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Kapitola VII
Globální ceny v historických, nostalgických a výletních vlacích
285. V historických, nostalgických a výletních vlacích dopravce ČD, a.s., označených v
platném jízdním řádu nebo vyhlášeném jízdním řádu symbolem g, platí globální ceny
vyhlášené podle dále uvedených podmínek.
285. 1. Globální ceny musí být dostatečně předem zveřejněny na internetové
adrese www.cd.cz a případně i na vývěskách v dotčených železničních stanicích.
286. Globální cena může být stanovena v těchto kategoriích, jako:
-

základní globální cena,
snížená globální cena se slevou 25 % pro držitele slevových aplikací IN 25 a IN
50 na kartě nebo pro držitele průkazu na slevu pro důchodce,
snížená globální cena se slevou 50 % pro děti do 15 let a žáky 15 – 26,
snížená globální cena se slevou 75 % pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a žáky do
15 let,
doplatek ve výši 50 % základní globální ceny, který je povinen zaplatit každý
držitel síťové jízdenky platné ve vlacích ČD,
globální cena přepravného za psy a cena za zavazadla ve výši 25 % základní
globální ceny.
286. 1. Děti ve věku 10 až 15 let prokazují nárok na slevu dle čl. 67. 1. tarifu TR
10, žáci platným žákovským průkazem potvrzeným pro trasu jízdy vlaku s globální
cenou, důchodci dle čl. 206 tarifu TR 10, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P dle čl. 75
tarifu TR 10 a držitelé platných aplikací kartou.
286. 2. Ze snížené globální ceny se další slevy neposkytují.
286. 3. Globální ceny pro jednotlivé jízdy historických vlaků, platné pro celou trasu
jízdy nebo vyjmenované úseky, vyhlašuje ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
GŘ ČD nebo obchodního ředitele pořádajícího Regionálního obchodního centra,
přičemž pro jednotlivé vlaky nemusí být vyhlášeny všechny snížené globální ceny.

287. Bezplatná přeprava (sleva ve výši 100 %) se přizná cestujícím s nárokem na
bezplatnou přepravu ve smyslu výměru Ministerstva financí České republiky v plném
rozsahu.
288. – 289. Neobsazeno.
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