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ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 
1)

 
 

Pořadové číslo Vyhláška 

PTV 
Věc Platí od Provedl 

1. 1-2/2013 Nedotovaná přeprava osob 1.1.2013 Vochozka 

2. 10/2015 E-shop jízních dokladů pro 

veřejné parní vlaky 

19.5.2015 Panský 

3. 1/2016 Zrušení MP, přepravné, pára 13.1.2016 Panský 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1)  Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a 

provedení záznamu na této stránce. 
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ČÁST PRVNÍ 

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -  

 

 

- Určené podmínky -  
 

1. Tarif a určené podmínky se řídí platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. 

Podmínky, za nichž JHMD poskytují výkony veřejné regionální železniční pravidelné 

přepravy, se řídí, podle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní  

a silniční osobní dopravu ve znění dalších vyhlášek (dále jen PŘ). 

 

2. V cenách uvedených v Tarifu Jindřichohradeckých místních drah, a. s. pro přepravu 

cestujících a zavazadel (dále jen Tarif JHMD) je zahrnuta snížená sazba DPH, pokud 

není uvedeno jinak. 

 

3. JHMD zveřejní podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ceníky a podmínky 

pro jejich použití. Zaměstnanci JHMD jsou povinni na požádání informovat cestující  

o ustaveních Tarifu JHMD a předložit jej k nahlédnutí. 

 

4. Tarif JHMD je platný pouze ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných. 

 

 

 

- Druhy jízdného -  

 
1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve 2. vozové třídě, kteří neuplatňují 

nárok na slevu. Obyčejné jízdné je uvedeno v ceníku. 

 

2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu cestujících ve 2. vozové třídě, stanovená cenovým 

výměrem ministerstva financí pro vyjmenované skupiny cestujících. Zvláštní jízdné je 

uvedeno v ceníku (sleva 50 a 75%, žákovské jízdné ŽJ –15 a ŽJ +15). 

 

3. Zlevněné jízdné je jízdné se slevou poskytovanou v rámci komerčních nabídek JHMD.  

Zlevněné jízdné je uvedeno v ceníku (např. Traťové týdenní jízdenky, Traťové týdenní 

žákovské jízdenky). 

 

4. Akviziční jízdné je cena za přepravu stanovená na přechodné období, konkrétní vlak, 

službu nebo akci. Ceny a podmínky pro jeho použití mohou být odchylné od podmínek 

stanovených v Tarifu JHMD, musí však být přesně vymezeny a předem vyhlášeny. 

 

5. Bližší podmínky uplatnění obyčejného, zvláštního a zlevněného jízdného jsou 

obsaženy v příslušných kapitolách Tarifu JHMD. 
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6. Jednotlivé kategorie cestujících jsou v souvislosti s věkem nebo nárokem na zvláštní, 

zlevněné nebo akviziční jízdné definovány:  

 

dítě do 6 let  děti do dne, který předchází dni 6. narozenin  

-15  děti od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin  

15+  osoba starší 15 let, tj. ode dne 15. narozenin  

15 - 26  osoba ve věku 15 až 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin  

26+  osoba starší 26 let, tj. ode dne 26 narozenin  

důchodce  osoba, které byl přiznán důchod dle určených podmínek  

70+      osoba starší 70 let  

ZTP, ZTP/P  osoba těžce postižená na zdraví, které jsou poskytnuty výhody podle 

zvláštních předpisů 
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- ČÁST DRUHÁ - 

- TARIFNÍ PODMÍNKY - 

 

 

- Tarifní vzdálenost - 
 

1. Pro výpočet jízdného, dovozného a přepravného jsou rozhodné tarifní kilometry 

uvedené v traťových tabulkách platného jízdního řádu JHMD, případně v odkazech 

pod těmito tabulkami. Tarifní kilometr přísluší stanovovat JHMD. 

 

2. Tarifní vzdálenost mezi stanicemi, které jsou uvedeny v jízdním řádu na trati stejného 

čísla, se vypočítá vzájemným odečtením údajů jejich kilometrické polohy. 

 

3. Tarifní vzdálenost mezi stanicemi, které nejsou uvedeny na stejné trati, se vypočítá 

jako součet dílčích vzdáleností mezi:  

a) nástupní stanicí a první styčnou (přestupní) stanicí dvou tratí 

b) styčnými (přestupními) stanicemi jednotlivých tratí 

c) poslední styčnou (přestupní) stanicí a cílovou stanicí 

 

 

- Výpočet jízdného - 
 

1. Výše jízdného se stanoví podle: 

a) tarifní vzdálenosti 

b) vozové třídy (JHMD provozují motorové veřejné pravidelné vlaky pouze ve 2. 

vozové třídě) 

c) druhu jízdného 

 

Jízdné je uvedeno v příslušných cenících. 

 

2. Zpáteční jízdné se vypočte jako dvojnásobek jednoduchého jízdného za odpovídající 

tarifní vzdálenost. 

 

3. Jízdné se vypočte za skutečnou přepravní cestu na tratích, po nichž se jízda koná. 

Pokud ji cestující sám neurčí, jízdné se vypočte za směr nejkratší. 

 

4. Nekoná-li se jízda souvisle po tratích JHMD (v části přepravní cesty použije cestující 

trať jiného železničního dopravce) určí se jízdné po tratích JHMD za každý úsek 

zvlášť. 

