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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a.s. (České dráhy,
a. s.)

Č. j. 58514/2013

České dráhy, a. s.
vydávají

Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a.s.
(JŘ 2014/2015)
České dráhy, akciová společnost, IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12,11015, Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039, jako osoba,
která, podle J" 34b odst. 2 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a. s.,
vydává, podle $ 34c odst. 1 téhož zákona o dráhách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve
vlastnictví Českých drah, a. s. (dále jen „prohlášení").
Úplný text prohlášení včetně jeho příloh vychází jako samostatná příloha číslo 1 k PVT 51-52/2013,
ročník LXIX.
K dispozici je na www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Prepravni_a_tarifni_vestnik.htm.
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VYDIS – Integrovaný dopravní systém, změna č. 13 (České dráhy, a. s.)
S účinností od 1. ledna 2014 dochází ke změně Tarifu VYDIS, včetně nového ceníku jízdného.
V části III. Jízdné a jízdní doklady VYDIS, čl. 1 nahraďte druhý odstavec novým textem:
„Před nástupem do vozidla prvního dopravce je cestující povinen doplnit na určené místo jízdenky
nesmazatelným způsobem datum nástupu jízdy. Pokud nesouhlasí datum zapsané cestujícím s datem
označovacích kleští (razítka), jízdenka se neuzná za platnou a postupuje se dle Smluvních přepravních
podmínek daného dopravce.“
Ceník jízdného VYDIS nahraďte ceníkem, platným od 1. 1. 2014.
Ceník jízdného VYDIS - dopravní integrovaný systém
1. Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní:
zóny

občanská - O

zlevněná - D
děti 6 - 15 let

1-2-3

134 Kč

67Kč

zlevněná - S
žáci a studenti
15 - 26 let
124Kč

2. Časové jízdenky VYDIS sedmidenní a třicetidenní:
Sedmidenní
zóny

1-2-3
1-3
2-3
1-4
2-5
2-6
1-7
1-8
2-9
1 - 11
1 - 12
1 - 13
1 - 14
1 - 15
1 - 16
2 - 17
2 - 18
2 - 19
2 - 20

občanská - O

zlevněná
žáci do 15
let

533 Kč
388 Kč
373 Kč
346 Kč
511 Kč
301 Kč
490 Kč
292 Kč
451 Kč
316 Kč
382 Kč
316 Kč
430 Kč
514 Kč
328 Kč
301 Kč
397 Kč
313 Kč
379 Kč

257 Kč
192 Kč
177 Kč
168 Kč
241 Kč
137 Kč
240 Kč
144 Kč
217 Kč
152 Kč
184 Kč
152 Kč
208 Kč
256 Kč
160 Kč
137 Kč
185 Kč
145 Kč
177 Kč

Třicetidenní
zlevněná
žáci a
studenti
15 - 26 let
334 Kč
264 Kč
254 Kč
232 Kč
366 Kč
198 Kč
344 Kč
184 Kč
318 Kč
208 Kč
256 Kč
208 Kč
296 Kč
360 Kč
216 Kč
198 Kč
270 Kč
206 Kč
254 Kč

občanská

zlevněná
žáci do 15
let

1663 Kč
1218 Kč
1243 Kč
1071 Kč
1726 Kč
991 Kč
1575 Kč
882 Kč
1516 Kč
966 Kč
1197 Kč
966 Kč
1365 Kč
1659 Kč
1008 Kč
991 Kč
1327 Kč
1033 Kč
1264 Kč

807 Kč
602 Kč
597 Kč
518 Kč
821 Kč
457 Kč
770 Kč
434 Kč
737 Kč
462 Kč
574 Kč
462 Kč
658 Kč
826 Kč
490 Kč
457 Kč
625 Kč
485 Kč
597 Kč

