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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
050/24/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, nabídka ČD Yetti voucher 2014/2015 (ČD, a. s.)
S účinností od 14. prosince 2014 vstupuje v platnost nabídka ČD Yetti voucher za těchto podmínek:
-

současně se zakoupením skupinové víkendové jízdenky nebo skupinové víkendové jízdenky region
Jihočeský může cestující v uvedeném období požádat o vystavení ČD Yetti voucher pro každého
cestujícího ve skupině,
současně se zakoupením celodenní jízdenky region Jihočeský nebo jízdního dokladu Vltava – Dunaj
Tiket a Vltava – Dunaj Tiket+ může cestující v uvedeném období požádat o vystavení 1 ks ČD Yetti
voucher,
současně se zakoupením jednoduché nebo zpáteční jízdenky za základní jízdné nebo jízdné podle
obchodních nebo akvizičních nabídek ČD znějící do stanice Lipno nad Vltavou nebo Kubova Huť obdrží
každý cestující 1 ks ČD Yetti voucher,
ČD Yetti voucher se vystavuje pro všechny cestující s platným jízdním dokladem (tedy starší 6 let),
vyjmenovaným v této vyhlášce PTV,
ČD Yetti voucher lze současně se zakoupením vyjmenovaných jízdních dokladů obdržet u všech
pokladních přepážek ČD se zařízením pro elektronický výdej jízdenek (UNIPOK) a u průvodčích ze
všech zařízení POP, dodatečně nelze ČD Yetti voucher vystavit,
ČD Yetti voucher má platnost vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti jízdního dokladu, ke kterému
byl vydán,
ve vlaku cestující předkládá ke kontrole pouze jízdní doklad, ČD Yetti voucher zaměstnanci ČD
nekontrolují ani neoznačují.
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje držitele k bezplatnému použití skibusu (dle jeho
jízdního řádu) v úseku Lipno nad Vltavou žst. – Lipno nad Vltavou lanovka (Skiareál Lipno) a zpět (pro
cestu zpět je nutno mít orazítkovaný jízdní doklad ČD dle podmínek Skiareálu Lipno).
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje ke 30% slevě z ceny Skipasu ve Skiareálu Kubova Huť.
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje ke 30% slevě z ceny Skipasu ve Skiareálu Lipno. Pro
přiznání slevy je nutno být držitelem In-karty ČD nebo LipnoCard.
Nabídka ČD Yetti voucher platí do 31. března 2015.
Bližší informace naleznou cestující na letáčcích a www.cd.cz/jiznicechy.
V Praze dne 3. prosince 2014
Ing. Mgr. Zbyněk Savara, v. r.
ředitel odboru regionálních obchodních center
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Pavel Kosmata, tel.: 602 123 108, čj.: ČD GŘ 592340/2014-O15)
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048/24/2014 Seznam pokladních přepážek ČD a smluvních agentur ČD oprávněných
k prodeji jízdních a rezervačních dokladů v mezinárodní přepravě (ČD, a. s.)
Seznam železničních stanic a smluvních agentur, ve kterých jsou zřízeny pokladní přepážky ČD
s prodejem jízdních a rezervačních dokladů v mezinárodní přepravě. Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 14. prosince 2014.
Seznam železničních stanic dle jednotlivých RP ZAP
RP ZAP BRNO
 Blansko
 Brno hl. n.*
 Břeclav*
 Havlíčkův Brod*
 Hodonín
 Jihlava*
 Třebíč
 Veselí nad Moravou
 Vyškov na Moravě
 Znojmo
 Žďár nad Sázavou*
RP ZAP ČESKÉ BUDĚJOVICE
 České Budějovice*
 České Velenice
 Český Krumlov
 Domažlice*
 Jindřichův Hradec
 Klatovy
 Písek
 Planá u Mariánských Lázní
 Plzeň hl. n.*
 Rokycany
 Strakonice*
 Stříbro
 Tábor*
 Veselí nad Lužnicí
RP ZAP OLOMOUC
 Horní Lideč
 Hranice na Moravě
 Hulín
 Jeseník
 Kroměříž
 Luhačovice
 Olomouc hl.n.*
 Otrokovice*
 Prostějov hl.n.
 Přerov*
 Rožnov pod Radhoštěm
 Staré město u Uh. Hradiště*
 Šumperk
 Uherské Hradiště
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Uherský Brod
Valašské Meziříčí*
Vsetín*
Zábřeh na Moravě
Zlín střed*

RP ZAP OSTRAVA
 Bohumín
 Bruntál
 Český Těšín
 Frýdek-Místek
 Havířov
 Karviná hl. n.
 Kopřivnice
 Krnov
 Návsí
 Nový Jičín město
 Opava východ*
 Ostrava hl. n.*
 Ostrava-Svinov*
 Studénka
 Suchdol nad Odrou
 Třinec centrum
 Třinec*
RP ZAP PARDUBICE
 Česká Lípa hl. n.
 Česká Třebová*
 Hradec Králové hl. n.*
 Choceň
 Chrudim
 Letohrad
 Liberec*
 Meziměstí
 Náchod
 Pardubice hl. n.*
 Rychnov nad Kněžnou
 Stará Paka*
 Trutnov hl. n.*
 Turnov
 Ústí nad Orlicí
RP ZAP PRAHA
 Benešov u Prahy
 Beroun
 Čáslav
 Čelákovice
 Kladno*
 Kolín*
 Kralupy nad Vltavou
 Kutná Hora hl. n.
 Lysá nad Labem
 Mladá Boleslav hl. n.
 Nymburk hl. n.
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Poděbrady
Praha hl. n.*
Praha-Holešovice*
Praha-Libeň*
Praha Masarykovo nádraží*
Praha-Smíchov*
Příbram
Rakovník

