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Věci přepravní a tarifní
016/12/2020 Přistoupení Českých drah k 1. fázi pilotního provozu Systému jednotného
tarifu (ČD)
V souladu s přílohou č. 2 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
(SPPO) a Tarifem Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) přistupují České
dráhy od 14. 6. 2020 k pilotnímu provozu Systému jednotného tarifu (SJT).
Smluvní přepravní podmínky Systému jednotného tarifu (SPP SJT) a Pravidla pro návratky dokladů SJT jsou
přílohami této vyhlášky a k 14. 6. 2020 je vyhlašujeme jako samostatnou přílohu č. 3 SPPO. Dále jsou SPP SJT
zveřejněny i s tarifními podmínkami SJT a dalšími podrobnostmi o SJT na www.oneticket.cz.
Pilotní provoz SJT bude probíhat na těchto linkách a v těchto úsecích:
Plzeň – Most
rychlíková linka R 25 Plzeň – Most - dopravce GW Train Regio a.s.
regionální linka Plzeň – Plasy – Žihle - dopravce České dráhy, a. s.
regionální linka U14 DÚK v úseku Žatec – Jirkov - dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o.
regionální linka U13 DÚK v úseku Žatec – Most - dopravce RegioJet ÚK a.s.
Česká Lípa – Rumburk
rychlíková linka R 22 v úseku Česká Lípa – Rumburk - dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.
regionální linka L4/U8 v úseku Česká Lípa – Rumburk - dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. a České dráhy, a. s.
Jízdní doklady SJT lze zakoupit u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku v úseku zařazeném do pilotního
provozu a u pokladních přepážek ČD ve stanicích Česká Lípa hl. n., Česká Lípa střelnice, Chomutov, Chomutov
město, Jirkov zastávka, Most, Nový Bor, Plzeň hl. n. a Rumburk a ode dne vyhlášení jako elektronický jízdní
doklad na www.oneticket.cz a na www.cd.cz.
Ostatní podmínky dle SPPO a tarifu TR 10 platí v plném rozsahu.
Tato vyhláška platí do ukončení 1. fáze pilotního provozu, která bude vyhlášena na www.oneticket.cz. 2. fáze
pilotního provozu SJT bude vyhlášena v PTV.

V Praze dne 10. června 2020
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 027, č.j. ČD GŘ 56368/2020-O14/2)
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018/12/2020 Dodatek č. 1 k Zvláštnímu ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) (ČD)
V souladu se Zvláštním ujednáním ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) vydáváme Dodatek č. 1:
Od 14. 6. 2020 se nově doplňuje:
1) čl. 15.5. Vozy 1. vozové třídy vlaků ZSSK jsou ve vnitrostátní přepravě povinně místenkové. Místenka není
nutná pouze pro cestující s mezinárodním jízdním dokladem (včetně držitelů jízdenky IR/ER Global Pass,
Central European Triangle Pass a Europen East Pass) pro cestu v přeshraničním mezinárodním vlaku (např.
cestující ve vlaku 173 s jízdenkou NRT pro 1. vozovou třídu nemusí mít místenku z Prahy do Bratislavy,
ovšem pokud by například vystoupil v Kútech a nastoupil do 1. vozové třídy jiného vlaku, pro další cestu
místenku mít musí). Místenku pro přeshraniční cesty i cesty v rámci Slovenska musí mít držitelé jízdenky
IR/ER One Country Pass Slovakia a držitelé jízdních výhod (železniční průkazky ČD i ZSSK, FIP a jednorázové
jízdenky OSŽD) s výjimkou držitelů služebních jízdních výhod OSŽD.
2) čl. 38.1. a čl. 39.1. text za * se doplňuje takto: rozsah platnosti (tratě a traťové úseky) v ČR u nabídky
Skupinová víkendová jízdenka/Celodenní jízdenka+Německo region Plzeňský: 160 Žihle – Plzeň hl. n., 162
Kralovice u Rakovníka – Kožlany, 170 Kařez – Klatovy, 175, 176, 177, 178 Plzeň hl. n. – Chodová Planá, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 191 Plzeň-Jižní Předměstí – Horažďovice-Předměstí, 192 Nepomuk – Kasejovice,
3) čl. 49.2. se upravuje takto: Všechny denní a noční vlaky dálkové přepravy PKP IC (kategorie IC, EC, EIP, EIC,
Ex, D/TLK, TLK) jsou vedeny v mezinárodní i vnitrostátní přepravě jako vlaky s povinnou rezervací, a to
i pro cestující s mezinárodním jízdním dokladem.
Místenku pro povinně místenkové vlaky je nutné si vždy zakoupit před nástupem do vlaku. Doprodej
místenek ve vlaku není možný, za nástup bez platné místenky je účtován poplatek 147 EUR.
Ve vlacích EIP (Express InterCity Premium) je vedle povinné rezervace vyžadován také příplatek. Tento
příplatek společně s rezervací je možné zakoupit u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních
jízdních dokladů, cena je 13,50 EUR.
Platnost tohoto dodatku končí 12. 12. 2020, s účinností od 13. 12. 2020 budou nové podmínky zapracovány
do změny ZUJ č. 23.

V Praze dne 10. června 2020
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby
České dráhy
(vyřizuje: Jana Peléšková, tel. 972 232 235, č.j. ČD GŘ 56506/2020-O14/2)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu dopravce GW Train
Regio a. s., účinné od 14. 6. 2020 (GW Train Regio)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek pro R25 Plzeň – Most a Plzeň – Stříbro – Svojšín – Bor – Bělá
pod Radbuzou naleznete v příloze tohoto věstníku.
Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou účinné od 14. 6. 2020.

V Ústí nad Labem dne 19. května 2020
Schváleno představenstvem společnosti
GW Train Regio, a.s.
(vyřizuje: Miroslava Radimerská, tel. 733 744 672, č.j. GWTR/2016/17-2)
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Přepravní a tarifní věstník č. 12/2020 zpracovalo a vydalo v Praze 18. června 2020:

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