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Věci přepravní a tarifní
023/12/2017 Tarifní výjimka u vlaků Sp 1727 a Rx 889 (ČD)
S účinností od 16. 6. 2017 vstupuje v souladu s článkem 5.2. Smluvních přepravních podmínek Českých drah
pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen SPPO) a článkem 29 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel (dále jen tarif TR 10) v platnost tarifní výjimka u vlaků Sp 1727 a Rx 889
na tratích č. 340 a 341 s těmito podmínkami:
 Sp 1727: Cestující s jízdním dokladem ze směru Veselí nad Moravou pro směr Uherský Brod a dále mimo
stanici Uherské Hradiště, nedoplácí jízdné za 2x pojížděný úsek Kunovice – Uherské Hradiště a zpět, pokud
následně použijí vlak Rx 889 ze stanice Uherské Hradiště.
 Rx 889: Cestující z Uherského Hradiště, kteří přijeli vlakem Sp 1727 a předloží jízdní doklad platný pro trať
ze směru Veselí nad Moravou pro směr Uherský Brod a dále (mimo stanici Uherské Hradiště), nedoplácejí
jízdné za 2x pojížděný úsek Kunovice – Uherské Hradiště a zpět.
 V případě nepravidelností v dopravě lze ze stanice Uherské Hradiště použít i pozdější spoj.
Všechny ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu. Tato vyhláška platí do 9. 12. 2017.

V Praze dne 7. června 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, č.j. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 57109/2017 – O 14/3)
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026/12/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, Celodenní jízdenka pro klienty O2 Extra výhody (ČD)
Na základě marketingové spolupráce bude pro klienty O2 Extra výhod nabízena v období od 21. 6. 2017
do 27. 8. 2017
 Celodenní jízdenka celosíťová (dále jen Celodenní jízdenka) dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel TR 10 se slevou 50 %.
Celodenní jízdenka může být zakoupena v předprodeji kterýkoliv den, s platností výhradně na sobotu nebo
neděli ve výše uvedeném období.
Celodenní jízdenku bude možné zakoupit pouze na e-shopu ČD a to na základě alfanumerického slevového
kódu, který zákazník získá v programu O2 Extra výhody. Slevový kód bude po uplatnění zneplatněn. Jeden
klient může zažádat nejvýše o čtyři slevové kódy v daném období.
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
tarifu TR 10 a Pravidel pro nákup v e-shopu ČD platí v plném rozsahu.

V Praze dne 12. června 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57182/2017 – O 14/3)
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024/12/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Sázavafest 2017 (ČD)
V souvislosti s konáním festivalu Sázavafest 2017, který proběhne ve Světlé nad Sázavou, 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 Světlá
nad Sázavou nebo Světlá nad Sázavou město.
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).
Předprodej jízdenek bude zahájen 10. 7. 2017.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 3. 8. až 5. 8. 2017. Poslední den platnosti jízdenky bude vždy
6. 8. 2017.
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a u průvodčích ve vlaku.
Pro cestu zpět ze Světlé nad Sázavou musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové)
straně razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah v areálu festivalu.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 12. června 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57180/2017 – O 14/3)
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025/12/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Flora Olomouc léto 2017 (ČD)
V souvislosti s konáním letní etapy výstavy „Flora Olomouc 2017“, která se koná ve dnech 17. - 20. 8. 2017
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 17., 18., 19. nebo 20. 8. 2017. Platnost jízdenky je standardní.
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 1. 8. 2017.
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.

V Praze dne 13. června 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57181/2017 – O 14/3)
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Přepravní a tarifní věstník č. 12/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 21. června 2017:

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