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Věci přepravní a tarifní
Jednotný železniční kurz č. 4/2016 (ČD)
S účinností od 1. dubna 2016 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 4/2016.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1
1
1
1
1

EUR
CHF
PLN
USD
XDR

27,60
25,30
6,45
24,60
34,30

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Uplynutím dne 31. března 2016 pozbývá platnost JŽK č. 3/2016.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 31. března 2016
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel.: 972 749 304, č.j. OPT - 37/2016-sekr.)

010/07/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Blesk Extra – Poznej Česko 555+1 Tip na výlet (ČD)
S účinností od 1. 5. 2016, vstupuje v platnost akviziční sleva s názvem „Poznej Česko 555+1 Tip na výlet“ na
vybrané druhy jízdních dokladů za těchto podmínek:


Nárok na akviziční slevu lze uplatnit v období od 1. 5. 2016 do 30. 10. 2016.



Sleva ve výši 25 % bude poskytnuta na:
- Skupinovou víkendovou jízdenku v regionální variantě
Sleva se nevztahuje na skupinové víkendové regionální jízdenky + MHD, +IDS, + Německo a + Polsko.



Sleva bude přiznána na základě kupónů s jedinečnými slevovými kódy, které zákazník získá v publikaci
Blesk Extra - Poznej Česko 555+1 Tip na víkend. Publikaci lze zakoupit v síti vydavatele Blesk a ve
vybraných ČD centrech. Každý kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné jízdenky, po jeho
uplatnění bude kupón v systému zneplatněn.



Slevu lze uplatnit při nákupu u pokladní přepážky ČD, na eShop ČD a na www.cd.cz/blesk.



Jízdenku lze zakoupit s prvním dnem platnosti v rozmezí 1. 5. 2016 - 30. 10. 2016 a to na sobotu nebo
neděli nebo den uznaný státem jako svátek. Předprodej před 1. 5. 2016 není umožněn.

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 6. dubna 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 56559/2016 – O 16/4)
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011/07/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Pochod Praha – Prčice 2016 (ČD)
U příležitosti konání 51. ročníku dálkového pochodu Praha – Prčice dne 21. května 2016 vyhlašuji v souladu
s čl. 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) akviziční slevu pro
účastníky pochodu Celodenní jízdenka – region Středočeský / Prčice s těmito podmínkami:
- jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti 21. května 2016 platná do 02:00 hodin dne
22. května 2016 ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu (viz dále),
- doklad je vystavován pouze pro jednoho cestujícího za cenu 159 Kč,
- doklad platí ve vymezeném obvodu platnosti krajské síťové jízdenky Celodenní – region Středočeský
na těchto tratích:
Středočeský

-

-

010 Kolín – Přelouč, 011, 012, 014, 020 Velký Osek – Chlumec n. C., 060, 061
Nymburk hl. n. – Kopidlno, 062, 063, 064 Mšeno – Dolní Bousov, 070, 071, 072
Lysá n. L. – Štětí, 074, 076, 080 Bakov nad Jizerou – Doksy, 090 Praha hl.n. –
Roudnice n. L., 091, 092, 093, 094, 095, 096, 110 Kralupy n. V. – Louny, 111,
114 Louny – Postoloprty, 120 Praha – Rakovník, 121, 122, 123 Žatec –
Postoloprty, 124 Lužná u Rakovníka – Žatec, 126 Rakovník – Louny, 161
Rakovník – Blatno u Jesenice, 162, 170 Beroun – Kařez, 171, 172, 173, 174, 200
Zdice – Písek, 203 Březnice – Blatná, 204, 210, 212, 220 Benešov u Prahy –
Tábor, 221, 222, 223, 230 Kolín – Světlá n. S., 231, 232, 235, 236 a autobusové
spoje dle čl. 13 a) a 13 b) Kralovice u Rakovníka – Mladotice tarifu TR 10.

jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se vypočte dle čl. 251 tarifu TR 10 nebo lze v 1. vozové třídě
jízdenku použít se síťovým časovým doplatkem do 1. vozové třídy na nepřenosné In Kartě dle čl. 175
- 178 tarifu TR 10,
nárok na tuto akviziční slevu se neprokazuje.