RP ZAP ÚSTÍ NAD LABEM
 Děčín hl. n.*
 Františkovy Lázně
 Cheb*
 Chomutov
 Karlovy Vary dolní nádraží
 Karlovy Vary*
 Lovosice
 Mariánské Lázně
 Most
 Ostrov nad Ohří
 Roudnice nad Labem
 Rumburk
 Sokolov
 Teplice v Čechách*
 Ústí nad Labem hl. n.*
 Ústí nad Labem západ
 Žatec
Seznam smluvních agentur
 ČD Travel, s.r.o.,* Perlová 370/3, 110 00 Praha 1
Prodejní místo: Praha, žst. Praha hl. n., Wilsonova 80, 120 00 Praha 2
 Čedok, a.s.,* Na příkopě 18, 111 35 Praha 1
Pobočka Praha, oddělení železniční přepravy, Na příkopě 18, 111 35 Praha 1
 HRG Czech Republic, s.r.o.,* U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7
 JLV, a.s., Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 (rezervační doklady)
 Ostravský informační servis, s.r.o,* Prokešovo nám. 8. 702 00 Ostrava
Prodejní místa: Ostrava, Jurečkova 1935/12 („Elektra“), Ostrava, Peterkova 90/20 („Svinov“)
 WECO Travel (CZ) s. r. o.,* Thámova 13, Praha 8
 H-Team s. r. o.,* K Orionce 1843/8, 143 00 Praha 4
Prodejní místo: Šporkova 2, 110 00 Praha 1
U smluvních agentur ČD může být rozsah některých nabídek omezen nebo zcela vyloučen.
Vysvětlivka:
*) Výdejny označené hvězdičkou vydávají také jízdní doklady Interrail a jízdní doklady nabídky Swiss
Travel System. RP ZAP = Regionální pracoviště Organizační jednotky ČD Zákaznický personál.
V Praze dne 1. prosince 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 59 194/2014-O16)
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051/24/2014 Pravidla věrnostního programu ČD Body pro cestující registrované na
eShop ČD Pilotní provoz (ČD, a. s.)
1. Úvodní ustanovení
1.1. Akviziční nabídku vyhlašují ČD pro cestující v souladu s čl. 11 tarifu TR 10 s účinností od

14. 12. 2014.
1.2. Společnost ČD je oprávněna vytvářet pro členy programu ČD Body speciální akce, o kterých budou

členové informováni. Pravidla těchto speciálních akcí budou zveřejňována na internetových
stránkách www.cd.cz/cdbody.
1.3. Členství v programu ČD Body vzniká registrací na eShop ČD a následnou aktivací programu ČD

Body (vyplněním přihlášky) a souhlasem s Pravidly věrnostního programu ČD Body (dále jen
„Pravidla“).
1.4. Přístup k programu ČD Body je přes webové rozhraní www.cd.cz a aplikaci Můj vlak.
1.5. Účast v programu ČD Body je dobrovolná.
1.6. Program ČD Body je určen pouze pro fyzické osoby starší 6 let s výjimkou zaměstnanců ČD

a zaměstnanců dceřiných obchodních korporací ČD. Členství není dovoleno právnickým osobám.
1.7. Předmětem programu ČD Body jsou body získané za nákupy v eShopu ČD a v aplikaci Můj vlak,

které nejsou směnitelné za peníze ani jiné než společností ČD nabízené benefity.
1.8. Body se přičítají na účet cestujícího, který je přihlášen v eShopu ČD a jsou nepřevoditelné.
1.9. V případě zániku členství v programu ČD Body nebo zrušením registrace v eShop ČD zanikají

cestujícímu všechny body na jeho věrnostním účtu.
2. Trvání programu ČD Body
2.1. Program ČD Body začíná 14. prosince 2014.
2.2. Trvání programu ČD Body není časově omezeno. Společnost ČD si však vyhrazuje právo kdykoli

program ČD Body ukončit (viz čl. 8., bod 8.6.).
3. Podmínky účasti
3.1. Program ČD Body mohou využívat pouze cestující registrovaní na eShopu ČD provozovaném na

internetové adrese www.cd.cz, kteří si aktivují program ČD Body.
3.2. Cestující aktivací programu ČD Body uděluje společnosti ČD po dobu trvání svého členství

v programu ČD Body souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci do
eShopu ČD a při aktivaci programu ČD Body a údajů souvisejících s členstvím v programu ČD Body
pro interní, marketingové a propagační účely společnosti ČD, včetně zasílání obchodních nabídek
a provádění marketingových průzkumů, zejména prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů
a SMS zpráv. Veškeré osobní údaje jsou společností ČD zpracovávány a uchovávány v souladu se
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“). V souladu s tímto zákonem cestující programu ČD Body souhlasí, aby společnost
ČD ukládala údaje uvedené v registraci do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s jeho
členstvím v programu ČD Body, především údaje o frekvenci nákupu jízdních dokladů, jejich
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druhu, využívaných slevových produktů společností ČD a údaje o čerpání výhod programu
ČD Body. Tyto údaje pak mohou být zpracovávány pouze v rámci společnosti ČD. Společnost ČD se
zavazuje, že osobní údaje cestujícího neposkytne třetí straně. Společnost ČD si vyhrazuje právo
zpřístupnit nezbytné údaje společnostem ČD - Informační Systémy, a.s., IČO 24829871 a CHAPS
spol. s r.o., IČO 47547022 pouze za účelem zajištění správy programu ČD Body. Udělení souhlasu je
dobrovolné, je však podmínkou účasti v programu ČD Body. Tento souhlas může být kdykoli
odvolán společně se zánikem členství v programu ČD Body. Po dobu členství v programu má
cestující právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další
práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů (zejména právo žádat společnost ČD o
vysvětlení, právo žádat společnost ČD o odstranění závadného stavu, právo obrátit se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).
3.3. Cestující má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to přímo v eShopu ČD zakliknutím příslušného

políčka. Odvoláním souhlasu zároveň zaniká členství v programu ČD Body.
4. Získávání bodů
4.1. Cestující může sbírat body za každý nákup vnitrostátního i mezinárodního jízdního dokladu včetně
vnitrostátních a mezinárodních rezervací uskutečněný dle odst. 4.2. – 4.5. na eShopu ČD, nebo
v aplikaci Můj vlak.
4.2. V případě vnitrostátních jízdních dokladů včetně vnitrostátních a mezinárodních rezervací
cestující získá automaticky za každých utracených 10 Kč 1 bod.
4.3. Typy vnitrostátních dokladů, za které obdrží cestující body v poměru 10 Kč = 1 bod:
4.3.1.Aplikace IN 100, IN 25, IN 50, IN Senior ve všech variantách,
4.3.2.IN 25 v kombinaci s traťovou jízdenkou (týdenní, měsíční, čtvrtletní),
4.3.3.IN 50 v kombinaci s traťovou jízdenkou (týdenní, měsíční, čtvrtletní),
4.3.4.Doplatek do 1. třídy (jednorázový, časový),
4.3.5.Jízdenka jednosměrná nebo zpáteční včetně všech kombinovaných slev,
4.3.6.Jízdenka s globální cenou jednosměrná nebo zpáteční,
4.3.7.Místenka, místenka SC, místenka railjet Business,
4.3.8.Akční jízdenka jednosměrná i zpáteční,
4.3.9.Včasná jízdenka Česko,
4.3.10.

