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Oddíl A: Věci přepravní a tarifní
23/10/2015 TR 10 – Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
TR 10, změna č. 15 (ČD, a. s.)
Dne 15. června 2015 vstupuje v účinnost změna č. 15 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/cimse-ridime/-3939/ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 12. května 2015
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 56 791/2015 – O16/4)

22/10/2015 SPPO – Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu, změna č. 7 (ČD, a. s.)
Dne 15. června 2015 vstupuje v účinnost změna č. 7 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/cim-seridime/-3939/ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 12. května 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Milan Zach, tel.: 602 177 229, čj. ČD GŘ 56 772/2015 – O16/4)
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021/10/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Czech Raildays 2015 (ČD, a. s.)
V souvislosti s konáním mezinárodního veletrhu Czech Raildays, který proběhne ve dnech 16. – 18. 6. 2015
v Ostravě, 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 železniční stanice Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov.
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 a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD i ve vlaku ze zařízení POP.
První den zpáteční jízdenky může být 16. až 18. 6. 2015, platnost jízdenky standardní.
Předprodej jízdenek bude zahájen 1. 6. 2015
Pro cestu zpět z Ostravy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem,
které účastník získá u stánku Českých drah v areálu veletrhu pod označením A1-36.
Vzor otisku razítka:

Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 14. května 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj. ČD GŘ 56 789/2015 – O16/4)
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Oddíl S: Soukromí dopravci
Změna č. 4 Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO)
Jindřichohradeckých místních drah (JHMD)
Ke dni 19. února 2015 se v souvislosti se zavedením e-shopu jízdních dokladů na pravidelné parní vlaky
mění „Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen SPPO):
1. část druhá – Přeprava cestujících, odstavec Jízdní doklad, bod 3. zní nově takto:
Jízdní doklady se prodávají ve výdejnách jízdenek, u pověřených zaměstnanců JHMD ve vlaku nebo
prostřednictvím e-shopu jízdních dokladů na adrese jizdenky.jhmd.cz (v případě jízdních dokladů pro
veřejné parní vlaky).
2. část druhá – Přeprava cestujících, odstavec Jízdní doklad, bod 4. zní nově takto:
Jízdní doklady je cestující povinen předložit ke kontrole na výzvu pověřeného zaměstnance JHMD
kdykoliv během přepravy a to i opakovaně. V případě jízdního dokladu vydaného v podobě e-jízdenky
prostřednictvím e-shopu jízdních dokladů se předložením jízdního dokladu rozumí nahlášení čísla
jízdního dokladu a k němu příslušného bezpečnostního kódu.
3. část druhá – Přeprava cestujících, odstavec Obsazení a rezervace místa – nově se zavádí bod 10.
v následujícím znění:
Prodej a použití jízdních dokladů pro veřejné parní vlaky prostřednictvím e-shopu jízdních dokladů se
řídí Obchodními podmínkami e-shopu jízdních dokladů zveřejněnými na internetových stránkách
provozovatele www.jhmd.cz.
4. Jízdní doklad – bod 7. zní nově takto:
Poplatek za rezervační doklady je možno zaplatit až ve vlaku, pokud nebylo s cestujícím dohodnuto
jinak a to bez jakékoliv manipulační přirážky. Rezervace míst ve veřejných parních vlacích se platí až
během jízdy vlaku u pověřeného zaměstnance JHMD, pokud nebylo s cestujícím dohodnuto jinak.
Výjimkou jsou rezervace pořízené prostřednictvím e-shopu jízdních dokladů, které jsou pořizovány
společně s nákupem jízdního dokladu elektronicky dle Obchodních podmínek e-shopu jízdních dokladů.
Změna č. 2 Tarifu Jindřichohradeckých místních drah pro vnitrostátní přepravu cestujících (JHMD)
Ke dni 19. května 2015 se v souvislosti se zavedením e-shopu jízdních dokladů na pravidelné parní vlaky
mění Tarif Jindřichohradeckých místních drah:
1. „Část pátá – Nedotovaná přeprava osob – veřejné parní vlaky“, bod 3. zní nově takto:
Jízdenky do těchto vlaků se prodávají ve vlaku, prostřednictvím e-shopu jízdních dokladů, ve výdejnách
dopravce nebo u smluvních partnerů dle platného ceníku pro parní vlaky JHMD.
2. „Část pátá – Nedotovaná přeprava osob – veřejné parní vlaky“, bod 7. zní nově takto:
Rezervace míst lze provádět za stejných podmínek jako u pravidelných osobních vlaků, předprodej
rezervačních dokladů je možný v sídle JHMD, prostřednictvím e-shopu jízdních dokladů a u smluvních
prodejců. Poplatek za rezervované místo je stanoven na 20,- Kč za jedno rezervované místo s výjimkou
rezervací pořízených prostřednictvím eshopu jízdních dokladů, které jsou bezplatnou součástí jízdního
dokladu. Poplatek z rezervovaného místa se v případě nevyužití nevrací, není možná ani částečná
refundace rezervačních poplatků.
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Aktuální kompletní znění SPPO JHMD je k dispozici ke stažení na adrese:
http://jhmd.cz/storage/files/184/SPPO-2015.pdf

V Praze dne 22. května 2015
Ing. Petr Panský, v.r.
vedoucí přepravy
Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

(vyřizuje: Ing. Petr Panský, tel.: 702 200 708, pansky@jhmd.cz)
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Přepravní a tarifní věstník č. 10/2015 zpracovalo a vydalo v Praze 28. května 2015:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
ISSN 1805-9864
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz
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