
Smlouva o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě 
a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce (rozšíření závazku veřejné služby na trati 070 v úseku 
Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice  -  linky S 34 na období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028) 

 
Smluvní strany 
1. Hlavní město Praha  
Sídlo: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

zastoupena Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy, 
příspěvková organizace 
zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města 
Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a 
schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/139 ze 
dne 16. 9. 2010 
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1,   
IČ: 60437359, DIČ: CZ60437359 
číslo účtu: 2000930012/6000 

 (dále jen „Objednatel“) 
   
2. KŽC Doprava s.r.o. 
Sídlo:     Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 
IČ: 27423069 
DIČ: CZ27423069 
Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 112125 
Zastoupenou:   Mgr. Bohumilem Augustou, jednatelem 
Číslo účtu:    43-9405150227/0100 
(dále jen „Dopravce“) 

 
uzavírají podle čl. 3 odst. 1 nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen 
„Nařízení 1370“) a zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů (dále jen „Zákon o veřejných službách“) tuto Smlouvu o veřejných službách ve 
veřejné drážní osobní dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období provozu od 1. 
1. 2019 do 31. 12. 2028 na trati 070 – v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice  -  linky 
S 34 (dále jen „Smlouva o veřejných službách“).  
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  Preambule 

1. Strany této Smlouvy věří, že realizací ustanovení této Smlouvy se podaří zvýšit spokojenost 
cestujících s kvalitou poskytovaných služeb a provozovat drážní dopravu spojenou s konkrétní 
infrastrukturou drážní dopravy v Praze. Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k 
udržitelnému rozvoji v Praze a jejím okolí, dále zlepšovat služby veřejné přepravy cestujících 
a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby. 

 
2. Tato Smlouva se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o 

veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení 1370/2007), 
zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů (dále jen „zákon o veřejných službách“) Vyhláškou 296/2010 Sb. o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „Vyhláška“) a 
zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon“). 

 
3. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) je příslušným orgánem podle čl. 2 písm. b) Nařízení 

1370/2007, § 3 odst. 2 Zákona o veřejných službách a § 59 odst. 2 písm. j) zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným uzavřít smlouvu o 
veřejných službách s pravomocí zasahovat do veřejné přepravy cestujících na svém území. Ve 
Věstníku EU zveřejnilo HMP informace podle čl. 7 odst. 2 Nařízení 1370/2007 (čj. 2013/S 
031-049231) na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou na 
železniční trati Praha Masarykovo nádraží – Praha Vysočany – Praha Čakovice na území 
Prahy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní 
osobní dopravě od 1. 1. 2019 na dobu 10 let uzavřená na základě přímého zadání. Dále HMP 
zveřejnilo oznámení záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na 
vlakové lince S34 s dopravcem KŽC Doprava s.r.o. na Úřední desce MHMP (čj. MHMP 
1011855/2017). Smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028. 
 

4. Objednatel a Dopravce (dále jen „Smluvní strany“) se dohodli na uzavření Smlouvy na 
zajištění provozu linky a úhradě kompenzace podle § 9 zákona o veřejných službách. Tato 
Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění veřejných služeb, 
které jsou předmětem této Smlouvy. 

 
 

Článek I. 
Účel Smlouvy 

 
Účelem Smlouvy je zabezpečení dopravní obslužnosti Dopravcem pro potřeby Objednatele a 
úhrada kompenzace ztráty Dopravci, která mu vznikla při plnění veřejných služeb a kterou bude 
v rozsahu této Smlouvy v souladu s § 23 zákona o veřejných službách hradit Objednatel ze svého 
rozpočtu. 

 
 

Článek II. 
Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy jsou veřejné služby v osobní drážní dopravě na lince S 34.  

2. Dopravce je povinen zabezpečit dopravní obslužnost na území vymezeném Objednatelem 
veřejnou dopravou v souladu s § 3 zákona o veřejných službách vlaky Dopravce na 
vymezeném úseku drah na trati:  
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070 – v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice  - S 34 v období od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2028 

3. Objednatel je povinen uhradit Dopravci kompenzaci včetně dohodnutého přiměřeného zisku 
v souladu se zákonem o veřejných službách a Vyhláškou.  

 
4. Časové a traťové vymezení vlaků, kterými Dopravce plní závazek veřejné služby, stanovuje 

jízdní řád, který je platný v příslušném období účinnosti Smlouvy a je uveden v příloze č. 1 
této Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Doba trvání Smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028. První den této doby se 

považuje za počátek vzniku plnění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou (VS). VS budou provozovány dle jízdních řádů uvedených v příloze č. 1 
této Smlouvy, které mohou být v závislosti na principech tvorby jízdních řádů upraveny ke 
grafikonu 2018/2019 a následně i dalších letech trvání této Smlouvy.  

2. Objem dopravních výkonů za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 činí 142 500 vlakových 
kilometrů (dále jen vlkm). Závazný objem dopravních výkonů pro období roku 2020 bude 
stanoven dodatkem uzavřeným Smluvními stranami nejpozději do 31. 12. 2019. V případě, 
že mezi Smluvními stranami nedojde k uzavření dodatku podle předchozí věty, bude se 
objem dopravních výkonů pro období následujícího kalendářního roku řídit objemem 
dopravních výkonů vyplývajícím z prosincové změny jízdních řádů v roce 2019. 

3. Závazný objem dopravních výkonů vychází pro další roky platnosti Smlouvy z GVD 
platného pro roky 2019/2020 a po celé období platnosti této Smlouvy se nesmí podle 
předchozího odstavce lišit od předpokládaného objemu dopravních výkonů uvedeného 
v příloze č. 1 této Smlouvy o více než 10 %, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
V takovém případě bude na zbývající období trvání Smlouvy sestaven nový finanční model 
pro zbývající období.  

4. Před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle 
§ 18 písm. a), c) a d) zákona o veřejných službách nebo před uveřejněním oznámení o 
zahájení nabídkového řízení si Objednatel vyžádá písemné vyjádření Dopravce zajišťujícího 
veřejné služby v přepravě cestujících na lince S34, které mají být zcela nebo zčásti 
předmětem nové smlouvy, k převodu vozidel na nového dopravce. Vozidla byla pořízena se 
souhlasem Objednatele (usnesení RHMP č. 1897 ze dne 15. 8. 2017). Při tom platí 
následující pravidla: 

a. Dopravce je oprávněn požadovat, aby ve smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících uzavřené přímým zadáním nebo v dokumentaci nabídkového řízení byla 
obsažena povinnost nového dopravce odkoupit vozidla, která sloužila k zabezpečování 
veřejných služeb, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy, a 
nemohou být Dopravcem využita pro zabezpečování jiných veřejných služeb. 

b. Kupní cena se stanoví jako očekávaná účetní hodnota v době převzetí vozidel a zahrne 
i případné finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového 
nebo jiného finančního vztahu souvisejícího s financováním pořízení těchto vozidel. 

c. Pokud Dopravce požaduje odkoupení vozidel, je povinen Objednateli poskytnout 
seznam vozidel, na něž se má povinnost vztahovat, včetně data jejich pořízení, 
podmínek jejich financování a doby jejich amortizace. 
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d. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dopravce doklady, které jsou potřebné pro 
doložení podmínek odkupu vozidel. Jsou-li podmínky splněny, Objednatel žádosti 
vyhoví. 

e. Pokud Dopravce nezašle Objednateli vyjádření podle první věty tohoto odstavce do 2 
měsíců od doručení žádosti Objednatele, má se za to, že převod vozidel nepožaduje. 

5. Ujednání odstavce 5 se se nepoužije v případech, kdy byla tato Smlouva vypovězena 
Objednatelem pro závažné porušení smluvních povinností ze strany Dopravce, Dopravce 
zanikl nebo přestal být provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů. 

 
 Článek IV.  

Vymezení veřejných služeb a předpokládaná výše kompenzace 
 

1. Objednatel objednává veřejné služby na lince S 34 u Dopravce na období od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019 ve výši 142 500 vlkm v předpokládaném rozsahu dopravních výkonů 570 vlkm 
v pracovní den. Předpokládaná výše kompenzace za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 činí 
25 790 000 Kč; (slovy: dvacetpětmilionůsedmsetdevadesáttisíckorun českých). 

 
2. Výpočet předpokládané výše kompenzace za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 podle odst. 

1. vychází z výchozího finančního modelu (uveden v příloze č. 3 této Smlouvy) a výchozího 
modelu provozních aktiv (uveden v příloze č. 4 této Smlouvy). Výchozí finanční model 
(veřejná drážní doprava) je sestaven dle přílohy č. 1 Vyhlášky, s tím, že zákonné opravy 
(hlavní a vyvazovací) jsou zapracovány do tohoto modelu nerovnoměrně a jsou zohledněny 
v konkrétním roce realizace takové opravy. Výchozí finanční model obsahuje veškeré 
předpoklady známé v době uzavření smlouvy. Ve finančním modelu jsou zahrnuty pouze 
náklady, které jsou nutné k plnění závazku plynoucího z této Smlouvy. Výchozí finanční 
model je sestaven ve stálých cenách roku 2017.  
 

3. Výchozí model provozních aktiv zahrnuje hmotný a nehmotný majetek používaný k plnění VS 
dle této Smlouvy. Použitá aktiva (majetek) Dopravce dokládá kartami majetku vedenými v 
účetnictví. U pořizovaných kolejových vozidel dopravce je povinen doložit kupní smlouvou 
nebo jiným dokladem potvrzujícím cenu vozidel a závazek dopravce tato vozidla pořídit. 
 

4. Pro rok 2019 mohou Smluvní stany indexovat náklady uvedené ve finančním modelu dle 
Indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem a uveřejněného v 
červenci roku 2018 za červen 2018. V tomto případě uzavřou Smluvní strany písemný dodatek 
k této Smlouvě. Ekonomicky oprávněné náklady uvedené ve finančním modelu a potřebné 
k zajištění veřejné služby dle této Smlouvy budou pro každý následující kalendářní rok, 
počínaje rokem 2020 a následujících letech, tj. v letech 2021 – 2028 indexovány dle Indexu 
spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem a uveřejněného v červenci roku 
2019 (pro rok 2020) za červen roku 2019 a pro další roky vždy v červenci příslušného roku za 
červen příslušného roku pro indexaci nákladů pro rok následující. Ekonomicky oprávněné 
náklady dopravce mohou být navýšeny nejvýš o inflační koeficient obecné meziroční míry 
inflace vyhlašovaný Českým statistickým úřadem pro každý kalendářní rok, jak je popsáno 
v tomto odstavci. Výjimkou mohou být zejména zvýšené náklady spojené s obnovou a 
skladbou vozového parku, zejména v souvislosti s nasazením dalších nízkopodlažních vozidel, 
případně náklady na rozšíření standardu kvality na základě požadavků Objednatele nebo 
skutečnosti uvedené v čl. X., odst. 4., na které Dopravce prokazatelně Objednatele upozornil a 
které byly Smluvními stranami projednány a dále v souvislosti se změnou právních předpisů 
bezprostředně ovlivňujících plnění veřejných služeb dle této Smlouvy. Pokud Objednatel 
nadinflačně rostoucí nákladové položky akceptuje jako ekonomicky oprávněné náklady, 
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nebude na ně Dopravce uplatňovat již pro daný rok inflační valorizaci. V takovém případě 
bude sestaven nově výchozí finanční model případně model provozních aktiv na zbývající 
období. Stejně bude postupováno i v případě, že by některá položka ekonomicky oprávněných 
nákladů (zejména položky dle čl. X., odst 4.) poklesla. Vozovým parkem se pro účely této 
Smlouvy rozumí pouze železniční kolejová vozidla určená k přímému plnění veřejných služeb. 
 

