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Věci přepravní a tarifní
020/08/2018 AKVIZIČNÍ SLEVY, Vlak+ Aviatická pouť 2018 (ČD)
V souvislosti s konáním akce Aviatická pouť, probíhající ve dnech 2. – 3. června 2018 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 1. června 2018.
První den platnosti zpáteční jízdenky může být 2. nebo 3. června 2018. 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 19. dubna 2018
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 56183/2018 – O 14/3)

2

Směnný kurz CHF č. 2/2018 (ČD)
S účinností od 23. dubna 2018 vyhlašuji směnný kurz 1,00 CHF = 20,70 Kč. Tento kurz slouží k přepočtu částek
plateb v CZK na CHF provedených průvodci JLV ve vozech ČD do Curychu na pokladnách TLV. Tento kurz bude
zapracován do odbavovacího systému a je platný do vyhlášení kurzu nového.
Směnný kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 20. dubna 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č. j. OPT – 16/2018-sekr.)

3

Soukromí dopravci
Slezské zemské dráhy, o.p.s. – Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 4 (SZD)
S platností od 1. 1. 2018 dochází v rámci změny č. 4 ke změně vybraných ustanovení Smluvních přepravních
podmínek pro veřejnou drážní osobní dopravu společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Článek 5 se nahrazuje novým zněním:
5.

Otevřené výletní osobní vozy v soupravě vlaku dopravce SZD nesplňují všeobecné aktuálně uznávané
a požadované standardy bezpečnosti a neodpovídají aktuální technicko-bezpečnostní úrovni pro běžnou
přepravu cestujících.

