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České dráhy zjednodušily odbavení cestujících 
s vnitrostátními elektronickými jízdenkami 

Vnitrostátní jízdenky eTiket zakoupené na eShopu Českých drah už není 
pot řeba tisknout a zákazník nemusí mít ani notebook neb o chytrý telefon. Nov ě 
totiž m ůže vlakový personál ov ěřit platnost elektronických jízdenek podle 
unikátního kódu transakce, který si nechá cestující  poslat jako b ěžnou SMS 
nebo si ho opíše z jízdenky zaslané e-mailem. Ješt ě snadn ější to mají zákazníci, 
kteří při nákupu v eShopu uvedou číslo své In Karty. V takovém p řípadě stačí, 
když kartu p ředloží vlakovému personálu a ten jízdenku sám dohle dá 
prost řednictvím p řenosné pokladny. 

Tento zjednodušený postup je možné použít u v ětšiny vnitrostátních doklad ů koupených na eShopu – 
jednosm ěrných nebo zpáte čních jízdenek (základních nebo zákaznických), V časných, Ak čních, 
Celodenních, Skupinových nebo Skupinových víkendový ch jízdenek, p řípadn ě i při dokoupení doplatku 
do 1. t řídy.  Výjimkou jsou traťové jízdenky k In Kartě. Tady je zatím stále potřeba, aby si zákazník kartu 
po nákupu aktualizoval u libovolné pokladní přepážky ČD. 

Při zakoupení vnitrostátní jízdenky pro cesty po ČR mají cestující tyto možnosti, 
jak jízdenku p ředat pr ůvodčímu ve vlaku ke kontrole: 

• jízdenka vytištěná na papír formátu A4 

• jízdenka ve formátu PDF zobrazená na monitoru přenosného elektronického zařízení (notebook nebo 
mobilní telefon) 

• sdělení kódu transakce (šestimístný kód, který je uveden na PDF jízdence vpravo dole nad grafickým 
kódem) 

• sdělení kódu transakce, který si cestující nechá posla t pomocí SMS zprávy na sv ůj mobilní telefon 
(díky tomu není nutné si pamatovat kód transakce; poslání SMS zprávy s údaji o jízdence si zákazníci 
zajistí vložením telefonního čísla při zadání údajů o cestujícím na konci nákupního procesu) 

• předložením In Karty, jejíž číslo cestující uvedl b ěhem nákupu na eShopu ČD (cestující vybere 
v eShopu jako typ průkazu In Kartu a následně zadá její číslo; při kontrole průvodčí najde všechny platné 
jízdenky zakoupené k předložené In Kartě na daný den a den následující) 

• jízdenka ve formátu PNG se zobrazeným 2D kódem přímo v chytrém mobilním telefonu (cestující ho 
získají při nákupu přes mobilní web ČD). 

Ve všech těchto případech je však nutné průvodčímu předložit také osobní průkaz nebo In Kartu, jejichž číslo 
cestující uvedl při nákupu jízdenky v eShopu ČD.  

Zákazníci si p řes eShop s oblibou po řizují V časné jízdenky Česko a Evropa, které díky nákupu 
v předstihu garantují nižší ceny. Loni jich České dráhy takto prodaly zhruba p ůl milionu. Kromě nich je 
však možné v eShopu pořídit řadu dalších jízdenek z širokého portfolia dopravce, nov ě i jízdní doklady 
na autovlak Praha – Poprad / Košice.  
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě 

poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské dopravě. V roce 2012 využilo spoje českého národního 

dopravce 169 milionů cestujících. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným 

novinkám patří elektrické jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark. 