5. Vzhledem k tomu, že v době uzavření Smlouvy nejsou dosud výrobcem stanoveny technické 
specifikace pro periodické opravy, jsou ve výchozím finančním modelu náklady stanoveny 
hrubým odhadem (příloha č. 3 řádek 4a) a budou upraveny ve vazbě na podklady od výrobce 
vytvořením nového finančního modelu. Dopravce je povinen předat kopii technických 
podkladů Objednateli nejpozději 30 dnů od převzetí této dokumentace od výrobce. 

 
6. V případě změny jízdního řádu bude závazný rozsah objednaného dopravního výkonu 

veřejných služeb pro období příslušného jízdního řádu platnosti Smlouvy stanoven písemným 
dodatkem uzavřeným Smluvními stranami v souladu s ustanoveními této Smlouvy nejpozději 
jeden měsíc před prvním dnem platnosti příslušného jízdního řádu.   
 

7. Pro následná účetní období účinnosti Smlouvy (kalendářní rok), počínaje rokem 2020, bude 
předpokládaná výše kompenzace, v návaznosti na Objednatelem objednaný dopravní výkon 
postupem podle odst. 1. tohoto článku, stanovena dodatkem ke Smlouvě uzavřeným před 31. 
12. předchozího kalendářního roku. 
 

8. Smluvní strany se dohodly, že čistý finanční dopad nepřevýší v běžném roce 1 % hodnoty 
provozních aktiv. 
 

9. Všechny údaje uvedené ve finančním modelu, modelu provozních aktiv a výkazech o tržbách 
vztahující se k financování veřejných služeb v této Smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané 
hodnoty.  
 

10. Dopravce je povinen při zajištění veřejných služeb na lince S 34 uplatňovat Tarif PID 
(v příloze č. 2 Smlouvy). Současně se Dopravce zavazuje ve všech svých spojích linky S 34 
uznávat všechny jízdní doklady Českých drah, a. s. (dále jen „ČD“) dle Tarifu TR 10 pro 
vnitrostátní dopravu platné pro část nebo v celé trase vlaků Dopravce, a to včetně přeprav 
spoluzavazadel nebo psů. Za toto uznávání jízdních dokladů dle Tarifu TR 10 nenáleží 
Dopravci ze strany ČD žádné protiplnění. Dopravce také není oprávněn žádat o uhrazení 
kompenzace z důvodu poskytování slev dle CV MF. Vliv poskytování těchto slev a uznávání 
tarifu TR 10 je zohledněno v předběžném odborném odhadu kompenzace a bude Dopravci 
hrazeno v rámci úhrady kompenzace dle této Smlouvy. V případě, že bude Ministerstvem 
dopravy české republiky (MD) vyhlášen celostátně platný tarif je dopravce povinen uplatňovat 
na lince S 34 také tento tarif.  

11. Dopravce je na základě písemného stanovení Objednatele povinen akceptovat jízdní doklady 
všech ostatních Dopravců provozujících veřejnou drážní osobní dopravu jako veřejné služby 
na příslušném úseku dráhy, zahrnutém do předmětu Smlouvy. Této povinnosti je Dopravce 
zproštěn v případě, že se mu nepodaří uzavřít smlouvu o vyrovnání tržeb ze vzájemně 
uznávaných jízdních dokladů s jiným Dopravcem, ačkoli byl připraven takovou smlouvu 
uzavřít za smluvních podmínek na trhu obvyklých. Pokud Objednatel trvá i přes neúspěšný 
pokus o uzavření smlouvy o vyrovnání tržeb s jiným dopravcem/dopravci ve smyslu ujednání 
tohoto odstavce a zahrne vzniklou ztrátu do kompenzace za uznávání jízdních dokladů jiných 
dopravců, pak je Dopravce povinen uznávat jízdní doklady tohoto dopravce/těchto dopravců, 
které Objednatel stanoví. Uznávání jízdních dokladů dle tarifu TR 10 je upraveno v odst. 10. 
tohoto článku. 
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12. Na lince S 34 platí Smluvní přepravní podmínky PID, které jsou uvedeny na www.pid.cz. 
 

 
Článek V. 

Způsob úhrady kompenzace Objednatelem 
 

1. Kompenzaci uhradí Objednatel Dopravci v souladu s platnými právními předpisy takto: 
a) z rozpočtu Objednatele ve výši 25 138 434 Kč (slovy: dvacetpětmilionůstotřicet-

osmtisícčtyřistatřicetčtyřikorunyčeské) za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; 
(kompenzace vzniklá provozem dopravní obslužnosti), 

b) z rozpočtu Objednatele ve výši 651 566 Kč (slovy: šestsetpadesátjedentisícpětsetšedesát-
šestkorunčeských) za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (kompenzace ztráty vzniklá 
zapojením Dopravce do systému Pražské integrované dopravy za uznávání předplatních 
jízdenek PID a bezplatné přepravy na území hl. m. Prahy a za uznávání jízdních dokladů 
dle Tarifu TR10). 

2. Objednatel se zavazuje hradit Dopravci kompenzaci za veřejné služby dle předmětu této 
Smlouvy zálohově ve výši 2 149 167 Kč (slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisíc-
stošedesátsedmkorunčeských) za období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vždy do 15. dne 
kalendářního měsíce na účet Dopravce uvedený v záhlaví této Smlouvy. Dnem úhrady dle této 
Smlouvy se rozumí odepsání platby z účtu povinné strany v režimu bankovních operací. 

3.  Nedojde-li k dohodě Smluvních stran o uzavření dodatku Smlouvy na běžný kalendářní rok, 
který spadá do období účinnosti této Smlouvy dle čl. IV., odst. 7. této Smlouvy, zavazuje se 
Objednatel hradit Dopravci zálohu ve výši 90 % zálohy měsíce prosince předchozího 
kalendářního roku určené na úhradu kompenzace na lince S 34. Po uzavření dodatku této 
Smlouvy na výkony linky S 34 na příslušný rok Objednatel uhradí na účet Dopravce rozdíl 
zálohy na kompenzaci nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu tohoto dodatku. Smluvní 
strany se zavazují jednat o uzavření dodatku.  

4. V případě, že objednateli ROPID nebyl ze strany zastupitelstva HMP schválen rozpočet, je 
objednatel ROPID povinen Dopravci hradit měsíční zálohu na kompenzaci ve výši 75 % z 
poslední smluvně ujednané výše měsíční zálohy na kompenzaci, pokud HMP nerozhodne 
jinak. V případě snížení zálohy z důvodu neschváleného rozpočtu objednatele ROPID a 
současně neuzavřeného dodatku bude provedeno vyrovnání záloh do výše 90 % ve lhůtě do 15 
dnů po schválení rozpočtu objednatele ROPID. Rozdíl takto uhrazených záloh vyrovná 
objednatel ROPID nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu příslušného dodatku této 
smlouvy. V případě vyrovnání záloh k poskytnutým 90 % zálohy na kompenzaci dle tohoto 
odst. se postupuje shodně jako v odst. 3. 

5.  Dopravce je povinen nejpozději poslední pracovní den kalendářního měsíce následujícího po 
ukončení čtvrtletí zaslat Objednateli Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní 
doprava), jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k Vyhlášce. Čtvrtletní výkaz za jednotlivá 
čtvrtletí dopravce zpracovává nárůstově, objednatel je oprávněn požádat i o rozčlenění po 
jednotlivých čtvrtletích. Dopravce je povinen nejpozději poslední pracovní den kalendářního 
měsíce následujícího po ukončení kalendářního roku za právě uplynulý rok provozu linky S 34 
předložit Objednateli Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava), dle 
přílohy č. 3 k Vyhlášce. Tyto výkazy dopravce zašle objednateli ve formátu .xls nebo .xlsx, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.  V případě neuskutečnění spojů na lince S 34 zaviněného zcela činností Dopravce dle článku 
VI., odst. 4. této Smlouvy se o poměrnou částku snižuje výše úhrady kompenzace stanovená 
v tomto článku, a to o výši danou násobkem neuskutečněných spojů, vyčíslených smluvním 
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výkonem ve vlkm a sazbou na dotační jednotku stanovenou pouze k tomuto účelu dle odst. 7. 
tohoto článku (dále jen „Sazba“) pro příslušné období. V případě nenahlášení neuskutečněného 
spoje, které Objednatel zjistí, se Sazba ve vzorci uvedeném v předchozí větě násobí třemi. 

7.  Sazba úhrady kompenzace pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na lince S 34 je dána 
podílem výše úhrady vycházející z přílohy č. 3 této Smlouvy a rozsahu objednaného 
dopravního výkonu v závazku ve vlkm za období uvedené v tomto odstavci dle čl. IV., odst. 1. 
této Smlouvy ke dni 1. 1. 2019 činí 180,98 Kč/vlkm. 

 
 

Článek VI. 
Prokázání skutečně provedeného dopravního výkonu 

 
1. Splnění objemu veřejných služeb - dopravních výkonů - prokazuje Dopravce údajem o ujetých 

vlkm (dále jen „údaj“) zasílaným Objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po 
ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Po ukončení roku zašle Dopravce Objednateli 
souhrnný výkaz výkonů za celý rok. 

2. Spolu s údajem zašle Dopravce Objednateli v termínech dle odst. 1. tohoto článku přehled 
neuskutečněných spojů s uvedením vlkm, postupem dle čl. V., odst. 5. a 6. této Smlouvy. 

3. Pro účely zpracování přehledu neuskutečněných spojů se za neuskutečněný spoj nepovažuje 
takový spoj, který nebyl uskutečněn zcela nebo zčásti bez zavinění Dopravce a rovněž spoje, 
které nebyly vedeny v části své trasy za účelem snížení nebo eliminace zpoždění způsobeného 
třetí osobou (včetně provozovatele dráhy) na tomto vlaku nebo předchozím vlaku nebo 
zpoždění hrozícím tak následnému vlaku v rámci oběhu drážních vozidel tvořících vlak 
(důkazní břemeno je na Dopravci) nebo spoje, které nebyly realizovány v důsledku zákonné 
stávky Dopravce, učinil-li Dopravce opatření k eliminaci jejího dopadu (např. využití NAD, 
změna obratů souprav, alternativní vedení vlaku s oslabeným počtem vlakového doprovodu 
bez vlivu na bezpečnost cestujících a provozu apod.). Příslušný počet vlkm odpovídající 
spojům neuskutečněným bez zavinění Dopravce se pro účely úhrady ztráty započte do 
celkového počtu ujetých vlkm.  

4. Počet vlakových kilometrů za spoje neuskutečněné prokazatelně z příčin pouze na straně 
Dopravce nebude pro účely úhrady kompenzace započten do celkového počtu ujetých 
vlakových kilometrů. V těchto případech se neuskutečněné spoje vyčíslí způsobem 
stanoveným v čl. V., odst. 5. a 6. této Smlouvy.  

5. Všechny zasílané údaje včetně nedojetých vlkm, případně dalších informací souvisejících 
s plněním objednaných veřejných služeb Dopravce zpracuje v tabulkách ve formátu xls. nebo 
.xlsx, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
 

Článek VII. 
Změny rozsahu objednaného dopravního výkonu 

 
1. Změny jízdního řádu během platnosti grafikonu vlakové dopravy (dále jen „GVD“) týkající se 

úpravy četnosti jízdy vlaku, změny trasy vlaku, zavedení nového vlaku či zrušení části nebo 
celého vlaku, projednané podle ustanovení § 40 zákona budou Smluvními stranami promítnuty 
do rozsahu objednaného dopravního výkonu písemným dodatkem k této Smlouvě, uzavřeným 
nejpozději ke dni účinnosti předmětné změny jízdního řádu, v souladu se zněním této 
Smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud bude rozdíl vlkm této změny jízdního řádu 
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během platnosti GVD do 1 % přepočteného ročního objemu vlkm, není nutné uzavírat 
samostatný dodatek Smlouvy, ale změny budou specifikovány dopisem Objednateli a zahrnuty 
do prokázání skutečně provedeného dopravního výkonu. 

 
2. V případě, že se v průběhu účinnosti Smlouvy změní rozsah objednaného dopravního výkonu, 

jak je vymezen v článku IV., odst. 1. této Smlouvy více než dle odst. 1. tohoto článku, 
postupuje Objednatel takto: 
a) v případě zvýšení rozsahu objednaného dopravního výkonu Objednatelem s dopadem na 

výši kompenzace uhradí Objednatel Dopravci ze svého rozpočtu kompenzaci spojenou 
s tímto navýšením rozsahu dopravní obslužnosti Objednatele v plné výši s tím, že 
v případě, že nedojde ke změně turnusové potřeby vypravených vozidel, budou předmětem 
zvýšené kompenzace skutečně zvýšené spotřebované variabilní náklady, v případě změny 
počtu turnusových vozidel Dopravce k variabilním nákladům vyčíslí současně podíl 
fixních nákladů potřebný k zajištění nově objednaného rozsahu dopravních výkonů, nebo 

b) v případě snížení rozsahu objednaného dopravního výkonu Objednatelem s dopadem na 
výši kompenzace se sníží podíl Objednatele na financování dopravní obslužnosti s tím, že 
v případě, že nedojde ke změně turnusové potřeby vypravených vozidel, budou předmětem 
snížené kompenzace jen skutečně snížené variabilní náklady, v případě změny počtu 
turnusových vozidel Dopravce k variabilním nákladům vyčíslí současně snížení podílu 
fixních nákladů potřebný k zajištění nově objednaného rozsahu dopravních výkonů. 

c) Pro každý z nastalých případů Smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této Smlouvě, 
který bude obsahovat také upravený finanční model na zbývající období platnosti Smlouvy 
v cenách roku, kde ke změně finančního modelu dojde. Indexace nákladových položek 
bude v následujících letech proveden v souladu s čl. IV., odst. 4. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s dikcí čl. 8 odst. 2 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, podle kterého jsou členské státy povinny během 
přechodného období přijmout opatření s cílem dosažení souladu s čl. 5 tohoto Nařízení. 
V souladu  tím je Dopravce srozuměn s právem Objednatele vypsat soutěž na provozovatele 
linky S 34 za účelem následného uzavření nové smlouvy o veřejných službách podle tohoto 
Nařízení. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li Objednatel v době účinnosti této 
smlouvy chtít vypsat soutěž na provozovatele linky S 34 podle předchozí věty, uskuteční tak 
v souladu s pravidly, která jsou přijata k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1370/2007. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo jednostranně rozšířit rozsah plnění této 
Smlouvy nad rámec objednávky uvedené v čl. IV., odst. 1. V případě oprávněné provozní 
potřeby (předpokládaný nárůst počtu cestujících na lince v případě zahájení provozu nově 
připravovaných železničních zastávek) dojde k posílení kapacity souprav tímto způsobem: 

- 2 jednotky řady 813.2 budou ve špičkách (budou stanoveny v návaznosti na reálnou 
poptávku dle výsledků přepravních průzkumů) nasazeny ve spřažené soupravě na jeden 
den oběhu vozidel nasazených na lince  

- na druhý oběh vozidel nasazených na lince budou ve špičkách pracovního dne nasazena 
dosud záložní vozidla 810 + 1-2 x 010 + 810 

- v sedlech budou provozována nadále výhradně vozidla 813.2 (na každém dni oběhu 
vozidla jedna jednotka) 

- v souvislosti s nárůstem turnusové potřeby bude nově jako záložní další vozidlo řady 
810  

 
5. V případě rozšíření rozsahu plnění této Smlouvy dle odst. 4. tohoto článku budou na nárůst 

kapacitní objednávky upraveny požadavky stanovené v příloze č. 5 Smlouvy a na zbývající 
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dobu trvání Smlouvy bude sestaven nový finanční model podle zásad uvedených v odst. 2. 
tohoto článku a uzavřen písemný dodatek této Smlouvy.  

 
 

Článek VIII. 
Zachování objednaného dopravního výkonu a současné snížení kompenzace  

 
1. V případě zachování objednaného dopravního výkonu a kompenzace Dopravcem oproti 

kompenzaci předpokládané bude tento rozdíl ponechán Dopravci k uhrazení přiměřeného 
zisku až do výše 1 % z provozních aktiv vztažených k veřejným službám zajištěným dle této 
Smlouvy, a to podílem odpovídajícím počtu provozovaných měsíců. Zbývající ušetřené 
finanční prostředky zůstanou Objednateli. 

 
 

Článek IX.  
Kontrolní činnost, stanovení a plnění ukazatelů kvality poskytovaných dopravních služeb 

 
1. Dopravce je srozuměn s právem Objednatele vykonávat v souladu s postupem upraveným 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při 
vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u Dopravce, jako kontrolované 
osoby. 

 
2. Kontroly podle tohoto článku provádí Objednatel prostřednictvím vlastních zaměstnanců, 

prostřednictvím zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) nebo prostřednictvím 
specializované právnické či fyzické osoby, kterou k provádění kontrol v definovaném rozsahu 
písemně pověří. Kontrolní zaměstnanec Objednatele nebo Objednatelem pro tyto účely najaté 
specializované právnické nebo fyzické osoby jsou k provádění kontroly vybaveni k tomu 
vystavenými doklady. Zaměstnanec specializované právnické nebo fyzické osoby se navíc 
prokazuje písemným pověřením od Objednatele. 

 
2. Přesnost a spolehlivost poskytovaných dopravních služeb, včetně jejich měření a smluvních 

pokut je podrobně specifikována v příloze č. 5 této Smlouvy. 
 

3. Objednatel je oprávněn v době trvání Smlouvy upravit přílohu č. 5 a to i v části Smluvní 
pokuty. V případě technických požadavků bude sestaven nový finanční model na zbývající 
roky plnění Smlouvy a bude uzavřen dodatek Smlouvy. 

 
4. Dopravce je srozuměn s právem Objednatele vykonávat kontrolní jízdy, kontrolu sčítání 

frekvence. Pro tento účel se Objednatel prokazuje kontrolním průkazem dle přílohy č. 6 této 
Smlouvy a při výkonu kontrolní činnosti není pověřená osoba Objednatele tarifována. 

 
5. Dopravce je povinen zabezpečit součinnost svých zaměstnanců při výkonu kontroly dle tohoto 
článku. 
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Článek X.  
Povinnosti Dopravce 

 
1. Dopravce je povinen plnit předmět Smlouvy v souladu s příslušnými právními1  

a provozními předpisy, které se vztahují k provozování veřejné drážní osobní dopravy, a to 
s péčí řádného hospodáře. 

2. Dopravce se zavazuje pro vlaky, které jsou předmětem Smlouvy, zpracovat pro období 
platnosti jízdního řádu opatření „Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy“ a 
zajistit jeho dodržování. Toto opatření bude prioritně obsahovat opatření k zajištění 
přestupních vazeb v přípojných stanicích. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat projednání 
obsahu stanoveného opatření.  

3. Dopravce se zavazuje projednat s Objednatelem opatření v osobní dopravě při 
předpokládaných nepřetržitých výlukách delších než 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích a 
vztahujících se k předmětu této Smlouvy. 

4. Dopravce se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na zvýšení jeho kompenzace nad částku předpokládané výše kompenzace 
stanovené v této Smlouvě, zejména o: 
a) podstatném propadu poptávky, resp. výpadku tržeb, 
b) změně daňových předpisů, 
c) změně výše ceny za použití dopravní cesty, 
d) podstatné změně ceny trakčního paliva a energie (o více než 10 % vůči ceně, která byla 
podkladem pro výpočet předpokládané výše kalkulované Dopravcem). 
O nastalých skutečnostech, které mají vliv na výši kompenzace, se Smluvní strany zavazují 
neprodleně jednat. 

5. Dopravce se zavazuje poskytnout data podle odst. 4. tohoto článku v elektronické podobě e-
mailem na kontaktní adresy Objednatele. Na vyžádání Objednatele je rovněž poskytne i 
v podobě písemné.  

6. Dopravce je povinen v případě předávání dokumentů Objednatelem, podle Smlouvy 
v elektronické podobě, zpětně elektronicky e-mailem na kontaktní adresy Dopravce potvrdit 
přijetí příslušných dokumentů odesílateli elektronické zprávy do dvou pracovních dnů.  

7. Dopravce se zavazuje poskytnout neprodleně po definitivním uzavření jízdního řádu a po jeho 
obdržení od SŽDC, s. o. tabulky s definitivní podobou jízdního řádu pro tratě na území hl. m. 
Prahy ve formátu MS Word, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Dopravce se zavazuje proškolit a přezkoušet všechny zaměstnance Dopravce zajišťující 
kontrolu jízdních dokladů ve vlaku v rozsahu Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek 
PID platných na lince S 34, základního přehledu tarifu ČD TR 10 a vzorníku jízdních dokladů 
PID a ČD. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost a odbornou spolupráci pro tato 
školení, v případě, že bude Dopravcem o tuto požádán. 

9. Dopravce je povinen uzavřít s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností 
smlouvu o zajištění jednotné přepravní kontroly v systému PID ve vazbě na provoz linky S 34.  

                                                 
1 např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro 
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a smluvní přepravní podmínky dopravce pro veřejnou osobní dopravu v platném znění. 
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10. Dopravce je povinen uzavřít Tarifní smlouvu na každý rok trvání této Smlouvy ve vazbě na 
provoz linky S 34. 

11. Dopravce je povinen uzavřít smlouvu o službách ve vazbě na provoz linky S 34. 

12. Vzhledem ke skutečnosti, že Dopravce je v systému PID na území hl. m. Prahy zapojen již od 
roku 2010, je s obsahem smluv uvedených v odst. 9., 10. a 11. tohoto článku obeznámen. Tyto 
smlouvy jsou systémovými smlouvami zabezpečujícími jednotnou funkcionalitu systému PID 
ve vazbě na dělbu přepravní práce s ostatními dopravci PID a váží k rozsahu objednávky 
dopravních výkonů a jejich změnu vyvolalo uzavření této smlouvy. 

13. Dopravce se zavazuje dodržovat Standard kvality PID stanovený v příloze č. 5. této Smlouvy a 
závazné barevné řešení jednotek 813.2 uvedené v příloze č. 7 této Smlouvy. V případě, že by 
Dopravce nemohl zajistit objednané veřejné služby nízkopodlažními vozidly z důvodu 
zpoždění dodávky způsobené dodavatelem, Objednatel souhlasí, aby Dopravce plnil veřejné 
služby objednané dle této Smlouvy vozidly řady 810, která jinak mohou být nasazena pouze 
jako operativní záloha. Tato výjimka je platná nejpozději do 31. 3. 2019. V případě, že tato 
situace nastane, Objednatel a Dopravce uzavřou na toto období dodatek této Smlouvy, kterou 
se upraví výše úhrady kompenzace za toto období.   