Sleva pro skupinu jednosměrná, zpáteční,

4.3.11.

Celodenní jízdenka,

4.3.12.

Celodenní jízdenka region,

4.3.13.

Skupinová víkendová jízdenka,

4.3.14.

Skupinová víkendová jízdenka region (ve všech variantách).
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4.4. V případě mezinárodních jízdních dokladů bez mezinárodních rezervací:
4.4.1. Při zakoupení mezinárodního jízdního dokladu v kilometrickém pásmu do 50 km včetně cestující
získá 5 b.
4.4.2. Při zakoupení mezinárodního jízdního dokladu v kilometrickém pásmu od 51 km více cestující
získá 10 b.
4.4.3. Při zakoupení mezinárodní jízdenky s globální cenou včetně nabídky SparNight cestující získá 10 b.
4.5. Za zakoupení lůžkového/lehátkového příplatku bude cestujícímu připsáno 10 b.
4.6. Cestujícímu se nepřipíší body v případě následujících uskutečněných nákupů:
4.6.1. Nákup parkovacího voucheru,
4.6.2. Při uplatnění poukázky na přepravu,
4.6.3. Jízdní doklad za přepravu zavazadel, jízdních kol a psa,
4.6.4. Rezervace místa pro jízdní kolo,
4.6.5. V případě zakoupení jízdenky s nástupní i cílovou stanicí na území jiného státu, než České
republiky,
4.6.6. Nabití účtu elektronické peněženky EPIK.
4.7. Získané body jsou cestujícímu načítány na jeho věrnostní účet ihned po provedení platby. Body lze
uplatnit až po uplynutí prvního dne platnosti jízdního dokladu, za jehož zakoupení cestující body
získal. Cestující v rámci programu ČD Body disponuje dvěma účty.
4.8.1. Účtem s celkovým zůstatkem bodů, na kterém je uveden celkový počet bodů, které cestující svými
nákupy již získal, tj. zde jsou uvedeny i body, které ještě nejsou k dispozici k uplatnění (jízdní
doklad, za který byly body přičteny, ještě není po prvním dni platnosti). V rámci věrnostního účtu
se cestujícímu zobrazuje jako Aktuální zůstatek.
4.8.2. Disponibilním účtem, na kterém jsou pouze body, které již může cestující použít. V rámci
věrnostního účtu se cestujícímu zobrazuje jako Disponibilní body.
4.8.

Cestujícímu nenáleží body při nákupu jízdenky za věrnostní body, a to ani z jím doplacené
desetiprocentní částky, ani z doplatku zaplaceného u partnerů programu ČD Body.

4.9.

Platnost každého bodu je 24 měsíců ode dne, kdy jej cestující může poprvé uplatnit. Body starší
24 měsíců jsou z účtu automaticky vymazány. Smazané body nelze následně využít.

5. Uplatnění bodů
5.1. Cestující může uplatnit body na eShopu ČD a v aplikaci Můj vlak.
5.2. Cestující si může na základě svých nasbíraných bodů vybrat produkt a uplatnit na něj příslušnou
slevu (dále též „benefit“), zbývající část ceny produktu cestující vždy musí uhradit standardní
platební metodou. Za tento doplatek ceny produktu nejsou cestujícímu přičteny body.
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5.3. V jednom nákupu může cestující uplatnit vždy pouze jeden benefit. Benefity nelze kombinovat.
5.4. Přehled benefitů
Počet bodů nutných k
přiznání benefitu

Druh benefitu

Poskytnutá sleva z
celkové ceny

50 b

Voucher na vstup do Království železnic (individuální vstupné bez ohledu na věk)

100 b

Voucher na vstup do Železničního muzea v Lužné pro 1 dospělou osobu

230 Kč
90%

200 b

Rezervace místa do 2. třídy vlaků SuperCity Pendolino (vnitrostátní přeprava)

90%

350 b

Skupinová víkendová jízdenka regionální (dle vlastního výběru)

90%

500 b

Skupinová víkendová jízdenka celostátní

90%

650 b

Časový doplatek do 1. třídy na týden

90%

700 b

Vnitrostátní jednosměrná jízdenka do 2. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)

90%

900 b

Vnitrostátní zpáteční jízdenka do 2. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)

90%

800 b

Vnitrostátní jednosměrná jízdenka do 1. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)

90%

1000 b

Vnitrostátní zpáteční jízdenka do 1. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)

90%

Benefit „Vnitrostátní zpáteční jízdenka do 2. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru) za 900 b“
a „Vnitrostátní zpáteční jízdenka do 1. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru) za 1000 b“ bude možné
získat za věrnostní body až ode dne vyhlášení.
U benefitu „Voucher na vstup do Království železnic“ bude doplatek ve výši 30 Kč zaplacen přímo na
pokladně muzea Království železnic, Stroupežnického 23, Praha 5.
6. Storno podmínky a vliv uplatnění práva z přepravní smlouvy na stav bodového účtu
6.1 Z hlediska poskytnutých benefitů nelze:
6.1.1. Stornovat voucher na vstup do Království železnice pořízený za věrnostní body. Voucher je vydán s
platností 3 měsíců. V případě, že jej cestující v dané době nevyužije, voucher propadá bez náhrady.
6.1.2. Stornovat voucher na vstup do Železničního muzea v Lužné u Rakovníka pořízený za věrnostní
body. Voucher je vydán s platností 6 měsíců. V případě, že jej cestující v dané době nevyužije,
voucher propadá bez náhrady.
6.2 V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdního dokladu zakoupeného v plné výši
standardní platební metodou (platební karta, PaySec), cestující provede návratek přímo
v eShopu ČD. V okamžiku storna jízdního dokladu (příp. jeho části) dojde k odečtení bodů (příp.
části bodů) získaných za zaplacení tohoto jízdního dokladu, a to v rozsahu specifikovaném
v bodech 6.3. a 6.4. V případě následného neuznání návratku ze strany společnosti ČD, budou
cestujícímu tyto odebrané body znovu zpět přičteny na jeho věrnostní účet.
6.3 Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodu na straně cestujícího
Cestujícímu se odečtou všechny body, které získal za zakoupený jízdní doklad a návratek jízdného
je řešen dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
(dále jen “SPPO“).
6.4 Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodu na straně železnice
6.4.1. Úplné nevyužití
Cestujícímu se odečtou všechny body, které získal za zakoupený jízdní doklad a zároveň je cestujícímu
vrácena zaplacená hodnota jízdního dokladu v plné výši.
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6.4.2. Částečné nevyužití
Cestujícímu se odečtou pouze body za část nevyužité trasy a zároveň je cestujícímu vrácena zaplacená
hodnota jízdního dokladu dle SPPO.
6.5 V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdního dokladu zakoupeného kombinací
platby věrnostními body a stanoveným peněžním doplatkem se návratek uplatněných bodů
řídí dle toho, zda je storno dokladu provedeno z důvodu na straně cestujícího (uplatněné body
se nevrací, a to ani v případě, že cestující stornoval jízdní doklad nejpozději den předem a zároveň
si ještě před provedením storna zakoupil jízdní doklad na stejnou trasu a směr, stejného
cestujícího, jen jiný den), nebo z důvodu na straně železnice (uplatněné body se vrací vždy
v plné výši). Návratek peněžitého doplatku se řeší dle příslušných ustanovení SPPO.
7. Odebrání bodů
Cestujícímu budou odebrány získané body v následujících případech:
7.1. Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
7.2. Body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoliv důvodu zrušena.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Členství v programu ČD Body a všechna práva s členstvím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají

smrtí člena programu ČD Body, a proto nemohou být předmětem dědického práva. Členství rovněž
zaniká z důvodu uvedeného v čl. 3, bod 3.3. těchto Pravidel. V okamžiku zániku členství
v programu ČD Body veškeré nevyužité body bez náhrady propadají.
8.2. Aktuální znění Pravidel je dostupné na webových stránkách www.cd.cz/cdbody.
8.3. O případných změnách Pravidel budou zákazníci informováni na webových stránkách

www.cd.cz/cdbody.
8.4. Společnost ČD si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Pravidla, jakožto i samotné

benefity včetně počtu dosažených bodů a výše procentních slev. O těchto změnách budou zákazníci
vždy informováni minimálně měsíc před účinností změny na webových stránkách
www.cd.cz/cdbody. V případě, že bude u některého benefitu v budoucnu uplatněn nižší počet
bodů, cestující nemá nárok na kompenzaci, pokud již benefit čerpal dle aktuálně platných Pravidel.
8.5. Společnost ČD připravila program ČD Body s dlouhodobým záměrem. Společnost ČD si však

vyhrazuje právo program ČD Body kdykoli ukončit. Datum ukončení programu ČD Body bude
zveřejněno na webových stránkách www.cd.cz/cdbody, a to minimálně dva měsíce předem. Po
datu ukončení programu ČD Body nebudou dále body přidělovány. Za body nasbírané do data
ukončení programu ČD Body bude možné získat benefity dle posledního účinného znění Pravidel
nejpozději do 90 dnů od data ukončení programu ČD Body.
V Praze dne 4. prosince 2014
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Jitka Kocyanová, tel.: 720 797 023, čj.: ČD GŘ 59 264/2014-O16)
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049/24/2014 VYDIS – Východočeský dopravní integrovaný systém – Změna č. 14
(ČD, a. s.)
S účinností od 1. ledna 2015 dochází ke změně Tarifu VYDIS, včetně nového ceníku.
Článek III, bod 1, odst. 2) – Jízdné a jízdní doklady VYDIS nahraďte textem:
Osobní pokladník se při výdeji uvedeného druhu jízdenek dotáže cestujícího, který den hodlá jízdní
doklad použít. Poté dle jeho pokynu vepíše na určené místo nesmazatelným způsobem (např.
propisovací tužkou, apod.) uvedené datum nástupu jízdy. Jeho správnost si vzájemně ověří
s cestujícím. Pokud cestující použije jízdenku v jiný než uvedený den, jízdenka se neuzná za platnou
a postupuje se dle Smluvních přepravních podmínek daného dopravce.
Článek IV, bod 2, odst.3) – Jízdní doklady VYDIS – ustanovení společná zrušte text:
Předložení jízdního dokladu VYDIS za účelem vystavení návazné jízdenky není považováno za
předložení jízdenky „P.C.“.
Ceník jízdného VYDIS nahraďte ceníkem, platným od 1. 1. 2015.
1. Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní:
zóny

občanská - O

zlevněná - D
děti 6 - 15 let

1-2-3

136 Kč

67 Kč

2. Časové jízdenky VYDIS sedmidenní a třicetidenní:
sedmidenní
zóny
zlevněná
zlevněná
žáci a
občanská - O žáci do 15
studenti
let
15 - 26 let
1-2-3
539 Kč
257 Kč
334 Kč
1-3
394 Kč
192 Kč
264 Kč
2-3
379 Kč
177 Kč
254 Kč
1-4
352 Kč
176 Kč
232 Kč
2-5
517 Kč
249 Kč
366 Kč
2-6
307 Kč
145 Kč
198 Kč
1-7
466 Kč
232 Kč
328 Kč
1-8
292 Kč
144 Kč
184 Kč
2-9
457 Kč
217 Kč
318 Kč
1 - 11
324 Kč
160 Kč
208 Kč
1 - 12
388 Kč
192 Kč
264 Kč
1 - 13
324 Kč
160 Kč
208 Kč
1 - 14
436 Kč
216 Kč
304 Kč
1 - 15
520 Kč
256 Kč
368 Kč
1 - 16
328 Kč
160 Kč
216 Kč
2 - 17
309 Kč
145 Kč
198 Kč
2 - 18
403 Kč
193 Kč
278 Kč
2 - 19
313 Kč
145 Kč
206 Kč
2 - 20
385 Kč
185 Kč
262 Kč

zlevněná - S
žáci a studenti
15 - 26 let
124 Kč

třicetidenní
občanská

zlevněná
žáci do 15
let

1684 Kč
1239 Kč
1264 Kč
1092 Kč
1747 Kč
1012 Kč
1491 Kč
882 Kč
1537 Kč
987 Kč
1218 Kč
987 Kč
1386 Kč
1680 Kč
1008 Kč
1012 Kč
1348 Kč
1033 Kč
1285 Kč

