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Věci přepravní a tarifní
019/08/2019 AKVIZIČNÍ SLEVY, Pochod Praha – Prčice 2019 (ČD)
U příležitosti konání 54. ročníku dálkového pochodu Praha – Prčice dne 18. května 2019 vyhlašuji v souladu
s čl. 11 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) akviziční slevu pro
účastníky pochodu Celodenní jízdenka - region Středočeský / Prčice s těmito podmínkami:
- jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti 18. května 2019 platná do 02:00 hodin dne 19. května
2019 ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu (viz dále),
- doklad je vystavován pouze pro jednoho cestujícího za cenu 169 Kč,
- doklad platí ve vymezeném obvodu platnosti krajské síťové jízdenky Celodenní - region Středočeský
na těchto tratích:

- jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se vypočte dle čl. 251 tarifu TR 10 nebo lze v 1. vozové třídě
jízdenku použít s časovým doplatkem do 1. vozové třídy na nepřenosné In Kartě dle čl. 170 - 171 tarifu
TR 10,
- nárok na tuto akviziční slevu se neprokazuje.
Předprodej Celodenních jízdenek - region Středočeský / Prčice bude zahájen u všech pokladních přepážek
ČD dne 10. května 2019. Dne 18. května 2019 bude možno zakoupit tyto jízdenky i u pověřeného
zaměstnance ČD ve vlaku (přirážka / manipulační přirážka dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah
pro veřejnou drážní osobní dopravu). Prodej Celodenních jízdenek - region Středočeský / Prčice u pokladních
přepážek i ve vlaku bude ukončen ve 12:00 hodin dne 18. května 2019.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu (cestující kteří nebudou odbaveni jízdním
dokladem Celodenní jízdenka - region Středočeský / Prčice, budou odbaveni standardně za jízdné, na které
prokáží nárok, cestující z míst mimo výše vymezenou oblast si mohou zakoupit do styčné stanice jízdní doklad
za jízdné, na které prokáží nárok).

