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Věci přepravní a tarifní
023/25/2021 AKVIZIČNÍ SLEVY, nabídka ČD Yetti voucher 2021/2022 (ČD)
S účinností od 12. prosince 2021 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 nebo 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 na požádání 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 dle tarifu TR 10 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 ke 30% slevě z ceny celodenního Skipasu ve Skiareálu Lipno.
Pokladna Skiareálu Lipno voucher odebere.
Použití Skibusu mezi žst. Lipno nad Vltavou a Skiareálem Lipno je bezplatné. Jízdenka ČD se ve Skiareálu nijak
neoznačuje.
Nabídka ČD Yetti voucher platí do 27. března 2022.
Bližší informace na www.lipno.info.
Účinnost této vyhlášky končí ve 24.00 hodin dne 27. 03. 2022.

V Praze dne 3. prosince 2021
Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru cenotvorby
České dráhy
(vyřizuje: Tomáš Vybíral, tel. 972 232 338, č.j. ČD GŘ 58343/2021-O14/2)
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Oznámení o vydávání Přepravního a tarifního věstníku Ministerstva dopravy v roce 2022
(MD)
V roce 2022 bude Ministerstvo dopravy vydávat Přepravní a tarifní věstník podle potřeby, zpravidla dvakrát
měsíčně ve čtrnáctidenních intervalech.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
7. ledna, 21. ledna, 4. února, 18. února, 4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna, 13. května, 27.
května, 10. června, 24. června, 8. července, 22. července, 5. srpna, 19. srpna, 2. září, 16. září, 30. září, 14.
října, 28. října, 11. listopadu, 25. listopadu, 9. 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 15. prosince 2021
Mgr. Jakub Stadler, v. r.
ředitel Odboru komunikace
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Jana Rumlenová, tel. 225131584, č.j. MD-441/2021-072/27)

3

Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu dopravce GW Train
Regio a. s. (GW Train Regio)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek dopravce GW Train Regio a.s. účinné od 12. prosince 2021
naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Ústí nad Labem dne 12. listopadu 2021
Schváleno představenstvem společnosti
GW Train Regio, a.s.
(vyřizuje: Ing. Miroslav Jemelka, tel. 602 757 676, č.j. GWTR/2017/17-3)

Integrovaný dopravní systém IREDO; úprava k 12. 12. 2021 (OREDO)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek a Tarifu platné od 12. prosince 2021 naleznete v příloze tohoto
věstníku.

V Hradci Králové dne 1. prosince 2021
Petr Moravec, v. r.
jednatel společnosti
OREDO s.r.o.
(vyřizuje: Milan Slezák, tel. 727 898 747, č.j. 11/2021)

Příloha tarifu AVL (ceník) platný od 12. 12. 2021 (ARRIVA)
Úplné znění Přílohy tarifu AVL společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. platné od 12. prosince 2021 naleznete v příloze
tohoto věstníku.

V Praze dne 1. prosince 2021
Ing. Jan Schödlbauer, v. r.
obchodní ředitel
ARRIVA vlaky s.r.o.
(vyřizuje: Ing. Jan Schödlbauer, tel. 702 243 733)
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Přepravní a tarifní věstník č. 25/2021 zpracovalo a vydalo v Praze 17. prosince 2021:

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