Článek 49 se nahrazuje novým zněním:
49. Místenkový vůz je na vlaku označen tabulkou se symbolem R nebo nápisem „MÍSTENKOVÝ VŮZ“. Místa
v místenkových vozech jsou označena číslem (které je unikátní v rámci jednoho vlaku), a pokud na ně
byla prodána místenka, mohou být označena jako rezervovaná příp. i s vyznačením rezervovaného
úseku.
Články 55 a 56 se nahrazují novým zněním:
55. Místenku si lze do vybraných vlaků předběžně rezervovat na internetových stránkách
www.osoblazsko.com, nejpozději však v poslední pracovní den předcházející dni pravidelného odjezdu
vlaku, nejpozději ve 12:00 hod.
56. Cestující obdrží elektronickou cestou (např. email) potvrzení o provedení předběžné rezervace nebo
hlášení o jejím provedení, které obsahují nejzazší termín pro vyzvednutí místenky u pověřeného
zaměstnance SZD ve vlaku nebo u pokladní přepážky SZD je-li zřízena a otevřena. Poté předběžná
rezervace zaniká a místenka může být prodána jinému cestujícímu.
Doplňuje se nová podkapitola „D. VYHRAZENÍ MÍST“ obsahující nové znění článků 64 a 65:
64. Větší skupiny cestujících si mohou požádat prostřednictvím emailu: rezervace@osoblazsko.com
o vyhrazení oddílu nebo celého vozu ve lhůtě alespoň 5 pracovních dnů před dnem jízdy. SZD žádosti
vyhoví v případě volné kapacity vlaku. Cestující bude o přijetí nebo nepřijetí žádosti informován emailem
včetně informace o ceně za vyhrazení míst.
65. Cena za vyhrazení bude stanovena individuálně.
Články 86 a 87 se nahrazují novým zněním:
86. Přerušením jízdy je vystoupení z vlaku v nácestné stanici a pokračování dalším vlakem SZD ve stejném
směru jízdy ve stejný den, je-li podle jízdního řádu zaveden.
87. Přerušení jízdy je dovoleno cestujícím se zpáteční jízdenkou, zpáteční jízdenka a doklad o zaplacení
přepravného za psa platí pro pokračování jízdy dalším vlakem SZD ve stejný den. Doklad o zaplacení
ceny dovozného za zavazadla (včetně ÚPB) a místenka platí pouze pro jeden použitý vlak.
Článek 128 se nahrazuje novým zněním:
128. Pokud cestující nedodrží lhůty pro nahlášení své přepravy a dostaví se k odjezdu vlaku, přeprava bude
umožněna pouze při volné kapacitě míst pro cestující na vozíku ve vlaku, a to, pokud její zajištění
nezpůsobí zpoždění vlaku (viz. ustanovení čl. 127., písm. e) SPP.
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Články 145 až 150 se nahrazují novým zněním:
145. Cestující uzavřením přepravní smlouvy souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny
jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané ve vlakové soupravě
a na akcích SZD pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části vlakové
soupravy či akce pořadatelem SZD, nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo
podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky SZD a jeho smluvním partnerům udělován na dobu
neurčitou.
146. Cestující dopravce SZD jsou povinni:
a) dbát zvýšené opatrnosti, přiměřené charakteru železniční dopravy,
b) řídit se v zájmu bezpečnosti a plynulosti osobní dopravy, bezpečnosti cestujících nebo zaměstnanců
SZD a kultury cestování s ohledem na ostatní spolucestující pokyny, dávanými pověřeným
zaměstnancem SZD, odpovídajícími symboly či nápisy,
c) uposlechnout slovní nebo akustickou výzvu k ukončení výstupu a nástupu a dbát všech opatření
vyhlášených SZD směřujících k usměrnění jejich nástupu do vlaku nebo přístupu k vlaku,
d) bezprostředně po výstupu z vlaku opustit kolejiště v železničních stanicích bez ostrovního nástupiště,
e) při stání během jízdy vlaku se držet madel nebo okraje sedadel.
147. Cestující dopravce SZD odpovídají za:
a) bezpečnost spolucestujících nezletilých dětí, které mohou být přepravovány pouze s doprovodem
osoby starší 18 let, tato osoba je zejména zodpovědná za zamezení pohybu dětí ve vlaku mimo oddíl
bez jejího doprovodu,
b) příchod k vlaku tak včas, aby mohly být vystaveny všechny potřebné doklady do odjezdu vlaku, a to
s přihlédnutím na případnou zvýšenou frekvenci cestujících,
c) včasný a bezpečný nástup v nástupní stanici do správného vlaku dopravce SZD, na jehož spoj má nebo
si hodlá zakoupit platný jízdní doklad, přestup v přestupní stanici a výstup z vlaku v cílové stanici včas,
na stanovených místech a na správné straně.
148. Cestující uzavřením přepravní smlouvy souhlasí, že se stává součástí přepravy, u které je v otevřených
výletních vozech snížena všeobecně uznávaná úroveň bezpečnosti a přebírá na svou osobu a na svou
odpovědnost případná rizika z této skutečnosti vyplývající a to i za doprovázené nezletilé děti.
Pro eliminaci těchto rizik jsou povinnosti cestujících uvedeny také ve Výpisu ze Smluvně přepravních
podmínek, který je vyvěšen v otevřených výletních vozech a na vývěsce ve stanicích Třemešná ve Slezsku
a Osoblaha. Výpis obsahuje bezpečnostní opatření k překonání rizik z přepravy v otevřených výletních
osobních vozech. Cestující je na zakoupené jízdence písemně upozorněn na povinnost seznámit
se s tímto Výpisem ze SPP.
149. Cestující uzavřením přepravní smlouvy se zavazuje dodržovat po celou dobu jízdy vlaku bezpečnostní
opatření k překonání rizik z přepravy v otevřených výletních osobních vozech.
Dospělá osoba doprovázející nezletilé děti přebírá na svou odpovědnost zvýšená rizika za doprovázené
nezletilé děti a po celou dobu jízdy a pobytu ve vlaku ve stanicích za ně zodpovídá.
150. Cestující jsou srozuměni s tím, že může dojít během jízdy vlaku i pobytu vlaku ve stanicích k vniknutí
částečky popele z provozu parní lokomotivy nebo jiného poletujícího drobného předmětu do oka.
Článek 154 se nahrazuje novým zněním:
154. Cestujícím je zakázáno a za porušení přepravních podmínek se považuje, pokud cestující:
a) se zdržuje na přechodovém můstku mezi vozy
b) se zdržuje na nástupní plošině otevřených vozů za jízdy vlaku – tento zákaz platí pro osoby mladší
18 let,
c) se vyklání přes okraj skříně vozu,
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d) otevírá za jízdy vlaku boční dveře vozu nebo manipuluje s mechanickými zábranami na nástupních
plošinách vozu, otevírá první a poslední čelní dveře vlaku, otevírá zamčené dveře mezi vozy nebo
odstraňuje zábrany proti vypadnutí (i při pobytu vlaku ve stanici), vystupuje nebo nastupuje za jízdy,
e) odemyká nebo zamyká dveře vozu, oddílu nebo jiná uzamykatelná místa vozu předmětem, který není
součástí vozu,
f) brání v použití provozních zařízení SZD, plynulému výstupu, průchodu nebo nástupu do vozu,
g) uvádí bezdůvodně do činnosti záchrannou brzdu nebo návěstní zařízení ve voze,
h) nastupuje do vozu, který není určen pro přepravu cestujících nebo do vozu, prohlášeného
za obsazený nebo uzavřený (rezervovaný),
i) vstupuje do kolejiště před zastavením (přistavením) vlaku,
j) nastupuje/vystupuje na nesprávné straně vlaku (nástupiště),
k) nastupuje/vystupuje do/z vlaku, který mimořádně zastavil ve stanici (příp. na trati) a SZD nepovolily
nástup/výstup,
l) vyhazuje z vlaku předměty nebo je nechá vyčnívat z vozu,
m) se zdržuje ve voze, který je označen jako “zvláštní vůz”,
n) zdržuje se ve vlaku v prostoru určeném výhradně pro pověřené zaměstnance SZD,
o) používá sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard, jízdní kolo, koloběžku atd.) při nastupování
do vlaku nebo pobytu ve vlaku nebo při vystupování z vlaku nebo při pohybu v prostorech stanice
přístupných veřejnosti,
p) porušuje zákaz kouření,
q) odmítá umístit malé zvíře přepravované ve vlaku do zcela uzavřené schrány nebo odmítá zaplatit
přepravné za psa, který není přepravován ve zcela uzavřené schráně,
r) nezajistí, aby při pobytu v prostorech SZD přístupných veřejnosti nebo ve vlaku, měl pes, který není
ve zcela uzavřené schráně, nasazen bezpečný náhubek a byl držen na vodítku nakrátko (toto
ustanovení neplatí pro vodící psy nevidomého, asistenční psy a služební psy policistů při plnění úkolů
podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů),
s) uschová v ÚBP věc nebo vezme s sebou do vozidla jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo věc,
která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla nebo odmítne zaplatit dovozné
za spoluzavazadlo,
t) porušuje běžná společenská pravidla a dobré mravy tím, že se chová hlučně, produkuje hlučně hudbu
nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo je i přes upozornění ostatním spolucestujícím
neúnosným způsobem na obtíž,
u) znečišťuje ostatní cestující nebo znečišťuje či poškozuje zařízení SZD.,
v) uvolní neoprávněně obsazené místo jinému cestujícímu až po výzvě pověřeného zaměstnance SZD.
Článek 159 a poznámka 5 k článku 159 se nahrazují novým zněním, poznámka 6 se ruší.
159. Pokud cestující odmítne své osobní údaje prokázat, bude o pomoc při zjištění osobních údajů požádána
Policie ČR5
5
viz § 37 odst. 5, písm. d) a odst. 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Články 181 a 182 se nahrazují novým zněním:
181. Kouření včetně používání elektronických cigaret je zakázáno:
a) ve vnitřních prostorách SZD určených pro veřejnost,
b) na nástupištích,
c) v krytých čekárnách,
d) ve všech vlacích SZD.
182. Porušení zákazu kouření se považuje za porušení přepravních podmínek dle čl. 154, písm. p) SPP.
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Poznámka 9 k článku 184 se nahrazuje novým zněním:
9

