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Věci přepravní a tarifní
036/15/2018 Uplatnění práva z přepravní smlouvy ze zákaznických aplikací a další opatření
v souvislosti se změnami ve zvláštním jízdném od 1. 9. 2018 (ČD)
V návaznosti na nový výměr Ministerstva financí a novelizovaný Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel (Tarif TR 10), bude v souvislosti se zněním článku 267 Smluvních přepravních
podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní přepravu dnem 1. září 2018 možné uplatnit právo
z přepravní smlouvy (požádat o návratek) těchto zákaznických aplikací:

















IN 25 1/1 -26
IN 25 1/2 -15
IN 50 – 26
IN 50 Důchodce
IN Důchodce
IN 100 v závislosti na věku držitele – mladší 26 a starší 65 let
IN Senior - ke dni uplatnění práva z přepravní smlouvy

Pro uplatnění práva z přepravní smlouvy je nutné předložit In Kartu, kartu IDS nebo Kartu MAP
smluvního partnera s platnou zákaznickou aplikací, ze které požaduje zákazník vyplacení návratku.
Uplatnit právo z přepravní smlouvy lze v období od 1. září 2018 do 30. dubna 2019.
Uplatnit právo z přepravní smlouvy lze po předložení In Karty u všech pokladních přepážek ČD a to
výjimečně i ze zákaznických aplikací zakoupených na e-shopu ČD. Návratek bude mimořádně
vyplácen v hotovosti, bez ohledu na způsob platby při pořízení zákaznické aplikace.
Výjimku tvoří zákaznická aplikace hrazená ČD Body, kterou lze uplatnit pouze prostřednictvím
e-shopu. Návratek bude tvořit poměrná část ČD Bodů.
Výpočet návratku ze zákaznických aplikací bude, vyjma IN Senior, vždy k 31. srpnu 2018, bez ohledu
na den uplatnění práva z přepravní smlouvy.
Výpočet návratku z aplikace IN Senior bude vždy proveden k faktickému dni uplatnění práva
z přepravní smlouvy – In Senior je z části síťovou jízdenkou s možností zvýhodněného používání i po
1. 9. 2018.
Návratek tvoří poměrná část ceny (případně ČD Bodů) za počet dnů platnosti aplikace, které zákazník
nevyužil.
Pokud nebude možné vyřízení návratku u pokladní přepážky (aplikace byla v době své platnosti
převáděna na jiného držitele, byla doplácena do vyšší, atd.), bude žádost pokladníkem postoupena
k vyřízení Odůčtovně přepravních tržeb Olomouc.
Po vyřízení práva z přepravní smlouvy a vyplacení vypočteného návratku bude předmětná zákaznická
aplikace z karty vymazána. Karta nebude blokována, ani odebírána, zůstane zákazníkovi k dalšímu
možnému využití například jako průkaz cestujícího při použití eTiketu atd.

B) Předprodej zvláštního jízdného pro žáky
V souvislosti se změnami ve zvláštním jízdném pro žáky, nebude odchylně od čl. 73 Tarifu Českých drah pro
vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (Tarif TR 10), zahájen předprodej jízdenek za žákovské jízdné!
Prodej jízdenek za žákovské jízdné a ověřování Žákovských průkazů za nových podmínek bude zahájeno
počínaje dnem 1. 9. 2018. Tento den vstoupí v účinnost i novelizovaný Tarif TR 10.

V Praze dne 23. července 2018
Mgr. Jakub Chmelík Ph.D., v. r.
v z. ředitelky Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506)
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035/15/2018 ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ, Objednávka tiskopisů ve skladu ČD (ČD)
Na základě zmocnění metodickým pokynem pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní
dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě vydané Ministerstvem dopravy ČR
pod č.j. 16/2018 - 410 - TAR/1 vyhlašujeme ceny platné od 01. 09. 2018 a podmínky pro objednávání tiskopisů
souvisejících s žákovským jízdným.
Jednotliví dopravci v železniční vnitrostátní dopravě osob (mimo výkonných jednotek ČD) a ve veřejné
vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě postupují při zajištění potřebných tiskopisů takto:
a) Žákovské průkazy, hologramy a samolepící štítky lze objednat na dobírku písemně na kontaktní adrese,
nebo na níže uvedené e-mailové adrese. V objednávce uvádějte vždy název tiskopisu, číslo tiskopisu
a počet dle níže uvedeného ceníku. Objednávky se přijímají průběžně.
K níže uvedeným cenám je třeba připočítat cenu za dobírku ve výši 99,-Kč včetně DPH, cena za balné
se neúčtuje.
b) Žákovské průkazy, hologramy a samolepící štítky lze osobně odebrat a v hotovosti zaplatit na níže
uvedené kontaktní adrese. V objednávce uvádějte název tiskopisu, číslo tiskopisu a počtu kusů dle níže
uvedeného ceníku. Objednávku je nutné nejméně 2 pracovní dny předem zaslat na níže uvedený email,
nebo osobní odběr domluvit na telefonním čísle 972 225 220.
Tiskopisy se dodávají:
a) v sadě (jen dopravci): průkaz + samolepící štítek (průhledná fólie) + hologram, přičemž minimální odběr
je stanoven na 100 kusů tj. 5 archů (počet hologramů na archu = 20 ks) nebo v počtech, rovnajících
se násobkům 5-ti archů,
b) samostatně kterýkoliv tiskopis, přičemž tiskopis číslo 735 2 4242 může odebrat jakákoliv právnická
či fyzická osoba;
minimální počet hologramů je stanoven na 100 kusů tj 5 archů (počet hologramů na archu = 20 ks)
nebo v počtech, rovnajících se násobkům 5-ti archů.
Ceník tiskopisů:

číslo tiskopisu

0735 2 4242

0735 2 4101

0735 1 4200

název tiskopisu

Žákovský průkaz /Students card 15 – 26 let
(minimální odběr 50 ks)
základní měrná jednotka (ZMJ): ks
Hologram k průkazům na žákovské jízdné
(minimální odběr 5 archů = 100 ks)
základní měrná jednotka (ZMJ): arch
Samolepící štítek
(minimální odběr 50 ks)
základní měrná jednotka (ZMJ): ks

cena
za 1 ZMJ
bez DPH
[Kč]

cena
za 1 ZMJ
s DPH
[Kč]

1,65 Kč

2,00 Kč

24,79 Kč

30,00 Kč

1,65 Kč

2,00 Kč
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Podmínky pro použití jednotlivých tiskopisů:
Žákovský průkaz 0735 2 4242
Z důvodu zajištění trvanlivosti údajů na lícové straně průkazu (které budou přelepeny samolepícím štítkem),
je vhodné používat při vyplňování lihový permanentní popisovač s tenkým hrotem.
Hologram k průkazům na žákovské jízdné 0735 2 4101
Hologram slouží k zajištění ochrany průkazů na žákovské jízdné a po doplnění všech potřebných údajů se
nalepí přes levý dolní roh fotografie při ověření průkazu dopravcem.
Popis: samolepící kruhové známky (průměr 15 mm) z autodestruktivní fólie s odrazovou spodní vrstvou
stříbrné barvy a s trojrozměrným barevným klopným efektem symbolu vlak a autobus na pozadí.
Manipulace: místo určené pro aplikaci hologramu musí být hladké, čisté a suché. Hologram se čistou rukou
opatrně sejme ze silikonového papíru a nalepí se na určené místo. Hologram je třeba držet v prstech lehce
a bez přítlaku na lepící vrstvu, pokud možno v co nejmenší ploše dotyku. Po aplikaci se hologram přimáčkne
prstem a přihladí po celé ploše. Nalepený hologram není možno opětovně sejmout a přilepit na jiné místo.
Uskladnění: při teplotě +5°C až +35°C, při relativní vlhkosti do 65 %; odolnost aplikovaného hologramu:
teplota – 5°C až + 50°C, při relativní vlhkosti do 95 %.
Samolepící štítek 0735 1 4200
Po doplnění všech předepsaných údajů, razítka a hologramu se celá lícová strana přelepí samolepícím
štítkem.
Kontaktní adresa:
České dráhy, a.s.
Zásobovací centrum, Provozní jednotka Praha
Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3
Telefon: 972 225 220, e-mail: PHAsklad@zc.cd.cz
Upozornění pro odběratele:
Dodací listy, které jsou součástí zásilek (dodávek), nemají náležitosti daňového dokladu.
Faktura k dodávce zboží na dobírku je zasílána do 15-ti dnů od předání dodávky přepravci prostřednictvím
služeb elektronické komunikace nebo prostřednictvím České pošty.
Faktura k dodávce se zálohovou fakturou je zasílána do 15-ti dnů od přijetí platby na účet dodavatele
prostřednictvím služeb elektronické komunikace nebo prostřednictvím České pošty.
Ode dne účinnosti této vyhlášky PTV se ruší účinnost vyhlášky PTV číslo 027/17/2017

V Praze dne 24. července 2018
Mgr. Jakub Chmelík Ph.D., v. r.
v z. ředitelky Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57048/2018-O14/3)
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Směnný kurz CHF č. 4/2018 (ČD)
S účinností od 1. srpna 2018 vyhlašuji směnný kurz 1,00 CHF = 21,65 Kč. Tento kurz slouží k přepočtu částek
plateb v CZK na CHF provedených průvodci JLV ve vozech ČD do Curychu na pokladnách TLV. Tento kurz bude
zapracován do odbavovacího systému a je platný do vyhlášení kurzu nového.
Směnný kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 30. července 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-30/2018-sekr.)

Jednotný železniční kurz č. 8/2018 (ČD)
S účinností od 1. srpna 2018 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. Jednotný železniční kurz číslo 8/2018.

EMU
Švýcarsko
Polsko
USA
MMF

1 EUR
1 CHF
1 PLN
1 USD
1 XDR

26,20 CZK
22,60 CZK
6,09 CZK
22,40 CZK
31,40 CZK

Uplynutím dne 31. července 2018 pozbývá platnost JŽK č. 7/2018.
Jednotný železniční kurz a další informace naleznete také na http://www.cd.cz/opt.

V Praze dne 31. července 2018
Ing. Jan Žák, v. r.
ředitel OPT Olomouc
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Richard Farník, tel. 972 749 304, č.j. OPT-31/2018-sekr.)
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Přepravní a tarifní věstník č. 15/2018 zpracovalo a vydalo v Praze 3. srpna 2018:

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

ISSN 1805-9864
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