Předprodej Celodenních jízdenek – region Středočeský / Prčice bude zahájen u všech pokladních přepážek
ČD dne 1. května 2016. Dne 21. května 2016 bude možno zakoupit tyto jízdenky i u pověřeného zaměstnance
ČD ve vlaku (přirážka / manipulační přirážka dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou
osobní dopravu). Prodej Celodenních jízdenek – region Středočeský / Prčice u pokladních přepážek i ve vlaku
bude ukončen ve 12:00 hodin dne 21. května 2016.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu (cestující kteří nebudou odbaveni jízdním
dokladem Celodenní jízdenka – region Středočeský / Prčice, budou odbaveni standardně za jízdné, na které
prokáží nárok, cestující z míst mimo výše vymezenou oblast si mohou zakoupit do styčné stanice jízdní doklad
za jízdné, na které prokáží nárok).

V Praze dne 8. dubna 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 56561/2016 – O 16)
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012/07/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Celodenní a skupinová víkendová jízdenka – region
Olomoucký/Olomouc Region Card (ČD)
Pro držitele Olomouc Region Card (ORC) vyhlašuji v souladu s čl. 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) akviziční slevu Celodenní jízdenka – region
Olomoucký/Olomouc Region Card a Skupinová víkendová jízdenka – region Olomoucký/Olomouc Region
Card s těmito podmínkami:
-

-

-

-

platnost slevy od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017, přičemž 31. 3. 2017 je posledním dnem, na který lze
jízdenku zakoupit,
jednodenní síťová jízdenka s libovolně zvoleným dnem platnosti ve výše uvedeném období ve
2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu,
celodenní jízdenka – region Olomoucký/Olomouc Region Card je vystavována pouze pro jednoho
cestujícího za jednotnou cenu 159 Kč,
celodenní jízdenka region – Olomoucký/Olomouc Region Card platí ve vymezeném obvodu platnosti
krajské síťové jízdenky Celodenní jízdenka - region Olomoucký,
jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k celodenní jízdence – region Olomoucký/Olomouc Region
Card se vypočte dle čl. 251 tarifu TR 10 nebo lze v 1. vozové třídě jízdenku použít se síťovým časovým
doplatkem do 1. vozové třídy na nepřenosné In Kartě dle čl. 175 - 178 tarifu TR 10,
skupinová víkendová jízdenka – region Olomoucký/Olomouc Region Card za cenu 229 Kč platí
v sobotu nebo v neděli a platí pro maximálně 5 spolucestujících, přičemž pouze maximálně
2 z celkového počtu mohou být starší 15 let,
skupinová víkendová jízdenka – region Olomoucký/Olomouc Region Card platí ve vymezeném
obvodu platnosti skupinové víkendové jízdenky region Olomoucký,
nárok prokazuje zákazník předložením platné a řádně vyplněné 5 denní a 48 hodinové ORC. Nárok na
zlevněnou jízdenku má pouze držitel Olomouc Region Card jmenovitě uvedený na kartě - viz vzor
přední i zadní strany v příloze č. 1,
Olomouc Region Card musí být platná po celou dobu platnosti zakoupené jízdenky.

Prodej Celodenních jízdenek – region Olomoucký/Olomouc Region Card a Skupinových víkendových
jízdenek – region Olomoucký/Olomouc Region Card bude zahájen u všech pokladních přepážek ČD a ve vlaku
u pověřeného zaměstnance ze zařízení POP dne 1. 5. 2016 (přirážka k jízdnému/manipulační přirážka
standardně dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu).
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu (cestující kteří nebudou odbaveni jízdním
dokladem Celodenní jízdenka – region Olomoucký/Olomouc Region Card nebo Skupinová víkendová
jízdenka – region Olomoucký/Olomouc Region Card, budou odbaveni standardně za jízdné, na které prokáží
nárok, cestující z míst mimo výše vymezenou oblast si mohou zakoupit do styčné stanice jízdní doklad za
jízdné, na které prokáží nárok).
Příloha č. 1 tohoto věstníku – vzory Olomouc region card.

V Praze dne 8. dubna 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 56689/2016 – O 16/4)
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Přepravní a tarifní věstník č. 7/2016 zpracovalo a vydalo v Praze 15. dubna 2016:

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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