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Věci přepravní a tarifní
Jednotný železniční kurz č. 5/2016 (ČD)
S účinností od 1. května 2016 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 5/2016.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

27,60
25,20
6,33
24,35
34,30

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Uplynutím dne 30. dubna 2016 pozbývá platnost JŽK č. 4/2016.

Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 29. dubna 2016
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT - 48/2016-sekr.)
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017/09/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Jízdenka na léto (ČD)
S účinností od 1. července 2016 vstupuje v platnost akviziční nabídka Jízdenka na léto (dále jen jízdenka) za
těchto podmínek:
1. Síťová jízdenka sedmidenní, nebo čtrnáctidenní pro jednu osobu, umožňující po dobu své platnosti
neomezený počet jízd všemi vlaky ČD ve 2. vozové třídě. Cestující bez In Karty se zákaznickou aplikací
nebo bez průkazu ISIC platí cenu základní. Cestující s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací
nebo cestující s platným průkazem ISIC platí cenu zlevněnou.

Ceník - Jízdenka na léto

Základní cena

Zlevněná cena

7 denní

790 Kč

690 Kč

14 denní

1 190 Kč

990 Kč

1.1. Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se k jízdence vypočte jako rozdíl mezi 1. a 2. vozovou třídou
jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek, ve kterém 1. vozovou třídu skutečně použil.
1.2. Jízdenka za základní cenu je nepřenosná a je na ní uvedeno jméno a příjmení cestujícího. Za platnou
bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní cestující předloží jakýkoliv
průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. Pokud při kontrole jízdních dokladů
cestující k jízdence nepředloží výše uvedený průkaz, jízdenka nebude pro jízdu uznána a cestující zaplatí
za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok.
1.3. Jízdenka za zlevněnou cenu je nepřenosná, je na ní uvedeno jméno a příjmení cestujícího. Za platnou
bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána pouze tehdy, pokud k ní cestující předloží In Kartu
s platnou zákaznickou aplikací nebo platný průkaz ISIC znějící na jméno a příjmení uvedené na jízdence.
Pokud při kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží některý z výše uvedených průkazů
znějících na jeho jméno, jízdenka nebude pro jízdu uznána a cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na
které prokáže nárok.
2. Jízdenka lze zakoupit pro období 1. 7. až 31. 8. 2016.
2.1. Předprodej jízdenky bude zahájen 6. 6. 2016, první den platnosti může být nejdříve 1. 7. 2016.
3. Platnost jízdenky je 7, nebo 14 po sobě jdoucích dnů, tedy například jízdenka sedmidenní zakoupená
s prvním dnem platnosti 5. 7. 2016 platí do 24.00 hod. 11. 7. 2016 a čtrnáctidenní platí do 24.00 hod.
18. 7. 2016.
3.1. Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. 8. 2016 se postupně zkracuje tak, aby poslední
den platnosti byl vždy 31. 8. 2016, cena jízdenky se nesnižuje.
3.2. Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. 8. 2016 již nelze zakoupit (cestující může využít jiné nabídky,
například Celodenní síťové jízdenky).
4. Jízdenku lze zakoupit u pokladní přepážky ČD jako elektronicky tištěný doklad ze zařízení UNIPOK, nebo
na eShop ČD.
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5. Právo z přepravní smlouvy lze u jízdenky uplatnit z důvodů na straně cestujícího nejpozději první den její
platnosti u pokladní přepážky ČD, u které byla jízdenka zakoupena a to do 8:00 hod., případně na eShop
pomocí záložky „vrácení dokladu“. Návratek bude v takovém případě proveden po srážce dle čl. 272. 1.
Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu.
6. Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel platí v plném rozsahu.

V Praze dne 5. května 2016
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57098/2016 – O 16/4)
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Soukromí dopravci
Slezské zemské dráhy, o.p.s. – Ceník jízdného, změna č. 1 (SZO)
S platností od 1. 5. 2016 dochází v rámci změny č. 1 ke změně vybraných ustanovení Ceníku jízdného
společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Články 1-95 a příloha 1 se nahrazují novým zněním – viz příloha č. 1 tohoto věstníku.

V Praze dne 25. dubna 2016
Ing. Ludvík Semerák, v. r.
ředitel SZD
Slezské zemské dráhy, o.p.s.
(vyřizuje: Ing. Pavel Schreier, tel. 723 415 003)

Slezské zemské dráhy, o.p.s. – Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 2 (SZO)
S platností od 1. 5. 2016 dochází v rámci změny č. 2 ke změně vybraných ustanovení Smluvních přepravních
podmínek pro veřejnou drážní osobní dopravu společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Články 71, 82, 101-102, 115-130, 321-324 se nahrazují novým a doplňuje se nová příloha č. 1 – viz příloha
č. 2 tohoto věstníku.

V Praze dne 25. dubna 2016
Ing. Ludvík Semerák, v. r.
ředitel SZD
Slezské zemské dráhy, o.p.s.
(vyřizuje: Ing. Pavel Schreier, tel. 723 415 003)
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Přepravní a tarifní věstník č. 9/2016 zpracovalo a vydalo v Praze 13. května 2016:

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