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Věci přepravní a tarifní
054/ 23 /2015 Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady
v přepravě východ – západ (SCIC-EWT); změna č. 2 (ČD)
S účinností od 13. prosince 2015 vstupuje v platnost změna č. 2 Zvláštních přepravních podmínek
v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady v přepravě východ – západ (SCIC-EWT), na ČD vedeny jako TR 18.
Novelizované znění SCIC-EWT je veřejnosti k dispozici na internetové adrese
www.cd.cz v sekci „Infoservis“, podsekce „Čím se řídíme“ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 5. listopadu 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 59018/2015- O 16)

052/ 23 /2015 Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady bez
integrované rezervace (SCIC-NRT); změna č. 6 (ČD)
S účinností od 13. prosince 2015 vstupuje v platnost změna č. 6 Zvláštních přepravních podmínek
v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady bez integrované rezervace (SCIC-NRT), na ČD vedeny jako TR 16.
Novelizované znění SCIC-NRT je veřejnosti k dispozici na internetové adrese
www.cd.cz v sekci „Infoservis“, podsekce „Čím se řídíme“ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 5. listopadu 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 59016/2015- O 16)
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056/23/2015 Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 8 (ČD)
Dne 13. prosince 2015 vstupuje v účinnost změna č. 8 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro
veřejnou drážní osobní dopravu. Úplné znění dokumentu je přílohou této vyhlášky a zveřejněno je na
www.cd.cz.
Součástí příspěvku jsou tyto přílohy věstníku PTV 23/2015:
Příloha 1: Úplné znění Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
Příloha 1a: Samoobslužný způsob odbavení cestujících
Příloha 1b: Seznam IDS se zapojením ČD
Příloha 1c: ČD kurýr
Příloha 1d: Zvláštní vozy a vlaky
Příloha 1e: Odbavení cestujících při náhradní autobusové dopravě

V Praze dne 19. listopadu 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Milan Zach, tel. 972 522 510, č.j. GŘ ČD 58 727/2015 – O 16/4)

053/ 23 /2015 Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu; změna č. 9 (ČD)
S účinností od 13. prosince 2015 vstupuje v platnost změna č. 9 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní
přepravu (ZUJ).
Novelizované znění ZUJ je veřejnosti k dispozici na internetové adrese
www.cd.cz v sekci „Infoservis“, podsekce „Čím se řídíme“ a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 5. listopadu 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 59017/2015 – O 16)

3

056/23/2015 Akviziční slevy, Pekelný parní vlak s Mikulášem (ČD)
Dne 28. 11. 2015 bude zaveden historický parní vlak „Pekelný parní vlak s Mikulášem“ v úseku Náměšť nad
Oslavou – Jihlava – Havlíčkův Brod a zpět. Jízdní řád vlaku je přiložen.
Ve vlaku platí obyčejné jízdné, zvláštní jízdné pro děti a obchodní nabídka sleva pro důchodce dle Tarifu
Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10).
K výše uvedenému jízdnému zaplatí každý dospělý cestující, s výjimkou spolucestujících dětí do 6 let, doplatek
ve výši 30 Kč pro jednu jízdu, děti od šesti do patnácti let a důchodci doplatek ve výši 15 Kč pro jednu jízdu.
Doplatek zaplatí každý cestující bez ohledu na ujetou kilometrickou vzdálenost.
Cestující s výše uvedeným jízdným bude odbaven ve vlaku ze zařízení POP doplatkem, na kterém bude přesně
vyznačena nástupní a cílová stanicí v rámci trasy historického vlaku.
V uvedeném vlaku neplatí zaměstnanecké jízdní výhody dle předpisů OK 9, OK 10, OK 12, síťové ani časové
jízdenky dle tarifu TR 10.
Jízdní řád:
Cesta tam
Stanice
Náměšť nad Oslavou
Studenec
Vladislav zastávka
Třebíč
Třebíč-Borovina
Okříšky
Bransouze
Luka nad Jihlavou
Jihlava
Střítež u Jihlavy
Dobronín
Šlapanov
Havlíčkův Brod

Příjezd
9:35
9:51
10:01
10:45
10:58
11:18
11:31
11:55
12:15
12:21
12:35
12:48

Odjezd
9:27
9:42
9:52
10:41
10:46
11:08
11:21
11:42
12:08
12:17
12:25
12:37

Cesta zpět
Stanice
Havlíčkův Brod
Šlapanov
Dobronín
Střítež u Jihlavy
Jihlava
Luka nad Jihlavou
Bransouze
Okříšky
Třebíč-Borovina
Třebíč
Vladislav zastávka
Studenec
Náměšť nad Oslavou

Příjezd
14:45
14:57
15:04
15:11
16:12
16:29
16:42
17:00
17:06
17:58
18:10
18:28

Odjezd
14:35
14:47
14:59
15:05
16:00
16:16
16:31
16:48
17:02
17:50
18:00
18:17

Všechny ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) platí v plném
rozsahu.
Účinnost této vyhlášky končí ve 24.00 hodin dne 28. 11. 2015.

V Praze dne 11. listopadu 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 59133 – O 16/4)
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055/23/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, PROMO Cheb – Hof (ČD)
1.
1.1.

