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CENÍK PŘIRÁŽEK A SMLUVNÍCH POPLATKŮ 

A. Položky, které nejsou předmětem DPH 

Položka Popis Kč Poznámka 

1 

Přirážka k jízdnému, 
doplatku jízdného 
nebo příplatku, pokud 
cestující nesplní 
podmínky pro 
odbavení ve vlaku dle 
SPPO  

1 000,- 

Při platbě na 
místě nebo ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč. 

2 

Manipulační přirážka 
za vystavení jízdenky 
ve vlaku po nástupu 
v obsazené stanici  

50,-   

3 

Přirážka za uvolnění 
neoprávněně 
obsazeného místa ve 
vlaku až po výzvě 
pověřeného 
zaměstnance ČD  

1 000,- 

Při platbě na 
místě nebo ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč. 

4 

Přirážka za použití 
povinně 
místenkového vlaku 
bez místenky po 
vyprodání místenek 

1 000,- 

Při platbě na 
místě se 
snižuje na 250 
Kč dle SPPO, 
při platbě ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč. 

5 

Přirážka za použití 
vlaku či vozu, ve 
kterém je povolena 
pouze mezinárodní 
přeprava  

1 000,- 

Při platbě na 
místě nebo ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč 
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6 

Přirážka za 
nepovolené zastavení 
nebo zdržení nebo 
odřeknutí vlaku pro 
každého, kdo zdržení 
nebo odřeknutí 
způsobil  

1000,-   

a) náhrada za 
zpoždění osobního, 
spěšného a rychlíku 

300,- 

za každou i jen 
započatou 
minutu zdržení, 
nejméně 1 000 
Kč 

b) náhrada za 
zpoždění vlaku vyšší 
kvality 

500,- 

za každou i jen 
započatou 
minutu zdržení, 
nejméně 2 000 
Kč 

c) náhrada za 
odřeknutí vlaku 

15 000,-    

7 
Přirážka za porušení 
přepravních 
podmínek  

1000,- 

Při platbě na 
místě nebo ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč. 

8 

Přirážka za 
neuposlechnutí výzvy 
k opuštění prostor ČD 
před jejich uzavřením  

1000,- 

Při platbě na 
místě nebo ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč. 

9 

Přirážka za pobyt 
v prostorách ČD 
přístupných pouze 
s platným jízdním 
dokladem bez 
platného jízdního 
dokladu  

1000,- 

Při platbě na 
místě nebo ve 
stanovené lhůtě 
se snižuje na 
400 Kč. 

10 

Poplatek za ztrátu 
označeného dokladu 
o úschově během 
přepravy 

100,-   
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11 

Poplatek za ztrátu 
úschovního lístku 
nebo za ztrátu či 
poškození úschovní 
známky 

100,-   

 

 

B. Položky, které podléhají druhé snížené sazbě DPH 

Položka Popis Kč Poznámka 

1 
Poplatek za změnu aplikace 
na In Kartě 

100,- 
vyjma změny z IN 
25 1/4 na IN 25 1/1 

2 

Poplatek za povolené 
zastavení nebo zdržení vlaku 

    

a) osobního a spěšného 200,- 

za každou i jen 
započatou minutu 
zdržení, nejméně   
500 Kč 

b) rychlíku 300,- 

za každou i jen 
započatou minutu 
zdržení, nejméně    
1 000 Kč 

c) vyšší kvality 500,- 

za každou i jen 
započatou minutu 
zdržení, nejméně       
2 000 Kč 

3 
Poplatek za ověření 
žákovského nebo 
studentského průkazu 

50,-   
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C. Položky, které podléhají základní sazbě DPH 

Položka Popis Kč Poznámka 

1 
Poplatek za využití služby 
TeleTiket 

50,-   

2 
Poplatek za zřízení a 
autorizaci/ověření virtuální In Karty 
nebo zřízení obrazu In Karty 

0,-    

3 
Poplatek za vystavení In Karty bez 
zákaznických aplikací (jen EPIK) 

150,-   

4 
Poplatek za dodatečnou změnu 
stanice výdeje hotové In Karty po 
podání Žádosti o vydání In Karty 

100,-   

5 

Poplatek za dodatečné prokázání 
nároku na slevu (zákaznickou 
aplikaci na kartě) u pokladní 
přepážky 

100,-   

6 
Poplatek za zaslání hotové In Karty 
doporučeným dopisem poštou 

100,- v ČR 

200,- do Slovenské republiky 

7 

Poplatek za zaslání jízdních 
dokladů doporučeným dopisem 
poštou v rámci služby PRM 
booking tool 

100,- 
  
v ČR 

8 
Tiskopis Žákovský průkaz nebo 
Studentský průkaz 

5,-   

9 
Poplatek za vydání ztracené věci 
oprávněnému 

50,-   

10 
Poplatek za vyhotovení písemné 
výzvy nebo upomínky k zaplacení  

50,- 
+ poštovné dle sazebníku 
České pošty 

11 Úschovné  
výše úschovného je zveřejněna 
v dotčené stanici vývěskou 

12 

Poplatek za vystavení duplikátu 
nebo odblokování nebo změny 
držitele In Karty přenosné i 
nepřenosné 

150,-   

13 
Poplatek za vydání kódu 
k jednorázovému výjezdu z ČD 
Parking 

500,-   
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