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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a. s. (ČD, a. s.)
České dráhy, akciová společnost, IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15, Praha
1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039, jako
osoba, která podle § 34c odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovává Prohlášení o dráze, oznamuje vydání Prohlášení o dráze celostátní a regionální, pro období
platnosti ročního Jízdního řádu 2014/2015.
Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a. s., účinné pro období platnosti
ročního Jízdního řádu 2015/2016 poskytují České dráhy, a. s., od 14. 12. 2014 bezplatně ve formátu
pdf na svých internetových stránkách www.cd.cz/O12, nebo je lze získat elektronickou poštou na
základě žádosti zaslané na e-mail – tynkova@gr.cd.cz.
Kompletní znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto věstníku.
V Praze dne 24. října 2014
Ing. Rostislav Novák, v. r.
ředitel odboru kolejových vozidel
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Hana Týnková, tel. 602 455 682, čj. 5118/14)

A 036/21/2014 TR 10 – Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel TR 10, změna č. 13 (ČD, a. s.)
Dne 14. prosince 2014 vstupuje v účinnost změna č. 13 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel TR 10 (tarif TR 10).
Novelizované znění tarifu TR 10 je veřejnosti k dispozici na internetové adrese
www.cd.cz/infoservis/cim-se-ridime/-3939/ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD. Ceníky
v tarifu TR 10 jsou uvedeny pouze do 120 kilometrů, ceny pro 121 – 600 kilometrů jsou uvedeny
v samostatné příloze k tarifu TR 10.
V Praze dne 13. října 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 58 575/2014-O16/4)
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A 035/21/2014 SPPO – Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu, změna č. 6 (ČD, a. s.)
Dne 14. prosince 2014 vstupuje v účinnost změna č. 6 Smluvních přepravních podmínek Českých drah
pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO).
Novelizované znění SPPO je veřejnosti k dispozici na internetové adrese www.cd.cz/infoservis/cimse-ridime/-3939/ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 13. října 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 58 481/2014-O16/4)

A 034/21/2014 TR 14 – Tarif Českých drah pro lanové dráhy, změna č. 10. (ČD, a. s.)
Dne 14. prosince 2014 vstupuje v účinnost změna č. 10 Tarifu Českých drah pro lanové dráhy (tarif TR
14).
Novelizované znění tarifu TR 14 je veřejnosti k dispozici na internetové
www.cd.cz/infoservis/cim-se-ridime/-3939/ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

adrese

V Praze dne 13. října 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 58 308/2014-O16/4)
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037/21/2014 Pražská integrovaná doprava – změna č. 17 (ČD, a. s.)
Změna číslo 17 – Pražská integrovaná doprava. Ode dne účinnosti této vyhlášky PTV se ruší účinnost
vyhlášky PTV číslo A 4/2014 Příloha č. 1 (změna č. 16 PID).
Kompletní znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto věstníku.
V Praze dne 14. října 2014
Ing. Radek Dvořák, v. r.
ředitel kanceláře náměstka pro osobní dopravu
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Tomáš Pojsl, tel.: 972 233 517, čj.: ČD GŘ 58 587/KNOD-KNOD/3)

040/21/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Děti na výlet Pendolinem – dočasná změna
Od 1. 11. 2014 do 13. 12. 2014 je vyhlášena dočasná úprava v možnosti použití vlaků v nabídce „Děti
na výlet Pendolinem“.
SC 515 v úseku Praha – Ostrava, vlak nelze použít
SC 513 v úseku Praha – Ostrava, přeprava povolena
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 22. října 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 58 704/2014-O16/4)
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039/21//2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Sleva při použití MasterPass (ČD, a. s.)
S účinností od 1. listopadu do 14. prosince 2014 bude všem uživatelům eShop ČD, kteří použijí
platební metodu MasterPass prostřednictvím přímé volby v nákupním košíku, poskytnuta sleva 10 % z
vnitrostátních jízdních dokladů, které lze na eShop ČD zakoupit, s výjimkou níže uvedených:

traťové jízdenky měsíční a tříměsíční,

časové doplatky do 1. vozové třídy tříměsíční a roční,

zákaznické aplikace nahrávané na In-kartu.
Dále nebude sleva 10 % dle této vyhlášky poskytována při využití slevového kódu nebo voucheru, při
nabití EPIK, k placení služby jiných subjektů (například pojištění a parkování) a při nákupu
prostřednictvím aplikace ČD Můj vlak.
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 21. října 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 58 667/2014-O16/4)
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038/21/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Sleva na základě poukázky na přepravu – LIDL (ČD, a. s.)
S účinností od 29. října 2014 vstupuje v platnost akviziční sleva na Celodenní jízdenku pro zákazníky
obchodního řetězce LIDL za těchto podmínek:
1. Nárok na akviziční slevu lze uplatnit v období 8., 16., 22. a 29. listopadu 2014.
2. Sleva bude přiznána na základě poukázky pro přepravu s jedinečným 12-místným
alfanumerickým kódem, který je překryt ochrannou vrstvou.
3. Poukázku na přepravu zákazník získá v období od 29. října do 15. listopadu 2014 na
pokladnách prodejen LIDL.
4. Cena jedné poukázky na přepravu opravňující zákazníka k získání jedné Celodenní jízdenky
činí 199 Kč.
5. Poukázku je možné vyměnit za Celodenní jízdenku po zadání 12-místného alfanumerického
kódu a to výhradně na eShop ČD, www.cd.cz/poukazka.
Vzor Poukázky:

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 21. října 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 58 666/2014-O16/4)
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Jednotný železniční kurz č. 4/2014 (ČD, a. s.)
S účinností od 1. listopadu 2014 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz č.
4/2014.
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Uplynutím dne 31. října 2014 pozbývá platnost JŽK č. 3/2014.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.
V Praze dne 30. října 2014
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel.: 972 749 304, čj.: OPT-20/2014)
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Přepravní a tarifní věstník č. 20/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 31. října 2014:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