 

5. Jízdné vypočtené do stanice, která je zahrnuta do konkrétního tarifního pásma je 

shodné s jízdným do všech ostatních stanic v tomtéž tarifním pásmu. 

 

6. Projíždí-li cestující některý úsek jedné trati dvakrát, vypočte se jízdné za trať  

do stanice, ze které pojíždí trať podruhé, a zvlášť z této stanice do stanice cílové.      

Pro určení příslušného traťového úseku je rozhodující začátek a konec tratě uvedený 

v traťové tabulce platného jízdního řádu (tzv. lomené jízdné) 

 

7. Koná-li se jízda po tratích více železničních dopravců, vypočte se jízdné zvlášť  

za každého dopravce. 
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- Doplatky a přeplatky - 
 

1. Při jízdě za cílovou stanici cestující zaplatí ve vlaku nové jízdné, pokud cestující  

o doplatek požádá před ukončením platné jízdenky, která pozbývá platnosti po odjezdu 

z cílové stanice. V tomto případě se jízdné vypočte jako při novém nástupu do vlaku 

podle skutečných tarifních kilometrů. V případě, že cestující svůj úmysl vlakovému 

personálu neoznámí a pokračuje v jízdě za cílovou stanici, bude odbaven jako cestující, 

který se nemůže prokázat platnou jízdenkou a ve vlaku zaplatí nové jízdné ze své 

původní cílové stanice do nově zvolené cílové stanice a navíc pak manipulační přirážku 

podle ceníku přirážek a poplatků. Nelze-li, bezpečně zjistit v jaké stanici cestující  

do vlaku nastoupil, zaplatí jízdné za celou trať z výchozí stanice vlaku. 

 

2. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím tarifních podmínek nebo chybou při stanovení 

jízdného, dovozného nebo přepravného, nebo neoprávněně účtované poplatky ze strany  

JHMD, budou cestujícímu na jeho žádost vráceny. Žádost musí být podána jako 

reklamace na adrese společnosti. 

 

3. Je-li jízdné za skutečně projetou trať nižší než jízdné podle předložené jízdenky z viny 

na straně cestujícího (částečně nevyužitá jízdenka), rozdíl jízdného se cestujícímu 

nevrací.  

 

 

- Přepravné - 

 
1. Přepravné je cena za přepravu psa. Výše přepravného za psy je stanovena v příslušném 

ceníku. 

 

 

- Dovozné - 
 

1. Dovozné je cena za přepravu cestovního zavazadla nebo zásilky. Výše dovozného je 

stanovena v ceníku jízdného JHMD. 
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-ČÁST TŘETÍ - 

- ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ -  

 

 

- Obecné podmínky - 

 
1. Pokud v těchto obecných podmínkách nebo v podmínkách jednotlivých druhů 

zvláštního jízdného není uvedeno jinak, platí SPPO a část druhá Tarifu JHMD. 

 

2. Při odbavení na trať nebo z tratě jiného železničního dopravce se přiznává nárok  

na zvláštní jízdné do nebo z požadované stanice ležící na trati tohoto dopravce. 

 

3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit zásadně pro jízdy ve 2. vozové třídě, pokud není  

u jednotlivých druhů zvláštního jízdného stanoveno jinak. 

 

4. Pověřený zaměstnanec JHMD je oprávněn požadovat prokázání osobních údajů 

k ověření nároku uživatele zvláštního jízdného. Pokud uživatel nemůže prokázat věk 

nebo osobní údaje (vyjma dětí do 10 let), nárok na použití zvláštního jízdného se 

nepřizná. 

 

5. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné, 

zvláštní nebo zlevněné jízdné, na které prokáže nárok, přičemž cena předložené 

jízdenky za zvláštní jízdné se odečte. V tomto případě ztrácí cestující nárok na vrácení 

doplatku jízdného a dalších poplatků nebo přirážek, a to i při dodatečném prokázání 

nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů. 

 

6. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního nebo zlevněného jízdného  

pro dosažení vyššího zvýhodnění, pokud není u jednotlivých druhů zvláštního jízdného 

stanoveno jinak. 

 

7. Cestující, který se ve vlaku prokáže neplatným jízdním dokladem, zaplatí příslušné 

jízdné z jeho nástupní stanice a navíc pak přirážku podle SPPO.  

 

 

- Průkaz na slevu - 

 
1. Je-li nárok na přiznání zvláštního jízdného vázán na předložení stanoveného průkazu, 

je cestující povinen se jím prokázat při zakupování jízdenky i při kontrole jízdních 

dokladů. 

 

2. Stanoví-li podmínky pro poskytování zvláštního jízdného, že průkaz má být opatřen 

fotografií, musí se jednat o fotografii, která nebyla již dříve použita a která zobrazuje 

současnou podobu držitele průkazu.  