dle § 34 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 203 se nahrazuje novým zněním:
203. Porušení zákazu se považuje za porušení přepravních podmínek dle čl. 154, písm. s) SPP.
Článek 232 se nahrazuje novým zněním:
232. Doklad o zaplacení ceny pro zavazadlo se považuje za uzavřenou smlouvu o úschově, uschovaný
předmět označí pověřený zaměstnanec SZD samolepkou, na které bude uvedeno číslo dokladu
o zaplacení ceny.
Články 234 a 235 se nahrazují novým zněním:
234. Pověřený zaměstnanec SZD vydá uschované předměty ve stanici výdeje po předložení dokladu
o zaplacení ceny za zavazadlo, který bude mít číslo shodné s číslem na samolepce umístěné
na uschovaném předmětu, ukladateli nebo osobě, která předkládá doklad, aniž by zkoumal, zda
je oprávněna k jejich odebrání.
235. Nemůže-li ukladatel předložit doklad o zaplacení ceny za zavazadlo, jehož číslo se shoduje s číslem
na samolepce na uschovaném předmětu, nebo předkládá-li tento doklad poškozený nebo znečištěný
tak, že údaje v něm nejsou čitelné, zaměstnanec SZD předmět nevydá a převeze jej do cílové stanice
vlaku, kde bude uložen.

V Bohušově dne 22. prosince 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. – Ceník, změna č. 3 (SZD)
S platností od 1. 5. 2018 dochází v rámci změny č. 3 ke změně vybraných ustanovení Ceníku společnosti
Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Seznam zkratek se doplňuje o zkratku „ÚBP“ – „Úschova během přepravy“
Článek 51 se nahrazuje tímto zněním:
51. Sleva je určena pouze pro cestující starší 70 let (70+) a přiznává se na jednosměrné i jízdenky se zpáteční
slevou.
Články 61 a 62 jsou přečíslovány na 63 a 64.
Doplňuje se nová podkapitola „G. ÚSEKOVÁ SLEVA“ obsahující nové články 61 a 62:
61. Pokud cestující jede pouze v úseku mezi stanicemi Osoblaha a Slezské Rudoltice, přiznává se na jízdenky
za obyčejné nebo zvýhodněné jízdné, přepravné za psa a dovozné za zavazadla úseková sleva ve výši
50% z ceny podle přílohy 1 Ceníku.
62. Úseková sleva se nepřizná u jízdenek v cizí měně.
Článek 80 se nahrazuje tímto zněním:
80. Zaplacená faktura je dokladem o uzavření přepravní smlouvy za všechny cestující ve zvláštním voze nebo
vlaku, pro které platí ustanovení SPP přiměřeně.

V Bohušově dne 19. dubna 2018
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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