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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A POJMŮ
ČD
KŽCD
KŽC,
spolek
IDS
PID
DUK
IDOL
SPP
TP
ZTP
ZTP/P
dopravce
jízdné
pověřená
osoba
přepravní
řád

České dráhy, a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Klub železničních cestovatelů, spolek
Integrovaný dopravní systém
Pražská integrovaná doprava
Doprava Ústeckého kraje
Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu ve
vlacích KŽC Doprava, s.r.o.
tělesně postižený
zvlášť tělesně postižený
zvlášť tělesně postižený s průvodcem
fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí
potřebu
cena za přepravu cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové dle
platného tarifu KŽCD
osoba dopravce oprávněná k odbavení cestujících, ke kontrole jízdních
dokladů a k dávání pokynů a příkazů cestujícím; oprávnění dokládá
pověřená osoba závěsným průkazem nebo kontrolním odznakem
vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu, v platném znění

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tarif pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen tarif) vydává společnost KŽC
Doprava, s.r.o. (dále jen KŽCD), IČ 2742 3069, k zajištění povinností dopravce
stanovených § 36 a násl. zákona č. 266/94 Sb., o drahách, v platném znění.
2. Tarif se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR.
3. Tento tarif upravuje podmínky provozování veřejné drážní osobní dopravy společností
KŽCD na drahách celostátních a regionálních společnosti KŽC Doprava, s.r.o. Jeho
ustanovení jsou závazná pro zaměstnance KŽCD a pro smluvně poskytnutý personál
jiných dopravců, pokud vykonává činnosti v rámci provozování drážní dopravy KŽCD.
4. V cenách uvedených v tomto tarifu je zahrnuta snížená sazba DPH, pokud není
uvedeno jinak.
5. Související zákony, vyhlášky a předpisy:
Obecně závazné předpisy:
• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
• vyhláška č. 175/2000 Sb., přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu, v platném znění.
• Výměr MF ČR č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF ČR č. 01/2018 - Cenový věstník Ministerstva financí ČR
Interní přepisy KŽCD:
• KŽCD-01 Předpis pro odbornou způsobilost osob
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•

KŽCD-04 Smluvně přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu ve
vlacích KŽC Doprava, s.r.o.

6. Rozsah znalosti:
Funkce
Dispečer, Strojvedoucí
(pověřená osoba dopravce)
Vlakvedoucí
(pověřená osoba dopravce)
Průvodčí
(pověřená osoba dopravce)

Rozsah znalostí
informativní v rozsahu prováděné práce
úplná
úplná

7.-10. Na doplňky.

ČÁST A - PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
A 1. Tarif pro vlaky Posázavský motoráček, Podtrosecký
rychlík, Kokořínský rychlík, Rakovnický rychlík,
Podlipanský motoráček, Lužický motoráček, linka S24
Ve vlacích dopravce KŽCD s názvem Posázavský motoráček, Podtrosecký rychlík,
Kokořínský rychlík, Rakovnický rychlík, Podlipanský motoráček, Lužický motoráček
a ve vlacích linky S24 platí na území PID tarif PID a ve všech úsecích rovněž tarif
KŽCD podle následujících ustanovení.

I. Druhy jízdného
Ve vlacích KŽCD platí obyčejné jízdné a zvláštní jízdné. Zvláštní jízdné je
poskytováno pouze cestujícím, kteří prokážou nárok na příslušný druh zvláštního
jízdného. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v článcích III, IV
a bezplatná přeprava.
- obyčejné jízdné:
Nárok na obyčejné jízdné mají všichni cestující, kteří
neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.
- zvláštní jízdné:
Nárok na zvláštní jízdné mají tyto skupiny cestujících:
a) cestující ve věku od 6 do 18 let
b) žáci a studenti škol ve věku od 18 do 26 let
c) cestující starší 65 let
d) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
b) rodiče nebo soudem určení poručníci navštěvující děti
umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních
podle podmínek určených v části III a IV.
- bezplatná přeprava: Nárok na bezplatnou přepravu mají tyto skupiny cestujících:
a) děti do 6 let
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b) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu
ZTP/P.
Podmínky pro přiznání nároku na zvláštní jízdné, výše slevy nebo na bezplatnou
přepravu jsou stanoveny dále v Tarifu v článcích III - V.