14. Vozidla řady 810, popřípadě jiná splňující podmínku nepřekročení maximálního stáří a 
minimálního vybavení pro PID (dle části 4.3 přílohy č. 5), je Dopravce mimo toto ujednání 
oprávněn použít pouze jako operativní zálohu, a to nejvýše do 5 % ročních výkonů včetně. 
V případě, že bude jako operativní záloha využito vozidlo nižší kvality než vozidla řady 813.2 
na zajištění veřejných služeb v rozsahu převyšujícím 5 % ročních výkonů, bude úhrada 
za plnění této části služeb snížena na 50 % sazby úhrady kompenzace uvedené v čl. V. odst. 7. 

15. Mimo to mohou být tato vozidla použita také jako operativní posila na základě písemné 
objednávky. Úhrada kompenzace operativní posily bude upravena dodatkem této smlouvy, 
uzavřeném smluvními stranami nejpozději do třiceti dnů po jejím ukončení, v případě 
dlouhodobých akcí (operativní posily trvající déle než 30 dnů) do třiceti dnů po jejím zahájení 
s přihlédnutím k ujednání čl. VII. této Smlouvy. 
 
 

Článek XI. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou uhradit Dopravci 
kompenzaci vzniklou plněním předmětu Smlouvy.  

2. Objednatel je povinen v případě předávání dokumentů Dopravcem, podle Smlouvy 
v elektronické podobě, zpětně elektronicky potvrdit přijetí příslušných dokumentů odesílateli 
elektronické zprávy do dvou pracovních dnů.  

3. Objednatel se zavazuje, že nebude dodatečně požadovat navýšení objednaného dopravního 
výkonu podle této Smlouvy bez zohlednění navýšení kompenzace mimo ujednání čl. VII., 
odst. 1.  

4. V případě postupu podle odst. 3. tohoto článku bude ke dni nabytí účinnosti předmětné změny 
Smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě, v němž bude výše úhrady kompenzace 
Dopravce upřesněna. 
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5. V případě, že by došlo k ukončení Smlouvy před 31. 12. 2028 nebo nedošlo k uzavření nové 
Smlouvy přímým zadáním v souladu s Nařízením 1370/2007 a zákonem o veřejných službách 
od 1. 1. 2029 s Dopravcem (veřejné služby malého rozsahu do 300 tis. vlkm za rok a veřejné 
služby v drážní osobní dopravě), nebo Objednatel by využil ujednání čl. VII., odst. 3 a vypsal 
soutěž na provozovatele linky S 34 za účelem následného uzavření nové smlouvy o veřejných 
službách zavazuje se v těchto případech Objednatel vyžádat si písemné vyjádření Dopravce 
zajišťujícího veřejné služby v přepravě cestujících, které mají být zcela nebo zčásti předmětem 
nové smlouvy, o vyjádření, bude požadovat aby v nové smlouvě byla obsažena povinnost 
nového dopravce odkoupit vozidla, která byl pořízena se souhlasem objednatele (usnesení 
RHMP 1897 ze dne 15. 8. 2017) a sloužila k zabezpečování veřejných služeb, které mají být 
zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy a nemohou být dopravcem využita pro 
zabezpečování jiných veřejných služeb. 

 
 

Článek XII. 
Odbavovací zařízení 

1. Dopravce je povinen zajisti odbavení cestujících v souladu se standardem koncových zařízení 
pro akceptaci Multikanálového odbavovacího systému (dále jen MOS). 

2. Úprava této smlouvy v souvislosti se standardem koncových zařízení bude upravena dodatkem 
k této Smlouvě v závislosti na zahájení provozu MOS, vzhledem k tomu, že v době uzavření 
smlouvy není standard koncových zařízení pro akceptaci MOS Objednateli ani Dopravci 
znám. 

 
 

Článek XIII. 
Zánik závazkového právního vztahu 

 
1. Závazkové právní vztahy založené touto Smlouvou zanikají po uplynutí doby stanovené v čl. 

III., odst. 1. této Smlouvy nebo písemnou dohodou Smluvních stran nebo uplynutím 
výpovědní lhůty po podání výpovědi nebo z jiných zákonem stanovených důvodů. 

  
2. Objednatel může Smlouvu vypovědět, pokud: 

a) Dopravce neprovede více než 5 % objednaného dopravního výkonu v předmětu 
Smlouvy ze své viny za provozní období roku kalendářního roku, nebo dojde 
k přerušení veřejných služeb ze zavinění Dopravce alespoň po dobu 3 po sobě 
následujících provozních dnů (pro sjednání právní jistoty jsou-li provozními dny pouze 
pracovní dny za následující provozní den po pátku je považováno pondělí, v případě 
státních svátků je návaznost odvozena obdobně jako v případě návaznosti pracovních 
dnů po sobotě a neděli) vyjma případů uskutečnění stávky zaměstnanců Dopravce;  

b) celková výše uplatněných smluvních pokut dle článku XV. této Smlouvy, včetně 
postihů dle přílohy č. 5 této Smlouvy, uložených Dopravci Objednatelem dosáhne 
maximální výše 300 000 Kč za kalendářní rok; 

 
3. Dopravce může Smlouvu vypovědět, pokud se Objednatel ocitne v neoprávněném prodlení 

s placením záloh či doplatků kompenzace delším než 45 dní. Dopravce je povinen Objednatele 
prokazatelným způsobem upomenout nejpozději 15 dnů před uplynutím této lhůty. Písemnou 
upomínkou od Dopravce se zde uvedená lhůta 45 dnů neprodlužuje. V případě dalšího 
prodlení Objednatele s placením zálohy nebo doplatků kompenzace po upomínce od Dopravce 
má Dopravce právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností. 
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4. Výpovědní lhůta v případě podle odst. 2., písm. a) a odst. 3. tohoto článku počíná běžet 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně a výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc s tím, že počátek výpovědní lhůty začíná 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 
5. V případě výpovědi dle odst. 2., písm. b) tohoto článku má Objednatel právo ukončit Smlouvu 

s okamžitou platností. 
 

6. Výpověď se považuje za doručenou i v případě, že příslušná smluvní strana odmítne písemnou 
výpověď převzít, a to dnem tohoto odmítnutí. Výpověď se považuje za doručenou desátého 
dne ode dne oznámení o uložení zásilky na poště, i když nebyla příslušným účastníkem 
Smlouvy převzata. 

 
7. Smlouva pozbývá platnosti v případě: 

a)  odejmutí nebo pozbytí platnosti osvědčení Dopravce uvedeného ve Smlouvě 
b)  pozbytí platnosti licence Dopravce k provozování drážní dopravy podle této Smlouvy. 

 
8. Výpovědí Smlouvy ani odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky na zaplacení smluvních 

pokut, které vznikly do okamžiku ukončení Smlouvy. 
 

9. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Objednateli nebo 
Dopravci ke dni ukončení Smlouvy jsou Objednatel a Dopravce povinni vypořádat obdobně 
podle příslušných ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu.  

 
 

Článek XIV. 
Úrok z prodlení  

 

1. V případě, že Objednatel plní opožděně finanční závazky vůči Dopravci vyplývající z této 
Smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Dopravci úrok z prodlení ve výši dle práva 
občanského.             

  
2. V případě, že Dopravce plní opožděně finanční závazky vůči Objednateli vyplývající z této 

Smlouvy, je Dopravce povinen zaplatit Objednateli na účet Objednatele úrok z prodlení ve výši 
1 promile denně ze zadržených finančních prostředků, nejvýše však do výše zadržených 
finančních prostředků. 

 
3. V případě, že Dopravce použije finanční prostředky na úhradu kompenzace vzniklé z plnění VS 

na území HMP v rozporu s touto Smlouvou je Dopravce povinen zaplatit Objednateli na jeho 
účet úrok z prodlení ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých finančních prostředků, 
nejvýše však do výše neoprávněně použitých finančních prostředků.  

 
4. Úrok z prodlení dle odst. 2. a 3. tohoto článku, který v jednotlivém případě nepřekročí 1 000 Kč, 

Objednatel Dopravci neuloží. 
 
5. Úrok z prodlení dle odst. 1. tohoto článku, který v jednotlivém případě nepřekročí 1 000 Kč, 

Dopravce Objednateli neuloží. 
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Článek XV. 
Smluvní pokuty 

 

1. V případě nedodržení níže uvedených závazků sjednaných touto Smlouvou ze strany Dopravce, 
má Objednatel proti Dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty v této výši: 
 

a) až do výše 5 000 Kč 
•      za nepředložení požadovaných údajů v elektronické a tištěné podobě, a to za každý 

jednotlivý případ  
•     za nepředložení čtvrtletních výkazů Dopravcem ve stanovených termínech, a to za 

každý nepředložený výkaz  
   b)  až do výše 50 000 Kč 

•      za nepředložení čtvrtletního vyúčtování dle této Smlouvy  
•      za opakované porušení povinností dle písm. a) tohoto odstavce 

         c)   až do výše 100 000 Kč    
•      za nepředložení ročního vyúčtování včetně ročního výkazu této Smlouvy   
• za nepředložení vyúčtování včetně výkazu za příslušné období při ukončení smlouvy 

dle této Smlouvy                
• za nevedení účetnictví v souladu s touto Smlouvou a platných právních předpisů 

vztahujícím se k veřejným službám.       
 

2. V případě, že Dopravce odmítne nebo neumožní kontrolu závazkových vztahů dle této 
Smlouvy, činí smluvní pokuta 10 000 Kč v případě 1. odmítnutí, 100 000 Kč v případě 
opakovaného odmítnutí.  

 
3. V případě odmítnutí kontroly ekonomických podkladů této Smlouvy zaplatí Dopravce smluvní 

pokutu ve výši 50 000 Kč, v případě opakovaného odmítnutí pokutu ve výši 250 000 Kč. 
 
4. V případě nenahlášení tržeb ani v termínu dodatečně stanoveném Objednatelem zaplatí 

Dopravce smluvní pokutu ve výši až 20 Kč za každý vlkm ujetý, které jsou předmětem závazku 
veřejné služby dle této Smlouvy za měsíc, kdy Dopravce tržby nenahlásil. Tato sankce se 
nepoužije, byla-li Dopravci udělena za stejné období na základě Tarifní smlouvy. 

 
7. V případě odmítnutí kontroly (komisionálního posouzení) vybavení vozidla odbavovacím a 

informačním systémem dle Standardu kvality uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy zaplatí 
Dopravce smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za odmítnutí kontroly za každé odmítnuté vozidlo. 

 
8. V případě, že Dopravce nepožádá bez zbytečného odkladu o kapacitu pro příslušný jízdní řád 

linky nebo jeho změny, který byl projednán oběma smluvními stranami a nerespektuje-li 
Dopravce schválenou změnu jízdních řádů, činí smluvní pokuta 300 000 Kč. 

 
13. V případě porušení této Smlouvy v ostatních případech, kde není touto smlouvou stanovena jiná 

výše smluvní pokuty, činí smluvní pokuta 2 000 Kč za každý případ.  
 
