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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
010/07/2014 Akviziční slevy, VLAK+ Flora Olomouc 2014 (České dráhy, a.s.)
V souvislosti s konáním jarní etapy výstavy „Flora Olomouc 2014“, která se koná ve dnech
24. - 27. 4. 2014 v Olomouci, 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 Olomouc hlavní nádraží a Olomouc Nová Ulice.
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). První den zpáteční jízdenky může být 24., 25., 26. nebo
27. 4. 2014.
Pro cestu zpět z Olomouce musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v pavilonu A.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 2. dubna 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 56 032/2014-O16/4)
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011/07/2014 Vyhláška IDP – Integrovaná doprava Plzeňska; změna č. 17
(České dráhy, a.s.)
S okamžitou účinností vstupuje v platnost nové znění Smluvních přepravních podmínek v systému
Integrované dopravy Plzeňska a Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska, platné
od 1. 1. 2014 a uvedené v příloze této vyhlášky. Předchozí znění tím pozbývá platnosti.
Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) – viz příloha č. 1 tohoto věstníku.
Smluvní přepravní podmínky v systému Integrované dopravy Plzeňska – viz příloha č. 2 tohoto
věstníku.

V Praze dne 1. dubna 2014

Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Petr Vychodil, tel.: 602 379 793, čj.: ČD GŘ 56 165/2014-O16)

012/07/2014 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS; změna č. 1
vyhlášky, zveřejněné v PTV 4/2014 (České dráhy, a.s.)
S účinností od 7. dubna 2014 proveďte ve znění vyhlášky Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje ODIS, zveřejněné v PTV 4/2014, následující rukopisné opravy:
a) v bodě 4 škrtněte odrážku „Radovan Maxner (dále Maxner)“,
b) v bodě 7 škrtněte odrážku „j) trať 314 Opava východ – Jakartovice“,
c) v bodě 8 na konci poslední věty škrtněte text “na kterou cestující prokáže nárok“ a doplňte

text „ze základního resp. u dětí do 15 let zvláštního jízdného“,
d) v bodě 11 ve 3. odrážce škrtněte slova „a Maxner“.
Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna a v platnosti.

V Praze dne 1. dubna 2014

Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Petr Vychodil, tel.: 602 379 793, čj.: ČD GŘ 56 118/2014-O16)

013/07/2014 Odbavení cestujících v autobusech náhradní autobusové dopravy, zavedení
S účinností od 1. května 2014 platí ve vyhlášených případech pro odbavení cestujících bez platné
jízdenky v autobusech náhradní dopravy (NAD) dále uvedené podmínky.
1.

Pokud není prováděno odbavení a kontrola jízdních dokladů před nástupem do autobusu NAD
(viz dále), nastupují cestující do autobusu NAD vždy předními dveřmi. V takovém případě
předkládají své jízdní doklady řidiči autobusu NAD ke kontrole dle čl. 13 Smluvních přepravních
podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO).

2.

Cestující bez platné jízdenky bude odbaven řidičem NAD při nástupu do autobusu dle ceníku
jízdného NAD, zveřejněném v čl. 6 této vyhlášky PTV.
2.1.

Řidič autobusu NAD vydá cestujícímu bez platného jízdního dokladu jízdenku platnou
v daném spoji do doby vystoupení z autobusu.

2.2.

Jízdenka vydaná řidičem autobusu NAD i z jeho vlastního výdejního zařízení bude vždy
splňovat náležitosti jízdního dokladu ČD a zjednodušeného daňového dokladu

2.3.

Pro konkrétní odbavení bude vzor jízdenky zveřejněn ve výlukovém rozkazu.

3.

Při přestupu do návazného vlaku vystaví průvodčí cestujícímu standardní jízdenku ČD dle Tarifu
Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) nebo akčních
nabídek zveřejněných v PTV a to podle zásad doplatku při jízdě za původní cílovou stanici
dle tarifu TR 10, čl. 32 (cenu zaplacenou dle ceníku NAD odečte).

4.

