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Oddíl A: Věci přepravní a tarifní
018/09/2015 Pravidla věrnostního programu ČD Body pro cestující registrované na
eShop ČD – změna č. 1 (ČD, a. s.)
S okamžitou platností ruším znění vyhlášky PTV 051/24/2014 a vyhlašuji:
1. Úvodní ustanovení
1.1. Akviziční nabídku vyhlašují ČD pro cestující v souladu s čl. 11 tarifu TR 10 s účinností od 8. 5. 2015
1.2. Společnost ČD je oprávněna vytvářet pro členy programu ČD Body speciální akce, o kterých budou

členové informováni. Pravidla těchto speciálních akcí budou zveřejňována na internetových
stránkách www.cd.cz/cdbody.
1.3. Členství v programu ČD Body vzniká registrací na eShop ČD a následnou aktivací programu ČD

Body (vyplněním přihlášky) a souhlasem s Pravidly věrnostního programu ČD Body (dále jen
„Pravidla“).
1.4. Přístup k programu ČD Body je přes webové rozhraní www.cd.cz a aplikaci Můj vlak.
1.5. Účast v programu ČD Body je dobrovolná.
1.6. Program ČD Body je určen pouze pro fyzické osoby starší 6 let s výjimkou zaměstnanců ČD

a zaměstnanců dceřiných obchodních korporací ČD a všech ostatních osob, které při nákupu
využívají jakoukoliv aplikaci Železniční průkaz. Členství není dovoleno právnickým osobám.
1.7. Předmětem programu ČD Body jsou body získané za nákupy v eShopu ČD a v aplikaci Můj vlak,

které nejsou směnitelné za peníze ani jiné než společností ČD nabízené benefity.
1.8. Body se přičítají na účet cestujícího, který je přihlášen v eShopu ČD a jsou nepřevoditelné. Body se

přičítají pouze cestujícímu, který nakupuje na eShopu ČD nebo v aplikaci Můj vlak jako přihlášený
uživatel.
1.9. V případě zániku členství v programu ČD Body nebo zrušením registrace v eShop ČD zanikají

cestujícímu všechny body na jeho věrnostním účtu.
2. Trvání programu ČD Body
2.1. Program ČD Body byl zahájen 14. prosince 2014.
2.2. Trvání programu ČD Body není časově omezeno. Společnost ČD si však vyhrazuje právo kdykoli

program ČD Body ukončit (viz čl. 8., bod 8.6.).
3. Podmínky účasti
3.1. Program ČD Body mohou využívat pouze cestující registrovaní na eShopu ČD provozovaném na

internetové adrese www.cd.cz, kteří si aktivují program ČD Body.
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3.2. Cestující aktivací programu ČD Body uděluje společnosti ČD po dobu trvání svého členství

v programu ČD Body souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci do
eShopu ČD a při aktivaci programu ČD Body a údajů souvisejících s členstvím v programu ČD Body
pro interní, marketingové a propagační účely společnosti ČD, včetně zasílání obchodních nabídek
a provádění marketingových průzkumů, zejména prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů
a SMS zpráv. Veškeré osobní údaje jsou společností ČD zpracovávány a uchovávány v souladu se
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“). V souladu s tímto zákonem cestující programu ČD Body souhlasí, aby společnost
ČD ukládala údaje uvedené v registraci do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s jeho
členstvím v programu ČD Body, především údaje o frekvenci nákupu jízdních dokladů, jejich
druhu, využívaných slevových produktů společností ČD a údaje o čerpání výhod programu ČD
Body. Tyto údaje pak mohou být zpracovávány pouze v rámci společnosti ČD. Společnost ČD se
zavazuje, že osobní údaje cestujícího neposkytne třetí straně. Společnost ČD si vyhrazuje právo
zpřístupnit nezbytné údaje společnostem ČD - Informační Systémy, a.s., IČO 24829871 a CHAPS
spol. s r.o., IČO 47547022 pouze za účelem zajištění správy programu ČD Body. Udělení souhlasu je
dobrovolné, je však podmínkou účasti v programu ČD Body. Tento souhlas může být kdykoli
odvolán společně se zánikem členství v programu ČD Body. Po dobu členství v programu má
cestující právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další
práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů (zejména právo žádat společnost ČD
o vysvětlení, právo žádat společnost ČD o odstranění závadného stavu, právo obrátit se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).
3.3. Cestující má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to přímo v eShopu ČD zakliknutím příslušného

