PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK
Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů

Číslo 2/2014, ročník LXX

6. února 2014
Vydává Ministerstvo dopravy

ISSN 1805-9864

Obsah

Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní ...................................................................................................... 2
Akviziční nabídka: Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy pro cestující s jízdními doklady IDS
(České dráhy, a.s.) .......................................................................................................................................................................... 2
Akviziční slevy: Sleva na aplikaci IN 25 % pro držitele Karty ISIC (České dráhy, a.s.)...................................... 3
Zjišťování hmotnosti vybraných produktů lesního hospodářství podle objemových hmotností
ve vnitrostátní přepravě – zrušení vyhlášky (ČD Cargo, a.s.) ...................................................................................... 5
Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. 2014 – 1. změna (ČD Cargo, a.s.) ...................................... 5

1

Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Akviziční nabídka: Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy pro cestující s jízdními
doklady IDS (České dráhy, a.s.)
S účinností od 1. 3. 2014 si mohou cestující s jízdním dokladem IDS, který je platný pro přepravu
ve vlacích ČD (jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová), zakoupit jednorázový doplatek
dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) do 1. vozové
třídy za skutečně projetý úsek takto:



cestující starší 15 let (15+) jako rozdíl mezi základním jízdným v 1. a 2. vozové třídy dle
ceníku 1 tarifu TR 10,
cestující mladší 15 let (-15) jako rozdíl mezi zvláštním jízdným pro děti 1. a 2. vozové třídy dle
ceníku 1 tarifu TR 10.

Doplatek do 1. vozové třídy platí jen pro jednu jízdu s jízdním dokladem IDS, jehož číslo je na něm
uvedeno.
Žádná další sleva ani jiná výše doplatku se k jízdenkám IDS nepřiznává, všechny ostatní podmínky
pro vystavení doplatku dle tarifu TR 10 nebo Smluvních přepravních podmínek Českých drah
pro veřejnou osobní drážní dopravu platí v plném rozsahu.
Tato vyhláška platí do odvolání.

V Praze dne 22. ledna 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 55242/2014 – O 16/4)
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Akviziční slevy: Sleva na aplikaci IN 25 % pro držitele Karty ISIC (České dráhy, a.s.)
Akviziční sleva na tříletou aplikaci IN 25 % 1/1 pro cestující od 15 do 26 let, kteří předloží platnou*
Kartu ISIC za těchto podmínek:
1. Nárok na akviziční slevu lze uplatnit od 15. 2. 2014 do 31. 3. 2014.
2. Slevu lze přiznat (uplatnit) při podání žádosti o novou In-kartu, duplikát In-karty, nebo
při dokoupení aplikace do již hotové čipové In-karty.
3. První den platnosti aplikace, objednané v uvedeném období, může být stanoven v rámci
standardního předprodeje.
4. In-karta musí vždy znít na stejné jméno, které je uvedeno na předložené Kartě ISIC.
5. O slevu může cestující požádat u kterékoliv pokladní přepážky ČD standardním způsobem.
6. Pokladník při přijetí žádosti přepíše číslo Karty ISIC na žádanku o vydání In-karty, případně
na potvrzení o přijetí žádosti (duplikát a dokoupení do hotové In-karty).
7. Cena aplikace IN 25 % 1/1 15-26 let na 3 roky s akviziční slevou činí 390 Kč
8. Nárok na tuto akviziční slevu není postupitelný a její vyhlášení nezakládá nárok na snížení
ceny aplikací pořízených mimo vyhlášené období.
9. Účinnost této vyhlášky končí 31. 3. 2014
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.
*Platnost předložené karty ISIC ověřte takto:
1) fotografie odpovídá podobě cestujícího,
2) karta obsahuje identifikační číslo – vpravo dole,
3) karta je platná v době konání akce. Platnost je uvedena v levém dolním rohu. Pokud uvedené
datum je po platnosti, otočte kartu a zkontrolujte zadní stranu karty,
4) prodloužení karty je uvedeno na zadní straně na stříbrné holografické prolongační známce.

Průkaz ISIC
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Prolongační známka pro tento rok

V případě nejasností prosím volejte: ISIC infolinka: +420 – 226 222 333 (PO – PÁ 8:00 – 17:00 hodin)

V Praze dne 22. 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 55241 /2014 – O 16/4)
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Zjišťování hmotnosti vybraných produktů lesního hospodářství podle objemových
hmotností ve vnitrostátní přepravě – zrušení vyhlášky (ČD Cargo, a.s.)
Dne 7. 2. 2014 pozbývá účinnost vyhláška přepravního a tarifního věstníku č. N 3/15-16/2003
„Zjišťování hmotnosti vybraných produktů lesního hospodářství podle objemových hmotností
ve vnitrostátní přepravě“.
V Praze dne 31. ledna 2014
Michal Roh v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Jiří Vorel, tel.: 724 822 516, čj.: 138/2014-O7/2)

Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. 2014 – 1. změna (ČD Cargo, a.s.)
S účinností od 10. 2. 2014 dochází v Tarifu pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s., (TVZ) TR 1
na rok 2014 k těmto změnám:
str. 18, Díl I, Oddíl 3, § 10, bod č. 4.: Text bodu č. 4 se ruší a nahrazuje slovem „Vyhrazeno“;
str. 24, Díl I, Oddíl 3, § 16, kap. B, bod č. 2.: V prvním řádku se text „na síti ČD“ mění na znění
„na území ČR“;
str. 31, Díl III, Oddíl 1, bod č. 4.: Za internetovou adresou www.cdcargo.cz se doplní tečka, zbytek věty
se ruší;
str. 40, Díl IV, Oddíl 1, § 7, bod č. 1.: Ruší se NHM 86090090 včetně textu;
str. 53, Díl VII, Oddíl 1, bod č. 8.: Ve druhém a třetím řádku se ruší slovo „telegramem“;
str. 70, Díl VII, PD 84, bod č. 3c: Mezi slova „pronájmu vozu“ se vkládá slovo „stejného“;
str. 77, Příloha 1: V nadpisu se slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „dopravcem“.

V Praze dne 31. ledna 2014
Michal Roh v. r.
Ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Jiří Vorel, tel.: 724 822 516, čj.: 139/2014-O7/2)
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Přepravní a tarifní věstník č. 2/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 6. února 2014:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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