zlevněná
žáci a
studenti
15 - 26 let
1074 Kč
854 Kč
864 Kč
742 Kč
1256 Kč
668 Kč
1134 Kč
574 Kč
1088 Kč
658 Kč
826 Kč
658 Kč
966 Kč
1190 Kč
686 Kč
668 Kč
920 Kč
696 Kč
864 Kč
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V Praze dne 25. listopadu 2013
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
Ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Petr Vychodil, tel.: 602 379 793, čj.: ČD GŘ 59 341/2013-O16)
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Akviziční slevy: Včasná jízdenka Česko, změna č. 1 (České dráhy, a. s.)
V souladu s článkem 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif
TR 10) vyhlašujeme podmínky nabídky akvizičního jízdného Včasná jízdenka Česko, dále jen
„jízdenka“, které vstupují v účinnost dne 15. prosince 2013 za dále uvedených podmínek.
1. Přepravní a tarifní podmínky
1. 1. Jízdenka platí ve vlacích ČD a autobusech zařazených do systému ČD BUS dle čl. 13 tarifu TR 10,
a je určena pro držitele platné zákaznické aplikace ČD na In-kartě nebo jiné kartě a na papírové
předběžné In-kartě nebo dočasné In-kartě/Rail plus (dále jen „kartě“) dle tarifu TR 10, i pro cestující
bez karty.
1. 2. Jízdenku si lze koupit pouze do vyprodání stanoveného limitu počtu jízdenek (kontingentu) nebo
do ukončení prodeje v dané cenové úrovni na relaci a den.
1. 3. Jízdenky se prodávají pouze pro 2. vozovou třídu:
a) z vybraných stanic významnějších sídelních celků do vybraných stanic sídelních měst všech krajů
v ČR,
b) mezi vybranými stanicemi sídelních měst krajů v ČR vzájemně,
c) z vybraných stanic sídelních měst krajů do vybraných stanic významnějších sídelních celků v ČR,
pokud činí tarifní vzdálenost mezi těmito stanicemi 50 a více kilometrů po trase uvedené na
jízdence (případně po jiné stejně dlouhé či kratší trase v souladu s ustanovením tarifu TR 10).
Stanice zařazené do systému jsou vyjmenované v čl. 5 této vyhlášky.
1. 4. V 1. vozové třídě lze jízdenku použít ve spojení s časovým doplatkem do 1. vozové třídy na kartě
nebo lze doplatit rozdíl mezi jízdným v 1. vozové třídě, na které cestující prokáže nárok, a cenou
předložené jízdenky v celé trase na ní uvedené. Při použití 1. vozové třídy v části trasy není doplatek
možný, cestující zaplatí v takovém úseku jízdné 1. vozové třídy, na které prokáže nárok.
1. 5. Při použití jízdenky po delší trase (jízda oklikou) doplatí cestující rozdíl mezi jízdným po delší
trase, na které prokáže nárok, a cenou předložené jízdenky.
1. 6. Pokud cestující nepředloží pověřenému zaměstnanci ČD při kontrole jízdních dokladů v době
plnění přepravní smlouvy k jízdence s cenou pro držitele zákaznické aplikace kartu s platnou
zákaznickou aplikací1, doplatí do jízdného, na které prokáže nárok.
2. Ceny jízdenky
2. 1. Cena jízdenky se odvíjí od data nákupu ve třech cenových úrovních:
a) v I. cenové úrovni je prodej zahájen v předprodeji 2 měsíce před prvním dnem platnosti jízdenky
a ukončen je v okamžiku vyprodání kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hod. sedm dní před
prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případě, že kontingent nebyl vyčerpán;
b) v II. cenové úrovni je prodej zahájen po vyčerpání kontingentu jízdenek v cenové úrovni I.,
nejpozději však v 00:00 hodin šest dní před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je
v okamžiku vyprodání kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin tři dny před prvním dnem
platnosti jízdenky a to i v případě, že kontingent nebyl vyčerpán;