políčka. Odvoláním souhlasu zároveň zaniká členství v programu ČD Body.
4. Získávání bodů
4.1. Cestující může sbírat body za každý nákup vnitrostátního i mezinárodního jízdního dokladu včetně
vnitrostátních a mezinárodních rezervací uskutečněný dle odst. 4.2. – 4.5. na eShopu ČD, nebo
v aplikaci Můj vlak.
4.2. V případě vnitrostátních jízdních dokladů včetně vnitrostátních a mezinárodních rezervací
cestující získá automaticky za každých utracených 10 Kč 1 bod.
4.3. Typy vnitrostátních dokladů, za které obdrží cestující body v poměru 10 Kč = 1 bod:
4.3.1.Aplikace IN 100, IN 25, IN 50, IN Senior ve všech variantách,
4.3.2.IN 25 v kombinaci s traťovou jízdenkou (týdenní, měsíční, čtvrtletní),
4.3.3.IN 50 v kombinaci s traťovou jízdenkou (týdenní, měsíční, čtvrtletní),
4.3.4.Doplatek do 1. třídy (jednorázový, časový),
4.3.5.Jízdenka jednosměrná nebo zpáteční včetně všech kombinovaných slev,
4.3.6.Jízdenka s globální cenou jednosměrná nebo zpáteční,
4.3.7.Místenka, místenka SC, místenka railjet Business,
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4.3.8.Akční jízdenka jednosměrná i zpáteční,
4.3.9.Včasná jízdenka Česko,
4.3.10.

Sleva pro skupinu jednosměrná, zpáteční,

4.3.11.

Celodenní jízdenka,

4.3.12.

Celodenní jízdenka region,

4.3.13.

Skupinová víkendová jízdenka,

4.3.14.

Skupinová víkendová jízdenka region (ve všech variantách).

4.4. V případě mezinárodních jízdních dokladů bez mezinárodních rezervací:
4.4.1. Při zakoupení mezinárodního jízdního dokladu v kilometrickém pásmu do 50 km včetně
cestující získá 5 b.
4.4.2. Při zakoupení mezinárodního jízdního dokladu v kilometrickém pásmu od 51 km více cestující
získá 10 b.
4.4.3. Při zakoupení mezinárodní jízdenky s globální cenou včetně nabídky SparNight cestující získá
10 b.
4.5. Za zakoupení lůžkového/lehátkového příplatku bude cestujícímu připsáno 10 b.
4.6. Cestujícímu se nepřipíší body v případě následujících uskutečněných nákupů:
4.6.1 Nákup parkovacího voucheru,
4.6.2 Při uplatnění poukázky na přepravu,
4.6.3 Jízdní doklad za přepravu zavazadel, jízdních kol a psa,
4.6.4 Rezervace místa pro jízdní kolo,
4.6.5 V případě zakoupení jízdenky s nástupní i cílovou stanicí na území jiného státu, než České
republiky,
4.6.6 Nabití účtu elektronické peněženky EPIK.
4.7. Získané body jsou cestujícímu načítány na jeho věrnostní účet ihned po provedení platby. Body lze
uplatnit až po uplynutí prvního dne platnosti jízdního dokladu, za jehož zakoupení cestující body
získal. Cestující v rámci programu ČD Body disponuje dvěma účty.
4.7.1

Účtem s celkovým zůstatkem bodů, na kterém je uveden celkový počet bodů, které cestující
svými nákupy již získal, tj. zde jsou uvedeny i body, které ještě nejsou k dispozici k uplatnění
(jízdní doklad, za který byly body přičteny, ještě není po prvním dni platnosti). V rámci
věrnostního účtu se cestujícímu zobrazuje jako Aktuální zůstatek.