807 Kč
602 Kč
597 Kč
546 Kč
849 Kč
485 Kč
742 Kč
434 Kč
737 Kč
490 Kč
602 Kč
490 Kč
686 Kč
826 Kč
490 Kč
485 Kč
653 Kč
485 Kč
625 Kč

zlevněná
žáci a studenti
15 - 26 let
1074 Kč
854 Kč
864 Kč
742 Kč
1256 Kč
668 Kč
1078 Kč
574 Kč
1088 Kč
658 Kč
854 Kč
658 Kč
994 Kč
1218 Kč
686 Kč
668 Kč
948 Kč
696 Kč
892 Kč
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Ode dne účinnosti této vyhlášky PTV se ruší účinnost vyhlášky PTV číslo A 51-52/2013 (změna č. 13
VYDIS).
V Praze dne 3. prosince 2014
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Tomáš Pojsl, tel.: 972 233 517, čj.: ČD GŘ 59 238/2014-O16)
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Oddíl S: Soukromí dopravci
Integrovaný dopravní systém IREDO; úprava k 14. 12. 2014 (Oredo s.r.o.)
Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO, platný od 14. 12. 2014
I. Úvodní ustanovení
1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO) je systém zajišťování dopravní
obslužnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje v různých druzích dopravy podle jednotných
Smluvních přepravních podmínek IDS IREDO a Tarifu IDS IREDO. Integrátorem Integrovaného
dopravního systému IREDO je firma OREDO s.r.o. se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové 500 02, tel.:
495 538 524, e-mail: info@oredo.cz.
2. K Tarifu IDS IREDO (dále jen Tarif IREDO) vyhlášenému společností Oredo přistupují dopravci
zapojení do systému na základě dohod a smluv mezi společností Oredo a jednotlivými dopravci.
3. Tarif IREDO stanovuje způsob a postup uplatňování cen jízdného a určených podmínek na
autobusových linkách veřejné silniční linkové osobní dopravy a v městské hromadné dopravě osob
měst zapojených v systému IREDO (dále jen MHD) provozovaných formou integrovaného dopravního
systému a v osobních, spěšných vlacích a vlacích kategorie R (vyjmenovaných vždy pro platnost
jízdního řádu) zapojených dopravců na tarifně integrovaných železničních úsecích. Seznam zapojených
dopravců, linek autobusové silniční linkové osobní dopravy, linek MHD a tarifně integrovaných úseků
železnice je uveden v příloze SPP (smluvní přepravní podmínky) IREDO č. 1. Seznam tarifních zón IDS
IREDO a stanic a zastávek v nich zařazených je uveden v příloze SPP IREDO č. 2.
Tarifní podmínky Tarifu IREDO platí pouze pro přepravy a jízdní doklady uvedené v tomto Tarifu.
4. Tarif IDS IREDO byl:
- schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/30/1117/2013 ze dne
16. 9. 2013
- schválen Radou Pardubického kraje usnesením č. R/578/13 ze dne 5. 9. 2013
- zveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku
5. Tato podoba Tarifu IREDO nabývá účinnosti od 14. 12. 2014
6. - 8. Neobsazeno
II. Základní pojmy
9. Tarif IREDO stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů
a způsob jejich použití.
10. Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Jsou stanoveny tyto druhy jízdného:
· základní (obyčejné) jízdné - jízdné je určeno pro všechny cestující, kteří neprokáží nárok na použití
zvláštního nebo zlevněného jízdného podle podmínek stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.
· zvláštní jízdné – snížené jízdné pro vyjmenované skupiny cestujících, stanovené v souladu
s Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. Jízdné je určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na
jejich použití dle podmínek stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.
· zlevněné jízdné – jízdné je určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na jejich použití dle podmínek
stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.
11. Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schránky.
12. Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít
ke svým cestám všechny vlaky a autobusové spoje zapojené v systému IREDO. Nosičem integrovaného
jízdního dokladu je bezkontaktní čipová karta IREDO (dále jen BČK IREDO).
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Zvláštními případy integrovaného jízdního dokladu, jejichž nosičem může být i papír, jsou jednodenní
síťová jízdenka IREDO, přestupní jízdenka pro psa a přestupní jízdenka pro zavazadlo. Platnost
jízdenek pro zavazadlo a pro kolo je pouze na autobusy a cyklobusy. Přeprava zavazadel a kol ve
vlacích je prováděna dle smluvních přepravních podmínek a tarifů železničních dopravců.
Jednotlivé druhy BČK IREDO, jejich funkce a podmínky použití jsou specifikovány ve Smluvních
přepravních podmínkách IDS IREDO (dále SPP IREDO).
13. Neintegrovaný papírový jízdní doklad je doklad nepřestupní (jak mezi dopravci, tak i v rámci
dopravce), nestanoví-li Tarif IREDO a SPP IREDO jinak.
14. Jízdními doklady IDS IREDO jsou:
- jednoduchá neintegrovaná papírová jízdenka;
- jednoduchá neintegrovaná papírová jízdenka přestupní v rámci dopravce České dráhy, a.s;
- jednoduchá neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdu ze zastávky prvního autobusového spoje do
zastávky druhého (tzv. návazného) spoje, provozovaného týmž vozidlem – bližší podmínky jsou
zveřejněny na www.oredo.cz.
- jednoduchá integrovaná jízdenka na bázi BČK;
- integrovaná časová jízdenka;
- průkaz opravňující cestujícího k přepravě.
15. Jednotlivé kategorie cestujících se označují:
dítě = děti od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin;
15+ = cestující starší 15 let, tj. ode dne 15. narozenin;
6 – 15 = cestující od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin
15 – 26 = cestující od 15. do 26. roku, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin;
ZTP, ZTP/P = zdravotně postižení občané, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů.
Rady měst s linkami MHD zapojenými v systému IREDO jsou oprávněny v rámci jednozónových
dokladů příslušné zóny vyhlásit jiné kategorie cestujících.
16. Jízdné p.c. – zkratkový záznam „přímá cesta“ označující odbavení cestujícího, pokud nemohla
výdejna jízdenek vydat jízdenku až do cílové stanice.
III. Tarifní pravidla
17. Tarif IDS IREDO je zónově-relační a časový. Všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové
a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena
jinak. Jízdenky IDS IREDO platí u zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě osobních
a spěšných vlaků. Pro platnost jízdního řádu může být povoleno použití 2. vozové třídy rychlíků.
18. Výše jízdného je uvedena v Ceníku IDS IREDO a stanoví se podle:
·
tarifní vzdálenosti;
·
použitého druhu jízdného.
19. Pro stanovení jízdného a přepravného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v tabulkách
jednicové matice IDS IREDO, případně v odkazech pod těmito tabulkami. Tarifní jednice přísluší
stanovovat společnosti Oredo.
20. Zóna - stanovené území s autobusovými nebo železničními zastávkami a stanicemi rozhodná pro