1

nárok lze dodatečně prokázat dle čl. 79 SPPO
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c) v III. cenové úrovni je zahájen po vyčerpání kontingentu jízdenek v cenové úrovni II., nejpozději
v 00:00 hodin dva dny před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je vyčerpáním kontingentu
nebo nejpozději ve 23:59 hodin prvního dne platnosti jízdenky.
2. 2. Ceny jízdenek jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou k této vyhlášce. Ceny jsou uvedeny zvlášť
pro cestující, kteří neuplatňují slevu na zákaznickou aplikaci na kartě, a zvlášť pro cestující, kteří
uplatňují slevu na zákaznickou aplikaci na kartě.
2. 3. Dostupnost kontingentu jízdenek v jednotlivých cenách, relacích a prodejních nebo distribučních
místech je proměnná, výše kontingentu je předmětem obchodního tajemství ČD.
2. 4. Z uvedených cen jízdenek se žádné další slevy nepřiznávají.
2. 5. Místenky, místenky SC a lůžkové nebo lehátkové příplatky si cestující zakoupí podle tarifu TR 10.
3. Nákup jízdenek
3. 1. Jízdenku lze zakoupit:
a) u pokladní přepážky ČD vybavené zařízením pro elektronický výdej jízdenek (UNIPOK) nejpozději
do 23:59 hodin dne, který předchází prvnímu dni platnosti jízdenky,
b) v jízdenkovém automatu ve vybraných železničních stanicích do odjezdu vlaku,
c) na eShop ČD nebo s využitím služby TeleTiket podle jejich obchodních podmínek.
4. Právo z přepravní smlouvy a návratky jízdného
4. 1. Pro uplatnění práva z přepravní smlouvy platí ustanovení Smluvních přepravních podmínek
Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) v plném rozsahu, pro výpočet návratku
(srážky) platí ustanovení čl. 272. 1. SPPO.
4. 2. Změna podmínek této akviziční slevy nebo její zrušení nezakládá nárok na uplat-nění práva
z přepravní smlouvy ve vztahu k návratku zákaznické aplikace ČD dle tarifu TR 10.
5. Seznam stanic
Kraj
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický

2
3

Stanice
Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov nad Ohří, Aš město, Mariánské Lázně
Ústí n. L. hl. n., Chomutov, Most, Bílina, Litvínov, Teplice v Čechách, Děčín
hl. n., Litoměřice město (Litoměřice horní nádraží), Louny, Žatec, Kadaň,
Klášterec nad Ohří, Rumburk2.
Liberec3, Česká Lípa hl. n., Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Tanvald.
Hradec Králové hl. n., Trutnov hl. n., Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Broumov.
Pardubice hl. n., Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Česká Třebová,
Litomyšl.

nelze vystavit v relaci Rumburk –Liberec z důvodu jiného dopravce na trati 089
nelze vystavit v relaci Liberec –Rumburk z důvodu jiného dopravce na trati 089
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Vysočina
Jihočeský
Plzeňský
Středočeský a Praha
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Moravskoslezský

Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Telč.
České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Český Krumlov, Písek,
Strakonice, Prachatice, Horní Planá, Vimperk, Třeboň.
Plzeň hl. n., Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov, Železná Ruda-Alžbětín,
Sušice.
Praha hl. n., Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav město, Nymburk hl.
n., Kolín, Kutná Hora město, Benešov u Prahy, Příbram, Beroun, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice, Slaný, Stará Boleslav, Poděbrady, Vlašim.
Olomouc hl. n., Prostějov hl. n., Přerov, Šumperk, Jeseník, Hranice na
Moravě, Zábřeh na Moravě.
Zlín střed, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Rožnov
pod Radhoštěm, Otrokovice, Uherský Brod, Luhačovice.
Brno hl. n. 4, Vyškov na Moravě, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Blansko.
Ostrava hl. n.5, Opava východ, Krnov, Bruntál, Bohumín, Karviná hl. n.,
Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek, Havířov, Kopřivnice, Nový Jičín město,
Rýmařov.

Jako první (vyznačena tučně) jsou v řádku kraje uvedeny stanice v sídelních městech krajských úřadů.
7. Závěrečné ustanovení
7. 1. Ostatní podmínky podle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní
dopravu a tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.
7. 2. S účinností od 15. prosince 2013 ruším vyhlášku PTV A 88/49-50/2012.
V Praze dne 29. listopadu 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 59 428/2013– O 16/4)

Součástí Akviziční slevy Včasná jízdenka Česko, změna č. 1, je ceník jízdného, který vychází jako
samostatná příloha číslo 2 k PVT 51-52/2013, ročník LXIX.
K dispozici je na www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Prepravni_a_tarifni_vestnik.htm.