4.7.2

Disponibilním účtem, na kterém jsou pouze body, které již může cestující použít. V rámci
věrnostního účtu se cestujícímu zobrazuje jako Disponibilní body.
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4.8. Cestujícímu nenáleží body při nákupu jízdenky za věrnostní body, a to ani z jím doplacené
desetiprocentní částky, ani z doplatku zaplaceného u partnerů programu ČD Body.
4.9. Platnost každého bodu je 24 měsíců ode dne, kdy jej cestující může poprvé uplatnit. Body starší
24 měsíců jsou z účtu automaticky vymazány. Smazané body nelze následně využít.
4.10. Cestující, který si od 8. května 2015 zakoupí jízdní doklady v eShopu ČD na vybrané vlaky
v určené dny, jedoucí v kterémkoliv traťovém úseku na trase Praha – Ostrava získá
dvojnásobný počet bodů.
4.10.1 Cestující získá dvojnásobek bodů z celé ceny jízdního dokladu.
4.10.2 Platí pro níže uvedené vlaky v pondělí, úterý, středu, čtvrtek a sobotu:
EC 110 / EC 111 Praha
Ex 142 / Ex 143 Hutník
Ex 144 / Ex 145 Odra
Ex 146 / Ex 147 Landek
Ex 150 / Ex 151 Petr Bezruč
Ex 152 / Ex 153 Hukvaldy
Ex 154 / Ex 155 Jan Perner
Ex 540 / Ex 541 Ostravan
Ex 542 / Ex 543 Moravan
4.10.3 Nabídka dvojnásobného počtu bodů ve výše uvedených vlacích neplatí v pátek a neděli.
4.10.4 Podmínkou pro připsání dvojnásobku bodů na věrnostní účet cestujícího je kontrola
jízdního dokladu ve vyjmenovaném vlaku ČD.
4.10.5 Dvojnásobek bodů bude cestujícímu na jeho věrnostní účet připsán nejdříve druhý den
a nejpozději do 7 dnů ode dne kontroly jízdního dokladu v příslušném vlaku.
4.10.6 V případě, že si cestující zakoupí jízdní doklad např. na spoj EC 110, ale následně využije
např. spoj Ex 142, ve kterém si nechá jízdní doklad zkontrolovat, tak i v tomto případě se
mu načte na jeho věrnostní účet dvojnásobek bodů, jelikož byly splněny obě podmínky: za
prvé zakoupil jízdní doklad na vybraný spoj a za druhé k jízdě využil vybraný spoj
a v tomto spoji byl jízdní doklad zároveň zkontrolován.
4.10.7 V případě, že si cestující zakoupí jízdní doklad na některý z výše uvedených spojů, např. EC
111, ale následně využije k jízdě jiný spoj, než je výše uvedeno (např. SC 507), pak se mu
dvojnásobek bodů nepřičte.
4.10.8 Cestujícímu se nepřičte dvojnásobek bodů také v případě, že si zakoupí jízdní doklad
v eShopu na jiný spoj než jsou výše uvedené a následně k jízdě využije některý z výše
uvedených spojů.
4.10.9 Cestujícímu se nepřičtou věrnostní body také v případě, že při nákupu jízdního dokladu
uplatní věrnostní body.
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4.10.10Příklad:
Cestující cestuje z Kralup nad Vltavou do Opavy.
Za nákup v eShopu mu budou po zaplacení připsány body ve výši ceny jízdního dokladu, tzn. v případě,
že použije IN 25, pak cena za výše uvedenou relaci ho vyjde na 411 Kč, na věrnostní účet obdrží 41
bodů.
5. Uplatnění bodů
5.1. Cestující může uplatnit body na eShopu ČD a v aplikaci Můj vlak.
5.2. Cestující si může na základě svých nasbíraných bodů vybrat produkt a uplatnit na něj příslušnou
slevu (dále též „benefit“), zbývající část ceny produktu cestující vždy musí uhradit standardní
platební metodou. Za tento doplatek ceny produktu nejsou cestujícímu přičteny body.
5.3. V jednom nákupu může cestující uplatnit vždy pouze jeden benefit. Benefity nelze kombinovat.
5.4. Přehled benefitů
Počet bodů nutných k
přiznání benefitu

