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Věci přepravní a tarifní
030/22/2022 Pilotní automatizované odškodnění za zpoždění a změna podmínek pro
vyplácení (ČD)
1. V souladu s čl. 1.5. Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
(SPPO) vyhlašujeme s účinností od 7. 11. 2022 u eTiketů vydaných dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) pilotní zrušení omezení minimální ceny dokladů pro vyplacení
odškodnění za zpoždění dle čl. 102 SPPO.
2. Od 7. 11. 2022 vyhlašujeme pilotní ověřovací provoz automatizovaného odškodnění za zpoždění dle čl.
101 SPPO.
Automatizované odškodnění proběhne při splnění následujících podmínek:
 doklad byl zakoupen dle tarifu TR 10,
 doklad byl zakoupen na www.cd.cz nebo prostřednictvím aplikace Můj vlak (eTiket),
 eTiket byl zakoupen jako jednosměrný na přímý spoj (tj. bez přestupu) a také v něm použit,
 eTiket byl v daném vlaku zkontrolován (načten) vlakovou četou a uznán za platný,
 daný vlak byl na svém příjezdu do cílové stanice cestujícího opožděn o 60 minut a více.
Při splnění výše uvedených podmínek proběhne po skončení platnosti eTiketu automatizovaný výpočet
odškodnění za zpoždění a jeho vyplacení na účet, ze kterého byl eTiket zaplacen.
V případech, které nesplňují výše uvedené podmínky pro automatizované odškodnění za zpoždění, lze podat
žádost o odškodnění za zpoždění standardním způsobem dle SPPO.
Výše uvedené podmínky platí pro eTikety dle tarifu TR 10 s prvním dnem platnosti 7. 11. 2022 a pozdějším.
Všechny ostatní podmínky dle SPPO platí v plném rozsahu.
Tato vyhláška platí do 10. 12. 2022 do 23:59 hod., v případě úspěšně ukončeného pilotu bude zapracována
do změny č. 1 SPPO.

V Praze dne 20. října 2022
Mgr. Jakub Chmelík, v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 58006/2022-O14/2)
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031/22/2022 Dodatek č. 3 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 1. 11. 2022
Dodatek č. 1 s těmito úpravami:
Do Kapitoly XI. Vlaky IRT (vlaky s globální cenou) se doplňují za článek 73. články 73.a a 73.b následovně:
73.a Přímé lůžkové a lehátkové vozy ČD v relaci Praha – Curych a zpět přes Lipsko
Obecně
ČD provozují ve spolupráci s ÖBB a SBB od 11. 12. 2022 přímý lůžkový a lehátkový vůz v relaci Praha – Curych
přes Lipsko a zpět (vlaky 458/459). Pro rezervace se použije číslo vlaku 40458 (směr do Curychu) a 40459
(směr z Curychu).
Lůžkový vůz
V lůžkovém voze se oddíly dělí na oddíly Economy a Deluxe (oddíl se samostatnou sprchou a WC). Uspořádání
oddílů Economy a Deluxe je následující: Triple – 3místné oddíly, Double – 2místné oddíly a Single – 1místné
oddíly. Rezervovat je možné zvlášť oddíly pro muže nebo ženy. Smíšené skupiny cestujících musí mít
zakoupeny celý oddíl. V případě, že má cestující síťovou jízdenku (RPT, FIP), postačuje pro všechny typy
lůžkových oddílů jízdenka na 2. vozovou třídu. Součástí ceny je snídaně.
Lehátkový vůz
Lehátkový vůz má oddíly pro 4 nebo pro 6 cestujících v oddíle.
Odbavení cestujících
Při odbavení na ČD i v cizině se cestující odbavují jízdenkami IRT (globální cena), tarifní kódy se použijí dle
níže uvedené tabulky.
Výdej jízdenek je možný v mezinárodní přepravě z ČR do zahraničí a zpět; není možné odbavení ve vnitrostátní
přepravě v rámci ČR, SRN nebo Švýcarska.
V lůžkovém/lehátkovém voze neplatí jízdné NRT ani nabídka Včasná jízdenka Evropa.
Rezervační kódy
Název nabídky
Dospělý/Adult
Dítě/Child
Supplement/Pass
(Příplatek s rezervací)
Partial Pass

TK
72
73
44

Podmínky
 Standardní globální cena, více cenových úrovní
 Dítě 6 - 14,99 let (samostatně cestující, doprovázené děti)
 pro držitele RPT (Interrail/Eurail) pokrývající celou cestu