jízdenky vydané pro relaci Brno hl. n. – Litoměřice město/horní nádraží a Ústí n. L. hl. n. (nebo
v opačném směru) platí pro jízdu přes Havlíčkův Brod, pokud cestující použije do /z Kolína spojení přes
Poděbrady, Lysou nad Labem a Mělník
5 v přímém vlaku platí i do / z železniční stanice Ostrava-Vítkovice
4
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Akviziční slevy: IN 25/IN 50 na vybraných tratích bez prokazování nároku 2014, zavedení
(České dráhy, a. s.)
1. V souladu s čl. 138 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR
10) přiznávejte cestujícím zákaznické jízdné IN 25 % bez prokazování nároku platnou aplikací na
kartě (předběžné kartě) ve smyslu tarifu TR 10 na těchto tratích nebo úsecích tratí:
Číslo
trati
014
064
076
081
083
084
097
110
131
135
141
142
144
146
147
148
161
162
178
182
184

Traťový úsek, na kterém je přiznána sleva IN 25 % bez prokazování nároku
Kolín - Ledečko
Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město
Mělník – Mladá Boleslav hl. n.
Rybniště - Rumburk
Rumburk – Dolní Poustevna
Rumburk – Staré Křečany / Zahrady u Rumburka - Mikulášovice dolní nádraží
Lovosice – Teplice v Čechách
Louny - Slaný
Ústí nad Labem hl. n. – Úpořiny – Bílina
Neplatí pro samostatné jízdy Ústí n. L. hl. n. – Ústí nad Labem západ
Most – Moldava v Krušných horách
Karlovy Vary - Merklín
Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky
Neplatí pro samostatné jízdy Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary
Nové Sedlo u Lokte – Nová Role
Neplatí pro samostatné jízdy Nové Sedlo u Lokte – Chodov
Cheb – Luby u Chebu
Neplatí pro samostatné jízdy Cheb – Tršnice
Františkovy Lázně - Plesná
Cheb – Hranice v Čechách
Rakovník – Blatno u Jesenice a Bečov nad Teplou – Horní Slavkov-Kounice
Rakovník – Kralovice u Rakovníka
Svojšín – Bor
Poběžovice - Staňkov
Tachov – Domažlice
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Číslo
trati
185
191
197
198
202
203
204
212
220
223
227
235
236
237
251
252
292
295
297
305
310
311

Traťový úsek, na kterém je přiznána sleva IN 25 % bez prokazování nároku
Domažlice – Klatovy
Neplatí pro samostatné jízdy Janovice nad Úhlavou – Klatovy
Nepomuk - Blatná
Číčenice – Nové Údolí
Strakonice - Vimperk
Tábor - Bechyně
Strakonice - Březnice
Březnice – Rožmitál pod Třemšínem
Sázava Černé Budy – Světlá nad Sázavou
Benešov u Prahy - Mezno
Olbramovice - Sedlčany
Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou
Čáslav - Třemošnice
Havlíčkův Brod - Humpolec
Žďár nad Sázavou - Nedvědice
Velké Meziříčí - Studenec
Lipová Lázně - Mikulovice
Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku
Mikulovice – Zlaté Hory
Kroměříž - Zborovice
Valšov - Bruntál
Rýmařov - Valšov

1. 1. Nabídka se vztahuje na jednoduché a zpáteční jízdenky dle tarifu TR 10, ceník 2B – IN 25 % (1/1,
1/2 a 1/4), neplatí pro traťové jízdenky.
1. 2. Děti a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P dokládají nárok na IN 25 %1/2 nebo IN 25 % 1/4 jako
u zvláštního jízdného.
1. 3. Žáci s nárokem na zvláštní jízdné budou automaticky odbaveni se slevou 25 % z jízdného pro
žáky dle ceníku 1 a 2D tarifu TR 10 a cestující s nárokem na slevu pro skupinu v počtu od tří
spolucestujících budou odbaveni podle podmínek slevy pro skupiny.
2. V souladu s čl. 150 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR
10) přiznávejte cestujícím zákaznické jízdné IN 50 % bez prokazování nároku platnou aplikací na
kartě (předběžné kartě) ve smyslu tarifu TR 10 na těchto tratích nebo úsecích tratí:
Číslo
trati
222

