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Věci přepravní a tarifní
042/22/2017 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR 10,
změna č. 18 (ČD)
Dne 10. 12. 2017 vstupuje v účinnost změna č. 18 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel TR 10. Úplné znění tarifu TR 10 je přílohou tohoto věstníku a je zveřejněno na www.cd.cz.

V Praze dne 25. října 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 58827/2017 – O 14/3)

043/22/2017 Tarif Českých drah pro lanové dráhy TR 14, změna č. 14 (ČD)
Dne 10. 12. 2017 vstupuje v účinnost změna č. 14 Tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14. Úplné znění
tarifu TR 14 je přílohou tohoto věstníku a je zveřejněno na www.cd.cz.

V Praze dne 25. října 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 58828/2017 – O 14/3)
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Jednotný železniční kurz č. 11/2017 (ČD)
S účinností od 1. listopadu 2017 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo
11/2017.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1
1
1
1
1

EUR
CHF
PLN
USD
XDR

26,20
22,60
6,17
22,50
31,60

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Uplynutím dne 31. října 2017 pozbývá platnost JŽK č. 10/2017.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 31. října 2017
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-42/2017-sekr.)
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044/22/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, vzájemné nahrávání a uznávání aplikací In Karty a Plzeňské
karty, vzájemná akceptace elektronické peněženky. (ČD)
S účinností od 8. 11. 2017 vyhlašuji ostrý provoz vzájemného nahrávání a uznávání zákaznických aplikací
In Karty a Plzeňské karty a vzájemné akceptace elektronických platebních prostředků na těchto kartách
za těchto podmínek:

In Karta ČD v prostředí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP)
 Uvedené podmínky platí pro personalizované In Karty ČD 2. generace s logem MAPready – dále jen
In Karta.
 Pokud chce držitel In Karty v prostředí PMDP používat výhradně elektronickou peněženku na In Kartě (dále
jen EPIK) a nakupovat pouze jednorázové jízdenky ve vozidlech PMDP, není nutná registrace, může
rovnou platit pomocí EPIK.
 Pokud chce využívat jakékoli zákaznické aplikace (dlouhodobý časový kupon), musí nejprve provést
registraci In Karty do systémů PMDP.
 Držitel In Karty požádá o bezplatnou registraci v kterémkoliv zákaznickém centru PMDP.
 Při registraci předloží platnou In Kartu a vyplněný Registrační formulář pro evidenci In Karty do systému
Plzeňská karta, nepředkládá fotografii.
 In Kartu registrovanou na PMDP lze následně používat obdobně jako Plzeňskou kartu pro nákup jízdenek
a dlouhodobých časových kuponů PMDP s platností kuponů v zóně 001 Plzeň.
 V případě žádosti o duplikát In Karty obsahující i doklady PMDP obdrží zákazník současně s předběžnou
In Kartou i nulové jízdenky sloužící k cestování u PMDP po dobu výroby duplikátu.
 EPIK lze použít výhradně pro placení přepravních služeb v prostředí PMDP, vyjma e-shopu a bankomatů
PMDP a nelze ji použít např. k úhradě vstupného do ZOO, parkovného apod.
 Na odbavovacích zařízeních PMDP lze nabíjet elektronickou peněženku na In Kartě – EPIK pouze úhradou
v hotovosti. Nabíjení EPIK v prostředí PMDP a nákup jízdních dokladů PMDP se řídí platným tarifem PMDP.
 Pro reklamace jízdních dokladů PMDP hrazených elektronickou peněženkou na In Kartě – EPIK platí
přepravní podmínky PMDP. Reklamace i chybné transakce uskutečněné u PMDP je nutné uplatňovat
výhradně u PMDP.
Registrace a nákup dokladů PMDP se řídí platným tarifem PMDP.