 

3. Pokud podmínky pro poskytování zvláštního jízdného nestanoví jinak, pokládá se 

průkaz za neplatný, pokud: 

a) pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené Tarifem JHMD a SPPO 

b) nejsou vyplněné předepsané údaje 

c) je používán bez vyžadované fotografie 
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d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu 

správnosti jeho použití 

e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny 

f) je použit neoprávněnou osobou 

g) uplynula doba jeho platnosti nebo doba platnosti prolongační známky 

h) nejde o originál 

i) nelze ověřit nárok na slevu 

 

4. Pokud cestující předloží neplatný průkaz, nárok na zvláštní jízdné se neuzná. Ve vlaku 

cestující zaplatí obyčejné jízdné, zlevněné nebo zvláštní jízdné, na které prokáže nárok 

z nástupní do cílové stanice, cena předložené jízdenky za zvláštní jízdné se odečte  

a cestující zaplatí k jízdnému přirážku dle SPPO. 

 

 

- Zvláštní jízdné pro děti -  
 

1. Pro děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní 

jízdné uvedené v ceníku (sleva 50%). 

 

2. Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má právo přepravit s sebou 

bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), 

pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. 

 

3. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě  

do 6. roku zvláštní jízdné podle ceníku (poloviční jízdné). 

 

4. Pro určení nároku na slevu v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy, 

u zpáteční jízdenky den nástupu jízdy směrem „TAM“. 

 

5. JHMD jsou oprávněny žádat u dětí ve věku od 10 do 15 let prokázání věku jakýmkoliv 

platným průkazem dítěte, který obsahuje fotografii, jméno a datum narození držitele. 

Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví jej na požádání JHMD ve výdejně jízdenek  

na základě předložení rodného listu a fotografie o rozměru 35 x 45 mm. Za vystavení 

„Průkazu na slevu“ JHMD účtují stanovený poplatek. 

 

 

- Zvláštní jízdné pro důchodce - 

 
1. Nárok na zvláštní jízdné dle ceníku (sleva 50%) ve 2. vozové třídě mají důchodci 

s trvalým pobytem v ČR: 

a) pobírající důchod starobní 

b) starší 60 let pobírající vdovský, vdovecký důchod nebo měsíčně se opakující 

peněžité dávky  

     sociální péče z důvodu sociální potřebnosti. 

c) pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně 

 

2. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje: 

a) průkazem na slevu jízdného, který vystaví na požádání JHMD popř. ČD  

na základě: 

- předložení fotografie o rozměrech 35 x 40 mm  

- platného občanského průkazu nebo povolení k trvalému pobytu v ČR 
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- potvrzení o pobírání důchodu nebo „Rozhodnutí o přiznání důchodu“ (nesmí být 

starší než 2 měsíce; pokud je důchod vyplácen v zahraničí předloží žadatel též 

úředně ověřený překlad v českém jazyce potvrzení o pobírání důchodu) 

b) u osob starších 70 let postačí předložení platného občanského průkazu, povolení 

k trvalému pobytu v ČR.  

 

Za vystavení „Průkazu na slevu jízdného“ účtují JHMD stanovený poplatek 40 Kč. 

 

3. Průkaz na slevu jízdného pro invalidního důchodce mladšího 60 let, kterému byla 

uznána invalidita 3. stupně, platí nejvýše 2 roky ode dne vystavení. Po uplynutí této 

doby, pokud držitel prokáže trvání přiznané invalidity 3. stupně, může být na žádost 

cestujícího platnost průkazu prodloužena o 2 roky oražením prolongačního razítka. 

Průkaz lze prodloužit pouze jednou. 

 

 

- Zvláštní jízdné pro žáky a studenty škol - 
 

1. Žáci a studenti všech škol v ČR ve věku do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku 

nebo se soustavně připravují na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké 

nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia (dále jen „žáci“) mají nárok 

na zvláštní jízdné (ŽJ –15 a ŽJ +15). Nárok na zvláštní jízdné se přiznává k dojíždění 

ze/do stanice v ČR místně nebo časově nejbližší místu bydliště do/ze stanice místně 

nebo časově nejbližší sídlu školy a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším 

a to i pro část tohoto úseku (např. použití více dopravců) za účelem účasti na školním 

vyučování nebo místu konání praktického vyučování, praktické přípravy či praktické 

výuky nebo praxe (dále jen „praxe“) a zpět. 

 

2. Pro žáky do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí při prokázání 

nároku zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě (žákovské jízdné / ŽJ – 15). 

Pro žáky a studenty ve věku 15 – 26 let (do dne, který přechází dni 26. narozenin) platí 

při prokázání nároku zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě (žákovské jízdné / ŽJ +15). 

 

3. Zvláštní jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje od 1. 9. daného roku 

v období školního (akademického) roku vyznačeného školou na průkazu (zpravidla  

do 30. 6. následujícího roku), při denním dojíždění pak pouze v pracovních dnech. 

Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty škol nevzniká v měsících červenec  

a srpen. 

 

4. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje „Žákovským průkazem“, který vydávají a ověřují 

jak JHMD tak i ostatní dopravci. 

Průkaz musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště (z) a místo školy (do) – tyto údaje 

na průkazu vyplní sám žák, případně jeho zákonný zástupce; 

b) na lícové straně: vyškrtne se křížkem symbol „pracovní dny“ pokud žák nedojíždí 

denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla 

školy nebo místo konání praktického vyučování, údaje o trvání školního roku 

(včetně případného vyznačení dnů v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá 

denně), razítko školy a podpis – tyto údaje na průkazu vyplní zaměstnanec školy; 

c) na lícové straně: platnost průkazu, speciální hologram určený na tyto průkazy, 

staniční razítko, podpis a samolepící štítek (při současném ověření jména, příjmení 

a data narození) – tyto údaje doplní a ověření provede dopravce. 
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K ověření průkazu dopravcem je nutno předložit fotografii pasového formátu  

o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka, je na 

lesklém fotografickém papíru a není střižena z jiné fotografie.  

