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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
014/08/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Jízdenka na léto (České dráhy, a.s.)
S účinností od 1. července 2014 vstupuje v platnost akviziční nabídka Jízdenka na léto (dále jen
jízdenka) za těchto podmínek:
1. Síťová jízdenka pro jednu osobu, umožňující po dobu své platnosti neomezený počet jízd všemi
vlaky ČD ve 2. vozové třídě, určená pro držitele In-karty s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací
a držitele platného průkazu ISIC za cenu 990 Kč, nebo pro cestující bez In-karty se zákaznickou
aplikací a bez průkazu ISIC za cenu 1 190 Kč.
1.1. Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se k jízdence vypočte jako rozdíl mezi
1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek, ve kterém 1. vozovou
třídu skutečně použil.
1.2. Jízdenka za základní cenu 1 190 Kč je nepřenosná a je na ní uvedeno jméno a příjmení
cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní
cestující předloží jakýkoliv průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. Pokud
při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží výše uvedený průkaz, jízdenka nebude
pro jízdu uznána a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
1.3. Jízdenka za zlevněnou cenu 990 Kč je nepřenosná, je na ní uvedeno jméno a příjmení
cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní
cestující předloží In-kartu s platnou zákaznickou aplikací nebo platný průkaz ISIC znějící na jméno
a příjmení uvedené na jízdence. Pokud při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží
některý z výše uvedených průkazů znějících na jeho jméno, jízdenka nebude pro jízdu uznána
a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
2. Jízdenka lze zakoupit pro období 1. 7. až 31. 8. 2014.
2.1. Předprodej jízdenky bude zahájen 9. 6. 2014, první den platnosti může být nejdříve
1. 7. 2014.
3. Platnost jízdenky je 14 po sobě jdoucích dnů, tedy například jízdenka zakoupená s prvním dnem
platnosti 5. 7. platí do 18. 7. 2014.
3.1. Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. 8. 2014 se postupně zkracuje tak,
aby poslední den platnosti byl 31. 8. 2014, cena jízdenky se nesnižuje.
3.2. Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. 8. 2014 již nelze zakoupit (cestující může využít
nabídky Celodenní síťové jízdenky).
4. Jízdenku lze zakoupit u pokladní přepážky ČD jako elektronicky tištěný doklad ze zařízení UNIPOK,
nebo na eShop ČD. Z ceny této jízdenky nebude cestujícímu přiznán výkonový ani kreativní bonus dle
Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel.
5. Právo z přepravní smlouvy lze u jízdenky uplatnit z důvodů na straně cestujícího nejpozději první
den její platnosti u pokladní přepážky ČD, u které byla jízdenka zakoupena a to do 24:00. Případně na
eShop pomocí záložky „vrácení dokladu“. Návratek bude v takovém případě proveden po srážce dle
čl. 272. 1. Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu.
6. Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel platí v plném rozsahu.
V Praze dne 14. 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 56 250/2014-O16/4)
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015/08/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Pochod Praha – Prčice 2014 (České dráhy, a.s.)
U příležitosti konání 49. ročníku dálkového pochodu Praha – Prčice dne 17. května 2014 vyhlašuji
v souladu s čl. 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10)
akviziční slevu pro účastníky pochodu Celodenní jízdenka – region Středočeský / Prčice s těmito
podmínkami:
- jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti 17. května 2014 platná do 02:00 hodin
dne 18. května 2014 ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu (viz dále),
- doklad je vystavován pouze pro jednoho cestujícího za cenu 149 Kč,
- doklad platí ve vymezeném obvodu platnosti krajské síťové jízdenky Celodenní – region
Středočeský na těchto tratích:
Vymezený obvod platnosti, trať
010 Kolín – Přelouč, 011, 012, 014, 020 Velký Osek – Chlumec n. C., 060, 061 Nymburk hl. n. –
Kopidlno, 062, 063, 064 Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov, 070, 071, 072 Lysá n. L. – Štětí, 074,
076, 080 Bakov nad Jizerou – Doksy, 090 Kralupy n. V. – Roudnice n. L., 091, 092, 093, 094, 095
Vraňany - Straškov, 096, 110 Kralupy n. V. – Louny, 111, 114 Louny – Postoloprty, 120 Praha –
Rakovník, 121, 122, 123 Žatec – Postoloprty, 124 Lužná u Rakovníka - Žatec, 126 Rakovník - Louny,
161 Rakovník – Blatno u Jesenice, 162 Rakovník – Čistá, 170 Beroun – Kařez, 171, 172, 173, 174, 200
Zdice – Písek, 203 Březnice – Blatná, 204, 210, 212, 220 Benešov u Prahy – Tábor, 221, 222, 223, 230
Kolín – Světlá n. S., 231, 232, 235, 236 a autobusové spoje dle čl. 13 a) tarifu TR 10.
-

jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se vypočte dle čl. 251 tarifu TR 10 nebo lze v 1. vozové
třídě jízdenku použít se síťovým časovým doplatkem do 1. vozové třídy na nepřenosné
In-kartě dle čl. 175 - 178 tarifu TR 10,

-

nárok na tuto akviziční slevu se neprokazuje.

Předprodej Celodenních jízdenek – region Středočeský / Prčice bude zahájen u všech pokladních
přepážek ČD dne 1. května 2014. Dne 17. května 2014 bude možno zakoupit tyto jízdenky
i u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku (přirážka / manipulační přirážka dle Smluvních přepravních
podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu). Prodej Celodenních jízdenek – region
Středočeský / Prčice u pokladních přepážek i ve vlaku bude ukončen ve 12:00 hodin dne 17. května
2014.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu (cestující kteří nebudou odbaveni
jízdním dokladem Celodenní jízdenka - region Středočeský / Prčice budou odbaveni standardně
za jízdné, na které prokáží nárok, cestující z míst mimo výše vymezenou oblast si mohou zakoupit
do styčné stanice jízdní doklad za jízdné, na které prokáží nárok).
V Praze dne 15. 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 56 251/2014-O16)
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