14. V příloze č. 5 této Smlouvy je uveden Sazebník postihů v PID - železnice, který definuje závady 

v provozu a výši smluvních pokut, které jsou za zde uvedené závady stanoveny. Dopravce 
souhlasí s uplatňováním smluvních pokut Objednatelem za každé porušení povinností dle 
sazebníku postihů v PID – železnice v příloze č. 5 této Smlouvy - Standard kvality PID.  

 
15. Při nedodržení závazného barevného řešení pro vozidla 813.2 uvedeného v příloze č. 7 této 

Smlouvy zaplatí Dopravce smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé vozidlo, jehož barevný 
nátěr nebude proveden v souladu s touto přílohou. 
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Článek XVI. 
Ostatní ujednání 

 
1. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s plněním podle této Smlouvy, je 

Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými, může jich využívat výhradně 
k účelům vyplývajícím z této Smlouvy a není oprávněn je bez souhlasu Dopravce zveřejňovat 
ani je sdělovat třetím osobám. Jedná se zejména nikoli však výlučně o výchozí finanční model 
(veřejná drážní doprava) a výchozí model provozních aktiv – příloha č. 3 této Smlouvy - za 
příslušný kalendářní rok předkládaný Dopravcem a výkaz skutečných nákladů a výnosů 
(veřejná drážní doprava) předkládaný Dopravcem v souladu s touto Smlouvou. Objednatel se 
zavazuje, že neposkytne údaje představující obchodní tajemství Dopravce bez předchozího 
písemného souhlasu Dopravce třetím osobám.  

 
2. Ustanovení odst. 1. tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací, jež je Objednatel 

povinen poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a na poskytování informací kontrolním orgánům v souladu 
s platnými obecně závaznými předpisy. 

 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv za 

podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru 
smluv zajistí Objednatel. 

 
 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 1. 1. 2019.  

2. Změny Smlouvy lze činit pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

3. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 
ustanoveními zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných 
službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů. 

4. Práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace bude vedena písemně nebo 
elektronickou poštou, pokud v jednotlivých ustanoveních není výslovně uvedeno jinak. 

V elektronické podobě budou písemnosti pro objednatele ROPID zasílány na adresy 
ropid@ropid.cz; 

v případě dokumentů ekonomické povahy na adresu xx neveřejný údaj xx a xx neveřejný 
údaj xx; 

v případě hlášení neuskutečněných spojů na adresu dispecink@ropid.cz. 

Dopravci budou písemnosti zasílány na adresu: KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 
Praha 9. 
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V elektronické podobě budou písemnosti pro dopravce zasílány na adresu: xx neveřejný údaj 
xx; dokumenty ekonomické povahy také na adresu xx neveřejný údaj xx, dokumenty 
dopravního charakteru také na adresu xx neveřejný údaj xx 
 
O změnách adres a kontaktů uvedených v této smlouvě jsou smluvní strany povinny se 
neprodleně písemně informovat, jinak nesou odpovědnost za případné škody vzniklé 
nedodržením této povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že změny uskutečněné dle 
předchozí věty nezakládají povinnost pro sestavení samostatného dodatku ke smlouvě, ale 
budou jedním ze změnových bodů prvního následujícího dodatku, pokud bude z jiného titulu 
než zde uvedeného sestaven.       

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Jízdní řád 
Příloha č. 2: Tarif PID 
Příloha č. 3: Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava),  
Příloha č. 4: Výchozí model provozních aktiv 
Příloha č. 5:  Standard kvality PID  
Příloha č. 6: Kontrolní průkaz 
Příloha č. 7: Závazné barevné řešení jednotek 813.2 
 

7. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze Smluvních 
stran obdrží po dvou stejnopisech a Česká spořitelna a.s. obdrží jeden výtisk. Předání výtisku 
České spořitelně, a.s. zajistí Dopravce. 

8. Objednatel a Dopravce shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho 
připojují své podpisy: 

 
 
V Praze dne: ………………………… 

 
V Praze dne: ………………………… 

za Objednatele: 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
 

za Dopravce: 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
 

 
Hl. m. Praha 

Ing. et Ing. Petr Tomčík 

Ředitel ROPID  

 
KŽC Doprava s.r.o. 

Mgr. Bohumil Augusta 

 Jednatel 
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TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY 
v etn  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. dodatku 

 
platný od 1. 2. 2016 

 

Dodatek . 1 platný od 11. 4. 2016 
Dodatek . 2 platný od 2. 7. 2016 

Dodatek . 3 platný od 31. 7. 2016 

Dodatek . 4 platný od 1. 9. 2016 
Dodatek . 5 platný od 1. 10. 2016 
Dodatek . 6 platný od 11. 12. 2016 
Dodatek . 7 platný od 25. 3. 2017 

Dodatek . 8 platný od 1. 6. 2017 
Dodatek . 9 platný od 26. 8. 2017 

Dodatek . 10 platný od 23. 10. 2017 

 

Úplné zn ní 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Tento tarif stanoví v systému Pražské integrované dopravy (PID) zp sob a postup p i uplat ování cen 
jízdného v hromadné doprav  osob na území hl. m. Prahy a na území St edo eského kraje v rámci 
PID. Tarif PID je smluvn  zajišt n mezi hl. m. Prahou, St edo eským krajem a obcemi zapojenými do 
systému PID. 

2. K tomuto tarifu p istupují všichni dopravci zapojení do systému PID na základ  Tarifní smlouvy 
a smluv mezi Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), p íslušným 
dopravním ú adem a p íslušným dopravcem. Tarif je uplat ován na všech m stských a p ím stských 
linkách PID a ve vlacích zapojených do systému PID. 

II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID 

1. Definice n kterých základních pojm  a skupin uživatel : 

a) Pražská integrovaná doprava (PID) 

je systém zajiš ování dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a p ím stských oblastí jednotlivými 
dopravci spole n  v r zných druzích dopravy. Dopravci se podílejí na pln ní p epravní smlouvy 
podle jednotných Smluvních p epravních podmínek PID a tarifních podmínek. 

b) M stská hromadná doprava (MHD) 

je hromadná doprava osob provozovaná na území hl. m. Prahy metrem, tramvajemi, lanovou 
dráhou na Pet ín, p ívozy a autobusy m stských a p ím stských linek na území hl. m. Prahy. 

c) M stská linka PID 

je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty ur ené výchozí a kone nou zastávkou 
a ostatními zastávkami na území hl. m. Prahy, na níž jsou pravideln  poskytovány p epravní 
služby podle platné licence a podle schváleného jízdního ádu PID. Slouží k zajiš ování 
dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy. 

d) P ím stská linka PID 

je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty ur ené výchozí a kone nou zastávkou 
a ostatními zastávkami, kdy n které zastávky jsou mimo území hl. m. Prahy a n které na území 
hl. m. Prahy nebo všechny mimo území hl. m. Prahy, na níž jsou pravideln  poskytovány 
p epravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního ádu PID. Slouží k zajišt ní 
dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a p ím stských oblastí nebo jen p ím stských oblastí s vazbou 
na jiné linky PID. 

e) No ní linka PID 

je m stská nebo p ím stská autobusová linka ozna ená íslem z íselné ady 901–930 
(pásmo P) nebo íslem z íselné ady 951–979 (pásma 0, B, vn jší pásma) a tramvajová linka 
z íselné ady 90–99. 

f) Airport Express – AE 

je expresní m stská linka ozna ená AE v trase Praha hlavní nádraží – Praha letišt . Na této lince 
platí zvláštní jízdné PID a Tarif D ( D – eské dráhy, akciová spole nost). Zastávky na lince 
nejsou za azeny do tarifních pásem PID a neplatí zde jízdenky PID uvedené v l. III. odst. 1. 
až 10. 

g) P ívoz PID 

je m stská linka, která zajiš uje p epravu nap í  vodní cestou pomocí plavidla. 

h) P estupní stanice metra 

je stanice, ve které mohou cestující p estupovat z jedné linky metra na jinou linku metra. 

i) Vlaky zapojené do systému PID 

jsou osobní a sp šné vlaky v etn  vybraných rychlík  zvláš  vyjmenovaných pro jednotlivé 
trat  (pouze 2. vozová t ída). Za azení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno 
v jízdních ádech železni ních dopravc  zapojených do systému PID. 



4/69 

j) Rychlíky PID 

jsou vyjmenované vlaky vyšší kategorie, nap íklad rychlík, expres apod., na nichž je v ur ených 
úsecích povolena p eprava na jízdní doklady PID (pouze 2. vozová t ída). 

k) Železni ní stanice a zastávky za azené do PID 

jsou stanice a zastávky ležící p evážn  na železni ních tratích na území Prahy a St edo eského 
kraje, mezi kterými lze cestovat na jednotlivé nebo asové jízdní doklady PID. Podle režimu 
odbavení se rozlišují stanice a zastávky: 

• vybavené ozna ova i jízdenek PID umíst nými v prostoru stanice (zastávky); 

• bez ozna ova  jízdenek PID, p i emž cestujícím je povoleno ozna it si jízdenku PID p i 
nástupu v ozna ova i umíst ném ve vlaku; 

• bez ozna ova  jízdenek PID, kdy ozna ení jízdenky PID ve vlaku provádí vlaková eta 
náhradním zp sobem dle p ílohy . 8 písm. b); 

• bez možnosti ozna ení jízdenky PID; v takovém p ípad  m že cestující použít p estupní 
jízdenku PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobou asovou jízdenku PID pouze tehdy, má-li 
ji již ozna enou z jiného dopravního prost edku PID nebo z jiné železni ní stanice za azené 
do PID. 

Za azení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních ádech železni ních 
dopravc  zapojených do systému PID. Podrobnosti o použití p estupních jízdenek PID pro 
jednotlivou jízdu a krátkodobých asových jízdenek PID na železnici viz lánek IX.C. a p íloha 
. 8 tohoto Tarifu. 

l) Území hl. m. Prahy 

není pro pot eby tarifu PID shodné s katastrální hranicí, ale je vymezeno poslední zastávkou na 
území hl. m. Prahy s p i azeným asovým údajem konkrétního spoje v jízdním ádu dané linky 
nejbližší ke katastrální hranici m sta. Úsek linky na území m sta za touto zastávkou je již 
za azen do pásma 1. Povolené výjimky jsou uvedeny v tomto tarifu, v jízdních ádech nebo 
jinak smluvn  zajišt ny. Za azení zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních ádech. 

m) Parkovišt  P+R 

je záchytné parkovišt  typu „zaparkuj a je  hromadnou dopravou“ (Park+Ride), tzn. záchytné 
parkovišt  v dosahu PID, které je provozováno ve vazb  na následné použití PID. 
Parkovišt  P+R jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslužným provozem. Na území hl. m. Prahy 
je použití hlídaných parkoviš  P+R zpoplatn no dle tohoto Tarifu. Parkovišt  P+R 
nehlídané s bezobslužným provozem je parkovišt  s omezenou dobou stání na maximáln  
1 den (24 hod.) a jeho použití je bez poplatku. 