stanovení jízdného. Při jízdě mezi zónami lze zahájit jízdu v kterékoli zastávce/stanici nástupní zóny
a jízdu ukončit v kterékoli zastávce/stanici cílové zóny (s integrovaným jízdním dokladem taktéž
s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky pro
jízdy mezi zastávkami/stanicemi jedné zóny.
Městská zóna – taková zóna, na jejímž území platí tarif shodný s tarifem městské hromadné dopravy
v dotčené zóně.
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21. Cestující s platným integrovaným jízdním dokladem IDS IREDO je oprávněn použít k jízdě mezi
zastávkami/stanicemi nástupní zóny a cílové zóny zapojené vlaky či libovolné spoje všech zapojených
autobusových linek s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci.
Jízda oklikou - Pro cestování v IDS IREDO (platí pro integrované i neintegrované jízdní doklady) nesmí
být použity zóny s vyšším určeným jízdným z nástupní zóny než je jízdné do cílové zóny. V případě
časových vícedenních jízdních dokladů IREDO je nutné dodržet toto pravidlo v obou směrech, tj. při
cestování z výchozí i cílové zóny použitého jízdního dokladu. V úseku, ve kterém neplatí předložený
jízdní doklad, je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky a bude odbaven dle tarifu
dopravce.
Použití bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO
22. Hotovostní platbu jízdenky ukládané na BČK IREDO je možno provést pouze při nákupu vícedenní
jízdenky IREDO. Výjimku u jednoduchých jízdenek bude ode dne vyhlášení představovat placení
jednoduché jízdenky IREDO, ukládané do aplikace IREDO na In-kartu – zde bude platba umožněna
výhradně v hotovosti. Při zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu i časového kuponu prostřednictvím
BČK, případně pouze při nahrání jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo časového kuponu na BČK
(v případě, že cestující platí hotovostí, respektive vkládá peníze na BČK) cestující obdrží i papírový
doklad o zaplacení. Jako jízdní doklad slouží doklad nahraný na BČK, kterým se cestující při případné
kontrole musí prokázat. Papírový doklad o zaplacení není sám o sobě jízdním dokladem, ale slouží
pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci, jako doklad o zaplacení či jako podklad cestujícího při
reklamaci jízdenky na BČK.
Při každém nástupu a přestupu do vozidla autobusové dopravy je cestující povinen se odbavit.
Odbavení (tzv. check-in) se provádí přiložením BČK ke čtecímu zařízení v dopravních prostředcích
příměstské autobusové dopravy. Odbavení v zapojených vlacích probíhá prostřednictvím vlakového
personálu, který při kontrole jízdních dokladů přikládá BČK k přenosné osobní pokladně.
IV. Jízdní doklady
Jízdenka jednoduchá
23. Jízdenka jednoduchá opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě mezi zónami na ni uvedenými,
resp. v případě BČK na ni nahranými. Časová platnost jednoduché jízdenky je uvedena v řádku
příslušného tarifního pásma Ceníku IDS IREDO a platí od doby výdeje.
Jednoduchá jízdenka je prodávána ve formě neintegrované (tj. papírové) a integrované (tj. na bázi
BČK).
Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před
koncem platnosti jízdenky. Jízdenka platí pro jednoho cestujícího a není postupitelná, pokud cestující
začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající. Ceny jízdenek jsou uvedeny v Ceníku jízdného
IDS IREDO.
Jízdenku lze mimo základní jízdné 15+ vystavit i pro uživatele zvláštního jízdného dle kap. VI.
Jízdenka časová
24. Jízdenka časová opravňuje držitele v době své platnosti k libovolnému počtu jízd mezi zónami, pro
které byla zakoupena, v případě síťové jízdenky k jízdám po celé síti IDS IREDO. Časové jízdenky platí
do 24.00 hodin posledního dne období platnosti. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit.
Časové jízdenky jsou vydávány jako:
a) jednodenní síťové platné pro celé IREDO;
b) sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní zónové. Tyto jízdenky jsou vydávány na bázi BČK.
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25. Podmínky pro výdej časových jízdenek:
a) jednodenní síťové jízdenky jsou vystavovány pro jednotlivce nebo jako skupinové. Podrobnosti jsou
uvedeny v Ceníku jízdného IDS IREDO.
b) sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní zónové jízdenky jsou vystavovány jako nepřenosné za
základní jízdné 15+ nebo pro uživatele zvláštního jízdného dle kap. VI. Uživatel zvláštního jízdného
prokazuje nárok na nákup časové jízdenky zákaznickým profilem nahraným na BČK. Zákaznické
profily jsou na BČK nahrávány a aktualizovány na kontaktních místech. Nárok na zvláštní jízdné při
použití již zakoupené časové jízdenky se prokazuje rovněž příslušným průkazem. Zakoupení vícedenní
jízdenky s platností přesahující platnost zákaznického profilu není umožněno.
Ceny časových jízdenek jsou uvedeny v Ceníku jízdného IDS IREDO. Ve vlaku lze zakoupit časové
jízdenky IREDO s platností max. 7 dní.
26. Držitel zlevněných časových jízdenek sedmidenních, třicetidenních a devadesátidenních je povinen
prokázat nárok na jejich použití:
·
jízdenka žáci do 15 let – Žákovským průkazem do 15 let;
·
jízdenka žáci a studenti od 15 do 26 let - Žákovským průkazem 15 - 26 let;
·
jízdenka děti do 15 let – děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem ověřeným
razítkem vydavatele či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty
viditelně opatřeném fotografií, jménem a datem narození, případně datem 15. narozenin.
27. - 28. neobsazeno
V. Průkazy na slevu
29. U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na
základě předložení stanoveného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví cestujícímu
povinnost prokázat na požádání pověřené osoby věk, je povinen tak učinit předložením průkazu
ověřeného razítkem vydavatele či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě
plastové karty viditelně opatřeném fotografií, jménem a datem narození nebo u dětí datem
15. narozenin dítěte. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem, občanským průkazem
nebo platným průkazem ISIC.
Je-li průkaz na slevu v pouzdře, musí být zřetelně čitelné všechny údaje. Pokud tomu tak není, je
cestující povinen doklad z pouzdra vyjmout.
K dodatečnému prokázání věku nebo předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je průkaz
považován za neplatný jsou uvedeny v SPP IREDO.
30. Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se platnou
pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu.
31. Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita nepoškozená
fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru, která zobrazuje
současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie. Při dodržení výše uvedených
podmínek může být fotografie oddělena ze staršího průkazu, pokud není přerazítkována.
