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Věci přepravní a tarifní
017/12/2022 Dodatek č. 1 k Zvláštnímu ujednání ČD pro mezinárodní přepravu, změna
č. 25 (ČD)
V souladu s čl. 1 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) vydáváme s účinností od 12. 6. 2022
Dodatek č. 1 s těmito úpravami:
Do Kapitoly IV. Přeprava s Rakouskem se doplňuje článek 30a. za článek 30. následovně:
30a. Jízdenka Flughafen Wien / Letistě Vídeň
U pokladní přepážky s výdejem mezinárodních jízdenek, v e-shopu ČD a v aplikaci Můj vlak se vydávají jízdní
doklady Flughafen Wien / Letistě Vídeň.
Jízdenka se vydává vždy jako zpáteční na mezinárodní jízdní doklad, pro relace Brno - Flughafen Wien a zpět
a Břeclav - Flughafen Wien a zpět. Jízdenku lze zakoupit pouze pro jízdy v tomto pořadí, nelze vystavit pro
jízdy z Rakouska do ČR a zpět.
Pro cestu tam musí být použit vlak, uvedený na jízdence jako povinný, pro cestu zpět lze použít jakýkoliv
přeshraniční vlak jedoucí přes pohraniční bod Břeclav Gr. (kromě kategorie EN).
Jízdenky platí ve všech vlacích ČD a ve všech vlacích ÖBB (kromě vlaku EN), vydávají se do 2. vozové třídy přes
pohraniční bod Břeclav Gr.; přestup do vyšší vozové třídy, přerušení jízdy a jízda oklikou nejsou možné.
(Jízdenka neplatí v Rakousku ve vlacích kategorie CAT, CAT není spoj ÖBB.)
Jízdenka vydaná u pokladní přepážky má platnost 30 dní, přičemž cesta TAM musí být uskutečněna
„povinným vlakem“ v první den platnosti, cesta ZPĚT smí být uskutečněna nejdříve následující den.
Při výdeji v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak si cestující vybere konkrétní den pro cestu ZPĚT, v rámci 30 denní
platnosti, nejdříve však den následující po dni pro cestu TAM.
Jízdenky lze z důvodů na straně cestujícího vrátit před prvním dnem platnosti se srážkou 3 EUR. V první den
platnosti a později činí srážka 100 %. Návratky z částečně nevyužitých jízdenek se neprovádí.
Ceník
Ceny jsou fixně stanoveny v EUR, pro ceny v CZK se použije JŽK.
Relace
Brno – Flughafen Wien a zpět
Břeclav – Flughafen Wien a zpět

2. vozová třída
od 24,od 22,-

Pro děti, žáky, studenty a cestující 65+ se poskytuje sleva.
Platnost tohoto dodatku bude ukončena zapracováním do ZUJ (předpokládaný termín prosinec 2022).

V Praze dne 8. června 2022
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Jana Peléšková, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 56695/2022-O14/2)
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Soukromí dopravci
Příloha k tarifu ARRIVA vlaky (ARRIVA)
V příloze tohoto věstníku naleznete nový ceník AVL, kde dochází ke dni 15. 6. 2022 k několika změnám
v kapitole relační jízdné.

V Praze dne 14. června 2022
Ing. Jan Schödlbauer, v. r.
obchodní ředitel
ARRIVA vlaky s.r.o.
(vyřizuje: Ing. Jan Schödlbauer, tel. 702 243 733)
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Přepravní a tarifní věstník č. 12/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 17. června 2022:

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

4