n) ipová karta (karta) 

je multifunk ní ipová karta vydávaná hl. m. Prahou, která v rámci kartové aplikace (jak je tento 
pojem definován níže) slouží jako nosi  p edplatní asové jízdenky ve form  elektronického 
záznamu nahraného na kartu po zaplacení p íslušné tarifní sazby cestujícím. Karta m že být 
vydána jako osobní karta s evidencí osobních údaj  držitele v databázi vydavatele karty 
s uvedením osobních údaj  držitele karty v rozsahu jméno, p íjmení a pr kazová fotografie na 
potisku karty, nebo jako osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
s uvedením osobních údaj  držitele karty (v rozsahu jméno, p íjmení, pr kazová fotografie) 
pouze v potisku karty bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo bez 
uvedení osobních údaj  držitele karty na potisku karty a bez vedení evidence o osobních údajích 
držitele karty („anonymní karta nepersonalizovaná“). V p ípad  osobní karty s evidencí 
osobních údaj  držitele v databázi vydavatele karty a osobní karty bez evidence osobních údaj  
v databázi vydavatele karty plní karta v rámci kartové aplikace též funkci pr kazky PID. Na 
kartu je možné nahrát pouze p edplatní asové kupony pro zvolený po et pásem a zvolené 
asové období dle tohoto Tarifu, p i emž na osobní kartu bez evidence osobních údaj  

v databázi vydavatele karty, lze nahrát pouze ob anské kupony. Všechny osobní karty vydávané 
pro uživatele, kte í mají a využívají dle tohoto Tarifu nárok na slevu, jsou vydávány pouze jako 
osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele. Na anonymní kartu 
nepersonalizovanou lze nahrát pouze p enosné kupony. Je-li v textu uvedeno „osobní karta“ 
týká se ustanovení obou typ  osobních karet. Povolené kombinace pásem jsou P a 0; P a 0 + 
navazující vn jší pásmo/a; nebo 0 + navazující vn jší pásmo/a; jedno vn jší pásmo samostatn ; 



5/69 

nebo navazující vn jší pásma. Nelze slou it do jednoho dokladu plnocenný a slevový p edplatní 
asový kupon, které platí pro r zná pásma. P edplatní asový kupon ve form  elektronického 

záznamu nahraného na kart  je rovnocenný p edplatnímu asovému kuponu v papírové podob  
se stanovenou dobou platnosti. Není-li v tomto tarifu výslovn  uvedeno jinak, jsou s jízdenkami 
nahranými na kart  spojena stejná práva a povinnosti jako s papírovými jízdenkami 
s p ípadnými odchylkami, které vyplývají z odlišné formy a podoby jízdenky nahrané na kart . 
Spolu s osobní kartou bez evidence nebo s anonymní nepersonalizovanou kartou je držiteli 
p edán autentiza ní kód (DIC) sloužící k autentizaci držitele v i Servisnímu kartovému centru 
(SKC). Pro karty vydané do 31. 7. 2012, jimž dosud nebyl DIC p id len lze na vybraném 
kontaktním míst  požádat o p id lení DIC k osobní kart  bez evidence nebo k anonymní 
nepersonalizované kart . Osobní karty bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
(tj. s uvedením osobních údaj  držitele karty pouze v potisku karty) se od 1. 3. 2016 nov  
nevydávají, dosavadní osobní karty bez evidence vydané p ed 1. 3. 2016 platí do konce své 
platnosti. 

o) Kartová aplikace, dopravní aplikace, odbavovací systém 

znamená soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných 
prost edk  zajiš ující s využitím karet p ístup k p epravním službám poskytovaným dopravci 
PID v rámci PID. Kartová aplikace zejména umož uje držitel m karty provést aktivaci kartové 
aplikace na kart , zakoupení jízdenky podle Tarifu PID ve form  elektronického záznamu, její 
nahrání na kartu a následné využívání karty jako platného jízdního dokladu. Kartová aplikace je 
provozována Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spole ností (DP). Podmínky 
využívání kartové aplikace, které ur ují obsah smluvního vztahu mezi Dopravním podnikem 
hl. m. Prahy, akciovou spole ností jako provozovatelem kartové aplikace a držitelem karty jsou 
sou ástí Smluvních p epravních podmínek PID (jak je tento pojem definován níže). 

p) Kontaktní místa odbavovacího systému 

jsou kontaktní místa provozovaná DP nebo jím ur enou osobou, které zejména poskytuje 
ve ejnosti informace o kart , provádí na žádost držitele karty aktivaci kartové aplikace, prodává 
jízdenky ve form  elektronického záznamu a nahrává jízdenky ve form  elektronického 
záznamu na kartu. 

q) Tarifní kategorie 

jsou skupiny uživatel , držitel  p íslušných jízdních doklad , p ípadn  požadovaných doklad  
k doložení nároku na slevu, které definuje Cenový vým r Ministerstva financí R nebo kterým 
je sleva poskytnuta na základ  rozhodnutí samosprávných orgán  hl. m. Prahy nebo 
St edo eského kraje. Sleva je pro každou tarifní kategorii definována zvláš  pro vyjmenované 
jízdní doklady. Tarifními kategoriemi jsou: 

Ob an – typ I, Ob an – typ II, Dít  od 6 do 15 let, Dít  od 6 do 10 let – na území hl. m. Prahy, 
Dít  od 6 do 15 let – na území hl. m. Prahy, Junior od 15 do 19 let, Student od 19 do 26 let, Žák 
od 6 do 15 let (pro zvláštní zlevn né jízdné), Žák a student od 15 do 26 let (pro zvláštní 
zlevn né jízdné), Senior od 60 do 70 let, Senior od 60 do 65 let jen na území Prahy, Senior 
od 65 do 70 let jen na území hl. m. Prahy, Další z etele hodní ob ané (dále jen Ob an v hmotné 
nouzi), Osoba starší 70 let. 

r) Jízdní doklad PID 

• jízdenka pro jednotlivou jízdu; 

• asová jízdenka krátkodobá; 

• asová jízdenka p edplatní s osobními údaji (v evidenci vydavatele) – skládá se z pr kazky 
PID, asového kuponu k p edplatní asové jízdence na území hl. m. Prahy nebo dopl kového 
asového kuponu nebo obou kupon . asový kupon k p edplatní asové jízdence na území 

hl. m. Prahy a dopl kový asový kupon mohou být v papírové podob  nebo v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kart . Pr kazkou PID se rozumí pro pot eby 
systému PID osobní karta s evidencí osobních údaj  s nahranou aplikací tarifní kategorie, 
pr kazka pro juniory od 15 do 19 let, pr kazka pro studenty od 19 do 26 let, pr kazka pro 
seniory od 60 do 70 let, pr kazka pro ob any v hmotné nouzi, pr kazka ob anská, pr kazka 
žákovská, pr kazka studentská SŠ, pr kazka studentská VŠ, pr kazka pro d chodce, pr kaz 
k asové jízdence pro d chodce (pro pot eby tohoto Tarifu je pr kaz k asové jízdence pro 
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d chodce považován za pr kazku PID pro d chodce) a pr kaz studenta vysoké školy uvedené 
v p íloze . 7 tohoto Tarifu – v takovém p ípad  platí asový kupón jako jízdenka p i sou asném 
prokázání se pr kazem studenta, na jehož základ  byl asový kupon vydán; 

• asová jízdenka p edplatní (jen ob anské jízdné) s osobními údaji na pr kazce PID, které 
však nejsou v evidenci dopravce (p edplatní asová jízdenka nep enosná jen pro ob anské 
jízdné) – typ II, tento jízdní doklad m že být v papírové podob  nebo v podob  elektronického 
záznamu nahraného na osobní kart  bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele (k t mto 
pr kazkám nebo na tyto karty lze vydat/nahrát pouze ob anské kupony); 

• asová jízdenka p edplatní bez osobních údaj  (p edplatní asová jízdenka p enosná), tento 
jízdní doklad m že být v papírové podob  (jako p enosná jízdenka bez pr kazky PID) nebo 
v podob  elektronického záznamu nahraného na anonymní kart  nepersonalizované (na tyto 
karty lze nahrát p enosné kupony PID); 

• pr kaz s právem na p epravu podle zvláštních p edpis ; 

• pr kazka oprav ující k bezplatné p eprav ; 

• doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného. 

s) P enosná jízdenka 

sa) je jízdní doklad s volitelným za átkem platnosti s platností 30, 90 nebo 365 dn  
(v p estupném roce 366 dn ), kdy cestující neudává žádné osobní údaje a m že být 
v r zném ase použita r znými uživateli. Tento typ jízdního dokladu se vydává 
v papírové podob  (z jízdenkového programu); 

sb) je jízdní doklad s volitelným za átkem platnosti s platností na m síc, tvrtletí nebo rok, 
kdy cestující neudává žádné osobní údaje a m že být v r zném ase použita r znými 
uživateli. Vydává se v podob  elektronického záznamu nahraného na anonymní kart  
nepersonalizované. 

t) Smluvní p epravní podmínky Pražské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová 
dráha, autobusy, plavidla) – (dále jen Smluvní p epravní podmínky PID) 

jsou podmínky pro p epravu v systému PID vydané v souladu se zákonem . 111/1994 Sb., 
o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis , zákonem . 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ní 
pozd jších p edpis , zákonem . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní pozd jších 
p edpis  a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spoj  . 175/2000 Sb., o p epravním ádu pro 
ve ejnou drážní a silni ní osobní dopravu (P epravní ád), vydané dopravci PID. 

u) P epravní prostor metra 

je prostor odd lený od ostatního prostoru metra vstupní arou s odbavovacím za ízením 
a výstupní linií se sloupky (pop ípad  až výstupními dve mi stanice metra). K p epravnímu 
prostoru metra pat í zejména schodišt , chodby, pohyblivé schody, haly, nástupišt , stanice 
a vozidla metra ur ená k p eprav  osob. 

v) P epravní prostor zastávky lanové dráhy 

je prostor odd lený od ostatního prostoru lanové dráhy zp sobem, z n hož je patrno, kde tento 
prostor za íná a kde kon í. K p epravnímu prostoru zastávky lanové dráhy pat í zejména 
schodišt , chodby, haly, nástupišt , stanice a vozidla lanové dráhy ur ená k p eprav  osob. 

w) Vnitrom stská cesta (jízda) 

je cesta (jízda) prost edky PID pouze v pásmu P nebo 0 v . B, bez pokra ování do vn jších 
pásem. 

x) Období platnosti p edplatních jízdních doklad  – pevné kalendá ní období – definováno 
pouze pro asové kupony v papírové podob  (emise z tiskárny) 

m síc – za átek je vždy 1. den a konec tohoto období je posledním dnem téhož m síce; 

tvrtletí – za átek 1. tvrtletí je 1. 1., konec 31. 3.; za átek 2. tvrtletí je 1. 4., konec 30. 6.; 
za átek 3. tvrtletí je 1. 7., konec 30. 9.; za átek 4. tvrtletí je 1. 10., konec 31. 12.; 

platnost t chto kupon  k p edplatním asovým jízdenkám je jeden den p ed za átkem platnosti 
kuponu a 3 dny po skon ení platnosti kuponu (výjimka je uvedena u kupon  pro žáky od 6 
do 15 let zvláštní zlevn né a studenty od 15 do 26 let zvláštní zlevn né l. VII. odst. 14.); 
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5 m síc  – za átek je vázán k zahájení 1. pololetí školního roku, tj. 1. 9., konec je vázán ke 
konci 1. pololetí školního roku, tj. 31. 1., resp. za átek je vázán k zahájení 2. pololetí školního 
roku, tj. 1. 2., konec je vázán ke konci 2. pololetí školního roku, tj. 30. 6. (jen pro zvláštní 
zlevn né platné pro vn jší pásmo/a nebo kombinaci pásma 0 a vn jšího/ch pásma/pásem). 