Při ověření průkazu pro žáky mladší 15 let se předkládá rodný list případně cestovní 

pas. 

Při ověření průkazu pro žáky starší 15 let se předkládá osobní doklad vydaný orgánem 

státní správy (občanský průkaz, cestovní pas). 

Cena tiskopisu „Žákovský průkaz“ je stanovena na 1,- Kč, za ověření údajů účtují 

JHMD poplatek 40,- Kč. 

 

5. Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného 

místa než je sídlo školy, ověří dopravce další průkaz, ve kterém škola vyznačí a potvrdí 

období, kdy ho lze použít. 

 

6. Průkaz pro žáky do 15 let lze vystavit maximálně na čtyři po sobě jdoucí školní roky, 

nejpozději však do dne, který předchází dni 15. narozenin žáka. Po 1. 9. lze slevu 

uplatnit až po potvrzení nového školního roku školou na rubové straně průkazu. 

 

7. Průkaz pro žáky ve věku 15 – 26 lze vystavit maximálně do 30. 6. na jeden školní rok 

nebo maximálně do 31. 10.  na jeden akademický rok, nejpozději však do dne,  

který předchází dni 26. narozenin. 

 

 

- Zvláštní jízdné pro důchodce – účastníky odboje - 

 
1. Důchodci, kteří jsou držiteli průkazu, vydaného: 

a) Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu 

b) Konfederací politických vězňů ČR 

c) Sdružením bývalých politických vězňů ČR 

d) Ústřední radou Svazu PTP – VTNP 

 

- mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě. Nárok na bezplatnou přepravu 

nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při cestách ve prospěch třetí osoby. 

 

2. Nárok na zvláštní jízdné má i držitel průkazu opatřeného razítkem „Nečlen“ 

 

3. Nárok na přepravu se prokáže předložením platného průkazu, který musí být vždy 

nejpozději do 31. března každého roku opatřen kontrolní známkou dané organizace. 

Pověřený zaměstnanec JHMD je oprávněn požadovat kromě předložení jízdního 

dokladu ještě prokázání osobních údajů držitele průkazu. 

 

 

- Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené na zdraví (držitele průkazů 

ZTP, ZTP/P) a přeprava jejich průvodců - 

 
1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle 

zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 

2. vozové třídě za zvláštní jízdné podle ceníku (sleva 75%). 

 

2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na: 
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a) bezplatnou přepravu svého průvodce, a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu 

ZTP/P jiné jízdné. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes. 

b) bezplatnou přepravu jednoho invalidního vozíku 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě 

 

3. Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nemůže zastávat funkci průvodce jinému držiteli 

průkazu ZTP/P 

 

 

- Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě 

zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR - 
 

1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen „rodiče“) při jízdách k návštěvám 

dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale 

nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, 

sociálních zařízeních a ústavech (dále jen „ústavech“) mají nárok na přepravu  

ve 2. vozové třídě podle ceníku (sleva 75% - při cestě jedním směrem). 

 

2. Nárok na zvláštní jízdné se uzná ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče  

do stanice nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším 

směrem. Jízda ze stanice nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu musí 

být nastoupena nejpozději druhý den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu. 

 

3. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem,  

ve kterém je dítě trvale umístěno. 

 

4. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřenému zaměstnanci 

JHMD osobní údaje, jinak nebude nárok na zvláštní jízdné uznán. 

 

5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho 

zdravotní stav. V ostatních případech není přerušení jízdy dovoleno. Tuto skutečnost si 

cestující nechá potvrdit pověřeným zaměstnancem JHMD. 

 

6. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle článku 3 kapitola Průkaz  

na slevu a) až g) nebo: 

 

a) byl použit na jiné trati, než pro kterou platí 

b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte 

c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním 

 

7. Za škody vzniklé JHMD neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav,  

který průkaz vydal. Ústav uhradí za neoprávněně vydaný průkaz JHMD obyčejné 

jízdné na příslušnou tarifní vzdálenost za počet jízd, který odpovídá jedné návštěvě 

měsíčně po celou dobu užívání průkazu. 
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- Zvláštní jízdné pro poslance a senátory Parlamentu ČR, poslance 

Evropského parlamentu a soudce Ústavního soudu ČR - 
 

1. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR, poslanci Evropského parlamentu zvolení na území 

ČR a soudci Ústavního soudu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu ve všech vlacích 

osobní dopravy. 

 

2. Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje předložením platného průkazu poslance 

Parlamentu ČR pro příslušné volební období, předložením platného průkazu poslance 

Evropského parlamentu pro příslušné volební období společně s průkazem vydaným 

Kanceláří poslanecké sněmovny ČR, nebo průkazu senátora Parlamentu ČR  

pro příslušné volební období nebo průkazu soudce Ústavního soudu ČR. 
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- ČÁST ČTVRTÁ - 

- ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ (KOMERČNÍ NABÍDKY) - 
 

 

- Obecné podmínky – uplatnění nároku na slevu - 

 
1. Pokud v těchto obecných podmínkách nebo u jednotlivých komerčních nabídek není 

stanoveno jinak, platí SPPO a část druhá Tarifu JHMD. 

 

2. Nabídky obsažené v této části lze uplatnit ve všech vlacích osobní přepravy JHMD, 

pokud není u jednotlivých nabídek, případně dalšími opatřeními, stanoveno jinak.  

Pro použití zvláštních vlaků platí pravidla uvedená v kapitole „Nedotovaná přeprava 

osob – veřejné parní vlaky“ tohoto Tarifu. 

 

3. JHMD mohou upravovat podmínky pro poskytování jednotlivých slev, ty však musí 

být řádně vymezeny a předem vyhlášeny. Pokud uživatel nabídky nesouhlasí s novými 

podmínkami, může se vzdát dalšího užívání. 

 

4. Nárok na přiznání zlevněného jízdného JHMD mají cestující, kteří splní podmínky  

pro přiznání příslušné komerční nabídky. Nárok se přizná při zakoupení jízdenky  

ve výdejně jízdenek i ve vlaku (pokud u jednotlivých nabídek není stanoveno jinak),  

po nástupu v obsazené stanici bude cestující ve vlaku odbaven dle SPPO. 

 

5. Při jízdě na tratě a z tratí jiného železničního dopravce ve vnitrostátní železniční 

přepravě se nárok na zlevněné jízdné uzná do a ze styčného bodu mezi oběma 

dopravci. 

 

6. Jiní železniční dopravci komerční nabídku JHMD neuznávají, výjimky mohou být 

vyhlášeny při zavedení odbavování na jednotlivé tratě provozované těmito dopravci. 

 

7. Je-li nárok na přiznání slevy jízdného vázán na předložení vyjmenovaného průkazu, je 

cestující povinen se jím prokázat při zakupování jízdenek i při jejich kontrole. 

 

8. Pokud podmínky pro použití zlevněného jízdného stanoví uživateli povinnost prokázat 

na požádání pověřeného zaměstnance JHMD osobní údaje, je povinen tak učinit 

předložením osobního průkazu vydaného orgánem státní správy (občanský průkaz, 

cestovní pas, povolení k trvalému pobytu, atd.). Pokud uživatel zlevněného jízdného 

nemůže v těchto případech osobní údaje prokázat, nárok na slevu se neuzná a cestující 

je povinen zaplatit všechny předepsané platby (rozdíl jízdného, přirážku nebo jiné 

poplatky dle SPPO). K dodatečnému prokázání osobních údajů se nepřihlíží. 

 

9. Pokud cestující při kontrole jízdních dokladů předloží zlevněnou jízdenku a nemůže 

prokázat nárok na její použití, je povinen zaplatit všechny předepsané platby (rozdíl 

jízdného, přirážku nebo jiné poplatky dle SPPO). Při dodatečném předložení dokladů  

o nároku na použití příslušné slevy se účtované předepsané platby neprominou ani 

nevrátí. 

 

10. Sdružování několika různých druhů slev jízdného nebo kombinace zlevněného 

jízdného a zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění není dovoleno. 

Výjimky (případně další akviziční slevy a nabídky) jsou uvedeny v příslušných 
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kapitolách nebo vyhlášeny na konkrétní období obvyklým způsobem (např. vyhláška 

na vývěskách ve stanicích). 

 

11. Pro časové jízdenky neplatí ustanovení SPPO o přerušení jízdy. Na časové jízdenky je 

jízdu možné nastoupit a ukončit kdykoliv a kdekoliv v rozsahu její platnosti. 

 

12. Cestující, který se ve vlaku prokáže neplatným jízdním dokladem, zaplatí příslušné 

jízdné z jeho nástupní stanice a navíc pak přirážku podle SPPO.  

 

 

- Průkaz na slevu - 

 
1. U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití 

pouze na základě předložení toho průkazu. 

 

2. Pokud je v podmínkách stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, 

musí být předložena při žádosti o vystavení průkazu nepoužitá fotografie formátu  

35 x 45 mm, která zobrazuje současnou podobu držitele. 

 

3. Všechny průkazy, ke kterým je nutná cenná známka je možné prodloužit. 

 

 

- Jízdní doklad - 

 
1. Nepřenosnou jízdenku je oprávněna používat pouze osoba, jejíž datum narození je  

na dokladu uveden. 

 

2. Přenosnou jízdenku je oprávněn používat kterýkoliv uživatel, případně několik 

uživatelů současně, pokud je to povoleno u podmínek u jednotlivých nabídek. 

 

3. Traťová jízdenka týdenní platí 7 dní od prvního dne platnosti (např. od 07. 08. 2012  

do 13. 08. 2012) 

 

4. Přesahuje-li platnost zlevněné jednoduché nebo zpáteční jízdenky platnost cenné 

známky průkazu, k němuž byla vydána, musí být jízda na zlevněnou jízdenku 

ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice 

cestujícího do 24.00 hodin posledního dne platnosti cenné známky. 

 

5. Jízdní doklad se považuje za neplatný a odebere se: 

a) byl-li vydán na základě nesprávných údajů (údaje neodpovídají skutečnosti) 

b) použije-li jej neoprávněná osoba 

c) byl-li jakýmkoliv způsobem neoprávněně upraven (změněn rozměr, porušena 

celistvost, mazáno, škrtáno, přepisováno, připisováno, apod.) 

d) chybí-li na něm fotografie, byla-li vyměněna nebo neodpovídá-li podobě držitele 

(je-li předepsána) 

e) je-li znečištěn nebo poškozen tak, že z něj nelze zjisti některý z údajů nebo není 

předložen v originálu 

f) chybí-li na něm datové razítko výdejny (je-li předepsáno) nebo vylepená cenná 

známka (je-li předepsána) nebo pominula-li její platnost. 
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6. O odebrání jízdního dokladu vystaví zaměstnanec JHMD držiteli potvrzení s uvedením 

důvodu. 

 

7. Jízdní doklad se považuje za neplatný, ale neodebere se: 

a) použije-li jej držitel na jiné trati nebo v jiné oblasti, než pro kterou byl vystaven 

b) použije-li jízdenku pro společnou cestu menší než minimální předepsaný počet 

osob nebo je-li použita v jiném než předepsaném vlaku  

c) pominula-li platnost jízdního dokladu 

 

8. Cestující s neplatným jízdním dokladem zaplatí obyčejné jízdné, zvláštní jízdné (pokud 

lze nárok přiznat ve vlaku) nebo zlevněné jízdné, na které prokáže nárok  

za projížděnou trať a manipulační přirážku nebo přirážku dle SPPO. Pokud cestující 

předloží platnou zlevněnou jízdenku vydanou k průkazu, jehož platnost pominula, její 

cena se odečte. 

 

 

- Zlevněné jízdné poskytované JHMD 

(Komerční nabídka) - 
 

Týdenní traťová jízdenka 

 

1. Traťové jízdenky slouží v době své platnosti pro opakované jízdy v traťovém úseku 

JHMD, pro který byly zakoupeny. Prodávají se na maximální vzdálenost 50 km. 

 

2. Týdenní traťové jízdenky JHMD se prodávají: 

a) za základní cenu 

b) se slevou cca 50% pro děti od 6 do 15 let nebo pro psa (žák prokazuje nárok jako  

u zvláštního jízdného ŽJ –15) 

c) se slevou cca 25% pro žáky a studenty od 15 do 26 let (žák nebo student prokazuje 

nárok jako u zvláštního jízdného ŽJ +15) 

d) pro jízdní kolo, kočárek (týdenní traťová jízdenka platná pro jízdní kolo – libovolné 

pojíždění v době platnosti ve vyznačeném traťovém úseku. Týdenní traťová 

jízdenka pro jízdní kolo se vystavuje pouze jako obousměrný přepravní doklad. 

e) se slevou cca 62,5% pro žáky od 6 do 15 let (žák prokazuje nárok jako u zvláštního 

jízdného ŽJ-15) 

 

3. Týdenní traťové jízdenky JHMD se prodávají (s výjimkou dle bodu 2. odd. d) této části 

Tarifu JHMD): 

a) jednosměrné 

b) obousměrné 

 

- jednosměrná jízdenka platí pouze pro přepravu jedním směrem na jízdence uvedeném 

(např. je-li na jízdence uvedeno: „Z Lovětín-obec Do Jindřichův Hradec“ má cestující 

právo pouze na přepravu ze stanice Lovětín-obec do stanice Jindřichův Hradec – 

nikoliv opačně. 

- obousměrná jízdenka platí pro přepravu oběma směry (např. je-li na jízdence uvedeno: 

„Z Lovětín-obec Do Jindřichův Hradec“ má cestující právo na jízdu v obou směrech) 

 

4. Ceny týdenních traťových jízdenek jsou uvedeny v příslušném ceníku. 

 



Tarif JHMD – účinnost od 1. 1. 2012 

 

 18 

5. Týdenní traťové jízdenky prodávají všechny výdejny jízdenek JHMD a pověření 

zaměstnanci JHMD ve vlaku. 

 

6. Týdenní traťové jízdenky je možné zakoupit v předprodeji. 

 

7. První a poslední den platnosti je na týdenní traťové jízdence uveden.  

 

8. Cestující, který se ve vlaku prokáže neplatnou týdenní traťovou jízdenkou, zaplatí 

jízdné z jeho nástupní stanice a navíc pak přirážku podle SPPO.  

 

9. Vrácení týdenní traťové jízdenky je možné pouze před prvním dnem její platnosti. Jiné 

náhrady se neposkytují. 

 

 ČÁST PÁTÁ - 

NEDOTOVANÁ PŘEPRAVA OSOB – VEŘEJNÉ PARNÍ VLAKY 

 
1. Pokud není v této části stanoveno jinak, platí podmínky přepravy ve veřejných parních 

vlacích dle SPPO v plném rozsahu. 

 

2. Veřejné parní vlaky na tratích JHMD  jsou uvedeny v úředním jízdním řádu.  

O případných dalších jízdách se podávají informace na adrese společnosti. 

 

3. Jízdenky do těchto vlaků se prodávají ve vlaku, prostřednictvím e-shopu jízdních 

dokladů, ve výdejnách dopravce 

nebo u smluvních partnerů dle platného ceníku pro parní vlaky JHMD. 

 

4. V případě, že je pravidelný veřejný parní vlak z jeho výchozí stanice  mimořádně tažen 

pouze motorovou lokomotivou z důvodů na straně dopravce, budou cestující odbaveni 

dle platného ceníku pro parní vlaky JHMD se slevou 50% z příslušného jízdného. 

 

5. Děti do 3 let se přepravují zdarma, děti ve věku od 3 do 15 let za poloviční jízdné. 

Pokud má pověřený zaměstnanec JHMD pochybnosti o věku dítěte a přiznání 

poloviční slevy, je oprávněn od cestujícího požadovat prokázání věku dítěte 

standardním způsobem dle SPPO a tohoto Tarifu JHMD (část druhá, bod C „Zvláštní 

jízdné pro děti“). V případě, že cestující výše uvedené neprokáže, nárok na slevu 

zaniká.  Žádné jiné slevy se nepřiznávají. 

 

6. Pro rodiny s dětmi nabízí JHMD celodenní rodinnou jízdenku pro 2 dospělé osoby a 1-

3 děti ve věku od 3 do 15 let (podmínky dle bodu 5) za zvýhodněnou cenu. V ceně 

rodinné jízdenky není rezervace míst v historické soupravě vlaku. 

  

7. Rezervace míst lze provádět za stejných podmínek jako u pravidelných osobních vlaků, 

předprodej rezervačních dokladů je možný v sídle JHMD, prostřednictvím e-shopu 

jízdních dokladů a u smluvních prodejců. Poplatek za rezervované místo je stanoven na 

30,- Kč za jedno rezervované místo s výjimkou rezervací pořízených prostřednictvím 

eshopu jízdních dokladů, které jsou bezplatnou součástí jízdního dokladu. Poplatek 

z rezervovaného místa se v případě nevyužití nevrací, není možná ani částečná 

refundace rezervačních poplatků. 

 

8. Zavazadla se dopravují za stejných podmínek jako u pravidelných osobních vlaků 

(dovozné viz. Ceník jízdného v parních vlacích).  
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9. Celodenní přepravné za psa dle ceníku pro parní vlaky JHMD je platné ve všech 

vlacích JHMD v den platnosti jízdenky. 

 

10. Celodenní jízdenky pro plné a poloviční jízdné a celodenní přepravné za psa jsou 

platné ve všech vlacích JHMD v den platnosti jízdenky. 
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- ČÁST ŠESTÁ - 

CENÍK PŘIRÁŽEK A SMLUVNÍCH POPLATKŮ 
 

Popis Kč 

Platba na místě 

nebo ve stanové 

lhůtě 15 dnů 

Přirážka k jízdnému, doplatku jízdného, pokud cestující nesplní 

podmínky pro odbavení ve vlaku dle SPPO 
800,- 400,- 

Přirážka za porušení přepravních podmínek cestujícím 400,- 100,- 

Přirážka za porušení zákazu kouření 1 000,- 100,- 

Přirážka za nepovolené zastavení nebo zdržení vlaku 400,-  

Náhrada za zpoždění vlaku za každou minutu zdržení 200,-  
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CENÍK JÍZDNÉHO V OSOBNÍ PŘEPRAVĚ  

NA TRATÍCH JHMD, a. s. 
- platnost od 1. 1. 2012 - 

 

Ceník „Obyčejné a zvláštní jízdné“  
- jedním směrem -  

Tarifní 

pásmo 
km 

Obyčejné 

jízdné 

Zvláštní jízdné 

-sleva 50%- 

Zvláštní jízdné 

-sleva 75%- 

Žákovské 

jízdné 

(ŽJ –15) 

Žákovské 

jízdné 

(ŽJ +15) 

1. 01-06 12,- 6,- 3,- 4,- 9,- 

2. 07-10 14,- 7,- 3,- 5,- 10,- 

3. 11-15 16,- 8,- 4,- 6,- 12,- 

4. 16-20 22,- 11,- 5,- 8,- 16,- 

5. 21-25 28,- 14,- 7,- 10,- 21,- 

6. 26-30 32,- 16,- 8,- 12,- 24,- 

7. 31-35 36,- 18,- 9,- 13,- 27,- 

8. 36-40 40,- 20,- 10,- 15,- 30,- 

9. 41-50 44,- 22,- 11,- 16,- 33,- 

10. 51-60 48,- 24,- 12,- 18,- 36,- 

11. 61-70 58,- 29,- 14,- 21,- 43,- 

12. 71-80 64,- 32,- 16,- 24,- 48,- 

 cena zpáteční jízdenky je stanovena jako dvojnásobek ceny jednosměrné jízdenky 
 

 Obyčejné jízdné – jízdné beze slevy 
 

 Zvláštní jízdné (sleva 50%) – jízdné pro děti ve věku 6- 15 let, důchodce(zpravidla 

vázáno na předložení stanoveného průkazu – viz Tarif JHMD) 

- Zvláštní jízdné (sleva 75%) – jízdné pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, jízdné pro 

rodiče dojíždějících za dětmi trvale umístěnými v ústavech (jedním směrem) 

- Zvláštní jízdné (žákovské jízdné pro žáky do 15 let – /ŽJ –15/ – sleva cca 62,5%) – 

jízdné pro žáky škol do 15 let (vázáno na předložení platného „Žákovského průkazu“)  

