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Věci přepravní a tarifní
049/25/2019 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR 10,
změna č. 27 (ČD)
Od 1. 1. 2020 vstupují v účinnost tyto změny Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících
a zavazadel (dále tarif TR 10):
 čl. 28. – doplňuje se tarifní výjimka pro trať 070 s textem „Jízdní doklady platné pro trať Mladá Boleslav
hl. n. – Mladá Boleslav-Debř a zpět platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Bakov nad
Jizerou.“
 čl. 194. 1. – původní text se nahrazuje textem „Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy
k traťové jízdence pro cestující 6-18 let a žáky, studenty 18-26 let, cestující 65+ let nebo držitele
průkazu ZTP nebo ZTP/P není bez doložení platné aplikace IN 50 1T možný.“
 čl. 145. 2. písm. d) – původní text se nahrazuje textem „k vyzvednutí bezplatné místenky na e-shop ČD
dle ceníku 3 B tarifu TR 10.“
 čl. 150. 1. písm. d) – původní text se nahrazuje textem „k vyzvednutí bezplatné místenky na e-shop ČD
dle ceníku 3 B tarifu TR 10.“
 čl. 190. 5. – původní text se nahrazuje textem „k vyzvednutí bezplatné místenky na e-shop ČD dle
ceníku 3 B tarifu TR 10.“
 čl. 300 – v řádcích Jihomoravský kraj a Olomouc kraj se odstraňuje symbol „#“ včetně poznámky pod
tabulkou „#platnost od 1. 1. 2020“
 CENÍK 2 CH – cena Skupinové víkendové jízdenky + IDS ODIS Ostrava se mění na 779 Kč a cena
Skupinové víkendové jízdenky region Moravskoslezský + IDS ODIS Ostrava se mění na 379 Kč.
 CENÍK 3 – oddíl A se přejmenovává na „MÍSTENKY A REZERVACE MÍST PRO JÍZDNÍ KOLO DO
VLAKŮ/ODDÍLŮ S POVINNOU REZERVACÍ MÍST A MÍSTENKY „Nostalgie“
 CENÍK 3 – oddíl B se přejmenovává na „MÍSTENKY A REZERVACE MÍST PRO JÍZDNÍ KOLO DO
VLAKŮ/ODDÍLŮ S NEPOVINNOU REZERVACÍ MÍST“
 CENÍK 3 B včetně poznámky pod ceníkem se mění takto:

Druh dokladu
Místenka 1. nebo 2. vozové třídy, místenka 1. nebo 2. vozové třídy (dle typu vozu)
s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, samostatná
rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace
jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená v e-shopu ČD
nebo prostřednictvím služby TeleTiket spolu s jízdenkou nebo za stanovených
podmínek*) k jízdence IN 100, IN Business nebo k traťové jízdence
Místenka 2. vozové třídy a rezervace pro jízdní kola pro skupiny cestujících 20 a
více osob, objednaných dopředu přes objednávkový systém pro přepravu skupin
dle podmínek stanovených v tarifu TR 10 a SPPO
Místenka 1. nebo 2. vozové třídy, místenka 1. nebo 2. vozové třídy (dle typu vozu)
s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, samostatná
rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlonebo rezervace
jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená u pokladní
přepážky nebo samostatně bez jízdenky v e-shopu ČD
Minimální cena místenky SC a místenky railjet Business (ceník 3 A tarifu TR 10) a
cena místenky a místenky s rezervací místa pro jízdní kolo (ceník 3 B tarifu TR 10)
zakoupené u průvodčího ve vlaku dle SPPO do vyprodání všech volných míst
v rezervačním systému

Kč

0,-

0,-

35,-

50,-

*) v e-shopu ČD k předem vydaným aplikacím IN 100 a IN Business na jeden vlak a trasu ve zvolený den
a čas; v e-shopu ČD k nepřenosným traťovým jízdenkám nahraným v In Kartě nebo Kartě ČD na jeden
vlak a trasu pro každý směr ve zvolený den a čas.
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Úplné znění tarifu TR 10 bude zveřejněno na www.cd.cz

V Praze dne 12. prosince 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Tomás Vybíral, 972 232 027, ČD GŘ 58951/2019-O14/3)

