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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
025/12/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Rock for People 2014
S okamžitou platností ruším znění vyhlášky PTV 023/11/2014 a vyhlašuji:
V souvislosti s konáním festivalu Rock for People, který proběhne ve dnech 2. července – 6. července
2014 v Hradci Králové, 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 stanice Hradec Králové hl. n.
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).
Předprodej jízdenek byl zahájen 1. června 2014 a ukončen 5. července 2014.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 1. až 6. července 2014. Pro cestu zpět z Hradce Králové
hl.n. musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem, které
účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Vzor otisku razítka:

Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
V Praze dne 11. 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 57 038/2014-O16/4)
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026/12/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Sázavafest 2014
V souvislosti s konáním festivalu Sázavafest 2014, který proběhne ve Světlé nad Sázavou, 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 stanice Světlá nad Sázavou nebo Světlá nad Sázavou město.
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).
Předprodej jízdenek bude zahájen 1. července 2014 a ukončen 2. srpna 2014.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 30. července až 2. srpna 2014. Poslední den platnosti
jízdenky bude vždy 3. Srpna 2014.
Pro cestu zpět ze Světlé nad Sázavou musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední
(lícové) straně razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Vzor otisku razítka:

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

V Praze dne 17. 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 57 133/2014-O16/4)
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027/12/2014 ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ, objednávka tiskopisů ve skladu ČD
Na základě zmocnění metodickým pokynem pro poskytování žákovského jízdného v železniční
vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě vydané
Ministerstvem dopravy ČR dne 20. března 2012 pod č.j. 11/2012 – 410 – TAR/1 vyhlašujeme ceny
platné od 25. 09. 2013 a podmínky pro objednávání tiskopisů souvisejících s žákovským jízdným.
Jednotliví dopravci v železniční vnitrostátní dopravě osob (mimo výkonných jednotek ČD) a ve veřejné
vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě postupují při zajištění potřebných tiskopisů takto:
a) Žákovské průkazy, hologramy a samolepící štítky lze objednat na dobírku písemně
na kontaktní adrese, nebo na níže uvedené e-mailové adrese. V objednávce uvádějte vždy
název tiskopisu, číslo tiskopisu a počet dle níže uvedeného ceníku. Objednávky se přijímají
průběžně. K níže uvedeným cenám je třeba připočítat cenu za dobírku podle platného
sazebníku České pošty, s.p., cena za balné se neúčtuje.
b) Žákovské průkazy, hologramy a samolepící štítky lze osobně odebrat a v hotovosti zaplatit
na níže uvedené kontaktní adrese. V objednávce uvádějte název tiskopisu, číslo tiskopisu
a počtu kusů dle níže uvedeného ceníku. Objednávku je nutné nejméně 2 pracovní dny předem
zaslat na níže uvedený email, nebo osobní odběr domluvit na telefonním čísle 972 225 220.
Tiskopisy se dodávají:
a) v sadě (jen dopravci): průkaz + samolepící štítek (průhledná fólie) + hologram, přičemž
minimální odběr je stanoven na 20 kusů (počet hologramů na archu) nebo v počtech,
rovnajících se násobkům 20,
b) samostatně kterýkoliv tiskopis, přičemž tiskopisy číslo 735 2 4242 a 735 2 4243 může odebrat
jakákoliv právnická či fyzická osoba; minimální počet hologramů je stanoven na 20 kusů (počet
hologramů na archu) nebo v počtech, rovnajících se násobkům 20.
Ceník tiskopisů:
číslo tiskopisu
0735 2 4243
0735 2 4242
0735 2 4101
0735 1 4200

název tiskopisu
Žákovský průkaz do 15 let
Žákovský průkaz /Students card 15 – 26 let
Hologram k průkazům na žákovské jízdné 20 ks
Samolepící štítek

cena bez DPH
2 Kč
2 Kč
30 Kč
2 Kč

Podmínky pro použití jednotlivých tiskopisů:
Žákovský průkaz 0735 2 4243, 0735 2 4242
Z důvodu zajištění trvanlivosti údajů na lícové straně průkazu (které budou přelepeny samolepícím
štítkem), je vhodné používat při vyplňování lihový permanentní popisovač s tenkým hrotem.
Hologram k průkazům na žákovské jízdné 0735 2 4101
Hologram slouží k zajištění ochrany průkazů na žákovské jízdné a po doplnění všech potřebných údajů
se nalepí přes levý dolní roh fotografie při ověření průkazu dopravcem.
Popis: samolepící kruhové známky (průměr 15 mm) z autodestruktivní fólie s odrazovou spodní
vrstvou stříbrné barvy a s trojrozměrným barevným klopným efektem symbolu vlak a autobus na
pozadí.
Manipulace: místo určené pro aplikaci hologramu musí být hladké, čisté a suché. Hologram se čistou
rukou opatrně sejme ze silikonového papíru a nalepí se na určené místo. Hologram je třeba držet
v prstech lehce a bez přítlaku na lepící vrstvu, pokud možno v co nejmenší ploše dotyku. Po aplikaci se
hologram přimáčkne prstem a přihladí po celé ploše. Nalepený hologram není možno opětovně
sejmout a přilepit na jiné místo.
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Uskladnění: při teplotě +5°C až +35°C, při relativní vlhkosti do 65 %; odolnost aplikovaného
hologramu: teplota – 5°C až + 50°C, při relativní vlhkosti do 95 %.
Samolepící štítek 0735 1 4200
Po doplnění všech předepsaných údajů, razítka a hologramu se celá lícová strana přelepí samolepícím
štítkem.
Kontaktní adresa:
České dráhy, a.s.
Zásobovací centrum, Provozní jednotka Praha
Prvního pluku 81/2a
130 11 Praha 3
Telefon: 972 225 220, e-mail: PHAsklad@zc.cd.cz
Ode dne účinnosti této vyhlášky PTV se ruší účinnost vyhlášky PTV číslo G 7/39-40/2013.

V Praze dne 18. 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 57 134/2014-O16/4)
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Přepravní a tarifní věstník č. 12/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 27. června 2014:
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