Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 30. 9. 2019 byl požadavek na poskytnutí informace
„vztahující se ke skutečnosti, že Olomoucký kraj nebude od prosince 2019 uznávat
v regionálních vlacích ČD jízdné Českých drah.“
Konkrétně byly požadovány tyto informace:
„1. Budou v regionálních vlacích uznávány slevy ČD – IN25, IN50, IN100?
2. Pokud je odpověď na 1. otázku ne, odškodní kraj cestující, kteří si již dříve zakoupili
uvedené slevy, přesahující do dotčeného období, v dobré víře, že tyto slevy budou
moci používat i v regionálních vlacích?
3. Bude muset cestující s jízdním kolem platit při přestupu z mezikrajového rychlíku na
regionální vlak platit znovu paušální poplatek za jízdní kolo?
4. Má kraj vypracovánu studii, která se zabývá podstatným snížením komfortu
desetitisíců cestujících při neuznávání jízdenek ČD, a vzal při rozhodování o tomto
opatření takovou studii v úvahu?
5. Jaká je politická příslušnost radních či jiných odpovědných osob, které pro toto
opatření hlasovali?“
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo upřesněno, že změny, na které se ve své žádosti dotazuje, mají být
v Olomouckém kraji platné od 1. 1. 2020, nikoliv tedy, jak uvádí, od prosince 2019.
K jednotlivým bodům žádosti o informace bylo sděleno:
Ad. 1) V regionálních vlacích nebudou uznávány slevy ČD – IN25 a IN50. Sleva ČD
IN100 uznávána bude.
Ad. 2) Cestující, kteří si již dříve zakoupili uvedené slevy přesahující období od 1. 1.
2020, budou mít možnost vrácení poměrné části ceny za nevyužité období platnosti
aplikace IN na In Kartě ČD. O poměrné vrácení ceny se budou muset cestující obrátit
na České dráhy, neboť se jedná o slevový produkt Českých drah.
Ad. 3) Pokud cestující pojede z jiného kraje do cílové stanice na území Olomouckého
kraje, je odbaven v tarifu dopravce, včetně poplatku za převoz jízdního kola. V tomto
případě znovu poplatek za jízdní kolo neplatí.
Ad. 4) Olomoucký kraj žádnou studii zabývající se podstatným snížením komfortu
desetitisíců cestujících při neuznávání jízdenek ČD vypracovanou nemá, tudíž takovou
studii nemohl vzít při rozhodování o tomto opatření v úvahu. Od 1. 1. 2020 nedojde ke
snížení komfortu, naopak na základě uzavřených smluv s dopravci dojde ke zlepšení
kvality cestování.
Ad. 5) Tato připravovaná opatření jsou prováděna na základě nově uzavřených smluv
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou, které
byly schváleny Radou Olomouckého kraje. Radu Olomouckého kraje tvoří zástupci

politických stran: ANO 2011, ČSSD a ODS. Při jednotlivých hlasováních pro uzavření
předmětných smluv bylo přítomno vždy deset členů Rady Olomouckého kraje, všichni
hlasovali pro.
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