
informace pro stacionární personál, dne 18. 03. 2015 

Procesní listy  -najdete i v na http://pl.cd.cz/    

- nová záložka - mapa webu -snadnější orientace 

- u předpisu HF3 již obsah z možným ,,skokem“ na článek, postupně u všech předpisů 

- F4 – krok zpět 

- F5 – znovu otevřít 

Nový UNIPOK- 2 monitory, někde 1 monitor v kompetenci přednostů 

- platba kartou možno zadat až po prodeji 

- musí proběhnou veřejná zakázka dle zákona 

- termín - konec roku 2016 , když bude vše optimální ( soutěž o zakázku , nezmění se vedení 

FA , apod.) 

informace pro stacionární personál, dne 18. 02. 2015 

Informace  Bus Ostrava – Krakow  

bude provedena změna ZUJ 

Citystar DB – nebude vyžadována místenka  

Skupinová víkendová jízdenka PKP – mění se oblast platnosti 

Jízdenka se slevou RAILJET Spezial – není na straně ÖBB v jiných vlacích než 

railjetech  uznávána   !!! 

ČD se pokusí, dohodnou s ÖBB na nové nabídce na vlaky kategorie IC/EC. 

Mění se odpočet KMB2000 v 1. třídě. 

Po zavedení poukázky na vysokou bankovku – výrazné snížení počtu hlášenek.   

Počítá se se zvýšenou přepravou MS v ledním hokeji – budeme přepravovat hráče i trenéry, 

servis. 

Proběhne mediální kampaň. 

Pokusí se zajistit navýšení služeb na trase Ostrava Brno (voda, noviny, wifi) 

 

Celorepublikový  Výbor ZAP – informace pro stacionární personál , dne 21/01 2015 

 

Výluka Praha hln. od 02/02 2015 

-  nebyla zapracována do JŘ 2014/15 -SŽDC to nevědělo předem 

http://pl.cd.cz/


- budeme požadovat spoluúčast po SŽDC 

- výluka se týká jen vlaků dopravce ČD 

- vlaky budou končit na různých nádražích 

- tato NAD bude zpracována do elektronického JŘ 

- budou změny v řazení vlaku 

- bude mediální kampaň 

Změny JŘ 

-EN 444 zastavuje v Olomouci jen pro výstup (v Ostravě nástup i výstup) -zváží změnu 

- zrušen os. vlak Ostrava hl. n. - Krakow a zpět – polská strana odmítla financování své častí 

(přestože je podepsána smlouva) – uvažuje se o náhradním řešení ( Bus ČD)- během 02/2015 

 

Cestování do Černé Hory 

- dosud nesjízdní trať v Srbsku 

- během měsíce února se rozhodne zda budeme realizovat přepravu Praha – Bar 

Autovlak směr Černé Hory , Chorvatsko 

- vlak je předimenzován a museli by jsme hradit náklady hnacího vozidla – to by znamenalo 

nárůst ceny- neprodejné 

Procesní listy 

-  zatím nefunguje vyhledávač s našeptáváním- bude se o tom jednat s dodavatelem 23/01 

- vždy ideálně před začátkem směny procesní listy otevřít   a otevře se tabulka s aktuální 

změnou 

Skupinová jízdenka pro 6 a více osob 

- varianta s objednávkou přes internet cca během 03/2015 

Bonusový program 

- v 01/2015 poslední zápočet  bonusu za platbu EP 

- nový bonusový program pro cestující platící  EP  není , řeší se nový 

- bonusový program nyní jen pro e-  schop 

 

Sepsala: Stanislava Klosová 


