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Věci přepravní a tarifní
033/14/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY – Globální ceny Colours expres 2018, změna č. 1 (ČD)
Pro účastníky hudebního festivalu COLOURS OF OSTRAVA, který se koná ve dnech 18. – 21. července 2018
v Ostravě, budou vypraveny zvláštní vlaky „Colours expres“ (jeden TAM a dva ZPĚT), ve kterých platí obchodní
nabídka ČD v podobě globální ceny.
Globální cena platí ze všech stanic, neposkytuje se z ní žádná další sleva a zahrnuje jízdné ve 2. vozové třídě
a místenku pro daný spoj.
Ve vlacích „Colours expres“ neplatí žádné jiné jízdenky ani slevy, vyjma jízdenek s globální cenou pro tyto
vlaky. Jízdenky pro vlaky „Colours expres“ neplatí v jiném vlaku, než pro který byly vydány. Pokud cestující
použije jiný vlak, zaplatí jízdné, na které prokáže nárok, nárok na návratek může na základě potvrzení
o nevyužití uplatnit v souladu se Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu.
Jízdenky lze zakoupit výhradně přímou volbou ze stránky www.cd.cz/colours, předprodej byl zahájen
10. června 2018.
1) Vlak „Colours expres“ Praha hl. n. – Ostrava střed dne 18. července 2018, cena 299 Kč, zastávky Kolín,
Pardubice hl. n., Choceň, Česká Třebová, Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n.
2) Vlak „Colours expres night“ Ostrava střed – Praha hl. n. dne 22. července 2018, cena 269 Kč, zastávky
Ostrava hl. n., Ostrava-Svinov, Olomouc hl. n., Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hl. n.,
Přelouč, Kolín, Praha-Libeň.
3) Vlak „Colours expres“ Ostrava hl. n. – Praha hl. n. dne 22. července 2018, cena 269 Kč, zastávky
Ostrava-Svinov, Česká Třebová, Pardubice hl. n., Kolín, Praha-Libeň.
Jízdní řád a čísla vlaků byl zveřejněn na www.cd.cz/colours v době zahájení předprodeje.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.
S okamžitou účinností ruším vyhlášku PTV číslo 028/11/2018 ze dne 30. května 2018.

V Praze dne 10. července 2018
Mgr. Jakub Chmelík Ph.D., v. r.
v z. ředitelky Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel. 972 232 487, č. j. ČD GŘ 57001/2018 – O 14/3)
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034/14/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY – Lipno.card 2018 (ČD)
S účinností od 14. července do 22. srpna 2018 platí nabídka zvýhodněného cestování ve vyjmenovaných
vlacích ČD pro držitele regionální nabídky Lipno.card společnosti LIPENSKO s.r.o.
1. Obvod a omezení platnosti nabídky:
Nabídka platí na tratích číslo 196 v úseku České Budějovice – Rybník a 195 Rybník – Lipno nad Vltavou
a to pouze ve vlacích číslo 28470 (České Budějovice odjezd 8:34 hod.), 28472 (odjezd Vyšší Brod klášter
12:34 hod.), 28474 (odjezd Vyšší Brod klášter 14:34 hod.), 28471 (odjezd Lipno nad Vltavou 11:33 hod.),
28473 (odjezd Lipno nad Vltavou 13:04) a 28475 (odjezd Lipno nad Vltavou 15:33).
2. Podmínky nabídky:
Držitel platné Lipno.card, který si zakoupí jednosměrnou jízdenku za obyčejné jízdné nebo zpáteční slevu
pro cestujícího 15+ dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10,
ceník 1 a 2D), může ve vlacích uvedených v čl. 1 přepravit druhého cestujícího bez zakupování jízdenky
v rozsahu vlastní zakoupené jízdenky. Pro tohoto cestujícího je jízdním dokladem Lipno.card, jejíž vzory
jsou uvedeny v čl. 3 této vyhlášky. Pokud cestující s jednosměrnou jízdenkou za obyčejné jízdné nebo
zpáteční slevou pro cestujícího 15+ nepředloží pro druhého cestujícího platnou Lipno.card, takového
cestujícího považujte za cestujícího bez jízdního dokladu ve smyslu tarifu TR 10 a Smluvních přepravních
podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO).
3. Vzory Lipno.card (čtyři modifikace)

4. Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 12. července 2018
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Roman Šulc, tel. 972 232 487, č. j. ČD GŘ 57006/2018 – O 14/3)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky Leo Express Global a.s. pro veřejnou drážní osobní dopravu
+ Tarif (LE)
V příloze tohoto věstníku naleznete aktuální znění Smluvních přepravních podmínek a Tarifu společnosti
Leo Express Global a.s.
Změny jsou platné a účinné ke dni 17. 7. 2018.

V Praze dne 16. července 2018
Peter Koehler, v. r.
místopředseda představenstva společnosti
Leo Express Global a.s.
(vyřizuje: Ing. Jaroslava Tesárková, tel. 773 645 272)
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Přepravní a tarifní věstník č. 14/2018 zpracovalo a vydalo v Praze 19. července 2018:

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