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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Akviziční slevy: VLAK+ Krajinná výstava 2013 (ČD, a.s.)
V souvislosti s konáním akce Krajinná výstava 2013, vyhlašuji slevu VLAK+ v trvání od 29. května
2013 do 25. srpna 2013.
Návštěvníkům akce bude poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu TR 10, čl. 240 – 242, ze všech
železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanice Cheb.
Předprodej jízdenek bude zahájen 24. května 2013.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 29. května až 25. srpna. Pro cestu zpět z Chebu musí
být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem, které účastník získá
v turistickém infocentru města Cheb na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Vzor otisku razítka:

Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze 29. dubna 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a obchodu
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 56 694/2013 – O 28/2)

Akviziční slevy: Akční místenky 2013, změna č. 3 (ČD, a.s.)
S účinností od 1. července 2013 vstupuje v platnost změna č. 3 akviziční nabídky vyčleněného
kontingentu Akčních místenek 2. vozové třídy za těchto podmínek:
1. Akční místenku za cenu 0 Kč lze získat pro všechny vlaky ČD kategorie R, Ex, EC a SC pouze
současně se zakoupením jízdenky eTiket na eShop ČD při dodržení zásady 1 cestující = max. 1
místenka ke všem druhům jízdného dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel (tarif TR 10) včetně vyhlášených Akčních jízdenek a k jízdnému podle
akvizičních nabídek vyhlášených v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy
(PTV).
1. 1. Akční místenku za cenu 0 Kč lze samostatně získat na eShop pouze k platné aplikaci
IN 100 % na kartě, jejíž číslo bude na místence uvedeno.
1. 2. Akční místenku za cenu za 0 Kč nelze dodatečně získat k jízdenkám zakoupeným nebo
vyzvednutým u pokladní přepážky ČD a u jízdenkového automatu.
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2. Akční místenku SC nebo Akční místenku SC s rezervací pro jízdní kolo lze zakoupit za cenu
35 Kč u pokladní přepážky ČD ze zařízení UNIPOK nebo z jízdenkového automatu UNIPAJ pro
všechny vlaky kategorie SC zvlášť za trať Praha – Bohumín/Český Těšín a zvlášť za trať Praha
– Františkovy Lázně a to ke všem druhům jízdného dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), k jízdnému podle akvizičních nabídek
vyhlášených v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy (PTV) a k mezinárodnímu
jízdnému NRT a RPT.
2. 1. Místenka SC za obě určené tratě (například Pardubice hl. n. – Plzeň hl. n.) se vypočte jako
součet cen za každou trať zvlášť, tedy 70 Kč.
2. 2. Pokud cestující s jízdným dle tarifu TR 10, s jízdným podle akvizičních nabídek vyhlášených
v PTV nebo s mezinárodní jízdenkou dle NRT a RPT poruší přepravní podmínky tím,
že nastoupí do povinně místenkového vlaku SC, zaplatí na místě odchylně od čl. 94.1. SPPO
přirážku ve výši 35 Kč (při použití jedné trati), respektive 70 Kč (při cestě po obou tratích)
dle čl. 2. 1. této vyhlášky.
3. Akční místenku lze získat pouze do vyprodání vyčleněného počtu (kontingentu) na relaci
a spoj. Kontingent místenek je proměnný v závislosti na dni a spoji a jeho výši ČD nezveřejňují.
Po vyčerpání kontingentu jsou k dispozici místenky za ceny podle tarifu TR 10 až do vyprodání
všech volných míst ve vlaku.
4. Nabídka Akčních místenek podle této vyhlášky platí v období 1. 7. – 31. 8. 2013, nárok na Akční
místenku cestující nijak neprokazuje.
5. Předprodej Akčních místenek na období od 1. 7. – 29. 8. 2013 bude zahájen 15. 6. 2013.
U místenek zakoupených do 14. 6. 2013 (včetně) na období 1. 7. – 29. 8. 2013 platí podmínky
vyhlášené PTV A 12/9 – 10/2013; v takovém případě nemá cestující nárok na návratek již
zaplacené ceny místenky z důvodu nových podmínek.
6. Poslední den, na který lze místenky podle podmínek této vyhlášky PTV zakoupit, je 31. 8. 2013.
Akční ceny místenek platné od 1. 9. 2013 budou vyhlášeny.
7. Ostatní podmínky platí podle SPPO, tarifu TR 10 a obchodních podmínek eShop ČD.

S účinností od 15. června 2013 ruším platnost vyhlášky PTV A 12/9-10/2013 pro předprodej místenek
na období od 1. 7. 2013 a s účinností od 1. července 2013 ruším uvedenou vyhlášku PTV úplně.
Podmínky podle této vyhlášky platí od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013, nevztahují se však na místenky
zakoupené v předprodeji na období od 1. 9. 2013.

