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ZMĚNOVÝ LIST
Změna
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číslo
-

Týká se článků

12 / 2021 zavedení

Účinnost

Provedl

1. 7. 2021 -

Poznámka
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SEZNAM ZKRATEK
ČR

Česká republika

DPH

Daň z přidané hodnoty dle zákona číslo 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Kč

Koruna česká

PŘ

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR číslo 175/2000 Sb.
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
ve znění pozdějších předpisů

PTV

Přepravní a tarifní věstník Ministerstva dopravy ČR

PLN

Polský zlotý (měna Polské republiky)

Sb.

Sbírka zákonů České republiky

SPP

Smluvní přepravní podmínky společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
pro veřejnou drážní osobní dopravu

SZD

Slezské zemské dráhy, obecně prospěšná společnost

ÚBP

Úschova během přepravy

ZTP

Průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví

ZTP/P

Průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví,
jejíž stav vyžaduje doprovod
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ZÁKLADNÍ POJMY
Ceník

ujednání společnosti SZD s cenovými (tarifními)
podmínkami přepravy (dále jen „Ceník“), tento dokument

Člen přepravní obsluhy

Pověřený zaměstnanec SZD oprávněný ke kontrole
jízdních dokladů a k odbavení cestujících

Dopravce

fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu
osob a věcí pro cizí potřebu.

Dovozné

cena za přepravu zavazadel a zásilek

Jízdenka

jízdní doklad

Místenka

rezervační doklad

Osobní doklad

doklad (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz
o povolení k pobytu pro cizince atd.) vydaný příslušným
správním úřadem, který je opatřen fotografií držitele.
Potvrzení o občanském průkazu (náhradní doklad) osobní
doklad nenahrazuje a nelze ho k prokázání osobních
údajů použít.

Osobní údaje

jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a
adresa, které se prokazují osobním dokladem.

Pověřený zaměstnanec
SZD

 člen přepravní obsluhy nebo zaměstnanec SZD
pověřený jeho povinnostmi,
 zaměstnanec SZD oprávněný dávat cestujícím pokyny a
příkazy,
 pracovník
třetí
osoby
vykonávající
povinnosti
zaměstnance SZD na základě smluvního vztahu mezi
SZD a třetí osobou.
Oprávnění dokládá pověřený zaměstnanec SZD
závěsným průkazem „Pověřená osoba“.

