
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 16. listopadu 2011 

 

V cenách jízdenek se od prosince odrazí zvýšení DPH  
 

Plošné zvýšení DPH se od 11. prosince odrazí také v  cenách vlakových 
jízdenek. Dopravce je nucen zohlednit lo ňské zvýšení dan ě z přidané hodnoty 
o 1 a letošní o 4 %, celkov ě tedy jízdenky pr ůměrně podraží o 5 %. Prost ředky 
vybrané na DPH nejsou p říjmem Českých drah, dopravce je v plné výši 
odevzdává státu. 

První zvýšení DPH o 1 % České dráhy od zákazník ů nevybíraly a od roku 2010 odvád ěly státu 
zvýšenou da ň z vlastních tržeb. Vzhledem k r ůstu cen vstup ů a zásadním úsporám však nadále 
nedokážou zákazníky od zvýšení dan ě uchránit. Oby čejné jízdné tak od 11. prosince podraží 
v průměru o 5 %, z n ěho se budou jako doposud standardním zp ůsobem vypo čítávat ceny dalších 
produkt ů. U mezinárodních jízdních doklad ů dochází v sou časnosti ke zvýšení ceny v d ůsledku 
poklesu kurzu české koruny v ůči euru, od srpna tento pokles činí 6 %, p řičemž ceny mezinárodních 
jízdních doklad ů jsou stanoveny v eurech. Až do 10. prosince prodávají České dráhy  jízdenky podle 
aktuálně platných ceníků, a to včetně předprodeje 60 dní. Ještě na začátku února tak zákazníci mohou jezdit 
za staré ceny. 

Obyčejné jízdné 

Došlo k úprav ě cen oby čejného jízdného, kdy ceny jízdenek na vzdálenosti 1  až 20 km jsou vyšší 
o 1 Kč, u jízdného na vzdálenost nad 20 km se vychází z p rincipu zvýšení ceny z 1,20 K č / 1 km 
na hodnotu 1,26 K č / 1 km. Nijak se nemění způsob výpočtu (vzorce, koeficienty) ostatních nabídek, které 
vycházejí z obyčejného jízdného (např. zákaznické, traťové jízdenky), vyjma skupinové slevy. 

Příklad cen oby čejného jízdného (2. t řída) 
trasa  vzdálenost  cena aktuální  cena nová rozdíl 
Kolín – Velim  7 km 16 Kč 17 Kč + 1 Kč 
Olomouc – Přerov  22 km 35 Kč 37 Kč + 2 Kč 
Praha – Ústí nad Labem  106 km 137 Kč 142 Kč + 5 Kč 
vzdálenost 120 km  120 km 154 Kč 160 Kč + 6 Kč 
vzdálenost nad 120 km vypočtena 
vzdálenost × sazba  

1 km 1,20 Kč / km 1,26 Kč / km + 0,06 Kč / km 

 

Přehled zm ěn v tarifu ČD v důsledku zvýšení DPH 

• Zavádíme novou In-kartu IN 25 START  opravňující ke slevě 25 %, stojí 150 korun na tři měsíce. 

• O polovinu levn ěji nabídnou České dráhy všem cestujícím místenky, budou stát 35 korun , při 
nákupu na eShopu ČD bude místenka poskytována zdarma k nákupu jízdenky. 

• Na vybraných regionálních tratích bude i nadále pos kytována sleva IN 25 nebo IN 50 
bez prokazování nároku na slevu. 

• Nezmění se cena místenek u vlak ů SC Pendolino bez In-karty , se zákaznickou aplikací na In-kartě 
vzroste cena zlevněné místenky o 20 korun (ze 100 na 120 Kč), sou časně však dojde ke snížení ceny 



místenek na vybraných spojích SC Pendolino mimo obd obí p řepravní špi čky. Místenka z Prahy 
do Pardubic bude stát 35 K č, z Prahy do Olomouce 70 K č a z Prahy do Ostravy 100 K č, snížená 
cena místenky bude uplat ňována i pro spoj Praha – Františkovy Lázn ě a zpět. 

• Nezmění se ceny v ětšiny sí ťových jízdenek SONE+ a jízdenek ČD Net (s výjimkou celostátní 
víkendové jízdenky SONE+, která bude nově stát 600 Kč). 

• Nezmění se cena slevových aplikací IN 25 a IN 50. 

• Nezmění se cena jízdního dokladu pro psa. 

• ČD budou odškod ňovat nov ě i cestující ve vnitrostátní p řeprav ě v případě zpožd ění vlaku 
v souladu s na řízením 1371/2007 (i p řesto, že vnitrostátní právo ČR tuto povinnost nestanoví). 

 

• o 2 % se zvýší cena roční aplikace IN 100 na 22 990 Kč 

• o 5 % v průměru podraží tarifní (kilometrické) jízdné  

• o 5 % se zvýší cena Kilometrické banky, za 2000 kilometrů zaplatí zákazník 2100 korun 

• o 5 % v průměru vzrostou ceny akčních jízdenek SporoTiket Česko 

• o 8 % se zvýší cena celostátní varianty SONE+, která přijde na 600 korun 

• o 10 % se zvýší cena roční aplikace IN Senior, která bude stát 1090 korun, cena aplikace IN Senior na tři 
roky bude nově 2.990 Kč 

• zavádí se nová konstrukce slevy pro skupinu  – první cestující platí obyčejné jízdné, druhý cestující 
má slevu 40% z obyčejného jízdného a 3. – 30. cestující má slevu 50% z obyčejného jízdného  

 

Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

Mobile: 724 845 091, Tel.: 972 232 532, hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822 
 

 
Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 163 
milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 
 


