
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 23. prosince 2011 

České dráhy nabídnou d ůchodc ům nové slevy  

Podle Vým ěru ministerstva financí č. 01/2012 končí od ledna státem 
garantované d ůchodcovské slevy ve vlacích. České dráhy se proto rozhodly, 
že důchodc ům nabídnou vlastní, které dopad této zm ěny na jejich pen ěženky 
zmírní.   

Aby bylo dost času na p řípravu nových d ůchodcovských slev a jejich p ředstavení zákazník ům, 

budou České dráhy ješt ě celý leden poskytovat polovi ční důchodcovskou slevu jako doposud 

a vzniklou ztrátu zaplatí ze svého. Nové komer ční nabídky Českých drah pak mohou zákazníci využít 

od února.  

■ IN Senior  

Slevová aplikace na In-kart ě pro seniory nad 70 let bude zachována, zm ění se ale sleva na dálkové 

vlaky, která je dnes 25 % ze zvláštního jízdného pr o důchodce.  Držitel této aplikace bude nadále zdarma 

jezdit osobními a spěšnými vlaky a v ostatních vlacích bude mít nově jízdné se slevou 50 % z obyčejného 

jízdného. Cestujícím, kteří tuto aplikaci aktuálně využívají, bude sleva automaticky a bezplatně upravena. 

Pro nové žadatele bude stát roční aplikace IN Senior včetně In-karty 1330 korun.  

■ IN50 pro d ůchodce  

Již dnes nabízí České dráhy In-kartu s roční aplikací IN25 pro důchodce. Zákazník má s touto aplikací slevu 

25 % ze zvláštního jízdného pro důchodce. Po zrušení zvláštního jízdného proto změní dopravce bezplatně 

všem stávajícím držitelům aplikaci IN25 na IN50. Pro zcela nové žadatele o tuto důchodcovskou nabídku 

bude stát In-karta s roční aplikací IN50 490 korun (cena samotné roční IN50 pro běžné cestující nad 26 let 

přitom stojí 2990 korun). 

■ Levn ěji i bez In-karty  

Důchodci, kteří nejezdí vlakem často a nechtějí si pořizovat In-kartu, dostanou od Českých drah slevu  25 % 

z obyčejného jízdného. K nákupu zvýhodněné jízdenky jim stačí předložit známý papírový průkaz s modrým 

pruhem, který budou České dráhy nadále vystavovat u pokladních přepážek za 50 korun. Platnost tohoto 

průkazu je časově neomezená a důchodce ho musí předložit i při kontrole ve vlaku. Seniorům starším 70 let 

bude stačit k prokázání nároku na tuto slevu pouze občanský průkaz. 

Od ledna budou všechny nabídky pro d ůchodce podrobn ě vysv ětleny na www.cd.cz  a zákazníci se 

na ně budou moci informovat také prost řednictvím Kontaktního centra na lince 840 112 113.  Mají na 

to ješt ě celý leden. Do února mohou cestovat vlaky ČD za stejných podmínek jako doposud. 

 

 



 

Příklad ceny jízdenky pro d ůchodce na trase Praha – Nymburk (50 km) 

 
cena aplikace 

(průkazu) dnes/od 
února 2012 

cena dnes *cena po zrušení 
dosavadní slevy 

cena s komer ční 
slevou ČD 

IN Senior ro ční 1090,-/1330,- 27,- 
(Os a Sp zdarma) 54,- 36,- 

dosud IN25/nov ě 
IN50 roční 550,-/490,- 27,- 54,- 36,- 

průkaz s modrým 
pruhem 50,-/50,- 36,- 72,- 54,- 

 

* jde o teoretickou cenu, kterou by zákazník po zruše ní státem garantované slevy platil v p řípadě, že 

by České dráhy nenabídly vlastní slevy 
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