050/25/2019 AKVIZIČNÍ SLEVY, Nabídka ČD Yetti voucher 2019/2020 (ČD)
S účinností od 23. prosince 2019 vstupuje v platnost nabídka ČD Yetti voucher za těchto podmínek:
- současně se zakoupením skupinové víkendové jízdenky nebo skupinové víkendové jízdenky region
Jihočeský může cestující v uvedeném období požádat o vystavení ČD Yetti voucher pro každého cestujícího
ve skupině,
- současně se zakoupením celodenní jízdenky region Jihočeský může cestující v uvedeném období požádat
o vystavení 1 ks ČD Yetti voucher,
- současně se zakoupením Flexi základní jízdenky nebo jízdného podle obchodních nebo akvizičních nabídek
ČD znějící do stanice Lipno nad Vltavou obdrží každý cestující 1 ks ČD Yetti voucher. ČD Yetti voucher nelze
vystavit z nástupního tarifního bodu: Rybník, Rožmberk nad Vltavou, Herbertov, Těchoraz, Vyšší Brod
klášter, Čertova stěna, Loučovice, Loučovice zastávka.
- ČD Yetti voucher se vystavuje pro všechny cestující starší 6 let s platným jízdním dokladem vyjmenovaným
v této vyhlášce PTV,
- ČD Yetti voucher lze současně se zakoupením vyjmenovaných jízdních dokladů obdržet u všech pokladních
přepážek ČD se zařízením pro elektronický výdej jízdenek (UNIPOK) a u průvodčích ze všech zařízení POP,
dodatečně nelze ČD Yetti voucher vystavit,
- ČD Yetti voucher má platnost vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti jízdního dokladu, ke kterému byl
vydán,
- ve vlaku cestující předkládá ke kontrole pouze jízdní doklad, ČD Yetti voucher zaměstnanci ČD nekontrolují
ani neoznačují.
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje držitele k bezplatnému použití skibusu (dle jeho jízdního
řádu) v úseku Lipno nad Vltavou žst. - Lipno nad Vltavou lanovka (Skiareál Lipno). Pokladna Skiareálu Lipno
voucher odebere. Pro cestu Skibusem zpět platí jízdní doklad ČD, orazítkovaný na pokladně Skiareálu Lipno.
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje ke 30% slevě z ceny Skipasu ve Skiareálu Lipno.
Nabídka ČD Yetti voucher platí do 31. března 2020.
Bližší informace naleznou cestující na letáčcích a www.cd.cz/jiznicechy.

V Praze dne 12. prosince 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Tomás Vybíral, 972 232 027, ČD GŘ 58969/2019-O14/3)
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Oznámení o vydávání Přepravního a tarifního věstníku Ministerstva dopravy v roce 2020
(MD)
V roce 2020 bude Ministerstvo dopravy vydávat Přepravní a tarifní věstník podle potřeby, zpravidla dvakrát
měsíčně ve čtrnáctidenních intervalech.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 17. dubna, 1. května, 15. května,
29. května, 12. června, 26. června, 10. července, 24. července, 7. srpna, 21. srpna, 4. září, 18. září, 2. října,
16. října, 30. října, 13. listopadu, 27. listopadu, 11. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Prepravni-a-tarifni-vestnik. Věstník obvykle vyjde do pěti
pracovních dnů od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc,
*.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem
a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo
dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Přepravního a tarifního věstníku jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.

V Praze dne 12. prosince 2019
Mgr. Jakub Stadler, v. r.
ředitel odboru komunikace
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Jana Rumlenová, tel. 225 131 584, č.j. 71/2019-072-ORG/2)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky a Tarify Leo Express Tenders s.r.o. (LE)
V příloze tohoto věstníku naleznete aktuální znění Smluvních přepravních podmínek společnosti Leo Express
Tenders s.r.o. pro veřejnou drážní osobní dopravu a Tarif společnosti Leo Express Tenders s.r.o. pro přepravu
cestujících a zavazadel.
Změny jsou platné a účinné od 11. 12. 2019.

V Praze dne 10. prosince 2019
schváleno Radou jednatelů obchodní společnosti Leo Express Tenders s.r.o.
(vyřizuje: Jakub Vyskočil, tel. 777 959 602)
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Přepravní a tarifní věstník č. 25/2019 zpracovalo a vydalo v Praze 20. prosince 2019:

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