Ve vyhlášených případech mohou provádět pověření zaměstnanci ČD standardní odbavení
cestujících před nástupem do autobusu NAD, během jízdy autobusu NAD nebo při výstupu
z autobusu NAD. Odbavení cestujících při výstupu z autobusu NAD je možné pouze na základě
potvrzení o nástupu do NAD, kterou cestující obdrží bezplatně ve své nástupní stanici od řidiče
autobusu NAD
4.1.

Pokud cestující nepředloží potvrzení o nástupu do autobusu NAD, bude při výstupu
odbaven jízdenkou z výchozí stanice autobusu NAD s přirážkou k jízdnému dle SPPO.

5.

Při kontrole jízdních dokladů a odbavení cestujících během jízdy autobusu NAD platí ustanovení
tarifu TR 10 a SPPO.

6.

Ceník jízdného NAD
Základní

Zlevněné

Kč

Kč

1. cenová úroveň

10,-

5,-

2. cenová úroveň

15,-

7,-

3. cenová úroveň

20,-

10,-

Jízdné NAD

6.1.

Za zlevněné jízdné budou odbaveny děti, důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, žáci,
držitelé In-karty se slevovou aplikací (vyjma IN 100 a In Bussines). Jiné slevy se při
odbavení řidičem autobusu náhradní dopravy nepřiznávají.

6.2.

Při vyhlášení NAD bude zveřejněn ceník pro odbavení mezi konkrétními stanicemi
na trase autobusu NAD, který je závazný pro odbavení cestujících ve smyslu této vyhlášky
PTV. Ceny mohou být u delších tras sestaveny i skládáním (součtem) cen uvedených
v ceníku NAD.

7.

Způsob kontroly jízdních dokladů a odbavení cestujících při zavedení NAD vyhlásí místně
příslušní Krajské centrum osobní dopravy a zveřejní ho na vývěskách v dotčených železničních
stanicích a na www.cd.cz.

8.

Tato vyhláška platí do 13. prosince 2014.

V Praze dne 11. dubna 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 56 233/2014-O28/2)

Oddíl S: Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu dopravce Slezské
zemské dráhy, o.p.s. (Slezské zemské dráhy, o.p.s.)
Ředitelem společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., Ing. Ludvíkem Semerákem, byly dne 8. dubna 2014
schváleny nové Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu dopravce Slezské
zemské dráhy, o.p.s., účinné a platné od 1. května 2014 – viz příloha č. 3 tohoto věstníku.
Nabytím platnosti a účinnosti nových Smluvních přepravních podmínek pozbývají platnosti
a účinnosti Smluvní přepravní podmínky dopravce Slezské zemské dráhy, o.p.s., ze dne 1. června 2009,
ve znění všech změn a dodatků k nim vydaných.
V Praze dne 8. dubna 2014

Ing. Ludvík Semerák, v. r.
ředitel Slezské zemské dráhy, o.p.s.

(vyřizuje: Ing. Pavel Schreier, provoz@osoblazsko.com)

Ceník jízdného dopravce Slezské zemské dráhy, o.p.s. (Slezské zemské dráhy, o.p.s.)
Ředitelem společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., Ing. Ludvíkem Semerákem, byl dne 8. dubna 2014
schválen nový Ceník jízdného dopravce Slezské zemské dráhy, účinný a platný od 1. května 2014 – viz
příloha č. 4 tohoto věstníku.
Nabytím platnosti a účinnosti nového Ceníku jízdného pozbývá platnosti a účinnosti Ceník jízdného
dopravce Slezské zemské dráhy, o.p.s., ze dne 1. června 2009, ve znění všech změn a dodatků k nim
vydaných.

V Praze dne 8. dubna 2014

Ing. Ludvík Semerák, v. r.
ředitel Slezské zemské dráhy, o.p.s.

(vyřizuje: Ing. Pavel Schreier, provoz@osoblazsko.com)

Přepravní a tarifní věstník č. 7/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 18. dubna 2014:
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