32. - 33. neobsazeno
VI. Zvláštní jízdné
34. Zvláštní jízdné se vypočte ze základního (obyčejného) jízdného. Nárok na zvláštní jízdné se přizná
při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle autobusové dopravy i ve vlaku.
35. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění
vyjma průvodců držitelů průkazů ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P se
poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodnění, na které prokáže nárok.
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36. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zvláštní jízdné předepsaným způsobem, zaplatí
z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok; Cestující zaplatí k jízdnému manipulační
přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP IREDO. Nárok na vrácení poplatků nebo přirážek při
dodatečném prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřizná.
37. - 38. neobsazeno
Zvláštní jízdné pro děti
39. Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zvláštní jízdné
uvedené v Ceníku jízdného IDS IREDO ve sloupečku „poloviční“.
40. Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat jen s doprovodem osoby
starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok přepravit s sebou bezplatně
nejvýše 2 děti do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Počet míst k sezení pro
bezplatně přepravované děti není omezen, pokud to aktuální podmínky ve vozidle nevyžadují.
41. Pro určení nároku na slevu v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy. Děti ve věku
od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem ověřeným razítkem vydavatele či jinými
specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty viditelně opatřeném fotografií,
jménem a datem narození, případně datem 15. narozenin.
42. Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví dopravce průkaz po doložení data narození a předložení
nepoškozené fotografie průkazového provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou
současnou podobu dítěte, je na lesklém fotografickém papíru a nesmí být vystřižena z jiné fotografie.
Za ověření průkazu na slevu jízdného účtuje dopravce jím vyhlášený poplatek.
43. - 44. neobsazeno
Zvláštní jízdné pro žáky
45. Nárok na zvláštní jízdné pro žáky škol se prokazuje „žákovským průkazem“. Výše jízdného závisí
na věku žáka.
46. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává k dojíždění ze zóny v ČR odpovídající trvalému bydlišti nebo
místu internátu/koleje do zóny odpovídající sídlu školy, její součásti, místu praktického vyučování
nebo internátu/ koleje (u zahraničních škol pohraničnímu přechodovému bodu) směrem nejkratším
nebo časově nejvýhodnějším (popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců nebo individuální
dopravy) a zpět. V případě studentů s místem bydliště mimo ČR se nárok na zvláštní jízdné přiznává
k dojíždění ze zóny odpovídající pohraničnímu přechodovému bodu do zóny odpovídající sídlu školy,
její součásti, místu praktického vyučování nebo internátu.
47. Pro žáky do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné uvedené
v Ceníku jízdného IDS IREDO, pro žáky a studenty ve věku 15 – 26 let (do dne, který předchází dni 26.
narozenin) platí zvláštní jízdné uvedené v Ceníku jízdného IDS IREDO.
48. Zvláštní jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období 1.9. – 30.6. školního/nejpozději
do 31.10. akademického roku (s výjimkou měsíců červenec a srpen) vyznačeného školou na průkazu.
Při denním dojíždění se zvláštní jízdné uzná podle údajů na žákovském průkazu pouze v pracovních
dnech. Pokud je výuka omezena pouze na některé dny v týdnu (např. úterý a čtvrtek) a školou uvedena
v žákovském průkaze, je zvláštní jízdné přiznáváno pouze v těchto dnech. Pokud údaje v žákovském
průkaze uvádějí možnost cestování o víkendu, uzná se zvláštní jízdné i mimo pracovní dny.
Zlevněné časové jízdenky pro žáky a studenty platí po celou dobu časové platnosti, včetně sobot,
nedělí a státem uznaných svátků. Nárok na toto zlevněné časové jízdné se poskytuje v období
školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července
a srpna, tedy v období od 1. 9. do 30. 6.
49. Průkazy ověřují dopravci dle zásad uvedených v platném Výměru MF ČR.
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50. - 58. neobsazeno
Zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví (držitele průkazů ZTP, ZTP/P)
a přeprava jejich průvodců
59. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů
a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zvláštní jízdné podle Ceníku
jízdného IDS IREDO, sloupce „ZTP/P“.
60. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
a) bezplatnou přepravu svého průvodce.;
b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy nebo tomu odpovídajícího kompenzačního
prostředku
c) bezplatnou přepravu dětského kočárku s dítětem, je-li toto dítě držitelem průkazu ZTP/P;
d) bezplatnou přepravu vodícího psa nevidomého nebo řádně označeného asistenčního psa;
Výše uvedené body lze i kombinovat.
Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a s výjimkou
průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.
61. - 62. neobsazeno
Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí
umístěných v ústavech na území ČR
63. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách k návštěvám
nezaopatřených dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale
nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních
a ústavech (dále jen “ústavech”) mají nárok na zakoupení jednoduché jízdenky za zvláštní jízdné podle
Ceníku jízdného IDS IREDO, sloupce „poloviční“.
Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě
umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě osobní údaje,
jinak nebude nárok na zvláštní jízdné uznán.
64. Nárok na zvláštní jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do zóny nejbližší
místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze zóny nejbližší místu
ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být zakoupena s prvním dnem platnosti nejpozději
následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu.
65. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle čl. 34 SPP IREDO nebo:
a) byl použit na jiné trase, než pro kterou platí,
b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte,
c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním.
66. - 68. neobsazeno
69. Osoby starší 70 let, kteří jsou držiteli osobní BČK IREDO mají nárok na zlevněné jízdné ve výši 50
% z ceny základního jízdného, tj. podle Ceníku jízdného IDS IREDO, sloupce „osoba 70+ s BČK“. Platba
zlevněného jízdného je umožněna pouze prostřednictvím BČK IREDO. Nárok na zlevněné jízdné se
