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Věci přepravní a tarifní
09/07/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Aviatická pouť 2017 (ČD)
V souvislosti s konáním akce Aviatická pouť, probíhající ve dnech 3. - 4. června 2017 v areálu letiště
v Pardubicích, 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 Pardubice hlavní nádraží nebo Pardubice závodiště.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10
(vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 15. května 2017.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 3. nebo 4. června 2017. Platnost zpáteční jízdenky je
standardní dle SPPO. Pro cestu zpět z Pardubic musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední
(lícové) straně razítkem, které účastník získá v areálu letiště u stánku ČD.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 10. března 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 56242/2017 – O 14/3)
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010/07/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Flora Olomouc jaro 2017 (ČD)
V souvislosti s konáním jarní etapy výstavy „Flora Olomouc 2017“, která se koná ve dnech 20. - 23. 4. 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 20., 21., 22. nebo 23. 4. 2017. Platnost jízdenky je standardní dle SPPO.
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 10. 4. 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 30. března 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 56243/2017 – O 14/3)
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012/07/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, PROMO Cheb – Hof (ČD)
Obecně
V souvislosti s německo-českými slavnostmi, které se budou konat v hornofalckém městě Hof (Německo) dne
21. května 2017, zavádíme na traťovém úseku 148 Cheb – Aš – Selb-Plössberg – Hof a zpět akviziční slevu
PROMO Cheb – Hof.
Podmínky nabídky
Jízdenka PROMO Cheb – Hof platí pouze dne 21. 5. 2017, a to do 24:00 hod.
Jízdenky prodávají všechny pokladní přepážky ČD nebo průvodčí ČD doprovázející vlaky na trati 148 v relaci
Cheb – Aš a zpět. Manipulační přirážka ve vlaku se vybírá dle SPPO. Jízdenky lze zakupovat pouze dne
21. 5. 2017, předprodej není možný. Jízdenky nelze zakoupit na eshop ČD.
Jízdenka opravňuje k libovolnému počtu jízd na následujícím traťovém úseku:
 Trať číslo 148: Cheb – Aš – Selb-Plösseberg – Hof Hbf a zpět.
Jízdenky platí výhradně na výše uvedeném traťovém úseku v osobních vlacích dopravců ČD a OPB
(Oberpfalzbahn/die Länderbahn DLB). Jízdenky neplatí ve vlacích dopravců Agilis nebo DB Regio.
Jízdenky jsou nepřenosné; cestující má povinnost si do příslušné kolonky jízdenky vyplnit čitelně jméno
a příjmení ihned po jejím zakoupení.
Na jeden doklad lze vydat pouze jízdenku pro 1 cestujícího.
Až 3 děti od 6 do 15 let jsou v rámci nabídky PROMO Cheb – Hof v doprovodu dospělé osoby přepravovány
bezplatně. Všechny děti do 6 let jsou přepravovány bezplatně.
Jízdenky platí pouze v 2. vozové třídě, přestup do 1. vozové třídy není možný.
Ostatní podmínky dle Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu jsou tímto nedotčeny.
Cena a návratky
Jízdenka PROMO Cheb – Hof stojí 100 CZK; žádné další slevy z této ceny nejsou poskytovány.
Jízdenky nelze ze strany cestujících vrátit ani vyměnit.
Dne 22. 5. 2017 pozbývá tato vyhláška platnosti.