Traťový úsek, na kterém je přiznána sleva IN 50 % bez prokazování nároku
Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov
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2. 1. Nabídka se vztahuje na jednoduché a zpáteční jízdenky dle tarifu TR 10, ceník 2B – IN 50 %,
neplatí pro traťové jízdenky.
2. 2. Žáci s nárokem na zvláštní jízdné budou automaticky odbaveni se slevou 25 % z jízdného pro
žáky dle ceníku 1 a 2D tarifu TR 10 a děti s nárokem na zvláštní jízdné budou odbaveni podle
podmínek zvláštního jízdného pro děti (tarif TR 10, čl. 65 – 67).
3. Nabídka platí ve všech kategoriích vlaků jedoucích po vyjmenovaných tratích nebo jejich úsecích.
4. Nabídka platí pouze pro odbavení do vlaku ČD mezi stanicemi na vyjmenované trati nebo jejím
úseku, dělení jízdného při odbavení z nebo do nástupních a výstupních stanic ležících mimo
vyjmenovaný úsek není povoleno.
4. 1. V tabulce vyjmenovaných tratí je v případě souběhu více tratí vyjmenován mezistaniční úsek
(uveden kurzívou), na kterém nelze slevu uplatnit.
4. 2. Jízdenky s touto slevou lze zakoupit buď pouze ve vlaku jedoucím po vyjmenované trati (úseku)
nebo pouze ve stanicích, ležících na vyjmenované trati (úseku), a to pouze pro danou trať.
5. Nabídka platí do odvolání. Pokud cestující v období po ukončení nabídky neprokáže ve vlaku nárok
na slevu, doplatí do jízdného, na které prokáže nárok.
6. Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou
drážní osobní dopravu (SPPO) platí v plném rozsahu.
S účinností od 1. ledna 2014 pozbývá platnosti vyhláška PTV číslo A 13/9-10/2013.
V Praze dne 29. listopadu 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 59 440/2013 – O 16/4)
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Akviziční slevy: Globální ceny pro historické vlaky ČD 2014 (České dráhy, a. s.)
V historických, nostalgických a výletních vlacích dopravce ČD, a.s., označených v platném jízdním řádu
2013/2014 (úřední vydání SŽDC) symbolem  (parní lokomotiva), platí s účinností od 1. ledna 2014
vyhlášená globální cena, případně globální cena se slevou, nebo síťové jízdenky platné ve vlacích ČD
s povinným doplatkem nebo touto vyhláškou stanovené přepravné.
1. Základní globální cena pro jednotlivé jízdy historických vlaků, platná pro celou trasu jízdy nebo
vyjmenované úseky, je vyhlašována ředitelem Odboru obchodu osobní dopravy GŘ ČD nebo ředitelem
pořádajícího Krajského centra osobní dopravy ČD.
1. 1. Základní globální cena musí být dostatečně předem zveřejněna na internetové adrese www.cd.cz
a případně i na vývěskách v dotčených železničních stanicích.
2. Snížená globální cena se slevou 25 % ze základní globální ceny může být vyhlášena pro držitele
slevových aplikací na In-kartě nebo pro držitele průkazu na slevu pro důchodce.
2. 1. Snížená globální cena musí být dostatečně předem zveřejněna na internetové adrese www.cd.cz
a případně i na vývěskách v dotčených železničních stanicích.
2. 2. Ze snížené globální ceny se další slevy neposkytují.
3. Sleva 50 % ze základní globální ceny se přizná dětem do 15 let a žákům 15 – 26.
3. 1. Děti ve věku 10 až 15 let prokazují nárok na zvláštní jízdné jakýmkoliv (oficiálním) průkazem
ověřeným razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty,
který obsahuje fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin nebo rodné číslo
dítěte.
3. 2. Žáci prokazují nárok žákovským průkazem 15 - 26 platným pro trasu jízdy vlaku s globální cenou.
4. Sleva 75 % ze základní globální ceny se přizná držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a žákům do 15. let.
4. 1. Žáci prokazují nárok žákovským průkazem -15 platným pro trasu jízdy vlaku s globální cenou.
4. 2. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na slevu průkazy ZTP nebo ZTP/P.
5. Sleva 100 % ze základní globální ceny se přizná cestujícím s nárokem na bezplatnou přepravu
ve smyslu výměru Ministerstva financí České republiky č. 1/2013 v plném rozsahu.
6. Doplatek ve výši 50 % základní globální ceny je povinen zaplatit každý držitel sítové jízdenky
platné ve vlacích ČD.
6. 1. Tento doplatek zaplatí i držitelé aplikace železniční průkazka na In-kartě.
7. Přepravné za psy a cena pro spoluzavazadla nebo za úschovu během přepravy jsou stanoveny ve
výši 25 % základní globální ceny.
8. Ve všech cenách vyhlášených nebo vypočtených dle této vyhlášky je zahrnuta snížená sazba DPH.
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Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2014 a současně pozbývá platnosti vyhláška A 85/4950/2012.
V Praze dne 29. listopadu 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 59 489/2013 – O 16/4)