Přepravné

cena za přepravu psa

Stanice

místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu
(železniční stanice i zastávka).
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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. SZD jsou povinny zveřejnit podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, ceníky a podmínky pro jejich použití. Úplné znění
Ceníku je zveřejněno na internetových stránkách www.osoblazsko.com a je
k nahlédnutí u pověřených zaměstnanců SZD.
2. Podmínky, za nichž SZD poskytují výkony veřejné vnitrostátní železniční
pravidelné přepravy, se řídí podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “PŘ”).
3. Ceny dle tohoto Ceníku jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v polských
zlotých (PLN). Ve všech cenách je zahrnuta sazba DPH v zákonné výši.
4. Tento Ceník platí pouze ve vlacích dopravce SZD. Ve vlacích dopravce SZD platí
pouze jízdní a rezervační doklady vydané podle tohoto Ceníku.
5. Jízdní doklady, jízdenky nebo průkazy pro bezplatnou přepravu vydané jinými
dopravci a subjekty, jízdního doklady podle systému jednotného tarifu, krátkodobé
ani dlouhodobé časové jízdenky IDS (např. ODIS apod.) ve vlacích dopravce SZD
neplatí.
6. Pověření zaměstnanci SZD jsou povinni na požádání informovat cestující
o ustanoveních Ceníku a předložit jim tento Ceník k nahlédnutí.
7. – 10. Neobsazeno.
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ČÁST DRUHÁ
JÍZDNÉ
Kapitola I
Druhy jízdného
11. Základní jízdné je jízdné pro cestující, kteří nepoužijí snížené jízdné nebo rodinné
jízdné podle podmínek vyhlášených tímto Ceníkem. Nárok na základní jízdné
cestující neprokazují.
12. Zvýhodněné jízdné je snížené jízdné přiznávané podle podmínek vyhlášených
v kapitole II tohoto Ceníku.
13. Rodinné jízdné je jízdné pro skupinu nejvýše 4 cestujících, přičemž pouze
nejvýše 2 cestující z této skupiny mohou být starší 15 let. Podmínky jsou uvedeny
v kapitole III tohoto Ceníku.
14. Jízdné je stanoveno ve variantách jako jednosměrné a zpáteční. Jednosměrný
jízdní doklad platí pro cestu jedním směrem, zpáteční jízdní doklad platí pro cestu
tam a zpět. Jednosměrný i zpáteční jízdní doklad platí jen v den vydání dokladu.
15. Jízdné je stanoveno v měně Kč a kromě místenek a úsekové slevy také v měně
PLN. Jízdenky v měně PLN jsou určeny pro cestující, kteří nevyužijí možnost úhrady
jízdného v Kč a chtějí uhradit jízdné v PLN.
16. – 20. Neobsazeno.
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Kapitola II
Snížené jízdné
A. OBECNÁ USTANOVENÍ
21. Zvýhodněné jízdné platí ve všech vlacích SZD pokud není u jednotlivých nabídek
nebo dalšími opatřeními stanoveno jinak.
22. Veškeré podmínky a změny podmínek zvýhodněného jízdného musí být řádně
předem vyhlášeny v PTV.
23. Je-li nárok na zvýhodněné jízdné vázán na předložení průkazu, je cestující
povinen nárok prokázat vždy při nákupu, a dále také při kontrole jízdních dokladů v
době plnění přepravní smlouvy.
24. Pokud se podmínky zvýhodněného jízdného váží na věk cestujícího, je třeba věk
doložit předepsaným dokladem nebo průkazem.
25. 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.
26. – 30. Neobsazeno.
B. ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ PRO DĚTI
31. Pro přiznání nároku na zvýhodněné jízdné pro děti je rozhodující věk dítěte v den
platnosti jízdenky.
32. Nárok na zvýhodněné jízdné pro děti mají osoby ve věku od 3 do 15 let.
33. Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu
nejvýše dvou dětí do 3 let, pokud pro ně požaduje nejvýše jedno místo k sezení.
Za druhé dítě do 3 let na samostatném místě a za každé další dítě do 3 let zaplatí
tento cestující samostatné zvýhodněné jízdné pro dítě.
34. Děti ve věku od 10 do 15 let jsou povinny prokázat nárok na zvýhodněné jízdné
jakýmkoliv (oficiálním) průkazem ověřeným razítkem či jinými specifickými znaky
vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty viditelně opatřeném fotografií,
jménem a datem narození, případně datem 15. narozenin nebo rodným číslem
dítěte.
35. – 40. Neobsazeno.
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C. ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ PRO OSOBY ZVLÁŠŤ TĚŽCE POSTIŽENÉ
NA ZDRAVÍ A PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ
41. Nárok na zvýhodněné jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví se
přiznává osobám, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a
jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.
42. Nárok na zvýhodněné jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví se
prokazuje průkazem ZTP nebo ZTP/P.
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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D. ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ PRO CESTUJÍCÍ STARŠÍ 70 LET
51. Cestujícím starším 70 let se přiznává zvýhodněné jízdné.
52. Nárok na slevu jsou tito cestující povinni prokázat při zakupování jízdenky a při
kontrole jízdních dokladů ve vlaku, a to pouze platným občanským průkazem členské
země nebo cestovním pasem Evropské unie nebo průkazem o povolení k pobytu pro
cizince některé členské země Evropské unie.
53. – 60. Neobsazeno.
E. ÚSEKOVÁ SLEVA
61. Pokud mezi nástupní a výstupní stanicí cestujícího jsou nejvýše dvě další stanice
na trase vlaku, přiznává se na jízdní doklady (za základní, zvýhodněné i rodinné
jízdné), přepravné za psa a dovozné za zavazadla úseková sleva ve výši 50% z ceny
uvedené v části třetí tohoto Ceníku.
62. Úseková sleva se nepřizná dokladů v cizí měně. Dále se nepřizná u rezervačních
dokladů.
63. – 70. Neobsazeno.

Kapitola III
Rodinné jízdné
71. Rodinné jízdné platí pro skupinu maximálně 4 spolucestující, přičemž pouze
maximálně 2 cestující z celkového počtu mohou být starší 15 let (15 +).
72. Svůj věk prokazují děti od 10 do 15 let jakýmkoliv (oficiálním) průkazem
ověřeným razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě
plastové karty viditelně opatřeném fotografií, jménem a datem narození, případně
datem 15. narozenin nebo rodným číslem dítěte.
73. – 80. Neobsazeno.
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ČÁST TŘETÍ
CENY JÍZDNÉHO, DOVOZNÉHO, PŘEPRAVNÉHO A MÍSTENEK
NA TRATI TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU – OSOBLAHA
81. Ceny jízdného v Kč:
Druh jízdného

jednosměrné

zpáteční

základní

160

240

zvýhodněné

80

120

rodinné

340

560

jednosměrné

zpáteční

základní

30

45

zvýhodněné

15

25

rodinné

65

105

82. Ceny jízdného v PLN:
Druh jízdného

83. Cena přepravného a dovozného za zavazadla v Kč / PLN
Druh

jednosměrné

zpáteční

1 pes

40 Kč / 10 PLN

80 Kč / 20 PLN

1 kus spoluzavazadla

40 Kč / 10 PLN

80 Kč / 20 PLN

1 předmět v ÚBP

40 Kč / 10 PLN

-

1 kočárek pro spolucestující dítě

bezplatně

bezplatně

vodící a asistenční psi

bezplatně

bezplatně

ortopedický vozík nebo tomu
odpovídající kompenzační prostředek
držitele průkazu ZTP/P

bezplatně

bezplatně

jednosměrné

zpáteční

30

60

84. Cena místenek v Kč
Druh
rezervační doklad pro 1 místo
85. – 90. Neobsazeno
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
91. Tento Ceník nabyl platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2021 vyhlášením v PTV a je
platný ve znění změn uvedených ve změnovém listu a vyhlášených v PTV.
92. Nabytím platnosti a účinnosti tohoto Ceníku pozbývá platnosti a účinnosti Ceník
jízdného ze dne 1. 5. 2014 ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných.
93. Změny a výjimky z ustanovení tohoto Ceníku projednává a schvaluje pouze
ředitel SZD.

