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Tarifní zm ěny platné od 15. prosince 2013 
Od poloviny prosince dojde k mírnému r ůstu cen jízdného podle základního 
vnitrostátního i mezinárodního tarifu a také cen n ěkterých obchodních nabídek. 
Dopravce zohlední inflaci, zm ěnu DPH a zdražování vstup ů. Do mezinárodního 
jízdného se navíc promítnou úpravy tarifu zahrani čních železnic. Nap říklad DB 
již oznámily 2,5% zdražení v dálkové doprav ě. 

České dráhy však zárove ň zvýhodní pravidelné dojížd ění do práce a do škol. 
Zvýší se slevy pro držitele aplikace IN 50 %, kte ří cestují na tra ťové jízdenky, 
a také pro žáky a studenty s jakoukoliv zákaznickou  aplikací na In-kart ě. 

Hlavní zm ěny tarifu: 

• Základní tarif ve vnitrostátní i mezinárodní p řeprav ě vzroste o meziro ční inflaci,  tj. zhruba o 2 %. 

• Budou upraveny ceny n ěkterých slevových aplikací – aplikace pro d ěti a mládež (15–26 let) a slevové 
aplikace pro seniory. Tříletá aplikace IN 25 % pro mladé tak bude nově stát 490 Kč místo 330, jednoroční 
IN 50 % bude za 1 490 Kč místo současných 1 330 Kč. Cena roční aplikace IN Senior a tříletá aplikace 
pro důchodce bude upravena stejným způsobem jako IN 50 % pro mládež. Výše cen aplikací pro mládež se 
neměnila od roku 2006 i přes nárůst DPH z 5 na 15 % a inflaci v mezidobí. 

• Do cen Víkendových sí ťových jízdenek  bude promítnuta změna DPH a inflace od prosince 2010. Celostátní 
verze jízdenky bude stát nově 650 Kč místo původních 600 Kč, ceny regionálních verzí této jízdenky vzrostou 
o 25 Kč. Ceny Celodenních jízdenek se nemění. 

• Bude upravena konstrukce ceny Skupinové jízdenky.  První cestující ve skupině zaplatí základní jízdné, 
druhý cestující bude mít slevu 25 % a třetí až třicátý cestující bude mít nárok na slevu 50 %. 

• Cena Kilometrické banky ČD vzroste z důvodu promítnutí inflace a změny DPH z 2 100 Kč na 2 200 Kč. 

• ČD nově nabídnou aplikaci IN 100 % platnou pouze ve 2. t řídě. Tato roční síťová jízdenka bude stát 
19 990 Kč. Bude-li zákazník chtít používat 1. vozovou třídu, může si zakoupit některý z časových doplatků 
do 1. třídy. (týdenní, měsíční, tříměsíční nebo roční). 

• Cestující s aplikacemi IN 50 % nov ě ušet ří při nákupu tra ťových jízdenek. Sleva na po řízení těchto 
doklad ů vzroste z 25 % na 50 %. 

• Nově bude možná kombinace jakékoliv platné zákaznické a plikace s potvrzeným žákovským 
průkazem. Zákazník tak bude mít nárok na slevu 25 % ze  zvláštního jízdného pro žáky 
(jednosm ěrného, zpáte čního a tra ťových jízdenek pro žáky). Tato sleva platí pouze pr o trasu 
potvrzenou v žákovském pr ůkaze. Při cestování po jiných tratích má držitel slevu dle zakoupené 
zákaznické aplikace. 

• Dojde k úpravě cen za přepravu zavazadel a psů. Zatímco doposud se tyto doklady prodávaly ve variantě 
pro jeden vlak nebo jeden den, nově bude cena záviset na počtu projetých kilometrů. Pro stanovení cen bude 
použit pásmový ceník s rastrem 50 km, minimální ceny budou stanoveny ve výši současných cen 
přepravného pro cestu jedním vlakem. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících. 

Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické 

jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark. 

 


