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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Akviziční slevy: Zájezd a letiště 2014 (České dráhy, a.s.)
S účinností od 24. ledna 2014 vstupuje v platnost nabídka zpáteční jízdenky „Zájezd a letiště“ (dále jen
jízdenka) za těchto podmínek:
1. Základní podmínky
1.1. jízdenku lze získat pouze výměnou za poukázku na přepravu ČD (tiskopis 0 735 2 4165)
vydanou smluvní cestovní kanceláří,
1.2. na jednu poukázku lze vyzvednout pouze jednu zpáteční jízdenku pro jednu osobu,
1.3. při vyzvednutí jízdenky je cestující povinen spolu s poukázkou dle čl. 1. 1. této vyhlášky
předložit pověřenému zaměstnanci ČD ke kontrole i platnou letenku nebo ubytovací poukaz
na zájezd.
2. Jízdenka
2.1. Jízdenka může být po splnění podmínek dle čl. 1 této vyhlášky vystavena u pokladní přepážky
ČD se zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů (UNIPOK) nebo ve vlaku průvodčím
z přenosné osobní pokladny (POP),
2.2. jízdenku lze vystavit pouze jako zpáteční pro 1. nebo 2. vozovou třídu (podle údajů uvedených
na poukázce na přepravu ČD) a musí na ni být uveden název: „Zájezd a letiště, zp – úvěrová
poukázka“,
2.3. první den platnosti jízdenky bude stanoven nejdříve jeden den před dnem odletu nebo
nejpozději v den odletu z Letiště Praha1, který je uveden na platné letence nebo ubytovacím
poukazu na zájezd (viz podmínka dle čl. 1. 3. této vyhlášky),
2.4. odchylně od čl. 21. 2. 2 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu (SPPO) platí jízdenka do 24:00 hodin 20. dne následujícího po prvním dni
platnosti (příklad: jízdenka s prvním dnem platnosti 2. 2. 2014 platí do 24:00 hodin dne
22. 2. 2014),
2.5. jízdenka platí jen ve vlacích ČD a autobusu Airport Express (Praha hl. n. – Praha
letiště/Airport BUS), vystavena může být z kterékoliv železniční stanice (zastávky) kde staví
vlaky ČD do stanice Praha letiště/Airport (BUS) a zpět,
2.6. jízdenku nelze vystavit na dvakrát pojížděnou trať (lomené jízdné) ale vždy pouze přímým
směrem,
2.7. jízdu v 1. vozové třídě lze nárokovat pouze ve vlacích ČD, které mají řazeny vozy 1. vozové
třídy,
2.8. jízdenku lze vyzvednout v rámci běžného předprodeje od 24. ledna 2014 s prvním dnem
platnosti nejdříve 24. ledna 2014 (předprodej se bude postupně zkracovat k poslednímu dni
platnosti nabídky).
3. Cena
3.1. pokud je nástupní stanice v kraji Vysočina, Pardubickém, Královehradeckém, Libereckém,
Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském nebo Středo-českém kraji, činí cena
ve 2. vozové třídě 300 Kč a v 1. vozové třídě 400 Kč,
3.2. pokud je nástupní stanice v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém nebo Moravskoslezském
kraji, činí cena ve 2. vozové třídě 600 Kč a v 1. vozové třídě 800 Kč,
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nejdříve 24. ledna 2014 a nejpozději 31. prosince 2014
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3.3. z uvedené ceny nejsou poskytovány žádné další slevy.

