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Věci přepravní a tarifní
002/02/2016 Dárkové platební karty ČD (ČD)
V návaznosti na čl. 65 a) Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
byl v rámci projektu Dárkomat zahájen prodej Dárkových platebních karet ČD (dále jen karet). Karty lze
zakoupit v prodejnách Albert a postupně i u dalších prodejců uvedených na stránkách www.darkomat.cz.
Karty jsou prodávány v obalu – viz vzor:

Vzor přední strany dárkové karty:

Vzor zadní strany dárkové karty:
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Po zakoupení je nutné dárkovou kartu aktivovat u prodejce buď přímo při nákupu, nebo dodatečně.
U pokladní přepážky ČD aktivaci provést nelze.
Karty lze použít k platbě pouze na pokladních přepážkách ČD vybavených terminály pro akceptaci platebních
karet.
Kartou lze hradit jízdní doklady, služby a zboží ČD ve stejném rozsahu, jako bankovními platebními kartami.
Při nedostatečném zůstatku na kartě, je možný pouze doplatek v hotovosti. Odchylně od SPPO jsou přiznané
návratky vypláceny pouze v hotovosti. Při splnění podmínek dle čl. 273 SPPO je možné požádat i o návratek
beze srážky na účet EP.
Bližší podmínky pro používání Dárkových karet na ČD jsou na www.darkomatkter.cz uvedeny v sekci
Informace o kartě.
Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet Dárkomat.cz jsou uvedeny na
www.darkomat.cz.
Pro zakoupené jízdní doklady platí podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou
drážní osobní dopravu, tarifu TR 10, tarifu TR 14 a vyhlášek PTV.

V Praze dne 26. ledna 2016
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Václav Hájek, tel. 720 797 044, č.j. ČD GŘ 55315/2016 – O 16/4)
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003/02/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ VIDA! (ČD)
V souvislosti s konáním akce zábavního vědeckého parku VIDA!, probíhající od 29. 2. do 6. 3. 2016, bude
návštěvníkům 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 všech stanic,
začínajících názvem Brno.
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 jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
První den platnosti zpáteční jízdenky (kdy lze nastoupit jízdu) je 29. 2. 2016.
Poslední den, kdy lze nejpozději nastoupit jízdu, je 6. 3. 2016.
Poslední den platnosti jízdenky bude vždy 6. 3. 2016.
Jízdenku lze zakoupit u kterékoliv pokladní přepážky ČD i ve vlacích ČD a to i v předprodeji od 15. 2. 2016.
Pro cestu zpět z Brna musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem,
které návštěvník akce získá v pokladně objektu VIDA!.
Všechny ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 26. ledna 2016
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 55316/2016 – O 16/4)

Jednotný železniční kurz č. 2/2016 (ČD)
S účinností od 1. února 2016 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 2/2016.
EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1
1
1
1
1

EUR
CHF
PLN
USD
XDR

27,60
25,10
6,25
25,30
35,00

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Uplynutím dne 31. ledna 2016 pozbývá platnost JŽK č. 1/2016.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 29. ledna 2016
Ing. Jan Žák, v. r.
Ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT – 05/2016-sekr.)
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