční nabídce a probíhá bez omezení
za platných podmínek (společně s jízdním dokladem nebo k síťové jízdence IN 100, ode dne vyhlášení
i k traťovým jízdenkám).
S platností k 24:00 hod. dne 31. března 2017 ruším vyhlášku PTV 002/03/2017.
Podmínky podle této vyhlášky platí do odvolání.

V Praze dne 20. března 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 487, č.j. GŘ ČD 56077/2017 – O 14/3)
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Jednotný železniční kurz č. 3/2017 (ČD)
S účinností od 1. dubna 2017 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 3/2017.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

27,60 CZK
25,75 CZK
6,50 CZK
25,65 CZK
35,00 CZK

Uplynutím dne 31. března 2017 pozbývá platnost JŽK č. 2/2017.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 30. března 2017
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT – 08/2017-sekr.)
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Soukromí dopravci
Prohlášení o dráze regionální Kopidlno - Dolní Bousov platné pro přípravu jízdního řádu
2017-2018 a pro jízdní řád 2017-2018 (AŽD)
AŽD Praha, s.r.o., IČ 48 02 94 83, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14616, vydává, podle § 34c odst. 1), zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2017-2018
a pro jízdní řád 2017-2018.
Kompletní znění Prohlášení o dráze regionální Kopidlno - Dolní Bousov 2017 je možno bezplatně stáhnout ve
formátu pdf na webových stránkách AŽD Praha, s.r.o. (www.azd.cz), nebo je lze získat elektronickou poštou
na základě žádosti zaslané na e-mail – drahy@azd.cz.
Součástí příspěvku je příloha: Kompletní znění Prohlášení o dráze regionální Kopidlno - Dolní Bousov 20172018

V Praze dne 22. března 2017
Ing. Zdeněk Chrdle, v. r.
generální ředitel AŽD
AŽD Praha s.r.o.
(vyřizuje: Ing. David Levniský, tel. 606 618 482, č.j. 143/2017)

Prohlášení o dráze regionální Čížkovice - Obrnice platné pro přípravu jízdního řádu 20172018 a pro jízdní řád 2017-2018 (AŽD)
AŽD Praha, s.r.o., IČ 48 02 94 83, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14616, vydává, podle § 34c odst. 1), zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2017-2018
a pro jízdní řád 2017-2018.
Kompletní znění Prohlášení o dráze regionální Čížkovice - Obrnice 2017-2018 je možno bezplatně stáhnout
ve formátu pdf na webových stránkách AŽD Praha, s.r.o. (www.azd.cz), nebo je lze získat elektronickou
poštou na základě žádosti zaslané na e-mail – drahy@azd.cz.
Součástí příspěvku je příloha: Kompletní znění Prohlášení o dráze regionální Čížkovice - Obrnice 2017-2018

V Praze dne 22. března 2017
Ing. Zdeněk Chrdle, v. r.
generální ředitel AŽD
AŽD Praha s.r.o.
(vyřizuje: Ing. David Levniský, tel. 606 618 482, č.j. 142/2017)
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Přepravní a tarifní věstník č. 6/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 31. března 2017:

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