4. Doplatky, příplatky, místenky
4.1. k jízdence není možný doplatek při jízdě za původní cílovou nebo nástupní stanici, doplatek
při jízdě oklikou ani doplatek do 1. vozové třídy, pokud je jízdenka dle poukázky na přepravu
ČD vystavena do 2. vozové třídy (cestující v těchto případech zaplatí v daném úseku jízdné, na
které prokáží nárok),
4.2. místenky, poplatky za vyhrazení míst, příplatky a veškeré další případné poplatky a ceny dle
SPPO, Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10)
nebo akvizičních nabídek vyhlášených v PTV zaplatí cestující v plné výši.
5. Kontrola
5.1. Při kontrole jízdních dokladů v době plnění přepravní smlouvy cestující k již vydané jízdence
nedokládá žádné potvrzení ani razítko (pozor - odchylka od nabídky VLAK+Letiště Praha dle
tarifu TR 10 čl. 240 - 244).
6. Uplatnění práva z přepravní smlouvy a reklamace
6.1. Cestující nemá nárok na návratek jízdného při uplatnění práva z přepravní smlouvy při
úplném ani částečném nevyužití jízdenky z důvodů na své straně,
6.2. právo z přepravní smlouvy z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, lze uplatnit
u kterékoliv pokladní přepážky ČD, pověřený zaměstnanec ČD postoupí záležitost k vyřízení
Odúčtovně přepravních tržeb ČD dle čl. 246. 3. SPPO,
6.3. reklamaci poukázky na přepravu ČD (před vystavením jízdenky) lze uplatnit výhradně
u cestovní kanceláře, která ji vydala.
Platnost této akviziční nabídky končí 20. ledna 2015, nejzazší první den platnosti jízdenky může být
31. prosince 2014.
Ostatní podmínky dle SPPO a TR 10 platí v plném rozsahu.

V Praze dne 13. ledna 2014
Ing. Jiří Ješeta v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 55116/2014 – O 16/4)
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Akviziční slevy: Sleva na základě slevového kódu - BILLA (České dráhy, a.s.)
S účinností od 15. ledna 2014 vstupuje v platnost akviziční sleva pro členy BILLA klubu na vybrané
druhy jízdních dokladů za těchto podmínek:
1. Nárok na akviziční slevu lze uplatnit v období od 15. ledna 2014 do 7. března 2014.
2. Sleva bude přiznána na základě jedinečného slevového kódu, který zákazník získá v období
od 15. ledna 2014 do 28. února 2014 na pokladnách prodejen Billa a to v podobě stíracího losu.
3. Sleva se přizná pouze při nákupu v eShop ČD. Po zaškrtnutí „mám slevový kód“ v nákupním
košíku, zadá cestující do volného pole slevový kód.
4.

Sleva činí 20 % z ceny dokladů dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel (tarif TR 10) uvedených v čl. 5 této vyhlášky, maximálně však 50 Kč. Sleva
již obsahuje kreativní bonus 3 % dle čl. 287 tarifu TR 10.

5. Jízdní a rezervační doklady, na které je možné slevu uplatnit:
-

Jednosměrné a zpáteční jízdenky pro jednotlivce i skupiny cestujících a týdenní traťové
jízdenky
Skupinová víkendová jízdenka a celodenní jízdenka včetně regionálních variant
Místenky a místenky SC, včetně místenek s rezervací pro jízdní kolo jako spoluzavazadlo,
rezervací místa pro jízdní kolo a místenek pro skupinu 12 a více cestujících.

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 13. ledna 2014
Ing. Jiří Ješeta v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 55130/2014)
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Akviziční slevy: Akční nabídky – InterRail Global PROMO (České dráhy, a.s.)
Na podporu využívání mezinárodních síťových dokladů InterRail Global mimo letní sezonu zavádí
ČD, a.s. ve spolupráci s Group InterRail/Eurail 15% snížení cen InterRail Global pasů ve dvou různých
obdobích takto:
Jarní InterRail Global PROMO
Nabídka je dostupná pro všechny časové varianty Global pasů v kategoriích dospělý, dítě a senior,
a to v obou vozových třídách, v kategorii junior pouze ve 2. vozové třídě. Prodej je umožněný v období
od 1. 2. 2014 do 31. 3. 2014. Standardní doba 2 měsíčního předprodeje platí do 17. 3. 2014. Pro období
od 18. 3. až 31. 3. 2014 se doba předprodeje bude úměrně zkracovat tak, aby poslední možný první
den platnosti byl 16. 5. 2014.

