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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
020/11/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, celodenní jízdenka pro klienty O2 Extra výhody Czech
Republic (ČD, a.s.)
Na základě marketingové spolupráce bude pro klienty O2 Extra výhod Czech Republic nabízena
v období od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 Celodenní jízdenka dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel TR 10 za zlevněnou cenu:


Při zakoupení jízdenky u pokladní přepážky ČD - 275 Kč.



Při zakoupení na eShopu ČD – 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 jízdenka může být zakoupena v předprodeji kterýkoliv den, s platností
výhradně na sobotu nebo neděli.

Celodenní jízdenku bude možné zakoupit u pokladních přepážek ČD a na eShopu ČD na základě
alfanumerického slevového kódu, který lze na vyžádání získat formou SMS od O2 Czech Republic.
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 2. června 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 56 814/2014-O16/4)

021/11/2014 Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu; změna č. 4 (ČD, a.s.)
S účinností od 15. června 2014 vstupuje v platnost změna č. 4 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní
přepravu (ZUJ).
Distribuci změny č. 4 provádí České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Odbor obchodu osobní dopravy,
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha.
V Praze dne 2. června 2014
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel.: 972 232 235, čj.: ČD GŘ 56 834/2014-O16)
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022/11/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Promo SEBNITZ – U 28 (ČD, a.s.)
V souvislosti se zprovozněním železničního spojení Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk a zpět
(trať ČD 083 a 098, linka U 28 v rámci systému RegioTakt Ústeckého kraje) vyhlašuji na dny
5. – 6. 7. 2014 akviziční slevu PROMO SEBNITZ. V prodeji budou blokové zpáteční jízdenky za výrazně
zvýhodněné jízdné za následujících podmínek:


v České republice jsou jízdenky prodávány ve vlaku a ve stanicích (Děčín hl. n., Rumburk
a Šluknov) za 10 CZK,



v Německu jsou jízdenky prodávány ve vlaku a ve stanicích (Bad Schandau a Sebnitz) za 1 EUR,



jízdenky je možné použít výhradně na tratích 083 a 098 v relaci Děčín – Bad Schandau –
Sebnitz – Rumburk a zpět v mezistátní přepravě, ve vnitrostátní přepravě v Německu
a dle čl. 20 tarifu TR 10 v přepravě z České republiky do České republiky s tranzitem přes
Německo,



předprodej jízdních dokladů bude zahájen od 4. 7. 2014 ve výše uvedených stanicích v České
republice a Německu,



zakoupené jízdní doklady nelze vrátit ani vyměnit.
Vzory jízdenek:

Německá na 5.7.2014

Česká na 5.7.2014
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Česká na 6.7.2014

Německá na 6.7.2014
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu, Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel, Všeobecných
přepravních podmínek pro osobní přepravu (GCC-CIV/PRR) v přepravě mezinárodní
a dle přepravních a tarifních podmínek VVO ve vnitrostátní přepravě v Německu platí v plném
rozsahu.

V Praze dne 2. června 2014

Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel.: 972 232 235, čj.: ČD GŘ 56 835/2014-O16/4)
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024/11/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Colours of Ostrava 2014 (ČD, a.s.)
V souvislosti s konáním festivalu Colours of Ostrava, který proběhne ve dnech 17. – 20. 7. 2014
v Ostravě, bude návštěvníkům akce 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 všech stanic začínajících názvem Ostrava.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D
tarifu TR 10 (vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi
do ústavu).
První den zpáteční jízdenky může být 14. až 20. 7. 2014, poslední den platnosti je vždy 21. 7. 2014.
Předprodej jízdenek bude zahájen 27. 6. 2014
Pro cestu zpět z Ostravy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu v období od 17. – 20. 7. 2014.
Vzor otisku razítka:

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

V Praze dne 6. června 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 56 949/2014-O16/4)
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Oddíl S: Soukromí dopravci

Smluvní a přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a.s.;
oprava (JHMD, a.s.)
S účinností od 1. června 2014 vstupuje v platnost 2. změna Smluvních předpravních podmínek
pro veřejnou drážní dopravu na tratích JHMD, a.s.
Proveďte následující opravu:
str. 12., Část druhá – Přeprava ručních zavazadel a spoluzavazadel, odst. 1. nahraďte textem,
1. Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozu bezplatně jako ruční zavazadlo věci snadno
přenosné, které je možno umístit nad a pod místo cestujícího, dále pak pár lyží s holemi, snowboard,
boby, sáňky, dětské odrážedlo, dětské jízdní kolo a koloběžku.

V Jindřichově Hradci dne 29. května 2014
Bc. Martin Vochozka, v. r.
vedoucí přepravy
Jidřichohradecké místní dráhy, a.s.
(vyřizuje: Bc. Martin Vochozka, tel.: 737 204 550, čj.: 134/2014)
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