Druh benefitu

Poskytnutá sleva z
celkové ceny

50 b

Voucher na vstup do Království železnic (individuální vstupné bez ohledu na věk)

50 b

Voucher na představení do divadel ABC a ROKOKO

100 b

Voucher na vstup do Železničního muzea v Lužné pro 1 dospělou osobu

90%

200 b

Rezervace místa do 2. třídy vlaků SuperCity Pendolino (vnitrostátní přeprava)

90%

350 b

Skupinová víkendová jízdenka regionální (dle vlastního výběru)

90%

380 b

Voucher na roční předplatné Můj vláček

100%

400 b

Voucher na roční předplatné ČD pro vás

100%

500 b

Skupinová víkendová jízdenka celostátní

90%

650 b

Časový doplatek do 1. třídy na týden

90%

700 b

Vnitrostátní jednosměrná jízdenka do 2. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)

90%

800 b
900 b
1000 b

Vnitrostátní jednosměrná jízdenka do 1. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)
Vnitrostátní zpáteční jízdenka do 2. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)
Vnitrostátní zpáteční jízdenka do 1. třídy pro 1 osobu (dle vlastního výběru)

90%
90%
90%

230 Kč
1 + 1 zdarma

U benefitu „Voucher na vstup do Království železnic“ bude doplatek ve výši 30 Kč zaplacen přímo na
pokladně muzea Království železnic, Stroupežnického 23, Praha 5.
U benefitu „Voucher na představení do divadel ABC a ROKOKO“ je podmínkou zakoupení jedné
vstupenky a po předložení uvedeného voucheru obdrží zákazník druhou vstupenku zdarma. Voucher
lze uplatnit na vstupenky na představení z vlastní produkce divadel ABC a Rokoko do 1. a 2. cenové
zóny. Voucher nelze uplatnit na přestavení Shirley Valentine, pan Kaplan má třídu rád, Listopad a Vím,
že víš, že vím.
Benefity mohou být v průběhu věrnostního programu měněny. Aktuální přehled benefitů je vždy
zveřejněn na www.cd.cz/cdbody.
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6. Storno podmínky a vliv uplatnění práva z přepravní smlouvy na stav bodového účtu
6.1 Z hlediska poskytnutých benefitů nelze:
6.1.1 Stornovat voucher na vstup do Království železnice pořízený za věrnostní body. Voucher je vydán
s platností 3 měsíců. V případě, že jej cestující v dané době nevyužije, voucher propadá bez
náhrady.
6.1.2 Stornovat voucher na vstup do Železničního muzea v Lužné u Rakovníka pořízený za věrnostní
body. Voucher je vydán s platností 6 měsíců. V případě, že jej cestující v dané době nevyužije,
voucher propadá bez náhrady.
6.1.3 Stornovat voucher na představení do divadel ABC a ROKOKO pořízený za věrnostní body. Voucher
je vydán s platností 3 měsíců. V případě, že jej zákazník v dané době nevužije, voucher propadá bez
náhrady.
6.2 V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdního dokladu zakoupeného v plné výši
standardní platební metodou (platební karta, PaySec), cestující provede návratek přímo
v eShopu ČD. V okamžiku storna jízdního dokladu (příp. jeho části) dojde k odečtení bodů (příp.
části bodů) získaných za zaplacení tohoto jízdního dokladu, a to v rozsahu specifikovaném
v bodech 6.3. a 6.4. V případě následného neuznání návratku ze strany společnosti ČD, budou
cestujícímu tyto odebrané body znovu zpět přičteny na jeho věrnostní účet.
6.3 Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodu na straně cestujícího
