Vyhláška PTV
052/24/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, Akční jízdenky platné od 10. 12. 2017
1. Akční jízdenku lze zakoupit v souladu s čl. 199 – 201 Tarifu Českých drah pro
vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (dále jako tarif TR 10).
2. Akční jízdenka se prodává jako:
a) jednoduchá nebo zpáteční jízdenka pro 2. vozovou třídu platnou v době
platnosti ve všech vlacích na zakoupené trase,
b) jednoduchá jízdenka pro 2. vozovou třídu vázaná na konkrétní vlak, uvedený
na zakoupené jízdence jako „povinný vlak“ (pro marketingovou komunikaci s
názvem SuperAkční jízdenka). SuperAkční jízdenka je nabízena na vybraných
relacích.
2.1. Zpáteční jízdenka se vydává pouze pro akční jízdenky platné ve všech
vlacích a má cenu ve výši maximálně dvojnásobku ceny jednosměrné akční
jízdenky nebo nejvýše cenu zpáteční jízdenky pro příslušnou kategorii
cestujícího dle ceníků zveřejněných v tarifu TR 10.
3. Prodej akčních jízdenek:
a) akční jízdenky platné ve všech vlacích na zakoupené trase lze zakoupit jako
eTiket (v e-shop ČD vč. mobilní aplikace a prostřednictvím služby TeleTiket), u
průvodčích ve vlaku a u pokladních přepážek ČD ve všech železničních
stanicích začínajících názvem nástupní nebo cílové stanice,
b) akční jízdenky pro relace „Praha - Ostravsko/Zlínsko“ a „Praha – Brno“ lze
zakoupit jako eTiket (v e-shop ČD vč. mobilní aplikace a prostřednictvím
služby TeleTiket), u průvodčích ve vlaku a u všech pokladních přepážek ČD,

c) SuperAkční jízdenku lze zakoupit pouze jako eTiket (na e-shop ČD vč. mobilní
aplikace a prostřednictvím služby TeleTiket).
3.1. Akční jízdenky včetně SuperAkční si lze zakoupit pouze do vyprodání
stanoveného limitu počtu jízdenek (kontingentu). Výše kontingentu je
proměnná a je předmětem obchodního tajemství ČD.
3.2. Pokud není na daný vlak a den SuperAkční jízdenka dostupná, cestující
obdrží jízdenku z kontingentu akčních jízdenek platných ve všech vlacích
nebo jízdenku dle tarifu TR 10.
3.3. Pokud není na daný den akční jízdenka platná ve všech vlacích dostupná,
cestující obdrží jízdenku dle tarifu TR 10.
4. Použití akčních jízdenek:
a) akční jízdenky platné ve všech vlacích na zakoupené trase lze použít v době
platnosti podle podmínek vyhlášených v tarifu TR 10 (např. prokazování
nároku na slevu u jednotlivých kategorií cestujících, přerušení jízdy, atd.) a
SPPO (např. dodatečné prokázání nároku na slevu, jízda po tarifně kratší
přepravní cestě, uplatnění práva z přepravní smlouvy, atd.);

b) SuperAkční jízdenku je nutno použít ve vlaku, uvedeném na jízdence jako
povinný v souladu s čl. 199. 1. 1. tarifu TR 10. Doplatek při použití jiného vlaku
lze do jízdného, na které cestující prokáže nárok, zakoupit dopředu u pokladní
přepážky nebo přímo v použitém vlaku podle podmínek uvedených v tarifu TR
10 a SPPO.
5. Ostatní podmínky dle tarifu TR 10, SPPO a vyhlášek PTV platí v plném rozsahu.
6. Ceníky nejnižších akčních cen jednosměrného jízdného pro příslušné kategorie
cestujících (ceny od) dle relací a stanice z/do kterých lze tyto jízdenky koupit
včetně jejich trasování:

