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ZÁZNAM O ZMĚNÁCH
Pořadové
číslo

Věc

1)

Platí od

1

Zavedení bezplatné přepravy pro rodiče
opatrovníky, změny ceníků pro GVD 2017 a
drobné změny

2

Změna jízdného v pravidelných nostalgických
vlacích

11.12.2016

10.12.2017

Zpracoval
Schválil

Panský

Havlíková

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a
provedení záznamu na této stránce.
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Vysvětlení základních pojmů a
zkratek
Pojmy:

Výklad pojmů:

Dopravce

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí
pro cizí potřebu.
Přepravné
Cena za přepravu doprovázených živých zvířat (pes, kočka apod.)
nebo nadměrných zavazadel a jiných předmětů.
Jízdné obyčejné
Jízdné beze slevy.
Osobní údaje
Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa bydliště
nebo pobytu. Prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným
orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas,
povolení k trvalému pobytu, atd.)
Pověřený zaměstnanec JHMD - průvodčí, vlakvedoucí, strojvedoucí nebo zaměstnanec JHMD
pověřený jeho povinnostmi oprávněný ke kontrole jízdních
dokladů a k odbavení cestujících vybavený služebním průkazem
JHMD
- zaměstnanec JHMD vybavený kontrolním průkazem oprávněný
k odbavení cestujících a ke kontrole jízdních dokladů
- pokladní nebo zaměstnanec JHMD pověřený jeho povinnostmi
na obsazené stanici oprávněný k odbavení cestujících vybavený
služebním průkazem JHMD
Sleva
Snížené jízdné nebo přepravné, poskytované při splnění podmínek
vyhlášených dopravcem.
SPPO JHMD
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu
JHMD, a. s.
Zlevněné jízdné
Jízdné se slevou poskytovanou v rámci komerčních nabídek JHMD
nebo na základě cenového výměru Ministerstva financí ČR.
Tarif JHMD
Tarif Jindřichohradeckých místních drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících na tratích JHMD. Tarif JHMD je platný v souznění se
Smluvními přepravními podmínkami a Přepravním řádem pro
železniční a silniční dopravu.
Vyloučení z přepravy
Pokyn pověřené osoby JHMD k opuštění vlaku cestující, který
porušil podmínky dle SPPO.
Vlaky pro základní dopravní Veřejné pravidelné osobní vlaky objednané kraji pro zajištění
obslužnost (dále jen ZDO)
základní dopravní obslužnosti území v závazku veřejné služby
Pravidelné nostalgické vlaky
Veřejné pravidelné nostalgické osobní vlaky provozované na
komerční riziko dopravce
Zvláštní vlaky s programem
Veřejné zvláštní osobní vlaky s rozšířenými službami a programem
provozované na komerční riziko dopravce
Neveřejné zvláštní vlaky
Vlaky objednané na komerční bázi soukromými subjekty
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ČÁST 1.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení uvedená v této části Tarifu jsou společná pro všechny vlaky JHMD.
2. Ustanovení specifická pro vlaky ZDO jsou uvedeny v Části 2. Jízdné ve vlacích ZDO.
3. Ustanovení specifická pro pravidelné nostalgické vlaky jsou uvedeny v Části 3. Jízdné
v pravidelných nostalgických vlacích.
4. Tarifní pravidla specifická pro zvláštní vlaky s programem a neveřejné zvláštní vlaky jsou
předmětem samostatných předpisů a ceníků JHMD.

I.

Úvodní ustanovení

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
zákonu 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 v platném znění
(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.
5. Všechny vlaky JHMD jsou provozovány jako 2. vozová třída.

II.

Průkaz na slevu

1. Je-li nárok na přiznání zlevněného 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 zlevněného 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. Pověřený zaměstnanec JHMD je oprávněn požadovat prokázání osobních údajů k ověření nároku
uživatele zlevněného jízdného.
4. Pokud podmínky pro poskytování zlevněného 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
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
5. Pokud cestující předloží neplatný průkaz, nárok na zlevněné jízdné se neuzná. Ve vlaku cestující
zaplatí obyčejné jízdné nebo zlevněné jízdné, na které prokáže nárok z nástupní do cílové stanice,
cena předložené jízdenky za zlevněné jízdné se odečte a cestující zaplatí k jízdnému pokutu dle
Ceníku smluvních poplatků, přirážek a pokut.
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III.

Přepravné

1. Přepravné je cena za přepravu psů přepravovaných mimo schránku, uzpůsobenou pro přepravu
zvířat, nebo nadměrných zavazadel a jiných předmětů.
2. Výše přepravného je stanovena v příslušném ceníku.

IV.

Přeplatky jízdného

1. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím tarifních podmínek nebo chybou při stanovení jízdného
nebo přepravného, nebo neoprávněně účtované poplatky ze strany JHMD, budou cestujícímu na
jeho žádost vráceny. Žádost musí být podána jako reklamace na adrese společnosti.
2. 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.

V.

Reklamace, stížnosti a jiné podněty
1. Případné reklamace služeb dopravce či požadavky na kompenzace nad rámec případů
uvedených v tarifu lze podat pouze vyplněním reklamačního formuláře a jeho zasláním mailem
na adresu office@jhmd.cz nebo poštou na adresu společnosti, případně jeho osobním
odevzdáním v obsazených stanicích v jejich otevírací době, v sídle dopravce v pracovní dny od
7:00 do 14:00, případně pověřenému zaměstnanci ve vlaku.
2. Reklamační formulář je možné stáhnout na webových stránkách dopravce www.jhmd.cz nebo
jej na požádání vydá pokladní v obsazených stanicích nebo pověřený zaměstnanec ve vlaku.
3. Ostatní podněty, které nemají povahu stížnosti, je možné podávat kromě kontaktů uvedených v
bodě 1. také telefonicky na čísle 384 361 165. Telefonicky podané podněty nemusí být přijaty,
pokud cestující neuvede kontaktní údaje.
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ČÁST 2.
I.

JÍZDNÉ VE VLACÍCH ZDO

Přehled druhů jízdného

1. Ve vlacích ZDO platí obyčejné jízdné a zlevněné jízdné. Zlevněné jízdné je poskytováno pouze
osobám, které prokáží nárok na příslušný druh zlevněného jízdného.
2. Nárok na zlevněné jízdné ve vlacích ZDO mají následující skupiny cestujících:
a) Děti od 6 do 15 let
b) Důchodci
c) Žáci a studenti do 26 let
3. Nárok na bezplatnou přepravu mají následující skupiny cestujících:
a) Děti do 6 let
d) Rodiče dětí umístěných v ústavech
b) Účastníci odboje
c) Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a průvodci držitelů průkazu ZTP/P
d) Poslanci a senátoři Parlamentu ČR
e) Poslanci Evropského parlamentu
f) Soudci Ústavního soudu
4. Podmínky přiznání zlevněného jízdného nebo bezplatné přepravy blíže upravují příslušné kapitoly
Tarifu.
5. Ceny obyčejného a zlevněného jízdného jsou stanoveny v Ceníku jízdného ve vlacích ZDO, který
je přílohou Tarifu.

II.

Výpočet jízdného

1. Pro výpočet jízdného je rozhodující územní a časová platnost jízdenky, druh jízdného. Pro každou
jízdu je cestující povinen pořídit si takovou jízdenku nebo kombinaci jízdenek, aby celá trasa jízdy
a celá doba jízdy byly pokryty touto územní a časovou platností jízdenky nebo jízdenek.
2. Územní platnost jízdenky je stanovena počtem zón uvedeným na jízdence a počítá se od místa, kde
byla jízdenka označena. Přehled zón se znázorněním příslušnosti všech stanic a zastávek
k jednotlivým zónám je přílohou tohoto tarifu.
3. Časová platnost jízdenky je stanovena dobou platnosti uvedenou na jízdence a počítá se od
okamžiku označení jízdenky.
4. Druh jízdného volí cestující z obyčejného jízdného a zlevněného jízdného. Druhy zlevněného
jízdného jsou uvedeny dále v Tarifu. Zvolí-li cestující zlevněné jízdné, je povinen prokázat na
vyzvání nárok na zvolený druh jízdného při odbavení nebo kontrole ve vlaku. Nemůže-li cestující
prokázat nárok na zlevněné jízdné, zvolí obyčejné jízdné.
5. Cestující, který zaplatil zlevněné jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné nebo
zlevněné jízdné, na které prokáže nárok, přičemž cena předložené jízdenky za původně zvolené
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 zlevněného jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění,
pokud není u jednotlivých druhů zlevněného jízdného stanoveno jinak.
7. Cestující, který se ve vlaku neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatí příslušné jízdné z jeho
nástupní stanice a navíc pokutu podle ceníku, který je přílohou tohoto tarifu. Nezaplatí-li tuto
pokutu na místě, navyšuje se pokuta o přirážku dle ceníku a cestující může být vyloučen
z přepravy.
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III.

Zlevněné jízdné pro děti

1. Pro děti od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zlevněné 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 let (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.
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 poplatek
dle Ceníku smluvních poplatků, přirážek a pokut.
6. V případě dětí ve skupině lze prokázat nárok na zlevněné jízdné také jmenným seznamem těchto
dětí s uvedením, zda je příslušné dítě mladší 15 let. Tento seznam musí být vystaven školou nebo
jinou organizací a opatřen podpisem a vydávající osoby.

IV.

Zlevněné jízdné pro důchodce

1. Nárok na zlevněné jízdné dle ceníku (sleva 50%) 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 zlevněné 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
• 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, cestovního pasu nebo
povolení k trvalému pobytu v ČR.
3. Za vystavení „Průkazu na slevu jízdného“ účtují JHMD poplatek stanovený Ceníkem pokut,
přirážek a smluvních poplatků.
4. 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.

V.

Zlevněné 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 zlevněné jízdné pro žáky a
studenty škol. Nárok na toto 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)
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za účelem účasti na školním vyučování nebo místu konání praktického vyučování, praktické
přípravy či praktické výuky nebo praxe (dále jen „praxe“) a zpět.
2. Zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se poskytuje ve dvou cenových úrovních, a to zvlášť pro
žáky do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) a zvlášť pro žáky a studenty ve věku 15
– 26 let (do dne, který přechází dni 26. narozenin). Ceny jízdného v obou cenových úrovních
stanoví Ceník jízdného ve vlacích ZDO.
3. Zlevněné 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 zlevněné jízdné pro žáky a studenty
škol nevzniká v měsících červenec a srpen.
4. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje „Žákovským průkazem“, který vydávají a ověřují JHMD
nebo ostatní dopravci.
5. 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.
6. 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.
7. Při ověření průkazu pro žáky mladší 15 let se předkládá rodný list případně cestovní pas.
8. Při ověření průkazu pro žáky starší 15 let se předkládá osobní doklad vydaný orgánem státní
správy (občanský průkaz, cestovní pas).
9. Cena tiskopisu „Žákovský průkaz“ je stanovena na 1,- Kč, za ověření údajů účtují JHMD poplatek
40,- Kč.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

VI.

Bezplatná přeprava pro důchodce – účastníky odboje

1. Nárok na bezplatnou přepravu ve vlacích ZDO mají důchodci, které jsou držiteli průkazu vydaného
některou z následujících organizací:
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
2. Nárok na bezplatnou přepravu má i držitel průkazu opatřeného razítkem „Nečlen“
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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.

VII.

Bezplatná
zdraví

přeprava

pro

osoby

těžce

postižené

na

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 bezplatnou přepravu ve vlacích ZDO.
2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na bezplatnou přepravu ještě nárok na:
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

VIII.

Bezplatná přeprava pro rodiče opatrovníky

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 bezplatnou přepravu ve vlacích ZDO
2. Nárok na zlevněné 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 zlevněné 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 nemusí být nárok na zlevněné jízdné uznán.
5. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle části 1., kapitoly II. Průkaz na slevu,
písmene 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
6. 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.
7. Vzor průkazu rodiče je zobrazen na obr. 1 (lícová strana) a obr. 2 (rubová strana).
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Obr. 1: Lícová strana průkazu rodiče – vzor

Obr. 2: Rubová strana průkazu rodiče - vzor
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IX.

Bezplatná přeprava pro ústavní činitele a soudce

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 3.
I.

JÍZDNÉ V PRAVIDELNÝCH NOSTALGICKÝCH VLACÍCH

Obecná ustanovení

1. Pokud není v této části stanoveno jinak, platí podmínky přepravy v pravidelných nostalgických
vlacích dle SPPO v plném rozsahu.
2. Pravidelné nostalgické vlaky na tratích JHMD jsou uvedeny v jízdním řádu. Informace o
případných dalších jízdách jsou zveřejňovány na adrese http://www.jhmd.cz. Veškeré informace
o jízdách vlaků se podávají také na adrese společnosti.
3. Zvláštní vlaky s programem se řídí tarifními podmínkami vyhlašovanými samostatnými předpisy a
ceníky mimo tento Tarif.

II.

Výpočet jízdného

1. Pro výpočet jízdného je rozhodující územní a časová platnost jízdenky, druh jízdného a směr jízdy.
Pro každou jízdu je cestující povinen pořídit si takovou jízdenku nebo kombinaci jízdenek, aby
celá trasa jízdy a celá doba jízdy byly pokryty touto územní a časovou platností jízdenky nebo
jízdenek.
2. Územní platnost jízdenky je stanovena počtem zón uvedeným na jízdence a počítá se od místa, kde
byla jízdenka označena. Přehled zón se znázorněním příslušnosti všech stanic a zastávek
k jednotlivým zónám je přílohou tohoto tarifu.
3. Časová platnost jízdenky je v pravidelných nostalgických vlacích vždy do půlnoci data
vyznačeného na jízdence.
4. Druh jízdného volí cestující z obyčejného jízdného a zlevněného jízdného. Zvolí-li cestující
zlevněné jízdné, je povinen prokázat na vyzvání nárok na zvolený druh jízdného při odbavení nebo
kontrole ve vlaku. Nemůže-li cestující prokázat nárok na zlevněné jízdné, zvolí základní jízdné.
5. Cestující, který zaplatil zlevněné jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné,
přičemž cena předložené jízdenky za původně zvolené 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. Cestující, který se ve vlaku neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatí příslušné jízdné z jeho
nástupní stanice a navíc pokutu podle ceníku, který je přílohou tohoto tarifu. Nezaplatí-li tuto
pokutu na místě, navyšuje se pokuta o přirážku dle ceníku a cestující může být vyloučen
z přepravy.

III.

Prodej a rezervace jízdních dokladů

1. Jízdní doklady do pravidelných nostalgických vlaků se prodávají prostřednictvím e-shopu jízdních
dokladů na adrese http://jízdenky.jhmd.cz, v pokladnách v obsazených stanicích, u smluvních
partnerů nebo ve vlaku. Druhy a ceny jízdenek se řídí platným Ceníkem jízdného v pravidelných
nostalgických vlacích, který je přílohou tohoto Tarifu.
2. Prodej jízdních dokladů prostřednictvím e-shopu se řídí Obchodními podmínkami pro prodej
elektronických jízdních dokladů, které jsou zveřejněny na webových stránkách dopravce.
3. Rezervaci jízdenek je možné provést telefonicky na čísle 384 361 165, e-mailem zaslaným na
adresu office@jhmd.cz nebo osobním ohlášením rezervace na pokladně obsazené stanice.
Rezervace je zpoplatněna dle platného Ceníku jízdného v pravidelných nostalgických vlacích,
který je přílohou tohoto Tarifu. Dopravce má právo odmítnout provedení rezervace z jiné než
výchozí stanice vlaku.
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IV.

Zlevněné
vlacích

jízdné

v pravidelných

nostalgických

1. Děti do 3 let se přepravují zdarma.
2. Děti ve věku od 3 do 15 let za poloviční jízdné. Nárok na slevu se prokazuje shodně jako ve
vlacích ZDO dle odstavce části 2. kapitoly III. „Zlevněné jízdné pro děti“ tohoto Tarifu.
3. Pro skupiny cestujících s dětmi nabízí JHMD slevu. Při zakoupení dvou plnocenných třízónových
zpátečních jízdenek a jedné zlevněné dětské jízdenky na shodnou relaci mohou v této relaci
s takovou skupinou cestujících jet až dvě další děti do 15 let zdarma. Tyto děti jsou odbaveny
památeční jízdenkou.

V.

Kompenzace v pravidelných nostalgických vlacích

1. V případě, že je veřejný pravidelný nostalgický vlak mimořádně tažen motorovou lokomotivou
namísto parní lokomotivy v celé trase jízdy cestujícího, má cestující nárok na následující
kompenzace:
a) Všechny děti do 15 let jsou v tomto vlaku přepravovány zdarma. Pokud byly na tento vlak a
příslušný úsek již prodány jízdenky pro děti do 15 let, má cestující nárok na vrácení jízdného
za takovou jízdenku.
b) Cestující má právo nenastoupit jízdu v takovém vlaku a odstoupit od přepravní smlouvy.
Jízdní doklady budou v takovém případě cestujícímu odebrány nebo zneplatněny (v případě
jízdních dokladů zakoupených přes e-shop). Jízdné bude cestujícímu vyplaceno v plné výši
bez storno poplatků.

V Jindřichově Hradci, dne 28. dubna 2016
Vydal: Ing. Petr Panský
Schválil: Ing. Jiří Pavel, PhD.
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PŘÍLOHY
I.

Přehled územního vymezení jednotlivých zón
Jednotlivé zóny jsou barevně odlišeny.
Zastávka zařazená do dvou zón je označena
oběma barvami.
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Ceník jízdného ve vlacích ZDO

30

16 Kč 8 Kč

2

90

26 Kč 13 Kč 6 Kč

3-4

120 36 Kč 18 Kč

32 Kč

128 Kč

40 Kč 104 Kč

52 Kč

24 Kč 208 Kč

144 Kč

72 Kč

288 Kč

64 Kč

384 Kč

192 Kč

104 Kč

48 Kč 624 Kč

312 Kč

144 Kč

864 Kč

432 Kč

Žák do 15 let

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let

Od 15 let

Žák do 15 let

6-15 let, důchodce, žák
15-26 let

Předplatné 30 dnů
obousměrné

144 Kč

Ceník jízdného v pravidelných nostalgických vlacích

75 Kč

2

270 Kč

135 Kč

3

300 Kč

150 Kč

50 Kč

260 Kč

130 Kč

410 Kč

205 Kč

440 Kč

220 Kč

70 Kč

Rezervace

dítě 3-15 let

150 Kč

Zpáteční jízdné
Od 15 let

1

Rezervace,
zavazadlo, kolo,
pes

dítě 3-15 let

Od 15 let

Počet zón

Jednosměrné jízdné

III.

Od 15 let

Žák do 15 let

Od 15 let
64 Kč

Předplatné 7 dnů
obousměrné

Zavazadlo,
kolo, pes

II.

Nadměrné zavazadlo,
jízdní kolo

Žák do 15 let, kočárek,
pes

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let

Od 15 let

Časová platnost (min)

Počet na sebe
navazujících zón
1

6-15 let, důchodce,
žák 15-26 let

Předplatné 7 dnů
jednosměrné

Jednorázové jízdné

40 Kč

Ceník smluvních poplatků, přirážek a pokut

Druh přirážky nebo poplatku
Vystavení průkazu na slevu jízdného JHMD
Potvrzení průkazu na žákovské jízdné
Průkaz na žákovské jízdné
Pokuta za jízdu bez platného jízdního dokladu
Pokuta za porušení Smluvních přepravních podmínek (SPPO)
Pokuta za zdržení vlaku (sazba za každých započatých 5 minut)
Přirážka za neuhrazení pokuty na místě
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Cena
40 Kč
40 Kč
5 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
200 Kč