V Praze 7. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel.: 972 232 487, čj.: ČD GŘ 56 786/2013 – O 28/2)
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Akviziční slevy: VLAK+ Lanovka Ještěd 2013 (ČD, a.s.)
U příležitosti 80. výročí provozu Lanovky Ještěd, bude návštěvníkům ve dnech 27. 6. 2013 – 30. 6.
2013 poskytnuto jízdné VLAK+.
V souladu s čl. 40 Tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14 je stanoveno jednosměrné jízdné ve výši
30 Kč a zpáteční jízdné ve výši 50 Kč. Cena platí pro každého cestujícího bez prokazování nároku.
Jako bonus obdrží dne 27. 6. 2013 každý cestující zdarma pamětní pohlednici.
Ostatní podmínky dle Tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14 platí v plném rozsahu.

V Praze 13. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 56 835/2013 – O 28/2)

Akviziční slevy: IN Business na 3 měsíce, zavedení (ČD, a.s.)
V období od 1. června do 14. prosince 2013 zavádíme do prodeje tříměsíční zákaznickou aplikaci
IN Business do In-karty za cenu 12 000 Kč za podmínek stanovených čl. 160 – 162 Tarifu Českých drah
pro vnitrostátní přepravu cestujících TR 10.
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel platí v plném rozsahu.

V Praze 14. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a obchodu
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 56 836/2013 – O 28/2)
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Akviziční slevy: Jízdenka na léto (ČD, a.s.)
S účinností od 1. července 2013 vstupuje v platnost akviziční nabídka Jízdenka na léto (dále jen
jízdenka) za těchto podmínek:
1.

1.1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.

3.

3.1.
3.2.

Síťová jízdenka pro jednu osobu, umožňující po dobu své platnosti neomezený počet
jízd všemi vlaky ČD ve 2. vozové třídě, určená pro držitele In-karty s jakoukoliv platnou
zákaznickou aplikací a držitele platného průkazu ISIC za cenu 990 Kč, nebo pro cestující
bez In-karty se zákaznickou aplikací a bez průkazu ISIC za cenu 1 190 Kč.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se k jízdence vypočte jako rozdíl mezi
1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek,
ve kterém 1. vozovou třídu skutečně použil.
Jízdenka za základní cenu 1 190 Kč je přenosná a může ji použít kterýkoliv cestující
bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Jízdenka za zlevněnou cenu 990 Kč je přenosná, ale použít ji může pouze cestující
vlastnící In-kartu s platnou zákaznickou aplikací, nebo s platným průkazem ISIC.
Pokud při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží výše uvedené
průkazy, jízdenka na léto nebude pro jízdu uznána a cestující zaplatí za danou jízdu
jízdné, na které prokáže nárok.
Jízdenka lze zakoupit pro období 1. 7. až 31. 8. 2013.
Předprodej jízdenky bude zahájen 5. 6. 2013, první den platnosti může být nejdříve
1. 7. 2013.
Platnost jízdenky je 14 po sobě jdoucích dnů, tedy například jízdenka zakoupená
s prvním dnem platnosti 5. 7. platí do 18. 7. 2013.
Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. 8. 2013 se postupně zkracuje tak,
aby poslední den platnosti byl 31. 8. 2013, cena jízdenky se nesnižuje.
Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. 8. 2013 již nelze zakoupit (cestující může využít
nabídky Celodenní síťové jízdenky).

4.

Jízdenku lze zakoupit pouze u pokladní přepážky ČD jako elektronicky tištěný doklad
ze zařízení UNIPOK.

5.

Právo z přepravní smlouvy lze u jízdenky uplatnit z důvodů na straně cestujícího
nejpozději první den její platnosti u pokladní přepážky ČD, u které byla jízdenka
zakoupena nebo u kterékoliv pokladní přepážky do 24:00 dne, který předchází prvnímu
dni platnosti. Návratek bude v takovém případě proveden po srážce dle čl. 272. 1.
Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu.

6.

Při zakoupení jízdenky a platbou z elektronické peněženky (EPIK) se přiznává výkonový
bonus dle Tarifu TR 10 ve výši 3 % z ceny Jízdenky na léto.
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7.

Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou
drážní osobní dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel platí v plném rozsahu.

Tato vyhláška pozbývá účinnosti od 1. září 2013.

V Praze 13. května 2013
Bc. Roman Šolc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a obchodu
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 56 834/2013 – O 28/2)
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Přepravní a tarifní věstník č. 23-24/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 5. června 2013:

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

http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