AKVIZIČNÍ SLEVY, Akční místenky 2013, změna č. 5 – zrušení (České dráhy, a. s.)
S účinností od 1. 1. 2014 ruším bez náhrady platnost vyhlášky PTV číslo A 60/43 - 44/2013 Akviziční
slevy, Akční místenky 2013, změna č. 5.
V období od 15. 12. 2013 do 31. 12. 2013 zůstává z výše uvedené vyhlášky v platnosti pouze druhá část
ceníku pro cestující s jízdním dokladem dle předpisů ČD Ok 9 a Ok 10 pro 1. nebo 2. vozovou třídu.
Ostatní cestující se v tomto období již řídí ustanoveními tarifu TR 10 a SPPO.
V Praze dne 29. listopadu 2013
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
Ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 59 488/2013 – O 16/4)
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Oddíl G: Různá sdělení, směrnice a pokyny
Oznámení o vydávání Přepravního a tarifního věstníku Ministerstva dopravy v roce 2014
(Ministerstvo dopravy)
V roce 2014 bude Ministerstvo dopravy vydávat Přepravní a tarifní věstník podle potřeby, zpravidla
dvakrát měsíčně ve čtrnáctidenních intervalech.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou: 17. ledna, 31. ledna, 14. února, 28. února,
14. března, 28. března, 11. dubna, 25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června, 4. července,
18. července, 1. srpna, 15. srpna, 29. srpna, 12. září, 26. září, 10. října, 24. října, 7. listopadu,
21. listopadu, 5. prosince, 15. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy
www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Prepravni_a_tarifni_vestnik.htm. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních
dnů od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office
(*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým
písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny
údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Přepravního a tarifního věstníku jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.
V Praze dne 17. prosince 2013
Mgr. Tomáš Neřold, M. A., v. r.
Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Mgr. Martin Novák, DiS., tel. 225 131 562č. j. 72/2013-072-TO/1)
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Oddíl N: Železniční nákladní přeprava ČD - Věci přepravní a tarifní
Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a. s. (ČD Cargo, a.s.), zrušení
Ke dni 31. 12. 2013 pozbývá účinnosti Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. (TVZ)
TR 1 platný od 1. 1. 2013 včetně všech oprav vydaných do 31. 12. 2013.
V Praze dne 25. listopadu 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 1373/2013 – O7/2)

Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a. s. (ČD Cargo, a.s.), platný od 1. 1. 2014
Akciová společnost ČD Cargo v souladu s § 36 Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění,
vyhlašuje s účinností od 1. ledna 2014 Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. (TVZ)
TR 1:
Díl I
- Tarifní ustanovení
Díl II
- Harmonizovaná Nomenklatura zboží
Díl III
- Kilometrovník
Díl IV
- Kombinovaná doprava
Díl V
- Sazebníky, tabulky dovozného
Díl VI
- Logistické služby
Díl VII
- Poplatky doplňující
Díl VIII - Přepravní výkony na vlečkách
Přílohy
Tarif pro přepravu vozových zásilek je vydán elektronickou formou v jednom textovém souboru.
Platný text tarifu je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách www.cdcargo.cz.
V Praze dne 25. listopadu 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 1374/2013 – O7/2)
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Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s.;
změna (ČD Cargo, a. s.)
S účinností od 1. 1. 2014 dochází ve Smluvních přepravních podmínkách pro veřejnou drážní nákladní
dopravu ČD Cargo, a.s. (SPP) k těmto změnám:
str. 23: doplňuje se článek 2.9.4 o možnosti uzamykání zásilek vlastními zámky odesílatele;
str. 24, čl. 2.11.2: doplňuje se nový odstavec o nutnosti respektovat návod na obsluhu vozu;
str. 51: změny v článku 5.7.2 vztahující se k uplatnění práv v oblasti reklamací;
Přílohy: v Příloze 12 aktualizován tiskopis „Objednávka přepravy mimořádné zásilky“.
Platný text SPP je k dispozici v českém jazyku na internetových stránkách www.cdcargo.cz.
V Praze dne 25. listopadu 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 1372/2013 – O7/2)

