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Věci přepravní a tarifní
015/20/2021 ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ, objednávka tiskopisů ve skladu ČD (ČD)
Na základě zmocnění metodickým pokynem pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní
dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě vydané Ministerstvem dopravy ČR
dne 14. listopadu 2019 pod č. j. 3/2019-410-TAR/4 vyhlašujeme ceny platné od 01. 10. 2021 a podmínky pro
objednávání tiskopisů souvisejících s žákovským jízdným.
Jednotliví dopravci v železniční vnitrostátní dopravě osob (mimo výkonných jednotek ČD) a ve veřejné
vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě postupují při zajištění potřebných tiskopisů takto:
a) Studentské průkazy (dříve Žákovské průkazy), hologramy a samolepící štítky lze objednat níže uvedené emailové adrese. V objednávce uvádějte vždy název tiskopisu, číslo tiskopisu (KSM) a objednané množství
dle níže uvedeného ceníku. Objednávky se přijímají průběžně. K níže uvedeným cenám je třeba připočítat
cenu za dopravné ve výši 99 Kč včetně DPH, cena za balné se neúčtuje.
b) Studentské průkazy (dříve Žákovské průkazy), hologramy a samolepící štítky jsou zasílány na dobírku,
nebo po uhrazení zálohové faktury. V objednávce uvádějte název tiskopisu, číslo tiskopisu (KSM) a počtu
kusů dle níže uvedeného ceníku. Nezbytnou součástí objednávky je uvedení fakturačních údajů včetně
kontaktní osoby a telefonního čísla pro převzetí zásilky a přesného místa dodání. Objednávku je nutné
zaslat nejméně 14 dní předem na níže uvedený e-mail.
Tiskopisy se dodávají:
a) v sadě (jen dopravci): průkaz + samolepící štítek (průhledná fólie) + hologram, přičemž minimální odběr je
stanoven na 100 kusů tj. 5 archů (počet hologramů na archu = 20 ks) nebo v počtech, rovnajících se
násobkům pěti archů,
b) samostatně kterýkoliv tiskopis, přičemž tiskopisy číslo 735 2 4245 může odebrat jakákoliv právnická
či fyzická osoba;
minimální počet hologramů je stanoven na 100 kusů tj 5 archů (počet hologramů na 1 archu = 20 ks) nebo
v počtech, rovnajících se násobkům pěti archů.
Ceník tiskopisů:
číslo tiskopisu
HM
KSM
0735 2 4245
2020296
0735 2 4101
1545366
0735 1 4200
162224

název tiskopisu
Studentský průkaz 18-26 let
(minimální odběr 50 ks)
základní měrná jednotka (ZMJ): ks
Hologram k průkazům na žákovské jízdné
(minimální odběr 5 archů = 100 ks)
základní měrná jednotka (ZMJ): ARCH = 20 kusů hologramů
Samolepící štítek
(minimální odběr 50 ks)
základní měrná jednotka (ZMJ): ks

cena
za 1 ZMJ
bez DPH
[Kč]

cena
za 1 ZMJ
s DPH
[Kč]

1,65 Kč

2,00 Kč

24,79 Kč

30,00 Kč

1,65 Kč

2,00 Kč

Podmínky pro použití jednotlivých tiskopisů:
Studentský průkaz 0735 2 4245
Z důvodu zajištění trvanlivosti údajů na lícové straně průkazu, které budou přelepeny samolepícím štítkem,
je vhodné používat při vyplňování lihový permanentní popisovač s tenkým hrotem.
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Hologram k průkazům na žákovské jízdné 0735 2 4101
Hologram slouží k zajištění ochrany průkazů na žákovské jízdné a po doplnění všech potřebných údajů
se nalepí přes levý dolní roh fotografie při ověření průkazu dopravcem.
Popis:
Samolepící kruhová známka (průměr 15 mm) z autodestruktivní fólie s odrazovou spodní vrstvou stříbrné
barvy a s trojrozměrným barevným klopným efektem symbolu vlak a autobus na pozadí.
Manipulace:
Místo určené pro aplikaci hologramu musí být hladké, čisté a suché. Hologram se čistou rukou opatrně sejme
ze silikonového papíru a nalepí se na určené místo. Hologram je třeba držet v prstech lehce a bez přítlaku na
lepící vrstvu, pokud možno v co nejmenší ploše dotyku. Po aplikaci se hologram přimáčkne prstem a přihladí
po celé ploše. Nalepený hologram není možno opětovně sejmout a přilepit na jiné místo.
Uskladnění: při teplotě +5°C až +35°C, při relativní vlhkosti do 65 %; odolnost aplikovaného hologramu:
teplota – 5°C až + 50°C, při relativní vlhkosti do 95 %.
Samolepící štítek 0735 1 4200
Po doplnění všech předepsaných údajů, razítka a hologramu se celá lícová strana přelepí samolepícím
štítkem.
Kontaktní adresa:
České dráhy, a.s.
Zásobovací centrum, Provozní jednotka Praha, Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3
Telefon: 602 211 005, e-mail: PHAsklad@zc.cd.cz
Upozornění pro odběratele:
Dodací listy, které jsou součástí zásilek (dodávek), nemají náležitosti daňového dokladu.
Faktura k dodávce zboží na dobírku je zasílána do 15 dnů od předání dodávky přepravci prostřednictvím
služeb elektronické komunikace nebo prostřednictvím České pošty.
Faktura k dodávce se zálohovou fakturou je zasílána do 15 dnů od přijetí platby na účet dodavatele
prostřednictvím služeb elektronické komunikace (e-mail zadaný při objednávce) nebo prostřednictvím České
pošty (na určenou adresu).
Ode dne účinnosti této vyhlášky PTV se ruší účinnost vyhlášky PTV číslo 035/15/2018.

V Praze dne 21. září 2021
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Milan Šimberský, tel. 724 834 898, č.j. ČD GŘ 57552/2021-O14/2)
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Jednotný železniční kurz č. 8/2021 (ČD)
S účinností od 1. října 2021 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 8/2021.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

26,00 CZK
24,00 CZK
5,66 CZK
22,10 CZK
31,40 CZK

Uplynutím dne 30. září 2021 pozbývá platnost JŽK č. 7/2021.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://jzk.cd.cz/.

V Praze dne 29. září 2021
Ing. Richard Farník, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-51/2021-sekr.)
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Přepravní a tarifní věstník č. 20/2021 zpracovalo a vydalo v Praze 8. října 2021:

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

ISSN 1805-9864

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik
http://www.mdcr.cz

5