Plzeňská karta v prostředí ČD
 Uvedené podmínky platí pro personalizované Plzeňské karty s logem MAPready
 Pokud chce držitel Plzeňské karty používat výhradně elektronickou peněženku (dále jen EP) v prostředí
ČD, není nutná registrace, může rovnou platit pomocí EP.
 Pokud chce využívat jakékoli slevy/zákaznické aplikace, musí nejprve provést bezplatnou registraci
Plzeňské karty do systémů ČD.
 Držitel Plzeňské karty požádá o registraci u kterékoliv pokladní přepážky ČD.
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 Při registraci předloží Plzeňskou kartu a vyplněnou Žádost o registraci Karty ČD na kartě cizího subjektu,
nepředkládá fotografii. Žádost/formulář je shodný se Žádostí o vydání In Karty.
 Provedením registrace vzniká na Plzeňské kartě tak zvaná Karta ČD.
 Do Karty ČD na Plzeňské kartě lze stejným způsobem, jako do čipové In Karty ČD, u kterékoliv pokladní
přepážky dokoupit jakékoliv zákaznické aplikace:
 IN 25
 IN 50
 IN Senior
 IN Důchodce
 doplatek do 1. vozové třídy
 traťovou jízdenku
 Plzeňskou kartu s registrovanou Kartou ČD lze používat i na e-shopu ČD pro nákupy eTiketů ČD. Číslo
Plzeňské karty a datum narození jejího držitele je nutné vyplnit v kroku Identita cestujícího na záložce
In Karta.
 Uplatnění práva z přepravní smlouvy – reklamaci dokladů ČD, lze uplatnit výhradně na ČD.
 Zablokování a odblokování Plzeňské karty lze provést pouze u PMDP.
 Výrobu duplikátu Plzeňské karty lze žádat pouze u vydavatele, tedy PMDP.
 Duplikát Plzeňské karty při výdeji automaticky obsahuje i doklady ČD, pokud byly na původní Plzeňské
kartě. V případě, že duplikát Plzeňské karty není v zákaznickém centru PMDP vydán na počkání a karta
obsahovala i zákaznické aplikace ČD, má zákazník možnost vyzvednout si u pokladny ČD Předběžné
doklady, které lze používat po dobu výroby duplikátu obdobně, jako v případě podání žádosti o duplikát
In Karty.
 Kartu ČD na Plzeňské kartě nelze převést na jiného držitele.
 Lze převést vybranou samostatnou aplikaci z Karty ČD na Plzeňské kartě na In Kartu ČD a obráceně.
 Elektronickou peněženku (EP) na Plzeňské kartě může zákazník použít v prostředí ČD ve stejném rozsahu,
jako elektronickou peněženku na In Kartě (EPIK) a to včetně nabíjení peněženky s úhradou v hotovosti
v CZK, EUR a vouchery ČD.
 EP nelze nabíjet úhradou platební kartou u pokladní přepážky ČD ani v e-shopu ČD, také nelze EP nabíjet
úhradou z účtu ČD Kredit.
 V případě anulací zakoupených jízdenek ČD u pokladny ČD je stejně jako u elektronické peněženky In Karty
– EPIK využíván tzv. účet EP, stejně tak je účet EP využíván při vyřízení uplatnění práva z přepravní
smlouvy/reklamace na pokladně ČD nebo při zaslání na odúčtovnu přepravních služeb v Olomouci.
U anulací jízdenek ve vlaku na přenosné osobní pokladně je v případě anulace poslední jízdenky proveden
kredit EP s využitím funkcionality Limitovaný kredit, případně je částka rovněž připsána na účet EP. Nabití
peněženky z účtu EP se provede automaticky při platbě EPIK na kterékoliv pokladní přepážce nebo
prodejním automatu ve stanici. Zůstatek účtu EP se automaticky převede na případný duplikát Plzeňské
karty ve lhůtách platných pro EPIK.
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Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel a Obchodní podmínky pro vydávání
a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické předplatné
a podmínky uznávání elektronických peněžních prostředků na bezkontaktních čipových kartách jiných
subjektů, platí v plném rozsahu.

V Praze dne 1. listopadu 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 59040/2017 – O 14/3)
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Přepravní a tarifní věstník č. 22/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 10. listopadu 2017:

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

ISSN 1805-9864

http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz
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