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Věci přepravní a tarifní
034/18/2017 Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu; změna č. 15 (ČD)
S účinností od 15. září 2017 vstupuje v platnost změna č. 15 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu
(ZUJ).
Novelizované znění ZUJ je veřejnosti k dispozici na internetové adrese www.cd.cz v sekci „Čím se řídíme“
a na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců ČD.

V Praze dne 30. srpna 2017
v z. Mgr. Jakub Chmelík, PhD., v. r.
ředitelky Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, č.j. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 58152/2017 – O 14)

035/18/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Flora Olomouc podzim 2017 (ČD)
V souvislosti s konáním podzimní etapy výstavy „Flora Olomouc 2017“, která se koná ve dnech 5. - 8. 10. 2017
v Olomouci, 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 Olomouc hlavní nádraží, Olomouc město, Olomouc Nová Ulice a Olomouc
Smetanovy sady.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10
(vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den zpáteční jízdenky může být 5., 6., 7. nebo 8. 10. 2017. Platnost jízdenky je standardní.
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 20. 9. 2017.
Pro cestu zpět z Olomouce musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
razítkem, které účastník získá u stánku Českých drah.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 5. září 2017
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 58233/2017 – O 14/3)
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036/18/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Lanovka Ještěd 2017 (ČD)
U příležitosti oslav Ještědu, bude návštěvníkům dne 23. 9. 2017 poskytnuto jízdné VLAK+ .
V souladu s čl. 40 Tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14 je stanoveno jednosměrné jízdné ve výši 30 Kč
a zpáteční jízdné ve výši 50 Kč. K uvedenému jízdnému je cena místenky 0 Kč. Cena platí pro každého
cestujícího bez prokazování nároku.
Ostatní podmínky dle Tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14 platí v plném rozsahu.

V Praze dne 5. září 2017
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 58234/2017 – O 14/3)

037/18/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, Sleva na aplikaci IN 25 pro držitele průkazu ISIC (ČD)
Akviziční sleva na tříletou aplikaci IN 25 1/1 pro cestující od 15 do 26 let, kteří předloží platný* průkaz ISIC
za těchto podmínek:
1. Nárok na akviziční slevu lze uplatnit od 15. 9. 2017 do 31. 10. 2017.
2. Slevu lze přiznat (uplatnit) při podání žádosti o novou In Kartu, duplikát In Karty, nebo při dokoupení
aplikace do již hotové čipové In Karty.
3. První den platnosti aplikace, objednané v uvedeném období, může být stanoven v rámci standardního
předprodeje.
4. In Karta musí vždy znít na stejné jméno, které je uvedeno na předloženém průkazu ISIC.
5. O slevu může cestující požádat u kterékoliv pokladní přepážky ČD standardním způsobem.
6. Pokladník při přijetí žádosti přepíše číslo průkazu ISIC na žádanku o vydání In Karty, případně na potvrzení
o přijetí žádosti (duplikát a dokoupení do hotové In Karty).
7. Cena aplikace IN 25 1/1 15 – 26 let na 3 roky s akviziční slevou činí 390 Kč.
8. Nárok na tuto akviziční slevu není postupitelný a její vyhlášení nezakládá nárok na snížení ceny aplikací
pořízených mimo vyhlášené období.
9. Účinnost této vyhlášky končí 31. 10. 2017.
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
a Tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.
*Platnost předloženého průkazu ověřte takto:
1) fotografie odpovídá podobě cestujícího,
2) karta obsahuje identifikační číslo – vpravo dole,
3) karta je platná v době konání akce. Platnost je uvedena v levém dolním rohu (9/2016-12/2017 nebo
9/2017-12/2018). Pokud uvedené datum je po platnosti, otočte kartu a zkontrolujte zadní stranu karty,
4) prodloužení karty je na zadní straně na stříbrné prolongační známce, kde je uvedeno 12/2017 nebo
12/2018.
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Průkaz ISIC

Prolongační známka pro tento rok

V případě nejasností prosím volejte: ISIC infolinka: +420 – 226 222 333 (PO – PÁ 8:00 – 17:00 hodin)

V Praze dne 5. září 2017
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 58235/2017 – O 14/3)
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Přepravní a tarifní věstník č. 18/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 13. září 2017:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

5

