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Článok I, Základné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

Tarifa dopravca sa riadi platným výmerom Ministerstva financií SR. Podmienky, za ktorých dopravca
ponúka výkony pravidelné verejné vnútroštátnej železničnej prepravy, sa riadi podľa zákona o dráhach č.
266/1994 Zb. v platnom znení, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov číslo 175/2000 Zb. o prepravnom
poriadku pre verejnú železničnú a cestnú osobnú dopravu.
Dopravca zverejňuje cenníky a podmienky ich použitia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
Uvedené ceny zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je uvedené inak.
Tarifa má účinnosť od 1. 9. 2019.

Článok II, Druhy cestovného
K základným druhom cestovného patria:
1. Obyčajné cestovné - cena je regulovaná výmerom Ministerstva financií ČR.
2. Osobitné cestovné - cena je stanovená výmerom Ministerstva financií ČR pre vymenované skupiny
cestujúcich.
3. Kreditové cestovné - je stanovené vo zvýhodnenej cene pre držiteľov Kreditového lístky.
4. Akčné cestovné - je stanovené v rámci obchodných podmienok spoločnosti RegioJet a.s.
5. Cestovné vo vlaku – je stanovené v rámci obchodných podmienok spoločnosti RegioJet a.s.

Článok III, Cena za prepravu
1.
2.
3.

Cena cestovného lístku je stanovená podľa použitého druhu cestovného a podľa zvolenej cestovnej tarify.
Ak nie je uplatnená spiatočná zľava, spiatočné cestovné sa vypočíta ako dvojnásobok jednosmerného
cestovného.
Cena cestovného sa stanoví automatickým výpočtom v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a
STUDENT AGENCY k.s., a to na základe zadania základných požiadaviek. Rezervačný systém ponúkne
cestujúcim prehľad cien v jednotlivých dňoch, hodinách a tarifách, cestujúci si tak môže zvoliť
najvýhodnejšiu cenu cestovného.

Článok IV, Obyčajné cestovné
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Obyčajné cestovné je vo vozidlách RegioJet a.s. cena za prepravu tých cestujúcich, ktorí neuplatňujú nárok
na osobitné cestovné, ktoré je regulované výmerom Ministerstva financií.
Nárok na obyčajné cestovné majú všetci cestujúci a tento nárok cestujúci nemusia dokladať.
Na obyčajné cestovné sa pre vymenované skupiny cestujúcich vzťahujú aj zľavy v súlade s platným
výmerom Ministerstva financií.
Obyčajné cestovné pre tarif Low cost - bez servisu (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé
výške rovnej cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT
AGENCY K.S. pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu. 2. cestovná trieda s akčnou zníženou cenou a
obmedzeným rozsahom služieb. Jej nasadenie nie je na spoji garantované.
Obyčajné cestovné pre tarifu Standard (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé výške rovnej
cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY K.S.
pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.
Obyčajné cestovné pre tarifu Relax (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé výške rovnej
cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY K.S.
pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.
Obyčajné cestovné pre tarifu Business (1. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé výške rovnej
cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY K.S.
pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.
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8.

Obyčajné cestovné pre tarif Ležadlo (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé výške rovnej
cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY K.S.
pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.
9. Obyčajné cestovné pre tarifu Lôžko muži aj ženy (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé
výške rovnej cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT
AGENCY K.S. pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.
10. Obyčajné cestovné pre tarif Lôžko – ženy (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé výške
rovnej cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY
K.S. pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.
11. Obyčajné cestovné pre tarif Lôžko - vlastné kupé (2. cestovná trieda): obyčajné cestovné je v premenlivé
výške rovnej cenám cestovného, uvedeným v rezervačnom systéme spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT
AGENCY K.S. pre dospelého cestujúceho bez nároku na zľavu.

Článok V, Osobitné cestovné
1.
2.