přiznává ve všech vlacích a autobusových spojích zařazených v systému IREDO.
Zlevněné jízdné pro členy Českého svazu PTP, Konfederace politických vězňů, Českého svazu
bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské
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70. Členové Českého svazu PTP mají nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové
autobusové dopravě po území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Držitelé průkazu
Konfederace politických vězňů mají nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové
autobusové dopravě po území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Držitelé průkazu Českého
svazu bojovníků za svobodu mají nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové
autobusové dopravě po území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Držitelé průkazu
Československé obce legionářské mají nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové
autobusové dopravě po území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
71. Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje předložením platného průkazu PTP a známky pro
příslušné období, předložením platného průkazu Konfederace politických vězňů a známky pro
příslušné období, předložením platného průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu a razítkem pro
příslušné období nebo předložením platného průkazu Československé obce legionářské a známky pro
příslušné období.
VII. Obchodní nabídky
72. Obchodní nabídky vyhlášené společností Oredo a změny obchodních nabídek musí být řádně
vymezeny a předem zveřejněny na Internetu - www.oredo.cz, na vývěskách v železničních stanicích a
ve vozidlech autobusové dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich
použití ustanovení SPP IREDO a Tarifu IREDO.
Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné obchodní
nabídky.
73. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným způsobem,
zaplatí z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok. Cestující zaplatí k jízdnému
manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP IREDO.
74. Společnost Oredo může vyhlásit tarifní zónu tzv. „městskou zónou“, pro kterou platí podmínky dle
bodu č. 20 tohoto Tarifu. Datum vyhlášení Společnost Oredo v předstihu oznámí na www.oredo.cz.
75. - 86. neobsazeno
VIII. Společná ustanovení
87. - 88. neobsazeno
89. Jízda za cílovou zónu
Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven:
- v případě pokračování jízdy dle Tarifu IREDO jízdným ze stávající cílové zóny do nové cílové zóny dle
zásad uvedených v tomto Tarifu.
- v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného dopravce. Za
nástupní zastávku/stanici je považována zastávka/stanice na hranici původní cílové zóny.
O vystavení jízdenky se však musí přihlásit nejdéle před odjezdem vlaku z hraniční stanice zóny, pro
kterou má platný jízdní doklad. V tomto případě je cestující odbaven bez manipulační přirážky (bez
ohledu na to, zda je v původní nástupní stanici, nebo hraniční stanici zóny otevřena výdejna jízdenek).
V ostatních případech je odbaven dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce.
90. Odbavení cestujících z železničních tratí ležících mimo IDS IREDO
Předloží-li cestující ve vlaku zařazeném do IDS IREDO platnou jízdenku ze sítě železničního dopravce
s nástupní stanicí mimo IDS IREDO s cílovou stanicí ležící na území IDS IREDO a požádá o vystavení
návazné jízdenky IDS IREDO bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce nejpozději před
odjezdem vlaku ze stanice, pro kterou má platný jízdní doklad, bude odbaven bez manipulační
přirážky.
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Při nesplnění těchto podmínek je k navazující jízdence IDS IREDO účtována manipulační přirážka nebo
přirážka k jízdnému dle čl. 40 SPP IREDO.
91. Platba elektronickou peněženkou
Ve všech vlacích a autobusových linkách zapojených do IDS IREDO je umožněna platba elektronickou
peněženkou uloženou na BČK IREDO (v případě dokladů uložených na BČK). Při platbě jednoduchých
jízdenek je poskytována sleva 5 % (není-li v Ceníku IREDO uvedeno jinak).
U dopravců, kteří jsou vydavatelem čipových karet, není možno použít k platbě jízdného IDS IREDO
elektronickou čipovou peněženku vyjma případů, uvedených na www.oredo.cz.
Vzájemné uznávání elektronické čipové peněženky různých vydavatelů se v IDS IREDO neprovádí,
případné výjimky jsou uvedeny na www.oredo.cz.
92. Schéma tarifní sítě, seznamy zón a zastávek v nich zařazených zveřejňuje Oredo s.r.o. Veškeré
informace o tarifu IREDO včetně tarifních map pro jednotlivé zóny jsou zveřejněny na www.oredo.cz.
93. - neobsazeno
Platba v cizí měně
94. Společnost Oredo je oprávněna vyhlásit zóny a dopravce, u kterých lze realizovat platby v jiné
měně než v Českých korunách.
95. Celková cena platby se vypočte dle Tarifu IREDO (jízdné, přepravné, poplatek za přepravu
spoluzavazadla) a SPP IREDO (přirážky) a výsledná částka se přepočte platným kurzem vyhlášeným
společností Oredo (stanoven Českou národní bankou jako průměrný měsíční kurz), u železničních
dopravců Jednotným železničním kurzem.
96. - 98. neobsazeno
Součástí tohoto Tarifu IDS IREDO je:
- Ceník jízdného IDS IREDO a Matice tarifních jednic IDS IREDO mezi zónami
V Hradci Králové dne 10. prosince 2014
Petr Moravec, v. r.
Jednatel společnosti
Oredo s.r.o.
(vyřizuje: Bc. Milan Slezák, tel.: 777 602 987, čj.: 444/2014)
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Prohlášení o dráze regionální Česká Kamenice – Kamenický Šenov (KŽC, s.r.o.)
KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále jen KŽC), jako
osoba, která podle § 34b odst. 2 písm. a) zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze regionální ve svém vlastnictví, vydává pro jízdní
řád 2016 a následující podle § 34c odst. 1 téhož zákona, „Prohlášení o dráze regionální“, účinné ke dni
vydání prohlášení.
Prohlášení o dráze regionální Česká Kamenice – Kamenický Šenk je uvedeno v příloze 1 tohoto PTV.
V Praze dne 25. listopadu 2014
Kateřina Augustová, v. r.
jednatelka
KŽC, s. r. o.

(vyřizuje: Kateřina Augustová, tel.: 774 592 007, katerina.augustova@kzc.cz)

Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. pro veřejnou osobní železniční dopravu
(LEO Express a. s.)
S účinností od 12. prosince 2014 byly předsedou představenstva LEO Express a.s. schváleny nové
Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. pro veřejnou osobní železniční dopravu.
Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto PTV.

V Praze dne 10. prosince 2014
Leoš Novotný, v. r.
předseda představenstva LEO Express a.s.
(vyřizuje: Ing. Anna Gruberová, tel.: 773 740 506, anna.gruberova@le.cz)
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