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek
Slovenská republika – Česká republika železniční nákladní tarif (SČNT) – 7777.00; zrušení
Ke dni 31. 12. 2013 pozbývá účinnosti dokument Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební
podmínky pro přepravu vozových zásilek Slovenská republika – Česká republika železniční nákladní
tarif (SČNT) – 7777.00 platný od 1. 1. 2013 včetně všech oprav vydaných do 31. 12. 2013.
V Praze dne 25. listopadu 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 1375/2013 – O7/2)
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Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek
Slovenská republika – Česká republika železniční nákladní tarif (SČNT) – 7777.00; platný
od 1. 1. 2014
S účinností od 1. ledna 2014 vydává ČD Cargo, a.s. novelizované znění dokumentu Zvláštní přepravní
podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Slovenská republika – Česká
republika železniční nákladní tarif (SČNT) – 7777.00.
Platný text SČNT je k dispozici v českém jazyku na internetové adrese www.cdcargo.cz.
V Praze dne 25. listopadu 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Ing. Jiří Vorel, tel.: 972 242 103, čj.: ČD Cargo 1376/2013)
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Oddíl S: Soukromí dopravci
Aktualizace Smluvních a přepravních podmínek pro veřejnou osobní dopravu dopravce
GW Train Regio, a.s. a zavedení upraveného Tarifu (GW Train Regio, a.s.)
S účinností od 1. 1. 2014 dochází u dopravce GW Train Regio a.s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad
Labem, Střekov k aktualizaci Smluvních a přepravních podmínek pro veřejnou osobní dopravu
dopravce GW Train Regio a.s. a k zavedení upraveného Tarifu.
Nejdůležitější změny se týkají:
-

úprava cen jízdného – dochází k navýšení cen jízdného pro jednotlivou jízdu i časových
jízdních dokladů. U časových jízdních dokladů dochází k výraznějšímu zvýhodnění
odstupňovaného podle délky platnosti.

-

Zavedení slevy pro skupinu – nárok na slevu vzniká při počtu minimálně 15 cestujících
bez ohledu na věk jedoucích ze stejné výchozí do stejné cílové stanice odbavených na jedné
společné jízdence. Cena se vypočte jako násobek počtu cestujících a 50% obyčejného jízdného
pro požadovanou relaci. Přiznání slevy menšímu počtu cestujících a kombinace s jinými
slevami nebo zvláštním jízdným nejsou možné.

-

Přeprava saní, lyží a bobů – tato skupina ručních zavazadel je rozšířena o malou koloběžku,
snowboard a golfový bag a nově dopravce nabízí cestujícím s platnou jízdenkou přepravu
1 kusu (u lyží jednoho páru s hůlkami) zdarma; další kusy budou již zpoplatněny dle tarifu
za spoluzavazadlo.

-

Přeprava kol – spolu s kočárkem bez dítěte a spoluzavazadly za každých 15 kg se cena
přepravného zvyšuje z 10,- Kč na 20,- Kč.
Pro všechny relace mezi Kořenovem a Harrachovem st. hr. v obou směrech platí
zvýhodněná cena 15,- Kč (nabídka „kolo Harrachov“).

Smluvní přepravní podmínky dopravce GW Train Regio a.s. a Tarif dopravce GW Train Regio a.s.
jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.gwtr.cz .
Ing. Stanislav Lešák
Ředitel Úseku provoz
GW Train Regio, a.s.
(vyřizuje: Ing. Stanislav Lešák, tel.: 972 422 153, čj.: 362/2013 – 200/Le)

Součástí Aktualizace Smluvních a přepravních podmínek pro veřejnou osobní dopravu dopravce
GW Train Regio a.s. a zavedení upraveného Tarifu je ceník jízdného, který vychází jako samostatná
příloha číslo 3 k PVT 51-52/2013, ročník LXIX.
K dispozici je na www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Prepravni_a_tarifni_vestnik.htm.

Přepravní a tarifní věstník č. 51-52/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 18. prosince 2013:
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