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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
017/10/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ ZOO Praha (ČD, a. s.)
V rámci akvizičních nabídek vyhlašujeme od 1. června 2014 do odvolání slevu VLAK+ ZOO Praha.
V tomto období bude návštěvníkům ZOO Praha poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+ dle Tarifu Českých
drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), čl. 240 – 242 ze všech železničních
stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanic Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Praha – Libeň a Praha
Masarykovo nádraží.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D
tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi
do ústavu). První den platnosti zpáteční jízdenky může být 1. června 2014.
Předprodej jízdenek před 1. červnem 2014 nebude realizován.
Pro cestu zpět z Prahy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá v informačním centru ZOO Praha u hlavního vchodu.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
Vzor razítka:

V Praze dne 16. května 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 56 664/2014-O16/4)
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018/10/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, celodenní jízdenka pro klienty O2 Extra výhody Slovensko
(ČD, a. s.)
Na základě marketingové spolupráce bude pro klienty O2 Extra výhod Slovensko nabízena v období od
10. 6. 2014 do 31. 8. 2014 Celodenní jízdenka dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel TR 10 za zlevněnou cenu 267 Kč.
Podmínky odchylné od Tarifu TR 10, čl. 250 – 253. 2.:


Celodenní jízdenku za zlevněnou cenu lze zakoupit pouze ve variantě platné v celé ČR (čl. 250.1,
písmeno a).



Celodenní jízdenku je možné zakoupit pouze na eShopu ČD.

Celodenní jízdenku bude možné zakoupit na základě alfanumerického slevového kódu, který lze na
vyžádání získat formou SMS od O2 Slovensko. O kód může zažádat pouze občan Slovenské republiky.
Jeden klient může zažádat nejvýše o dva slevové kódy v období jednoho kalendářního měsíce.
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 dne 22. května 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 56 752/2014-O16/4)
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19/10/2014 TR 10 – Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
TR 10, změna č. 11 (ČD, a. s.)
Dne 15. června 2014 vstupuje v účinnost změna č. 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel TR 10 (tarif TR 10). Změnu proveďte rukopisnou opravou a zaznamenejte ji na
str. 5 platného výtisku pod pořadovým číslem 12.
V platném výtisku tarifu TR 10 rukopisně opravte:
1)

str. 11, doplňte nový článek 20 s tímto textem: „20. Projíždí-li cestující v rámci uzavřené
přepravní smlouvy trať Dolní Žleb – Dolní Poustevna a zpět bez přerušení jízdy na území Německé
spolkové republiky, vypočte se cena za přepravu dle čl. 15 tarifu TR 10.

2)

str. 11, článek 20. přečíslujte na 21. a neobsazené články pod textem opravte takto:
„22. – 24. Neobsazeno.“

3)

str. 13, článek 35 v prvním řádku doplňte text takto: „…za přepravu zavazadla a přepravného
pro psy při jízdě …“

4)

str. 19, článek 75, poslední tři řádky upravte takto: „… a jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo
ZTP/P, případně dočasné karty sociálních systémů bez elektronického nosiče dat, platné nejpozději
do 31. 12. 2015.

5)

str. 19, doplňte nový článek 76. 1. S tímto textem: 76. 1. Ve vlacích vedených soupravou railjet
platí jízdné 2. vozové třídy pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na vyhrazených místech pro tyto
cestující ve voze 1. vozové třídy.

6)

str. 19, čl. 77. 1., písm. a) nahraďte v prvním řádku slovo „svého“ slovem „jednoho“.

7)

str. 19, číslo článku 77. 3. 4. opravte na 77. 2. 4. a text článku upravte takto: „Vodící pes
nevidomého je bezplatně přepraven i v 1. vozové třídě. Řádně označený asistenční pes je vždy
přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě.

8)

str. 31, čl. 160. 1., písmeno c) text upravte takto: „bezplatné přepravě jednoho zavazadla nebo
jednoho psa.“

9)

str. 32, čl. 165. 2. doplňte text takto: „ …dle ceníku 2B tarifu TR 10 při použití rychlíků a vlaků
vyšší kvality v 1. a 2. vozové třídě, osobních vlaků v 1. vozové třídě a autobusu Airport Express.“

10)

str. 43, doplňte nový čl. 228. 2. S tímto textem: „228. 2. Na plánu cesty potvrzený počet cestujících
lze snížit rukopisnou opravou nejpozději při zakupování jízdenek.“

11)

str. 43, doplňte nový čl. 228. 3. S tímto textem: „228. 3. Na jeden potvrzený plán cesty lze vydat
i více jízdenek, počet dětí uvedených na plánu cesty není omezen.“

12)

str. 44, čl. 243. 1. třetí řádek upravte a doplňte takto: „informačních přepážkách Letiště Václava
Havla Praha v příletové hale terminálů T1 a T2 a ve stánku Pražské informační služby (PIS)
v příletové hale terminálu T2.“

13)

str. 45, čl. 253, region Středočeský - u trati 162 škrtněte text: Rakovník – Čistá.

14)

str. 47, čl. 259, region Středočeský - u trati 162 škrtněte text: Rakovník – Čistá.

15)

Str. 50, doplňte nový článek 272. 2. S tímto textem: „272. 2. Zaplacená faktura je dokladem
o uzavření přepravní smlouvy za všechny cestující ve zvláštním voze nebo vlaku, pro které platí
ustanovení tarifu TR 10 a SPPO přiměřeně.“

16)

str. 51, doplňte nový článek 282. 1. s tímto textem: „282. 1. Zavedení posilového vozu pro
předhlášenou přepravu jízdních kol je možné pouze po úhradě smluvního poplatku, který zohlední
vzniklé vícenáklady, zaplacené jízdné a cenu za přepravu jízdních kol.“
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17)

str. 70, ceník 3A změňte název takto: „A. MÍSTENKY SC (1. a 2. vozová třída) A MÍSTENKY
RAILJET BUSINESS (1. vozová třída)“ a změňte i název ceníku v obsahu na straně 4. Pod ceník
3A na straně 70 dopište: „Místenky railjet business ode dne vyhlášení.“

18)

str. 70, ceník 3B, v prvním řádku doplňte text takto: „… na eShop spolu s jízdenkou“.

V Praze dne 22. května 2014

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 56 570/2014-O16/4)
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Přepravní a tarifní věstník č. 10/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 28. května 2014:
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