Cestujícímu se odečtou všechny body, které získal za zakoupený jízdní doklad a návratek jízdného
je řešen dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
(dále jen “SPPO“).
6.4 Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodu na straně železnice
6.4.1. Úplné nevyužití
Cestujícímu se odečtou všechny body, které získal za zakoupený jízdní doklad a zároveň je
cestujícímu vrácena zaplacená hodnota jízdního dokladu v plné výši.
6.4.2. Částečné nevyužití
Cestujícímu se odečtou pouze body za část nevyužité trasy a zároveň je cestujícímu vrácena
zaplacená hodnota jízdního dokladu dle SPPO.
6.5 V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdního dokladu zakoupeného kombinací
platby věrnostními body a stanoveným peněžním doplatkem se návratek uplatněných bodů
řídí dle toho, zda je storno dokladu provedeno z důvodu na straně cestujícího (uplatněné body
se nevrací, a to ani v případě, že cestující stornoval jízdní doklad nejpozději den předem a zároveň
si ještě před provedením storna zakoupil jízdní doklad na stejnou trasu a směr, stejného
cestujícího, jen jiný den), nebo z důvodu na straně železnice (uplatněné body se vrací vždy
v plné výši). Návratek peněžitého doplatku se řeší dle příslušných ustanovení SPPO.
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7. Odebrání bodů
Cestujícímu budou odebrány získané body v následujících případech:
7.1. Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
7.2. Body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoliv důvodu zrušena.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Členství v programu ČD Body a všechna práva s členstvím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají

smrtí člena programu ČD Body, a proto nemohou být předmětem dědického práva. Členství rovněž
zaniká z důvodu uvedeného v čl. 3, bod 3.3. těchto Pravidel. V okamžiku zániku členství
v programu ČD Body veškeré nevyužité body bez náhrady propadají.
8.2. Aktuální znění Pravidel je dostupné na webových stránkách www.cd.cz/cdbody.
8.3. O případných změnách Pravidel budou zákazníci informováni na webových stránkách

www.cd.cz/cdbody.
8.4. Společnost ČD si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Pravidla, jakožto i samotné

benefity včetně počtu dosažených bodů a výše procentních slev. O těchto změnách budou zákazníci
vždy informováni minimálně měsíc před účinností změny na webových stránkách
www.cd.cz/cdbody. V případě, že bude u některého benefitu v budoucnu uplatněn nižší počet
bodů, cestující nemá nárok na kompenzaci, pokud již benefit čerpal dle aktuálně platných Pravidel.
8.5. Společnost ČD připravila program ČD Body s dlouhodobým záměrem. Společnost ČD si však

vyhrazuje právo program ČD Body kdykoli ukončit. Datum ukončení programu ČD Body bude
zveřejněno na webových stránkách www.cd.cz/cdbody, a to minimálně dva měsíce předem. Po
datu ukončení programu ČD Body nebudou dále body přidělovány. Za body nasbírané do data
ukončení programu ČD Body bude možné získat benefity dle posledního účinného znění Pravidel
nejpozději do 90 dnů od data ukončení programu ČD Body.

V Praze dne 6. května 2015
Ing. Jiří Ješeta, v.r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.