y) Období platnosti p edplatních jízdních doklad  – kalendá ní období s volitelným 
za átkem platnosti (definováno pouze pro asové kupony nahrané jako elektronický 
záznam na kart ) 

m síc s volitelným za átkem platnosti – podle délky m síce s následujícím pravidlem – 
za átek je dle volby cestujícího, konec je po p i tení po tu dn  v m síci k datu, v n mž platnost 
kuponu za íná; 

tvrtletí s volitelným za átkem platnosti – podle délky tvrtletí s následujícím pravidlem – 
za átek je dle volby cestujícího, konec je po p i tení po tu dn  tvrtletí k datu, v n mž platnost 
kuponu za íná; 

5 m síc  – podle délky sou tu dn  p ti po sob  následujících m síc  s následujícím pravidlem 
– za átek je dle volby cestujícího, konec je po p i tení po tu dn  p ti po sob  následujících 
m síc  k datu, v n mž platnost kuponu za íná; vydává se jen pro vybrané tarifní kategorie; 

10 m síc  na kalendá ní období s omezen  volitelným za átkem platnosti, kdy za átek 
doby platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – podle délky sou tu dn  deseti po 
sob  následujících m síc  s následujícím pravidlem – za átek je dle volby cestujícího v rámci 
povoleného asového intervalu, konec je po p i tení po tu dn  deseti po sob  následujících 
m síc  k datu, v n mž platnost kuponu za íná; vydává se jen pro vybrané tarifní kategorie; 

ro ní s volitelným za átkem platnosti – 365 nebo v p estupném roce 366 dn  – za átek je dle 
volby cestujícího, konec po p i tení 365 dn  (resp. 366 dn  v p ípad  p estupného roku); 

platnost t chto kupon  nahraných jako záznam na kart  je pouze v rozsahu dat platnosti 
kuponu; toto platí i v p ípadech, že zvolená platnost kuponu je shodná s m sícem nebo 
tvrtletím dle kalendá ního období; tyto kupony nelze zakoupit se zp tnou platností. 

z) Období platnosti p edplatních jízdních doklad  – stanovený po et dn  (definováno pouze 
pro asové kupony v papírové podob  z jízdenkového programu dle p íslušných tarifních 
kategorií) 

30denní – platnost kuponu je 30 dn  v rozsahu dat uvedených na kuponu; 

90denní – platnost kuponu je 90 dn  v rozsahu dat uvedených na kuponu; 

150denní – platnost kuponu je 150 dn  v rozsahu dat uvedených na kuponu; 

300denní – platnost kuponu je 300 dn  v rozsahu dat uvedených na kuponu; 

365denní (v p estupném roce 366denní) – platnost kuponu je 365 dn  (v p estupném roce 
366 dn ) v rozsahu dat uvedených na kuponu; tyto kupony nelze zakoupit se zp tnou platností. 

aa) Jízdenkový program 

je výdejní systém kupon  a jízdenek na stanovené období. Kupony nebo jízdenky jsou 
vydávány v papírové podob , jsou tišt ny na základ  p ímé objednávky cestujícího s volitelným 
nebo omezen  volitelným za átkem platnosti na stanovenou dobu platnosti 30, 90, 150, 300 
nebo 365 dn . Pro p enosné jízdní doklady je možno zvolit platnost 30, 90 nebo 365 dn  
(v p estupném roce 366 dn ). 

ab) P eklenovací jízdenka 

je 30denní jízdenka vydaná pro kategorii cestujících, kte í mají nárok na slevu dle Cenového 
vým ru Ministerstva financí R a kterým jsou vydávány p edplatní jízdní doklady v podob  
záznamu na kart  tak, aby cestující, který má nárok na zde uvedenou slevu, mohl tuto využít bez 
odkladu. Tato jízdenka je vydána pouze po p edložení podané žádosti o vydání karty a aktivaci 
kartové aplikace. 

ac) Validátor 

je dobíjecí automat instalovaný pro snadné nabíjení po nákupu jízdenky nebo asového kuponu 
prost ednictvím Internetu a možnost nahrát duplikát (zbývající ást) asového kuponu v p ípad  
vým ny karty za podmínek stanovených vydavatelem ipové karty. Validátor umož uje také 
kontrolu elektronického jízdného a platnosti karty. 
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ad) MOP 

je tzv. mobilní pen ženka, aplikace v mobilním komunika ním za ízení (telefonu), umož ující 
nákup elektronických jednotlivých a krátkodobých jízdenek. Podrobnosti o aplikaci a jejím 
použití jsou uvedeny v lánku XVI. a v p íloze . 5. 

ae) UNIPOK 

je prodejní terminál v železni ní stanici. 

af) POP 

je p enosná pokladna pr vod ího ve vlacích železni ní dopravy. 

ag) Místní tarif MHD 

je tarif MHD platný v soub hu s Tarifem PID v n kterých obcích, m stech, oblastech nebo 
linkách v p ím stské oblasti Prahy, které jinak spadají do PID. Je ur en pro krátké místní jízdy 
v obvodu obce nebo m sta. Místní tarif MHD je vyhlašován p íslušnými m sty nebo obcemi ve 
spolupráci s dopravcem. M že být tvo en jednotlivým i asovým jízdným, p i emž jízdné pro 
jednotlivou jízdu m že být i nep estupní. Není dovolena kombinace jízdních doklad  PID 
a jízdních doklad  dle místního tarifu MHD. Seznam m st, obcí, oblastí a linek, kde jsou 
v platnosti místní tarify MHD, je uveden v p íloze . 9. 

2. Tarif PID je pásmový a asový. 

3. Území hl. m. Prahy je pro pot eby tarifu a jízdného pojímáno jako ty i tarifní pásma, pásmo P, které 
má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je po ítáno jako dv  tarifní pásma), a liniové pásmo 0, jehož 
sou ástí je p íhrani ní pásmo B. Ob  pásma 0 a B se pro jednotlivé jízdné zapo ítávají samostatn  
(tedy jako dv  tarifní pásma) a pro p edplatné jako jedno pásmo. Všechny linky metra, tramvajové 
linky, linky m stských autobus  a m stské linky nekolejové elektrické trakce (trolejbusy, 
elektrobusy), lanová dráha na Pet ín, p ívozy na území hl. m. Prahy a na železni ních tratích vlaky 
provozované v úsecích mezi stanicemi a zastávkami na území hl. m. Prahy mimo úseky tratí uvedené 
v odst. 4. písm. b) tohoto lánku jsou za azeny v tarifním pásmu P. V pásmu 0 jsou za azeny úseky 
p ím stských linek na území Prahy a úseky železni ních tratí podle odst. 4. tohoto lánku. Okolí hl. m. 
Prahy je rozd leno na sedm vn jších pásem (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Tarifní pásma PID navazují 
v tomto po adí „P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ nebo „7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P“. Za azení stanic a zastávek 
do tarifních pásem je uvedeno v jízdních ádech. Chybí-li v jízdním ádu pásmo nebo pásma 
z p edepsané posloupnosti, musí být pro úhradu pot ebného po tu tarifních pásem zapo tena 
i chyb jící pásma (zejména rychlíkové spoje). Vybrané zastávky na linkách PID jsou za azeny do 
dvou tarifních pásem s místní úpravou platnosti. 

4. Pásmem 0 se rozumí: 

a) úseky p ím stských autobusových linek PID v etn  linek nekolejové elektrické trakce vedené 
na území hl. m. Prahy, p i emž v rámci pásma 0 jsou stanoveny zastávky ozna ené B – tzv. 
p íhrani ní zastávky. Pro ú ely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné 
zapo ítávají samostatn  (tedy jako dv  pásma) a pro p edplatné jako jedno pásmo. Seznam linek 
a vymezení pásma B je uveden v p íloze . 4 tohoto Tarifu. 

b) na železni ních tratích tra ové úseky na území hl. m. Prahy, p i emž v rámci pásma 0 jsou 
stanoveny stanice a zastávky ozna ené B – tzv. p íhrani ní zastávky. Pro ú ely Tarifu PID se 
pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné zapo ítávají samostatn  (tedy jako dv  pásma) a pro 
p edplatné jako jedno pásmo. Seznam železni ních tratí a vymezení pásma B je uveden 
v p íloze . 4 tohoto Tarifu. 

5. Tarif je u jednotlivého jízdného a asových p edplatních jízdenek p estupní s výjimkami uvedenými 
v l. VII. 

6. Na lince AE je tarif nep estupní. 

7. Nejnižší tarifní sazba jednotlivého jízdného je pro dv  pásma. 

8. P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu uvedené v l. III. odst. 3. platí pouze ve vn jších pásmech 
PID maximáln  15 minut od ozna ení nebo okamžiku prodeje idi em z mobilního za ízení. Neplatí 
ve vlacích zapojených do systému PID. V žádném p ípad  neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani 
v p ípadech, kdy je zastávka na území hl. m. Prahy za azena do p íhrani ního pásma B a v jízdním 
ádu ozna ena B (p íp. B, 1). 
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9. P estupní jízdenky umož ují libovolný po et p estup  v systému PID v rámci své asové a pásmové 
platnosti. Doby ekání mezi spoji a p esuny mezi spoji se zapo ítávají do doby platnosti jízdenky. 
P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu platí jako sí ové asové jízdenky v p íslušném po tu 
navazujících tarifních pásem (v etn  pásem, kde linka nezastavuje) po dobu stanovenou tarifem 
(platnost a rozsah použití je stanoven v l. VII.). 

10. P edplatní jízdenky umož ují libovolný po et p estup  v systému PID v rámci své asové a pásmové 
platnosti. Jsou vydávány na kalendá ní období – m síc, tvrtletí (papírové jízdenky) nebo na 
kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti (elektronický záznam na kart ) nebo na stanovený 
po et dn  s volitelným za átkem platnosti (papírové jízdenky z jízdenkového programu). Jsou-li 
ur eny pro pásmo 0 (v kombinaci s pásmem P nebo vn jšími pásmy), platí též pro pásmo B. Toto 
pásmo se na p edplatních jízdenkách neuvádí. 