V Praze dne 4. dubna 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 56310/2017 – O 14/3)
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013/07/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Divadelní svět Brno (ČD)
V souvislosti s konáním festivalu „Divadelní svět Brno“, ve dnech 10. 5. – 17. 5. 2017, bude návštěvníkům
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 všech stanic začínajících
názvem Brno.
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 jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky (kdy lze nastoupit jízdu) může být 9. 5. 2017.
Poslední den, kdy lze nastoupit jízdu může být 17. 5. 2017.
Poslední den platnosti zpáteční jízdenky je v souladu s čl. 242 tarifu TR 10 stanovena vždy na 18. 5. 2017.
Jízdenku lze zakoupit u kterékoliv pokladní přepážky ČD i ve vlacích ČD a to i v předprodeji od 10. 4. 2017.
Pro cestu zpět z Brna, bude nárok na slevu prokazován předložením vstupenky na představení, jehož termín
konání byl v rozmezí platnosti předložené jízdenky. Všechny ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí
v plném rozsahu.
Vzory vstupenek:
Názvy představení se mohou lišit.
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V Praze dne 4. dubna 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 56318/2017 – O 14/3)
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11/07/2017 Akviziční nabídka – Síťová jízdenka pro kolo (ČD)
S účinností od 01. 05. 2017 vstupuje v souladu s čl. 201 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro
veřejnou drážní osobní přepravu (dále jen SPPO) v platnost akviziční nabídka s marketingovým názvem Síťová
jízdenka pro kolo (dále jen doklad) za těchto podmínek:
 Síťová jízdenka pro kolo je jednodenní síťový doklad o zaplacení ceny za zavazadlo, na který lze
přepravit pouze jízdní kolo, tříkolku nebo větší koloběžku dle čl. 200 c) SPPO přepravované jako
spoluzavazadlo,
 po zaplacení jednorázového úschovného lze přepravit jízdní kolo, tříkolku nebo větší koloběžku dle
čl. 200 c) SPPO i v úschově během přepravy,
 cena dokladu je 99 Kč,
 doklad lze zakoupit na jednotlivé dny v období 01. 05. – 30. 09. 2017,
 právo z přepravní smlouvy lze uplatnit obdobně jako u jednodenních síťových jízdenek dle SPPO,
 doklad platí do 24:00 hodin dne platnosti,
 doklad platí pouze ve vlacích ČD, a.s.
 doklad neplatí na lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov – Ještěd,
 doklad lze zakoupit u pokladních přepážek ČD, u pověřených zaměstnanců ve vlaku nebo jako eTiket
(na e-shop včetně mobilní aplikace Můj vlak a prostřednictvím služby TeleTiket),
 předprodej je odchylně od SPPO zahájen 18. 04. 2017, jako eTiket ode dne vyhlášení.
Všechny ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu. Podmínky této vyhlášky platí do
30. 09. 2017.

V Praze dne 6. dubna 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 56077/2017 – O 14/3)
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Jednotný železniční kurz č. 4/2017 (ČD)
S účinností od 11. dubna 2017 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 4/2017.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1
1
1
1
1

EUR
CHF
PLN
USD
XDR

27,10
25,35
6,42
25,50
34,60

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Uplynutím dne 10. dubna 2017 pozbývá platnost JŽK č. 3/2017.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 10. dubna 2017
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-10/2017-sekr.)

Změna č. 1. – Prohlášení o dráze celostátní a regionální ve vlastnictví Českých drah, a. s.
(ČD)
České dráhy, akciová společnost, IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15, Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039, jako osoba, která
podle § 34c odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Prohlášení
o dráze, oznamuje, že došlo ke změně některých ustanovení Prohlášení o dráze pro období platnosti jízdního
řádu 2017/2018:
V článku 1, bod 4 oprava internetových stránek a to na https://www.cd.cz/O12/default2.aspx nebo
https://www.cd.cz/O12/.
V článku 3, bod 8 oprava Praha ONJ na Praha jih.
V článku 4, bod 10 oprava Praha ONJ na Praha jih.

V Praze dne 10. dubna 2017
Ing. Rostislav Novák, v. r.
ředitel odboru kolejových vozidel
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Hana Týnková, tel. 602 455 682, č.j. 1925/17)
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Soukromí dopravci
Slezské zemské dráhy, o.p.s.; Ceník, změna č. 2 (SZD)
S platností od 1. 5. 2017 dochází v rámci změny č. 2 ke změně vybraných ustanovení Ceníku společnosti
Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Článek 9 se nahrazuje tímto zněním:
9. Jednotlivé kategorie cestujících jsou v souvislosti s věkem nebo nárokem na zvýhodněné jízdné definovány:
-6
děti do dne, který předchází dni 6. narozenin
-15
děti od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin
15+
osoba starší 15 let, tj. ode dne 15. narozenin
70+
osoba starší 70 let, tj. ode dne 70. narozenin
ZTP, ZTP/P
osoba těžce postižená na zdraví, které jsou poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů
Článek 11 se nahrazuje tímto zněním:
11. Obyčejné jízdné je cena za jednosměrnou jízdenku pro cestující, kteří nevyužijí zvýhodněné jízdné nebo
řádně zveřejněnou a v PTV vyhlášenou slevu.
Článek 20 se nahrazuje tímto zněním:
20. Pokud cestující nemůže při nákupu a kontrole jízdních dokladů v době trvání přepravní smlouvy prokázat
nárok na použité zvýhodněné jízdné, zaplatí jízdné, na které prokáže nárok z nástupní do cílové stanice.
Článek 36 se nahrazuje tímto zněním:
36. Pro přiznání nároku na zvýhodněné jízdné pro děti je rozhodující věk dítěte v den platnosti jízdenky.
Články 43 – 50 se nahrazují tímto zněním:
43. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvýhodněné jízdné ještě nárok na:
a) bezplatnou přepravu jednoho průvodce,
b) bezplatnou přepravu jednoho ortopedického vozíku nebo tomu odpovídajícího kompenzačního
prostředku, přičemž skútr se za kompenzační pomůcku nepovažuje.
44. Průvodcem držitele průkazu ZTP/P nemůže být jiný držitel průkazu ZTP/P ani dítě mladší 10 let, vyjma
průvodce nevidomého.
45. Průvodce nevidomého držitele průkazu ZTP/P může zastávat i vodící pes nebo dítě mladší 10 let, které
si za průvodce zvolí sám nevidomý s vědomím plné odpovědnosti za takovou volbu.
46. Průvodcem cestujícího na ortopedickém vozíku musí být osoba fyzicky zdatná, schopná poskytnout
cestujícímu asistenci.
47. Nad rámec podmínek zvýhodněného jízdného je řádně označený asistenční pes vždy přepraven
bezplatně. Toto ustanovení platí i v případě, že cestující není držitelem průkazu ZTP/P či ZTP (takový pes není
považován za průvodce ani vodícího psa).
48. Cestuje-li držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P a průvodce držitele průkazu ZTP/P v místenkovém voze, zaplatí
každý cenu za místenku.
49. – 50. Neobsazeno.
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Příloha 1 se celá nahrazuje novým zněním:
Příloha č. 1
CENY JÍZDNÉHO, DOVOZNÉHO, PŘEPRAVNÉHO A MÍSTENEK
NA TRATI TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU – OSOBLAHA
CENÍK A
Obyčejné jízdné
Obyčejné jízdné
Druh
jednosměrné (15+)

