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PŘÍLOHA Č. 2: 
UZNÁVÁNÍ TARIFU DOPRAVCE ČESKÉ DRÁHY, A.S. 

 

ČLÁNEK 1  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato příloha v návaznosti na ustanovení článku 4 Dohody o akceptaci Tarifu Dopravce uzavřené mezi 
Jihomoravským krajem a Českými dráhami, a.s. (dále jen „Dohody“) blíže specifikuje rozsah jízdních dokladů 
Tarifu Dopravce, které se Objednatel zavazuje akceptovat ve vlacích objednávaných Objednatelem případně 
jinými kraji dle pravidel uvedených v této Dohodě. Specifikace akceptovaných druhů jízdních dokladů Tarifu 
Dopravce je uvedena v článku 2 této přílohy. 

2. Pro vymezení rozsahu akceptace jízdních dokladů Tarifu Dopravce v článku 2 této přílohy jsou vymezeny 
následující typy relací. Relací je vymezena přepravní cesta mezi dvěma tarifními body (stanice nebo zastávka), 
které jsou obsluhovány jakýmikoliv vlaky Dopravce: 

a) „Vnitrokrajskými relacemi“ se rozumí relace, jejichž výchozí i cílová stanice se nachází v Jihomoravském kraji 
nebo se jedná o pohraniční bod, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak,  

b) „Mezikrajskými relacemi“ se rozumí relace, u kterých se jeden tarifní bod nachází v Jihomoravském kraji a druhý 
tarifní bod v jiném kraji;  

c) „Ostatními relacemi “ se rozumí všechny zbývající relace, které nespadají do definice Vnitrokrajské relace ani 
Mezikrajské relace. 

3. Jízdní doklady Tarifu Dopravce se pro účely této Dohody rozdělují na: 

a) „Adresné jízdní doklady“, které mají definovánu výchozí i cílovou stanici přepravní cesty, 
b) „Neadresné jízdní doklady“, které nemají definovánu výchozí a cílovou stanici přepravní cesty, tj. jedná se 

zejména o síťové jízdní doklady, které umožňují realizovat neomezený počet cest v územním rozsahu a čase 
platnosti, 

c)  „Ostatní doklady“, které nejsou výše uvedené. Jedná se zejména o přepravné zavazadel, rezervační doklady a 
doplatkové doklady. 

4. Objednatel bere na vědomí, že uvedené vymezení relací v odst. 2 tohoto článku, které se vztahuje na vymezení 
druhu akceptovaných dokladů dle článku 2 této přílohy, je uplatňováno výhradně pro vlaky regionální dopravy 
v Jihomoravském kraji.  

5. Podíl na tržbách z jízdních dokladů vymezených v článku 2 této přílohy se stanoví na základě Pravidel pro 
přiřazení, které jsou popsány v příloze č. 2 Dohody. 

 

ČLÁNEK 2  
DRUHY AKCEPTOVANÝCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ 

1. V Mezikrajských relacích a v Ostatních relacích jsou akceptovány tyto druhy jízdních dokladů Tarifu Dopravce: 

a) vnitrostátní Adresné jízdní doklady jednotlivé jednosměrné nebo zpáteční základní (Flexi jízdenka) 
s kilometrickým výpočtem ceny jízdného, 

b) vnitrostátní Adresné jízdní doklady jednotlivé jednosměrné zvýhodněné (Flexi zvýhodněná jízdenka, Vázaná 
jízdenka), 

c) vnitrostátní Adresné jízdní doklady traťové s kilometrickým výpočtem ceny jízdného, 
d) vnitrostátní Adresné jízdní doklady skupinové jednosměrné nebo zpáteční, 
e) vnitrostátní Adresné jízdní doklady akviziční (Vlak+, atd.), 
f) vnitrostátní Neadresné jízdní doklady celostátní síťové (IN100, IN Business, IN Senior, Celodenní jízdenka, 

Skupinová víkendová jízdenka, Jízdenka na léto a Kilometrická banka), 
g) vnitrostátní Neadresné jízdní doklady regionální síťové (např. Celodenní jízdenka a Skupinová víkendová 

jízdenka) pro region Pardubický a Zlínský v rozsahu jejich platnosti dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní 
přepravu cestujících a zavazadel TR10 účinného ke dni 01. 01. 2021, 

h) vnitrostátní Ostatní doklady (Rezervace, Doplatky k jízdnému vč. časového doplatku do 1. třídy, Přepravné pro 
zavazadla, celostátní Celodenní síťový doklad pro kolo, Přepravné pro psa), 

i) mezinárodní Adresné jízdní doklady jednotlivé jednosměrné, zpáteční, skupinové a traťové vydávané 
Dopravcem a jinými dopravci v zahraničí (Jízdné NRT, Jízdné v přepravě ČD-ZSSK, Včasná jízdenka Evropa, 
Europa Spezial, SparSchiene, 10 x Vídeň, atd.), 
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j) mezinárodní Adresné jízdní doklady jednotlivé jednosměrné, zpáteční a traťové vydané pro tzv. malý pohraniční 
styk Dopravcem a jinými dopravci v zahraničí (Euregio Rakousko; MPS Slovensko pouze na přechodu Kúty z/do 
stanice Lanžhot), 

k) mezinárodní Neadresné jízdní doklady (Eurail, Interrail, East European Pass, aj.). 
 

2. Ve vnitrokrajských relacích jsou akceptovány tyto druhy jízdních dokladů Tarifu Dopravce: 

a) vnitrostátní Neadresné jízdní doklady celostátní síťové (IN100, IN Business, IN Senior, Celodenní jízdenka, 
Skupinová víkendová jízdenka, Jízdenka na léto a Kilometrická banka),  

b) vnitrostátní Ostatní doklad celostátní – Celodenní síťový doklad pro kolo, 
c) mezinárodní Neadresné jízdní doklady (Eurail, Interrail, East European Pass, aj.), 
d) mezinárodní Adresné jízdní doklady jednotlivé jednosměrné, zpáteční, skupinové vydávané jinými dopravci 

v zahraničí (Jízdné NRT). 
 

3. Akceptovány jsou také jízdní doklady dle odstavce 1 a 2 tohoto článku, které jsou vydávány se slevou pro 
vybrané skupiny cestujících stanovené zejména příslušnými předpisy (cenový výměr Ministerstva financí). 

4. Akceptovány jsou také varianty jízdních dokladů dle odstavce 1 a 2 tohoto článku, které jsou vydávány se 
slevou na základě zákaznické aplikace Tarifu Dopravce IN 25 nebo IN 50.  

5. Akceptace jízdních dokladů dle Tarifu Dopravce se vztahuje na 1. a 2. vozovou třídu.  

 

 