II. Výpočet jízdného
11. Pro výpočet jízdného je rozhodující kilometrická vzdálenost mezi nástupní a výstupní
stanicí cestujícího. Cestující je povinen zakoupit si takovou jízdenku, aby měl
jízdenkou pokrytou celou vzdálenost jeho jízdy.
12. Jízdenka platí po celou dobu jízdy cestujícího a platí pouze pro jízdu vlakem, ve
kterém byla zakoupena. Na jízdenku nelze přerušovat jízdu.
13. Druh jízdného volí cestující z obyčejného a zvláštního jízdného. Nárok na zvláštní
jízdné musí cestující prokázat jak při zakoupení jízdenky, tak při opakované kontrole
ve vlaku. Pokud cestující nárok na zvláštní jízdné, nebo na bezplatnou přepravu
neprokáže, zaplatí obyčejné jízdné.
14. Jízdné dle tarifu KŽCD smí být zakoupeno pouze z a do tarifního bodu, ve kterém vlak
zastavuje dle zveřejněného jízdního řádu.

III. Zvláštní jízdné se slevou 50%
15. Zvláštní jízdné se slevou 50% z obyčejného jízdného uvedené v ceníku je
poskytováno těmto skupinám cestujících:
•

Rodiče nebo soudem určení poručníci navštěvující děti umístěné v ústavech
sociální péče a obdobných zařízeních

16. Nárok na zvláštní jízdné se slevou 50% pro rodiče nebo soudem určené poručníky
navštěvující děti umístěné v ústavech sociální péče se prokazuje na základě průkazu,
který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba
rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz. Zakoupená jízdenka pro rodiče nebo
soudem určené poručníky navštěvující děti umístěné v ústavech sociální péče platí
současně pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem
návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději
v následující den po uskutečněné návštěvě
17. Zvláštní jízdné se slevou 50% pro rodiče nebo soudem určené poručníky navštěvující
děti umístěné v ústavech sociální péče se přiznává ze stanice nejbližší místu bydliště
rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní stanice.
18. Nárok na zvláštní jízdné se slevou 50% pro rodiče nebo soudem určené poručníky
navštěvující děti umístěné v ústavech sociální péče platí i tehdy, jede-li s nimi dítě,
k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.

IV. Zvláštní jízdné se slevou 75%
19. Zvláštní jízdné se slevou 75% z obyčejného jízdného uvedené v ceníku je
poskytováno těmto skupinám cestujících:
a) cestující ve věku od 6 do 18 let
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b) žáci a studenti škol ve věku od 18 do 26 let
c) cestující starší 65 let
d) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
e) rodiče nebo soudem určení poručníci navštěvující děti umístěné
v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních
20. Cestující ve věku od 6 do 15 let nárok na zvláštní jízdné neprokazují. Cestující ve věku
od 15 do 18 let prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování
podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským
průkazem nebo studentským průkazem ISIC.
21. Žáci a studenti škol ve věku od 18 do 26 let prokazují nárok na zvláštní jízdné platným
žákovským průkazem. Nárok lze též prokázat platným studentským průkazem ISIC.
22. Zvláštní jízdné pro cestující ve věku od 6 do 18 let a žáky a studenty ve věku od 18 do
26 let se přiznávají do dne, který předchází dni 15., resp. 18., resp. 26. narozenin.
23. Cestující starší 65 let prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování
podoby, jméno a příjmení a datum narození.
24. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P prokazují nárok na zvláštní jízdné platným průkazem
ZTP a ZTP/P.
25. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné nárok i na bezplatnou
přepravu svého průvodce, bezplatnou přepravu vozíku pro invalidy a bezplatnou
přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. Je-li průvodcem
nevidomého držitele průkazu ZTP/P vodící pes, přepravuje se rovněž bezplatně.
26. Nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % pro rodiče nebo soudem určené poručníky
navštěvující děti umístěné v ústavech sociální péče se prokazuje na základě průkazu,
který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba
rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz. Zvláštní jízdné se slevou 75% se poskytuje
pro jednotlivou jízdu. Při jízdě z ústavu zpět se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky,
že uskutečnění návštěvy je potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a
razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po
uskutečněné návštěvě.
27. Zvláštní jízdné se slevou 75% pro rodiče nebo soudem určené poručníky navštěvující
děti umístěné v ústavech sociální péče se přiznává ze stanice nejbližší místu bydliště
rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní stanice.
28. Nárok na zvláštní jízdné se slevou 75% pro rodiče nebo soudem určené poručníky
navštěvující děti umístěné v ústavech sociální péče platí i tehdy, jede-li s nimi dítě,
k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.

