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Věci přepravní a tarifní
006/05/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Flora Olomouc jaro 2016 (ČD)
V souvislosti s konáním jarní etapy výstavy „Flora Olomouc 2016“, která se koná ve dnech 21. - 24. 4. 2016
v Olomouci, 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 Olomouc hlavní nádraží, Olomouc město, Olomouc Nová Ulice a Olomouc
Smetanovy sady.
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
zpáteční jízdenky může být 21., 22., 23. nebo 24. 4. 2016.
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 21. 3. 2016.
Pro cestu zpět z Olomouce musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

Vzor razítka:

V Praze dne 10. března 2016
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 56298/2016 – O 16/4)
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007/05/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Skupinová víkendová jízdenka region s ČSOB Svět odměn
(ČD)
S účinností od 18. 3. 2016, vstupuje v platnost akviziční sleva na nákup vyjmenovaných Skupinových
víkendových jízdenek region za těchto podmínek:
 Akviziční sleva platí pro Skupinovou víkendovou jízdenku region: Středočeský, Ústecký,
Jihomoravský, Moravskoslezský, Jihočeský, Plzeňský, Pardubický, Královehradecký, Olomoucký,
Karlovarský, Liberecký, Vysočina a Zlínský.
 Cestu na Skupinovou víkendovou jízdenku s akviziční slevou lze uskutečnit v období od 2. 4. 2016
do 8. 5. 2016.
 Skupinovou víkendovou jízdenku s akviziční slevou lze zakoupit v předprodeji od 18. 3. 2016.
 Sleva na vybrané Skupinové víkendové jízdenky region činí 20 % z ceny stanovené Tarifem Českých
drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel, ceník CH.
 Sleva bude přiznána na základě jedinečného slevového kódu, který cestující získá prostřednictvím
slevového kupónu distribuovaného ČSOB/ERA v rámci programu Svět odměn a Newsletteru.
 Jeden kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné Skupinové víkendové jízdenky region,
po jeho uplatnění bude kód v systému zneplatněn.
 Slevu lze uplatnit pouze při nákupu na eShopu ČD (www.cd.cz).
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
tarifu TR 10 a Pravidel pro nákup v eShop ČD platí v plném rozsahu.

V Praze dne 11. března 2016
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 56319/2016 – O 16/4)
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Soukromí dopravci
Prohlášení o dráze ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné (SART – stavby a rekonstrukce)
Svazek obcí údolí Desné ve spolupráci s provozovatelem dráhy SART – stavby a rekonstrukce a.s. vydává
Prohlášení o dráze ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné.
Kompletní znění Prohlášení o dráze ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto
věstníku.

V Praze dne 21. prosince 2015
Ing. Václav Ston, v. r.
předseda představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a. s.
(vyřizuje: Ing. Pavel Čechák, tel.: 602 751 925, č.j. 000189)
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Přepravní a tarifní věstník č. 5/2016 zpracovalo a vydalo v Praze 18. března 2016:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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