PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK
Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů

Číslo 20/2015

16. října 2015
Vydává Ministerstvo dopravy

ISSN 1805-9864

Obsah

Oddíl A: Věci přepravní a tarifní .............................................................................................................. 2
045/20/2015 Tarif Českých drah pro lanové dráhy TR 14, Změna č. 11 (ČD) ................................................... 2
046/20/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Celostátní vzájemná výměna zkušeností (ČD) ..................................... 2
047/20/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Film v Praze (ČD) .................................................................................. 3

1

Oddíl A: Věci přepravní a tarifní
045/20/2015 Tarif Českých drah pro lanové dráhy TR 14, Změna č. 11 (ČD)
Dne 13. prosince 2015 vstupuje v účinnost změna č. 11 Tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14. Úplné
znění tarifu TR 14 je přílohou této vyhlášky.

V Praze dne 5. října 2015

Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Bc. Šulc Roman, tel. 972 232 487, č.j. GŘ ČD 58 267 /2015 – O 16/4)

046/20/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Celostátní vzájemná výměna zkušeností (ČD)
V souvislosti s konáním akce Celostátní vzájemná výměna zkušeností, probíhající ve dnech 13. – 15. listopadu
2015 v Chrudimi, 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 Chrudim a Chrudim město.
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).
Předprodej jízdenek bude zahájen 2. listopadu 2015.
První den platnosti zpáteční jízdenky (kdy lze nastoupit jízdu) může být 13. listopadu. Poslední den zpáteční
jízdenky (zároveň den, kdy lze nejpozději nastoupit jízdu zpět) může být 15. listopadu 2015.
Poslední den platnosti jízdenky bude vždy 15. listopadu 2015.
Zakoupení jízdních dokladů je možné u všech pokladních přepážek ČD i ve vlacích ČD.
Pro cestu zpět z Chrudimi musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem,
které účastník získá v areálu konání akce u stánku REGISTRACE.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 5. října 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 58665/2015 – O 16/4)
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047/20/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Film v Praze (ČD)
V souvislosti s konáním akce Film v Praze, probíhající od 2. do 30. listopadu 2015, bude návštěvníkům
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 Praha hl. n., Praha
Masarykovo n., Praha - Holešovice, Praha - Smíchov, Praha - Libeň, Praha - Vysočany, Praha – Vršovice.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10
(vyjma žákovského jízdného a jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky (kdy lze nastoupit jízdu) je 2. listopadu 2015.
Poslední den, kdy lze nejpozději nastoupit jízdu, je 30. listopadu 2015.
Poslední den platnosti jízdenky bude vždy 5. den po prvním dni platnosti, nejpozději však 30. listopadu 2015
– platnost se tedy před 30. listopadem 2015 úměrně zkracuje.
Jízdenku lze zakoupit u kterékoliv pokladní přepážky ČD i ve vlacích ČD a to i v předprodeji od 26. října 2015.
Pro cestu zpět z Prahy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem,
které návštěvník akce získá v pokladně objektů:






Muzeum Karla Zemana
Barrandov Studio
Pražská paroplavební společnost
Segway Experience
Museé Grévin Prague

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

V Praze dne 6. října 2015

Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 58666/2015 – O 16/4)
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