(vyřizuje: Ing. Jitka Kocyanová, tel.: 720 797 023, čj. ČD GŘ 56728/2015/O16)
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017/09/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Rock for People 2015 (ČD, a. s.)
Rock for People Hradec Králové, konaný ve dnech 2. června – 6. června 2015: návštěvníkům akce
bude 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
Hradec Králové hl. n.
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).
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 2. až 6. června 2015.
Poslední den platnosti jízdenky bude vždy 7. června 2015, přičemž platnost jízdenky je postupně
zkracována.
Pro cestu zpět z Hradce Králové hl.n. musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední
(lícové) straně razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Rock for People EUROPE, konaný ve dnech 1. července – 5. července 2015 v Plzni: návštěvníkům
akce bude 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 Plzeň hl.n., Plzeň zastávka, Plzeň Jižní předměstí.
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).
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 1. až 5. července 2015.
Poslední den platnosti jízdenky bude vždy 6. července 2015, přičemž platnost jízdenky je postupně
zkracována.
Pro cestu zpět z Plzně musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Vzor otisku razítka:

Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
V Praze dne 6. 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 56714/2015 – O16/04)
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019/09/2015 Akviziční nabídka – sleva pro skupinu (ČD, a. s.)
S účinností od 15. 05. 2015 vstupuje v platnost akviziční nabídka slevy pro skupinu za těchto
podmínek:
I.
II.

Současně s ustanovením této vyhlášky PTV platí i ustanovení čl. 220. – 221. tarifu TR 10
a ustanovení čl. 191. SPPO.
Dále uvedené podmínky pro přiznání slevy pro skupinu platí do odvolání:
SLEVA PRO SKUPINU (DO ODVOLÁNÍ)

1. Sleva pro společnou jízdu minimálně 2, maximálně 30 platících cestujících ve 2. vozové třídě,
odbavených na jedné společné jízdence nebo na více vzájemně provázaných jízdenkách se stejnou
nástupní i výstupní stanicí.
1. 1. U jednosměrné jízdenky se slevou pro skupinu se cena vypočte takto:
a) obyčejné jízdné pro prvního cestujícího,
b) sleva 25 % z obyčejného jízdného pro druhého cestujícího,
c) sleva 50 % z obyčejného jízdného pro třetího a každého dalšího cestujícího ve skupině do
celkového počtu 30 cestujících.
1. 2. U zpáteční jízdenky se slevou pro skupinu se cena vypočte takto:
a) zpáteční sleva 15+ pro prvního cestujícího,
b) sleva 25 % ze zpáteční slevy pro cestující 15+ pro druhého cestujícího,
c) sleva 50 % ze zpáteční slevy pro cestující 15+ pro třetího a každého dalšího cestujícího ve
skupině do celkového počtu 30 cestujících.
1. 3. Vypočtené ceny se za každého cestujícího zaokrouhlují na celé koruny matematicky
k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
1. 4. Cestující nárok na slevu pro skupinu neprokazují, přiznání slevy je vázáno pouze na dodržení
minimálního počtu účastníků, kteří mají stejnou nástupní i cílovou stanici uvedenou na jízdence.
1. 5. Pokud počet spolucestujících ve skupině klesne pod 2 osoby, skupinová jízdenka se pro další
jízdu uzná, na nevyužité jízdné může cestující uplatnit právo z přepravní smlouvy dle SPPO.
2. Při zvýšení počtu cestujících ve skupině lze doplatit pro nového spolucestujícího nebo nové
spolucestující jízdné se slevou pro skupinu dle čl. 1. 1. písm. c) nebo 1. 2. písm. c) této vyhlášky pouze
ze stejné nástupní a do stejné cílové stanice; doplatek musí být provázán s původní jízdenkou.
3. Jednorázový doplatek při jízdě oklikou se vypočte standardně tarifu TR 10 s tím, že se sleva pro
skupinu přizná i po delší trase.

4. Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy ke slevě pro skupinu není možný.
Odvolání zde vyhlášených podmínek bude provedeno vyhláškou PTV.
V Praze dne 11. 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 56750/2015 – O16/04)
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