Osobitné cestovné je cena regulovaná výmerom Ministerstva financií, ktorá vychádza z obyčajného
cestovného a je stanovená pre vymenované skupiny cestujúcich.
Ak cestujúci po vyzvaní poverenou osobou dopravcu RJ nemôže v dobe trvania prepravnej zmluvy
preukázať nárok na osobitné cestovné doplatí rozdiel do cestovného na ktoré preukáže nárok z nástupnej
do výstupnej stanice.
2.1. Osobitné cestovné pre 1 – 2 deti do 6 rokov veku:
Deti do 6 rokov veku (tj. do dňa, ktorý predchádza dňu 6. narodenín), sa prepravujú bezplatne (so
100% zľavou). Deti do 6 rokov veku musí byť pri preprave sprevádzané osobou staršou desiatich
rokov. Nárok na sedadlo má len jedno z dvoch detí. Tretí a každé ďalšie dieťa do 6 rokov sprevádzané
jednou osobou staršou 10 rokov platia osobitné cestovné pre deti od 6 do 18 rokov veku podľa
odstavca 2.2. Cestujúci je povinný preukázať nárok na zľavu preukazom, na ktorom je uvedený dátum
narodenia cestujúceho. V tomto prípade nemusí preukaz obsahovať fotografiu (napr. karta
poistenca). Platí pre tarify Low cost - bez servisu, Standard, Relax a Business.
2.2. Osobitné cestovné pre deti od 6 do 18 rokov veku
Cestujúci od 6 rokov do 18 rokov. Cestujúci vo veku od 6 rokov do 15 rokov nárok na zľavnené
(zvláštny) cestovné nepreukazujú. Cestujúci vo veku od 15 rokov do 18 rokov preukazujú nárok na
zľavnené (zvláštny) cestovné úradne vydaným platným identifikačným osobným dokladom, ktorý
obsahuje fotografiu alebo digitálne spracovanie podoby, meno a priezvisko a dátum narodenia. Nárok
sa preukázať takisto žiackym preukazom obsahujúcim náležitosti podľa doterajších právnych
predpisov, ktorý si dopravcovia navzájom uznávajú, alebo platným študentským preukazom ISIC (vo
forme plastovej karty, alebo v elektronickej podobe - na mobilnom zariadení). Platnosť študentského
preukazu ISIC je uvedená na prednej strane preukazu a alebo je preukaz platný pokiaľ je predĺžený
tzv. revalidační známkou (v podobe holografické samolepky), ktorá vždy uvádza, do kedy je preukaz
platný. Dopravca môže pri odbavení cestujúceho akceptovať tiež preukázanie veku preukazom ním
vydaným alebo preukazom vydaným v rámci príslušného integrovaného dopravného systému vrátane
elektronických nosičov. Platí pre tarify Low cost - bez servisu, Standard, Relax, Ležadlo, Lôžko muži aj
ženy, Lôžko – ženy.
2.3. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov škôl:
Žiaci a študenti vo veku od 18 rokov do 26 rokov, ktorí sa vzdelávajú v základnej škole alebo sa
sústavne pripravujú na budúce povolanie štúdiom na strednej škole, konzervatóriu, vyššej odbornej
škole, vysokej škole v dennej alebo externej forme štúdia v SR alebo štúdiom, ktoré je svojím obsahom
a rozsahom postavené na roveň štúdia na týchto školách, alebo majú obdobné postavenie v zahraničí.
Nárok sa preukazuje platným žiackym preukazom obsahujúcim náležitosti podľa doterajších právnych
predpisov, tj. aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia, názov školy. Nárok sa
preukázať tiež platným študentským preukazom ISIC (vo forme plastovej karty, alebo v elektronickej
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podobe - na mobilnom zariadení). Platnosť študentského preukazu ISIC je uvedená na prednej strane
preukazu a alebo je preukaz platný pokiaľ je predĺžený tzv. revalidační známkou (v podobe
holografické samolepky), ktorá vždy uvádza, do kedy je preukaz platný. Dopravca môže pri odbavení
cestujúceho akceptovať tiež preukázanie veku preukazom ním vydaným alebo preukazom vydaným v
rámci príslušného integrovaného dopravného systému vrátane elektronických nosičov. Platí pre tarify
Low cost - bez servisu, Standard, Relax, Ležadlo, Lôžko muži aj ženy, Lôžko – ženy.
2.4. Cestujúci starší 65 rokov:
Cestujúci starší ako 65 rokov. Nárok na zľavnené (zvláštny) cestovné sa preukazuje preukazom občana
Európskej únie alebo cestovným dokladom alebo iným úradne vydaným platným identifikačným
osobným dokladom, ktorý obsahuje fotografiu alebo digitálne spracovanie podoby, meno a priezvisko
a dátum narodenia. Dopravca môže pri odbavení cestujúceho akceptovať tiež preukázanie veku
preukazom ním vydaným alebo preukazom vydaným v rámci príslušného integrovaného dopravného
systému vrátane elektronických nosičov. Platí pre tarify Low cost - bez servisu, Standard, Relax,
Ležadlo, Lôžko muži aj ženy, Lôžko – ženy.
2.5. Osobitné cestovné pre osoby zvlášť ťažko postihnuté na zdraví (držiteľov preukazov ZTP, ZTP/P) a
preprava ich sprievodcov:
Osoby ťažko postihnuté na zdraví, ktorým boli v ČR poskytnuté výhody podľa osobitných predpisov a
sú držiteľmi preukazu ZTP alebo ZTP/P vydaného v Českej republike, majú nárok na prepravu za
zvláštne cestovné vo výške 25% obyčajného cestovného (75% zľava z obyčajného cestovného) .
Držiteľ preukazu ZTP/P má okrem nároku na osobitný cestovné ešte nárok na:
2.5.1. Bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Sprievodcom nevidiaceho môže byť aj vodiaci pes.
2.5.2. Bezplatnú prepravu detského kočíka ako batožina alebo sprievodu cestujúceho, ak je držiteľom
preukazu ZTP/P dieťa.
Funkciu sprievodca držiteľa preukazu ZTP/P nemôže zastávať iný držiteľ preukazu ZTP/P a s výnimkou
sprievodca nevidiaceho, ani dieťa mladšie ako 10 rokov. Nárok na osobitné cestovné pre osoby zvlášť
ťažko postihnuté na zdraví sa preukazuje preukazom ZTP alebo ZTP/P. Platí pre tarify Low cost - bez
servisu, Standard a Relax.
2.6. zvláštne cestovné pre rodičov (súdom stanovené opatrovníkov) k návšteve zdravotne postihnutých
detí umiestnených v ústavoch na území SR:
Rodičia alebo súdom stanovenie opatrovníci (ďalej len "rodičia") pri jazdách k návštevám detí telesne,
mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorých, trvale alebo dlhodobo (dlhšie ako 3
mesiace) umiestnených v zdravotníckych, školských, sociálnych zariadeniach a ústavoch (ďalej len
"ústavoch") majú nárok na cestovné vo výške 25% obyčajného. Nárok na osobitné cestovné sa uzná
zo stanice najbližšej miestu trvalého bydliska rodičia do stanice najbližšej miestu ústavu a späť,
najkratším alebo časovo najvýhodnejším smerom. Zvláštne cestovné pre rodičov (súdom stanovené
opatrovníkov) k návšteve zdravotne postihnutých detí umiestnených v ústavoch je možné zakúpiť len
vo vlaku od palubného personálu. Lístok zo stanice najbližšej miestu ústavu do miesta bydliska
držiteľa preukazu môže byť zakúpená s prvým dňom platnosti najneskôr nasledujúci deň po potvrdení
návštevy dieťaťa v ústave. Nárok na osobitné cestovné sa preukazuje platným preukazom vystaveným
ústavom, v ktorom je dieťa umiestnené. Platí pre tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Článok VI, Kreditové cestovné
1.