V. Bezplatná přeprava
29. Bezplatně se přepravují děti do 6 let a průvodci osob těžce postižených na zdraví,
držitelů průkazů ZTP/P.
30. Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nebo průvodce osob těžce postižených na
zdraví, držitelů průkazů ZTP/P mají nárok s sebou bezplatně přepravit max. dvě děti
do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze 1
místo k sezení. Pokud cestující žádá samostatné místo k sezení pro druhé dítě,
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zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné se slevou 75%
z obyčejného jízdného.
31. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu svého průvodce, bezplatnou
přepravu vozíku pro invalidy a bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě
držitelem průkazu ZTP/P.
32. Průvodcem nevidomého (držitele průkazu ZTP/P) může být i vodící pes, který se
přepravuje rovněž bezplatně.
33. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li
držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné.
34. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P
nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je
průvodcem.
35. Bezplatná přeprava se dále poskytuje držitelům volné jízdenky KŽCD.

VI. Akviziční jízdné
36. Akviziční jízdné se přiznává pouze v těchto vlacích na uvedených úsecích:
• Podtrosecký rychlík v úseku Dolní Bousov – Jičín a opačně
37. Nárok na akviziční jízdné se neprokazuje.

VII. Skupinové jízdné
38. Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 6 a maximálně
15 platících cestujících, odbavených na jedné společné jízdence se stejnou nástupní
a výstupní stanicí.
39. Sleva pro skupinu se přiznává pouze v těchto vlacích na uvedených úsecích:
• Podtrosecký rychlík v úseku Dolní Bousov – Jičín a opačně
40. Výpočet ceny jízdného se slevou pro skupinu se vypočte tak, že každému cestujícímu
ve skupině je poskytnuta sleva ve výši 20% z akvizičního jízdného.

VIII. Přepravné
41. Přepravné za přepravu psa, jízdního kola a zavazadla, jež podléhá placení
přepravného dle SPP, činí 40,- Kč.
42. Zaplacení přepravného opravňuje cestujícího k přepravě
a zavazadla ve vlaku, ve kterém bylo přepravné zakoupeno.

-7-

psa,

jízdního

kola

TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o.

IX. Ceník jízdného
Tarifní
pásmo
(km)

Obyčejné
jízdné

Akviziční
jízdné

Zvláštní
jízdné se
slevou
50%

Zvláštní
jízdné se
slevou
75%

Skupinové
jízdné

01 - 05
06 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 225
226 - 250

15 Kč
23 Kč
30 Kč
38 Kč
45 Kč
53 Kč
65 Kč
77 Kč
89 Kč
111 Kč
123 Kč
135 Kč
145 Kč
165 Kč
185 Kč
205 Kč
225 Kč
245 Kč
265 Kč
285 Kč

12 Kč
18 Kč
24 Kč
30 Kč
35 Kč
40 Kč
50 Kč
60 Kč
70 Kč
80 Kč
90 Kč
100 Kč
110 Kč
130 Kč
150 Kč
170 Kč
190 Kč
210 Kč
230 Kč
250 Kč

7 Kč
11 Kč
15 Kč
19 Kč
22 Kč
26 Kč
32 Kč
38 Kč
44 Kč
55 Kč
61 Kč
67 Kč
72 Kč
82 Kč
92 Kč
102 Kč
112 Kč
122 Kč
132 Kč
142 Kč

3 Kč
5 Kč
7 Kč
9 Kč
11 Kč
13 Kč
16 Kč
19 Kč
22 Kč
27 Kč
30 Kč
33 Kč
36 Kč
41 Kč
46 Kč
51 Kč
56 Kč
61 Kč
66 Kč
71 Kč

9 Kč
14 Kč
19 Kč
24 Kč
28 Kč
32 Kč
40 Kč
48 Kč
56 Kč
64 Kč
72 Kč
80 Kč
88 Kč
104 Kč
120 Kč
136 Kč
152 Kč
168 Kč
184 Kč
200 Kč

A 2. Tarif pro vlaky Kamenický motoráček, Podřipský
motoráček
43. Ve vlacích dopravce KŽCD s názvem Kamenický motoráček a Podřipský motoráček
platí v plném rozsahu tarif IDS DUK.

A 3. Tarif pro vlaky Pražský motoráček, S34
44. Ve vlacích dopravce KŽCD s názvem Pražský motoráček, městská linka S34 platí tarif
PID dle článku III.B. Specifické tarifní podmínky na území hl. m. Prahy ve vlacích PID
dopravce KŽC Doprava, s.r.o
45. Bezplatná přeprava se dále poskytuje držitelům volné jízdenky KŽCD.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
46. Změny a doplňky tohoto předpisu vydává jednatel, nebo jím zmocněný zástupce.
47. Předpis nabývá účinnosti dnem 30 3. 2019. Nabytím účinnosti předpisu se ruší
předpis KŽCD-07 ze dne 1. 9. 2018.
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V Praze dne 20. 3. 2019
Zpracoval:
Ing. Aleš Svoboda, v.r., gestor
Ing. Martin Zahrádka, v.r.
Schválil:
Mgr. Bohumil Augusta, MBA, v.r., jednatel
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