- Zvláštní jízdné (žákovské jízdné pro žáky od 15 do 26 let – /ŽJ +15/ – sleva cca 

25%) – jízdné pro žáky a studenty škol od 15 do 26 let (vázáno na předložení platného 

„Žákovského průkazu“)  
 

Ceník „Zlevněné jízdné – Týdenní traťové jízdenky“ 
 

Tarifní 

pásmo 

 

km 

Traťová 

týdenní 
1
/1 

-zpáteční- 

Traťová 

týdenní 
1
/1     

-jednosm.- 

ŽJ traťová 

týdenní -15 

-zpáteční- 

ŽJ traťová 

týdenní -15 

-jednosm.- 

ŽJ traťová 

týdenní +15 

-zpáteční- 

ŽJ traťová 

týdenní +15 

-jednosm.- 

1. 01-06 100,- 50,- 35,- 17,- 75,- 37,- 

2. 07-10 120,- 60,- 45,- 22,- 80,- 40,- 

3. 11-15 130,- 65,- 55,- 27,- 100,- 50,- 

4. 16-20 180,- 90,- 70,- 35,- 140,- 70,- 

5. 21-25 210,- 105,- 90,- 45,- 160,- 80,- 

6. 26-30 230,- 115,- 110,- 55,- 180,- 90,- 

7. 31-35 250,- 125,- 120,- 60,- 200,- 100,- 

8. 36-40 290,- 145,- 140,- 70,- 230,- 115,- 

9. 41-50 330,- 165,- 150,- 75,- 250,- 125,- 
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Ceník  rezervačních a ostatních poplatků 
 

Poplatek Cena / Poznámka 

Rezervace místa v pravidelném vlaku 10,- Kč / jedno rezervované místo 

 

Rezervace 1/2 vozu Balm v pravidelném vlaku 230,- Kč / rezervovaný oddíl ve voze Balm          

(23 míst) 

 

Rezervace celého vozu Balm v pravidelném 

vlaku 

460,- Kč / rezervovaný vůz Balm (46 míst) 

 

 

Nadměrné zavazadlo* / jízdní kolo 20,- Kč / jeden kus / jeden použitý vlak 

 

Dětský kočár s dítětem, přepravné pes 10,- Kč / jeden kus / jeden použitý vlak 

 

 * nadměrné zavazadlo je takové zavazadlo, které svými rozměry, případně hmotností brání 

bezproblémovému uložení   nad   nebo pod místem cestujícího (např. zabraňuje 

v průchodnosti vozu, atp.) 
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Ceník Jízdného v parních vlacích JHMD 

Trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice 

 Jednosměrné jízdné 

Stanice JH Ji Bl MR St Ku Ka Se Hů Al NB 

Jindřichův Hradec  90 90 90 140 140 140 200 200 200 200 

Jindřiš 140  90 90 140 140 140 200 200 200 200 

Blažejov 140 140  90 140 140 140 200 200 200 200 

Malý Ratmírov 140 140 140  90 90 90 140 140 140 140 

Střížovice 240 240 240 140  90 90 140 140 140 140 

Kunžak 240 240 240 140 140  90 140 140 140 140 

Kaproun 240 240 240 140 140 140  90 90 90 90 

Senotín 280 280 280 240 240 240 140  90 90 90 

Hůrky 280 280 280 240 240 240 140 140  90 90 

Albeř 280 280 280 240 240 240 140 140 140  90 

Nová Bystřice 280 280 280 240 240 240 140 140 140 140  

 Zpáteční jízdné 

 

Trať Jindřichův Hradec - Obrataň  

 Jednosměrné jízdné 

Stanice JH HS Lo Lo o. NV Ka Vč Ch Če 

Jindřichův Hradec  90 90 90 90 140 200 200 200 

Horní Skrýchov 140  90 90 90 140 200 200 200 

Lovětín   140 140  90 90 140 200 200 200 

Lovětín  obec 140 140 140  90 140 200 200 200 

Nová Včelnice  140 140 140 140  90 140 140 140 

Kamenice nad Lipou 240 240 240 240 140  90 90 90 

Včelnička  280 280 280 280 240 140  90 90 

Chválkov  280 280 280 280 240 140 140  90 

Černovice u Tábora 280 280 280 280 240 140 140 140  

  Zpáteční jízdné  

 

Děti do 3 let se přepravují zdarma, pro děti od 3 do 15 let platí 50 % sleva jízdného.  

Při zakoupení zpáteční jízdenky pro 2 dospělé a 1 dítě od 3 do 15 let je jízdenka pro druhé 

a třetí dítě do 15 let zdarma. 

Rezervační poplatek (mimo nákup přes e-shop), přepravné pro psa, jízdní kolo, kočárek 

nebo nadměrné cestovní zavazadlo činí 30 Kč.  

 

Žádné jiné slevy ani volné jízdenky se nepřiznávají. 

Ve vlacích je možná rezervace míst za poplatek 30,- Kč za místo;  případně celých vozů za 

stejných podmínek.  

Přeprava jízdních kol a větších cestovních zavazadel je možná za poplatek 30,- Kč.  
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V J. Hradci, 1. 1. 2012  

Zpracoval: Bc. M. Vochozka, vedoucí přepravy 

Schválil: Ing. J. Šatava, ředitel společnosti 