2.

V rámci rezervačného systému spoločnosti RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY k.s. je možné využiť kreditový
lístok, podmienky registrácie kreditového lístka sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti
RegioJet a.s. a STUDENT AGENCY k.s.
Cestujúci si ľubovoľný počet kreditov môže navýšiť pomocou platobných metód obvyklých pre internetové
platby alebo prostredníctvom vkladu v hotovosti na pobočkách STUDENT AGENCY K.S, a Regiojet a.s.,
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3.

pričom 1 kredit zodpovedá 1 Kč.
Kreditný systém je možné využiť na nákup autobusových a vlakových cestovných lístkov v spojoch
prevádzkovaných spoločnosťou STUDENT AGENCY K.S. a RegioJet a. s., a v odovzdávaní ceny cestovného
pri stornovaní cestovných lístkov.

Článok VII, Akčné cestovné
1.
2.

Jedná sa o cestovné, ktoré je odlišné od podmienok obyčajného, osobitného a kreditového cestovného a
cestovného vo vlaku.
Akčné cestovné môže byť pre každý deň a spoj iné. Jednotlivé akčné ponuky sú zverejňované na
internetových stránkach spoločnosti RegioJet a.s.

Článok VIII, Cestovné vo vlaku
1.

V prípade nákupu cestovného vo vlaku je stanovený pevný cenník pre jednotlivé tarifné triedy.

2.

V prípade plnej obsadenosti spoja, má právo o umožnení jazdy bez sedadla (tj. miesta na státie) rozhodnúť
len vlakvedúci. V tom prípade cestujúci, ktorému bola umožnená jazda bez sedadla (tj. na státie) platí
cestovné v tarife Standard v najvyššej cenovej úrovni podľa platného cenníka pre predaj cestovných lístkov
vo vlaku. Preprava cestujúceho, ktorému bola umožnená jazda bez sedadla(tj. na státie) je možná len vo
vozoch tarifu Low cost a Standard.

Článok IX, Integrovaný dopravný systém Moravskosliezskeho kraja ODIS
1.
2.

3.

Od 15. 7. 2018 došlo k zapojeniu spoločnosti RegioJet a.s. do Integrovaného dopravného systému
Moravskosliezskeho kraja ODIS.
Na železničných tratiach 320 a 321, respektíve v úseku Návsí ̶ Ostrava hl. n. na linke R60 ̶ vlakoch RJ 1002,
RJ 1004, RJ 1006 môžu cestujúci tieto vlaky využitý s platným cestovným dokladom ODIS, ktorým je v
tomto prípade bezkontaktná čipová karta ODISka s nahranou platnou dlhodobou cestovným lístkom pre
príslušné tarifné zóny. Cestujúcim s jazdným dokladom ODIS sú vyhradené sedadlá č. 1 ̶ 20 vo voze Low
cost - bez servisu (radený obvykle pod číslom 0 alebo 1).
Bezplatná preprava, preprava osôb - držiteľov preukazov ZTP alebo ZTP/P vydaného v Českej republike
vrátane doprovodu (osoba alebo pes), preprava batožiny a preprava zvierat sa riadi Tarifou a SPP
spoločnosti RegioJet a.s.

Článok X, Časová platnosť Tarify spoločnosti RegioJet a. s.
Táto tarifa spoločnosti RegioJet a.s. je platná odo dňa 1. 9. 2019 a je platná do okamihu vydania a zverejnenia
novej tarify.
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