Jarní Promo akce
Prodej: Od 1. 2. 2014 do 31. 3. 2014
Cestování: od 1. 2. 2014, poslední možnost 1. dne platnosti je 16. 5. 2014
Typy Global pasů
InterRail Global Pass
5 dnů z 10 dnů
InterRail Global Pass
15 dnů průběžně
InterRail Global Pass
10 dnů z 22 dnů
InterRail Global Pass
22 dnů průběžně
InterRail Global Pass
1 měsíc

První možný první
den platnosti

Poslední možný
první den platnosti

Poslední možný den
cestování

1. 2. 2014

16. 5. 2014

25. 5. 2014

1. 2. 2014

16. 5. 2014

30. 5. 2014

1. 2. 2014

16. 5. 2014

6. 6. 2014

1. 2. 2014

16. 5. 2014

6. 6. 2014

1. 2. 2014

16. 5. 2014

15. 6. 2014
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Podzimní InterRail Global PROMO
Nabídka je dostupná pro všechny časové varianty Global pasů v kategoriích dospělý, dítě a senior,
a to v obou vozových třídách, v kategorii junior pouze ve 2. vozové třídě. Prodej je umožněný v období
od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2014 s prvním možným dnem platnosti od 15. 9. 2014. Odchylně od Jarního
InterRail Global PROMO je umožněný až 3měsíční předprodej.

Podzimní Promo akce
Prodej: Od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2014
Cestování: Od 15. 9. 2014
Typy Global pasů
InterRail Global Pass
5 dnů z 10 dnů
InterRail Global Pass
15 dnů průběžně
InterRail Global Pass
10 dnů z 22 dnů
InterRail Global Pass
22 dnů průběžně
InterRail Global Pass
1 měsíc

První možný první
den platnosti

Poslední možný
první den platnosti

Poslední možný den
cestování

15. 9. 2014

29. 12. 2014

7. 1. 2015

15. 9. 2014

29. 12. 2014

12. 1. 2015

15. 9. 2014

29. 12. 2014

19. 1. 2015

15. 9. 2014

29. 12. 2014

19. 1. 2015

15. 9. 2014

29. 12. 2014

28. 1. 2015
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Ceník jízdenek InterRail Global s 15% slevou

5 libovolných cestovních dnů
během 10denní platnosti (Flexi)
10 libovolných cestovních dnů
během 22denní platnosti (Flexi)
15denní
22denní
1měsíční

2. třída
mládež
156 €
4 399 Kč
229 €
6 458 Kč
265 €
7 473 Kč
293 €
8 263 Kč
376 €
10 603 Kč

2. třída
dospělý
239 €
6 740 Kč
339 €
9 560 Kč
376 €
10 603 Kč
439 €
12 380 Kč
568 €
16 018 Kč

1. třída
dospělý
375 €
10 575 Kč
534 €
15 059 Kč
590 €
16 638 Kč
690 €
19 458 Kč
893 €
25 183 Kč

2. třída
senior
215 €
6 063 Kč
306 €
8 629 Kč
338 €
9 532 Kč
396 €
11 167 Kč
512 €
14 438 Kč

1. třída
senior
337 €
9 503 Kč
480 €
13 536 Kč
532 €
15 162 Kč
622 €
17 540 Kč
804 €
22 673 Kč

Uvedené ceny jsou stanoveny v euro a přepočítávají se na Kč dle platného Jednotného železničního
kurzu.
Pravidla uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou stejná, jako u běžných jízdenek InterRail.

V Praze dne 13. ledna 2014
Ing. Jiří Ješeta v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Jaromír Fól, tel.: 972 232 235, čj.: ČD GŘ 55114/2014 – O 16)
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