49



CARD

18



SparNight
Group Adult
(skupina dospělí)

65
92




pro držitele RPT (Interrail/Eurail), který nepokrývá celou
trasu (FIP, Swiss Pass, SBB GA, In Karta 100),
Pro držitele slevy držitele národních karet ČD In Karta (25,
50), SBB Swiss Card: Halbtax, DB BanhCard (25,50,100)
Zvýhodněné kontingentní jízdné, různé cenové úrovně.
Skupiny dospělých - od 6 osob ve věku 15+. Výdej i jednotlivě
v případech, kdy se kombinují oddíly Deluxe a
Economy/skupina ve 2 vozech – počet ecestujících ve skupině
však vždy musí být minimáně 6).
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School Group (školní
skupina)

10



RIT
FIP Coupon

94
90




Accompanying person
FIP 50 %
FIP Duty

97
98
99

Školní skupiny dětí do 21,99 let – od 15 osob (na 14 osob
školáků může být maximálně 1 dospělý cestující, rezervace
pro dospělého se vydává také s TK10 ). Výdej možný pouze
do lehátkového vozu.
Pro cestovní kanceláře
FIP kupónová jízdenka, pokud je pokryta celá trasa.



Doprovodná osoba pro nevidomé a PRM osoby s příslušným
průkazem s nárokem na průvodce



Pro držitele mezinárodní průkazky 50% na slevu jízdného FIP



pro držitele služebních jízdních výhod FIP

Návratky
Výměna dokladů není dovolena. V případě, že cestující odřekne jízdenku IRT nejpozději do 15 dnů před
odjezdem vlaku, činí srážka 0 %, v případě, že cestující odřekne místo 14 dnů až 1 den před odjezdem vlaku
činí srážka 50 %, min. 15 EUR za místo. V případě vrácení v den odjezdu nebo po odjezdu vlaku nemá nárok
na návratek. Tarif SparNight nelze vrátit.
Tarifní podmínky
 V lůžkových a lehátkových vozech není možná přeprava kol a ortopedických vozíků v nesloženém stavu.
Ortopedické vozíky a jiné zdravotnické prostředky ve složeném stavu formou spoluzavazadla se přepravují
bezplatně.
 Zvířata není povoleno přepravovat v lůžkových vozech, a to ani ve zcela uzavřené schráně formou ručního
zavazadla, vyjma vodícího psa nevidomého cestujícího a asistenčního psa. V lehátkových vozech je
přeprava psa možná ve zcela uzavřené schráně formou ručního zavazadla nebo přeprava psa mimo
schránu za předpokladu zakoupení celého oddílu.
73.b Přímý vůz k sezení v relaci Praha – Curych a zpět přes Lipsko
Pro vůz k sezení na vlaku 458/459 platí podmínky NRT, vůz není povinně místenkový, rezervace místa k sezení
se doporučuje. Ve voze je možná přeprava jízdních kol na základě povinné rezervace míst pro jízdní kolo.
Cestující sám si zajišťuje dohled nad jízdním kolem.
Platnost tohoto dodatku je do 10. 12. 2022.

V Praze dne 25. října 2022
Mgr. Jakub Chmelík, v. r.
ředitel Odboru cenotvorby osobní dopravy
České dráhy
(vyřizuje: Jana Peléšková, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 58090/2022-O14/2)

4

Jednotný železniční kurz č. 11/2022 (ČD)
S účinností od 1. listopadu 2022 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo
11/2022.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

25,10 CZK
25,40 CZK
5,25 CZK
25,10 CZK
32,40 CZK

Uplynutím dne 31. října 2022 pozbývá platnost JŽK č. 10/2022.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://jzk.cd.cz/.

V Olomouci dne 31. října 2022
Ing. Richard Farník, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 602 540 274, č.j. OPT-53/2022-sekr.)
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Soukromí dopravci
Nové tarify pro linky R8 a R23 (RJ)
V příloze tohoto věstníku naleznete nové tarify pro linky R8 a R23 platné od 11. 12. 2022.

V Brně dne 31. října 2022
schváleno představenstvem společnosti
RegioJet a.s.

(vyřizuje: Anna Procházková, tel. 731 135 920)
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Přepravní a tarifní věstník č. 22/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 4. listopadu 2022:

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