Obecně
V souvislosti se zahájením provozu přímých vlaků dne 13. 12. 2015 na traťovém úseku 148 Cheb – Aš
– Selb-Plössberg-Hof zavádíme akviziční slevu PROMO Cheb – Hof.

2.
2.1.
2.2.

2.7.
2.8.

Podmínky nabídky
Jízdenka PROMO Cheb – Hof platí pouze dne 13. 12. 2015, a to do 24:00 hod.
Jízdenky prodávají průvodčí ČD doprovázející vlaky na trati 148 v relaci Cheb – Aš/Aš město a zpět.
Jízdenky lze zakupovat pouze dne 13. 12. 2015, předprodej není možný. Jízdenky nelze zakoupit
u pokladních přepážek ČD nebo na eshop ČD.
Jízdenky se ve vlaku prodávají bez manipulační přirážky.
Jízdenka opravňuje k libovolnému počtu jízd na následujících traťových úsecích:

Cheb – Aš – Selb-Plösseberg – Hof Hbf (vlaky ČD kategorie Os a vlaky Länderbahn),

Hof Hbf – Oberkotzau – Selb-Plößberg – Selb Stadt (vlaky dopravce Agilis)

Hof Hbf – Oberkotzau (vlaky RB a RE dopravce DB).
Jízdenky jsou nepřenosné; cestující má povinnost si do příslušné kolonky jízdenky vyplnit čitelně
jméno a příjmení ihned po jejím zakoupení.
Až 3 děti do věku 15 let jsou v rámci nabídky PROMO Cheb – Hof v doprovodu dospělé osoby
přepravování bezplatně.
Jízdenky platí pouze v 2. vozové třídě, přestup do 1. vozové třídy není možný.
Ostatní podmínky dle Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu jsou tímto nedotčeny.

3.
3.1.
3.2.

Cena a návratky
Jízdenka PROMO Cheb – Hof stojí 25 CZK; žádné další slevy z této ceny nejsou poskytovány.
Jízdenky nelze ze strany cestujících vrátit ani vyměnit.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Dne 14. 12. 2015 pozbývá tato vyhláška platnosti.

V Praze dne 11. listopadu 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 59119/2015 – O 16/4)
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Změna č. 1/2015 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního
řádu 2016 a pro jízdní řád 2016 (SŽDC)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
1 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 48384,
jako osoba, která, podle § 34b odst. 2 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, přiděluje kapacitu dráhy na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky, vydává,
podle § 34c odst. 1 téhož zákona, změnu č. 1/2015 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro
přípravu jízdního řádu 2016 a pro jízdní řád 2016 (dále též „Prohlášení o dráze 2016“).
Aktuální znění Prohlášení o dráze 2016 je možno bezplatně stáhnout ve formátu pdf na webových stránkách
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (www.szdc.cz), nebo je lze získat elektronickou poštou na
základě žádosti zaslané na e-mail – cernyj@szdc.cz.
Součástí příspěvku jsou tyto přílohy věstníku PTV 23/2015:
Příloha 2: Kompletní znění Změny č. 1/2015 Prohlášení o dráze 2016
V Praze dne 18. listopadu 2015
Ing. Tomáš Nachtman, v. r.
ředitel odboru základního řízení provozu
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Jiří Černý, tel. 972 244 308, č.j. S 45853/2015-SŽDC-O12)

Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro
jízdní řád 2017 (SŽDC)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
1 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 48384,
jako osoba, která, podle § 34b odst.2 písm.a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
přiděluje kapacitu dráhy na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky, vydává, podle § 34c
odst.1 téhož zákona, Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro
jízdní řád 2017 (dále též „Prohlášení o dráze 2017“).
Prohlášení o dráze 2017 je možno bezplatně stáhnout ve formátu pdf na webových stránkách Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace (www.szdc.cz), nebo je lze získat elektronickou poštou na základě
žádosti zaslané na e-mail – cernyj@szdc.cz.
Součástí příspěvku jsou tyto přílohy věstníku PTV 23/2015:
Příloha 3: Kompletní znění Prohlášení o dráze 2017
V Praze dne 18. listopadu 2015
Ing. Tomáš Nachtman, v. r.
ředitel odboru základního řízení provozu
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Jiří Černý, tel. 972 244 308, č.j. S 45850/2015-SŽDC-O12)

6

Aktualizované znění dokumentů SMLUVNÍ a PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní
osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. a TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu
ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (KŽC Doprava)
Dne 13. prosince vstoupí v platnost a účinnost aktualizované znění dokumentů SMLUVNÍ a PŘEPRAVNÍ
PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. a TARIF pro veřejnou drážní
osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. K dispozici jsou na webových stránkách www.kzc.cz a na
požádání k nahlédnutí u pověřených zaměstnanců KŽC Doprava, s.r.o.

V Praze dne 18. listopadu 2015
Ing. Aleš Svoboda, v. r.
náměstek pro dopravu a legislativu
KŽC Doprava, s.r.o.
(vyřizuje: Ing. Aleš Svoboda, tel. 774 592 018, č.j. 32/2015/AS)
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Přepravní a tarifní věstník č. 23/2015 zpracovalo a vydalo v Praze 27. listopadu 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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