V Praze dne 16. dubna 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph. D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 56116/2019 – O 14)
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020/08/2019 AKVIZIČNÍ SLEVY, Motoráčkem do Lednice + Lednické parní léto (ČD)
V souvislosti se zavedením pravidelné dopravy na trati 247 Břeclav – Lednice, vyhlašujeme v souladu s tarifem
Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel, čl. 286 c), globální ceny pro pravidelné
historické vlaky v relaci Břeclav – Lednice a zpět.
Historické vlaky budou jezdit dle jízdního řádu zveřejněného v Jízdním řádu 2019 ve Zvláštních vlacích.
1) Historické motorové vlaky:
soboty neděle a svátky od 1. 5. 2018 do 8. 9. 2019, vyjma 25. 5. 2019
Základní globální cena Břeclav – Lednice:
 30 Kč jeden směr
 50 Kč zpáteční
Snížená globální cena se slevou 75 % je poskytována pro:
 cestující 6-18 let
 žáky a studenty 18-26 let
 cestující 65+
 držitele průkazů ZTP, ZTP/P
 na přepravné za psy a jízdní kola
2) Historické parní vlaky:
25. 5. a 14. 9. 2019
Základní globální cena Břeclav – Lednice:
 60 Kč jeden směr
 100 Kč zpáteční
Snížená globální cena se slevou 75 % je poskytována pro:
 cestující 6-18 let
 žáky a studenty 18-26 let
 cestující 65+
 držitele průkazů ZTP, ZTP/P
 na přepravné za psy
V uvedených vlacích neplatí žádné další tarifní ani mimotarifní jízdní výhody.
Prodej jízdenek bude zahájen 1. 5. 2019. Jízdní doklady lze zakoupit u pokladních přepážek a u průvodčích
ve vlaku.
V parních vlacích je přeprava jízdních kol vyloučena. V motorových vlacích je přeprava jízdních kol možná
do vyčerpání kapacity (10 kol).
Přeprava kočárků je možná do vyčerpání kapacity a před jízdními koly má vždy přednost. Přeprava kočárků
je ve všech vlacích zdarma.
Všechny ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10) platí v plném
rozsahu.
V Praze dne 17. dubna 2019
Ing. Zuzana Čechová Ph. D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 56236/2019 – O 14/3)
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Soukromí dopravci
Slezské zemské dráhy, o.p.s. – Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní
dopravu, změna č. 5 (SZD)
S platností od 1. 5. 2019 dochází v rámci změny č. 5 ke změně vybraných ustanovení Smluvních přepravních
podmínek pro veřejnou drážní osobní dopravu společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
Článek 15 se nahrazuje novým zněním:
15. Jízdenky a doklady o zaplacení ceny mají:
a) papírovou formu na tiskopise SZD.
b) místenky můžou mít též formu elektronickou, kterou cestující dokládá pomocí kódu rezervace, který
obdrží na mail při nákupu dle čl. 52 a) SPP (kód může být vytištěn na papír nebo zobrazen na obrazovce
vlastního elektronického zařízení cestujícího, případně textový kód nadiktován). Tento kód musí
souhlasit s evidencí SZD.
Článek 19 se nahrazuje novým zněním:
19. Jízdenka, doklad o zaplacení ceny nebo průkaz na slevu jsou neplatné, pokud:
a) cestující nedodržel podmínky stanovené pro jejich použití nebo předložení ke kontrole,
b) předepsané údaje či části dokladu chybí nebo neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně
pozměněny či upraveny,
c) doklad je poškozen tak, že nejsou čitelné rozhodné údaje potřebné k ověření jeho platnosti
a správnosti použití,
d) na ně bylo uplatněno právo z přepravní smlouvy,
e) uplynula doba platnosti dokladu nebo byl doklad předložen před prvním dnem platnosti,
f) u dokladů dle čl. 15 a) SPP se nejedná o originál,
g) u dokladů dle č. 15 b) SPP je doklad na jedno místo použit opakovaně.
Článek 52 se nahrazuje novým zněním:
52. Místenku si lze zakoupit:
a) na www stránkách rezervace.mstourism.cz, které provozuje společnost Moravian-Silesian Tourism,
s.r.o.,
b) u pokladní přepážky SZD, je-li zřízena a otevřena,
c) u pověřeného zaměstnance SZD před pravidelným odjezdem vlaku nebo ve vlaku.
Článek 55 se nahrazuje novým zněním:
55. Prodej místenek prostřednictvím www stránek je ukončen v 8:00 v den jízdy vlaku. Po ukončení prodeje
prostřednictvím www stránek jsou volná místa v prodeji u pokladní přepážky SZD (je-li zřízena a otevřena)
a u pověřeného zaměstnance SZD před pravidelným odjezdem vlaku nebo ve vlaku.
Články 56 a 57 se zrušují.
Článek 71 se nahrazuje novým zněním:
71. Způsoby plateb:
a) u pokladní přepážky SZD (je-li zřízena a otevřena) lze platbu provést v hotovosti v Kč nebo PLN
a vouchery (poukázky) SZD,
b) ve vlaku lze platbu provést v hotovosti v Kč nebo PLN, a vouchery (poukázky) SZD,
c) na www stránkách rezervace.mstourism.cz, které provozuje společnost Moravian-Silesian Tourism,
s.r.o., bezhotovostně převodem na účet společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. prostřednictvím
bankovního převodu nebo platbou prostřednictvím platební brány GoPay,
d) jízdné pro větší skupiny je možné zaplatit bezhotovostně dle čl. 37 SPP,
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e) na základě schválené objednávky dle přílohy č. 1 SPP lze smluvní ceny hradit bezhotovostně.
Článek 77 se nahrazuje novým zněním:
77. Každou jinou, než hotovostní platbu v Kč, je cestující povinen nahlásit předem. Platby platebními kartami
u pokladní přepážky nebo ve vlaku nejsou možné.
Článek 265 se nahrazuje novým zněním:
265. Právo z přepravní smlouvy u jízdních dokladů zakoupených u pověřeného zaměstnance SZD nebo
u místenek může cestující uplatnit také elektronicky odesláním žádosti prostřednictvím emailu:
szd@osoblazsko.com nebo na své náklady písemným podáním na adrese: Slezské zemské dráhy, o.p.s.,
Bohušov 15, 793 99.

V Bohušově dne 15. dubna 2019
Ing. Ludvík Semerák, v. r.
ředitel
Slezské zemské dráhy, o.p.s.
(vyřizuje: Ing. Pavel Schreier, tel. 723 415 003)
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Přepravní a tarifní věstník č. 8/2019 zpracovalo a vydalo v Praze 26. dubna 2019:

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