Cena (Kč)
120,-

CENÍK B
Zvýhodněné jízdné
Zvýhodněné jízdné
Druh
jednosměrné (-15, ZTP, ZTP/P)
Zpáteční sleva
Druh
cestující 15+
cestující -15, ZTP, ZTP/P

Sleva pro cestující 70+
Druh
jednosměrné
zpáteční sleva
Rodinná jízdenka
Druh
jednosměrná
zpáteční

Cena (Kč)
60,-

Cena (Kč)
200,100,-

Cena (Kč)
60,100,-

Cena (Kč)
260,440,-

CENÍK C
Jízdenky v cizí měně
Jízdenky v měně PLN
Druh
obyčejné jízdné jednosměrné
zvýhodněné jízdné jednosměrné pro cestující:
-15, 70+, ZTP, ZTP/P

Cena (PLN)
20,10,-
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CENÍK D
Dovozné za zavazadla
Druh

Cena (Kč)

1 kus spoluzavazadla
1 předmět v ÚBP
kočárek pro spolucestující dítě
1 ortopedický vozík nebo tomu odpovídající kompenzační
prostředek držitele průkazu ZTP/P

40,bezplatně

CENÍK E
Přepravné za psy
Druh
1 pes
vodící a asistenční psi, služební psi Policie ČR

Cena (Kč)
40,bezplatně

CENÍK F
Místenky
Druh
jednosměrná
zpáteční

Cena (Kč)
30,60,-

V Bohušově dne 30. března 2017
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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Slezské zemské dráhy, o.p.s.; Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 3 (SZD)
S platností od 1. 5. 2017 dochází v rámci změny č. 3 ke změně vybraných ustanovení Smluvních přepravních
podmínek pro veřejnou drážní osobní dopravu společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Článek 141 písm. d) se nahrazuje novým zněním:
d) přepravních a tarifních (cenových) informací na www.osoblazsko.com, na neobsazených zastávkách
je možno zjistit cenu jízdného po zastavení vlaku u pověřeného zaměstnance SZD ještě před
nástupem do vlaku,
Článek 146 písm. a) se nahrazuje novým zněním:
a) bezpečnost spolucestujících dětí do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), které mohou
být přepravovány pouze s doprovodem osoby starší 10 let, tato osoba je zejména zodpovědná za
zamezení pohybu dětí ve vlaku mimo oddíl bez jejího doprovodu,
Článek 211 písm. c) se nahrazuje novým zněním:
c) malou koloběžku, obal na sportovní výbavu, snowboard, pár lyží s holemi.
Článek 253 se nahrazuje novým zněním:
253. Stížnosti vyřídí SZD do jednoho měsíce, v odůvodněných případech do 3 měsíců, o výsledku šetření bude
stěžovatel vyrozuměn elektronicky formou emailu, nebo, pokud o to požádá, také písemně. U písemných
stížností bude stěžovatel vyrozuměn písemně vždy.

V Bohušově dne 30. března 2017
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. 7/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 12. dubna 2017:

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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