III. Jízdné v systému PID 

1. Cena p estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu iní: 

a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu dle odst. 1. písm. b), c) nebo d) 
tohoto lánku a používají-li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu v závislosti na 
územní platnosti (po tu pásem) 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu – plnocenné 
Pásmová platnost / 

Po et tarifních 
pásem 

Cena asová 
platnost 

[min] 

Možnost použití – kombinace pásem 

2 18 K  30 B, 1 nebo dv  navazující vn jší pásma 
3 24 K  60 0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo t i navazující vn jší pásma 

Praha 24 K  30 Praha 
4 nebo Praha 32 K  90 Praha nebo 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo ty i navazující vn jší 

pásma 
5 40 K  120 P, 0, B, 1 nebo 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo p t vn jších 

pásem 
6 46 K  150 P, 0, B, 1, 2 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest 

vn jších pásem 
7 54 K  180 P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 

sedm vn jších pásem 
8 62 K  210 P, 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
9 68 K  240 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

10 76 K  270 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
11 84 K  300 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- 

P estupní jízdenky plnocenné pro jednotlivou jízdu formou SMS jízdenky nebo zakoupené 
prost ednictvím mobilní pen ženky (MOP) 

Pásmová platnost / po et tarifních pásem Cena asová 
platnost

[min] 

Možnost použití – kombinace pásem

pásmo P mimo vlaky zapojené do systému PID –
jízdenka formou SMS jízdenky nebo jízdenka 
zakoupená prost ednictvím MOP 

24 K 30 pásmo P na území hl. m. Prahy mimo 
vlaky zapojené do systému PID 

pásmo P mimo vlaky zapojené do systému PID –
jízdenka formou SMS jízdenky nebo jízdenka 
zakoupená prost ednictvím MOP 

32 K 90 pásmo P na území hl. m. Prahy mimo 
vlaky zapojené do systému PID 
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b) pro d ti od 6 do 15 let, v pásmech P a 0 v . B také pro držitele pr kazky PID pro d chodce, pro 
seniory od 60 do 70 let nebo ob any v hmotné nouzi 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu – zvýhodn né 
Pásmová platnost / 

Po et tarifních 
pásem 

Cena asová 
platnost 

[min] 

Možnost použití – kombinace pásem 

2 9 K  30 B, 1 nebo dv  navazující vn jší pásma 
3 12 K  60 0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo t i navazující vn jší pásma 

Praha 12 K  30 Praha 
4 nebo Praha 16 K  90 Praha nebo 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo ty i navazující vn jší 

pásma 
5 20 K  120 P, 0, B, 1 nebo 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo p t vn jších 

pásem 
6 23 K  150 P, 0, B, 1, 2 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest 

vn jších pásem 
7 27 K  180 P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 

sedm vn jších pásem 
8 31 K  210 P, 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9 34 K  240 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

10 38 K  270 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
11 42 K  300 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tyto jízdenky neplatí pro držitele pr kazky PID pro d chodce, pro seniory od 60 do 70 let nebo ob any 
v hmotné nouzi ve vn jších tarifních pásmech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

c) pro žáky od 6 do 15 let 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu žákovské od 6 do 15 let – zvláštní zlevn né 
Pásmová platnost / 

Po et tarifních 
pásem 

Cena asová 
platnost 

[min] 

Možnost použití – kombinace pásem 

2 6 K  30 B, 1 nebo dv  navazující vn jší pásma 
3 9 K  60 0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo t i navazující vn jší pásma 
4 12 K  90 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo ty i navazující vn jší pásma 
5 15 K  120 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo p t navazujících vn jších 

pásem 
6 17 K  150 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest navazujících vn jších 

pásem 
7 20 K  180 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo sedm navazujících 

vn jších pásem 
8 23 K  210 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
9 25 K  240 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

d) pro žáky a studenty od 15 do 26 let 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu žákovské od 15 do 26 let – zvláštní zlevn né 
Pásmová platnost / 

Po et tarifních 
pásem 

Cena asová 
platnost 

[min] 

Možnost použití – kombinace pásem 

2 13 K  30 B, 1 nebo dv  navazující vn jší pásma 
3 18 K  60 0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo t i navazující vn jší pásma 
4 24 K  90 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo ty i navazující vn jší pásma 
5 30 K  120 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo p t navazujících vn jších 

pásem 
6 34 K  150 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest navazujících vn jších 

pásem 
7 40 K  180 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo sedm navazujících 

vn jších pásem 
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P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu žákovské od 15 do 26 let – zvláštní zlevn né 
Pásmová platnost / 

Po et tarifních 
pásem 

Cena asová 
platnost 

[min] 

Možnost použití – kombinace pásem 

8 46 K  210 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
9 51 K  240 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

2. Cena p estupní jízdenky pro ty i tarifní pásma p i prodeji u idi e autobusu v pásmu P: 

Cena p estupní jízdenky p i prodeji u idi e autobusu v pásmu P je složena ze základní ceny p estupní 
jízdenky pro 4 pásma a p íplatku 8 K , resp. 4 K  za dopl kový prodej idi em. Kone ná cena pro 
cestujícího iní: 

a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu dle odst. 2. písm. b) ...... 40 K  

b) pro d ti od 6 do 15 let, v pásmech P nebo 0 v . B také pro držitele pr kazky PID pro d chodce, 
seniory nebo ob any v hmotné nouzi................................................................................... 20 K  

Jízdenky uvedené v odst. 2. lze zakoupit pouze za podmínek uvedených v l. XII. odst. 6. Platnost 
jízdenek je uvedena v l. VII. 

3. Cena p estupní jízdenky 15minutové pro jednotlivou jízdu platné pouze ve vn jších pásmech 
PID (mimo vlaky zapojené do PID): 

a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu dle odst. 3. písm. b), c) nebo d)
............................................................................................................................................. 12 K  

b) pro d ti od 6 do 15 let ............................................................................................................ 6 K  

c) pro žáky od 6 do 15 let – zvláštní zlevn né ........................................................................... 4 K  

d) pro žáky a studenty od 15 do 26 let – zvláštní zlevn né........................................................ 9 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

4. Cena p edplatní asové krátkodobé jízdenky: 

a) platné na území hl. m. Prahy 

aa) v pásmu P a 0 v . B – papírové jízdenky 

24hodinové .............................................................................................................. 110 K  

24hodinové zvýhodn né – pro dít  od 6 do 15 let a také pro držitele pr kazky PID pro 
d chodce, seniory nebo ob any v hmotné nouzi ....................................................... 55 K  

3denní (72hodinové)................................................................................................ 310 K  

ab) v pásmu P mimo vlaky zapojené do PID – jízdenky formou SMS jízdenky (použití, 
platnost a další podmínky v l. XV.) nebo jako jízdenka zakoupená prost ednictvím 
mobilní pen ženky (použití, platnost a další podmínky v l. XVI.) 

24hodinové .............................................................................................................. 110 K  

3denní (72hodinové)................................................................................................ 310 K  

ac) jednodenní jízdenka T+R plnocenná vydaná k jízdnému D platnému minimáln  na 
území hlavního m sta Prahy (pásma P, 0, B), platná do 1:00 dne následujícího po prvním 
dnu platnosti jízdenky, ke které byla vydána nebo dni zvoleném jako první den platnosti 
..................................................................................................................................... 70 K  

ad) jednodenní jízdenka T+R zvýhodn ná (vydává se od 1. 7. 2017) vydaná k jízdnému D 
platnému minimáln  na území hlavního m sta Prahy (pásma P, 0, B), platná do 1:00 dne 
následujícího po prvním dnu platnosti jízdenky, ke které byla vydána nebo dni zvoleném 
jako první den platnosti pro dít  od 6 do 15 let a také pro držitele pr kazky PID pro 
d chodce, seniory nebo ob any v hmotné nouzi (nárok na slevu se ídí Tarifem PID a je 
kontrolován p epravními kontrolory PID)................................................................... 35 K  

b) platné ve všech tarifních pásmech PID 

24hodinové......................................................................................................................... 160 K  

24hodinové zvýhodn né – pro dít  od 6 do 15 let ............................................................... 80 K  

c) Neobsazeno. 
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d) Neobsazeno. 

e) 3denní jízdenka – MÁV-START Zrt. platné v pásmech P a 0 v . B po 3 kalendá ní dny 
v rozsahu dat uvedených na jízdence................................................................................. 310 K  

Cena celého souboru v etn  jízdného z Budapešti do Prahy prodávané pouze v Ma arsku jako 
obchodní nabídka MÁV-START Zrt. není p edm tem tohoto Tarifu. 

f) kongresové jízdné platné jeden den v pásmech P a 0 v . B mimo vlaky zapojené do PID 
............................................................................................................................................. 55 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

5. Ceny parkovného na parkovištích P+R na území hl. m. Prahy zapojených do systému PID: 

Cena za parkování poskytované na hlídaných parkovištích P+R na území hl. m. Prahy zapojených do 
systému PID platná v den poskytnutí služby do ukon ení denního provozu parkovišt ............... 20 K  

Parkování na parkovištích P+R nehlídaných s bezobslužným provozem s omezenou dobou stání na 
max. 24 hodin................................................................................................................................... 0 K  

6. Cena asového kuponu k osobní kart  nebo k p edplatní asové jízdence platné na území hl. m. 
Prahy (pásma P a 0, v . B) vydané na základ  poskytnutí osobních údaj : 

a) ob anské kupony – pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu dle 
l. III. odst. 6. písm. b), c), d): 

aa) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
(typ I) nebo v podob  elektronického záznamu nahraného na osobní kartu bez 
evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty (typ II – jen karty vydané p ed 
1. 3. 2016): 

m sí ní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti .............................. 550 K  

tvrtletní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ......................... 1 480 K  

p tim sí ní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ..................... 2 450 K  

ro ní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti................................ 3 650 K  

ab) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údaj  (typ I) nebo bez evidence 
osobních údaj  v databázi vydavatele (typ II): 

30denní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti .............................. 550 K  

90denní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ........................... 1 480 K  

150denní ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ......................... 2 450 K  

365denní (v p estupném roce 366denní) ob anská zvýhodn ná s volitelným za átkem doby 
platnosti........................................................................................................................... 3 650 K  

b) pro juniory od 15 do 19 let: 

ba) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let: 

m sí ní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti .............................................. 260 K  

tvrtletní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ............................................ 720 K  

p tim sí ní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ..................................... 1 200 K  

bb) na kalendá ní období s omezen  volitelným za átkem platnosti, kdy za átek doby 
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let: 

desetim sí ní zvýhodn ná s omezen  volitelným za átkem doby platnosti................... 2 400 K  

bc) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele – tarifní 
kategorie Junior od 15 do 19 let: 

30denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti.............................................. 260 K  
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90denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti.............................................. 720 K  

150denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti......................................... 1 200 K  

bd) na stanovené období s omezen  volitelným za átkem platnosti, kdy za átek doby 
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele – tarifní 
kategorie Junior od 15 do 19 let: 

300denní zvýhodn ná s omezen  volitelným za átkem doby platnosti.......................... 2 400 K  

c) pro studenty od 19 do 26 let: 

ca) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Student od 19 do 26 let (s potvrzením 
o studiu): 

m sí ní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti .............................................. 260 K  

tvrtletní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ............................................ 720 K  

p tim sí ní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ..................................... 1 200 K  

cb) na kalendá ní období s omezen  volitelným za átkem platnosti, kdy za átek doby 
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Student od 19 do 26 let (s potvrzením 
o studiu): 

desetim sí ní zvýhodn ná s omezen  volitelným za átkem doby platnosti................... 2 400 K  

cc) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele 
k pr kazce PID Student od 19 do 26 let nebo k platnému pr kazu ISIC nebo 
k pr kazu studenta vyjmenovaných vysokých škol (s potvrzením o studiu): 

30denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti.............................................. 260 K  

90denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti.............................................. 720 K  

150denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti......................................... 1 200 K  

cd) na stanovené období s omezen  volitelným za átkem platnosti, kdy za átek doby 
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele 
k pr kazce PID Student od 19 do 26 let nebo k platnému pr kazu ISIC nebo 
k pr kazu studenta vyjmenovaných vysokých škol (s potvrzením o studiu): 

300denní zvýhodn ná s omezen  volitelným za átkem doby platnosti.......................... 2 400 K  

d) pro seniory od 60 do 65 let nebo ob any v hmotné nouzi nebo pro d chodce (pro d chodce 
jen pr kazky vydané do 31. 7. 2008 a p ehrané na osobní kartu): 

da) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Další 
z etele hodní ob ané (ob an v hmotné nouzi): 

m sí ní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti .............................................. 250 K  

tvrtletní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ............................................ 660 K  

p tim sí ní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti ..................................... 1 100 K  

db) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele – tarifní 
kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Další z etele hodní ob ané (ob an v hmotné 
nouzi): 

30denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti.............................................. 250 K  

90denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti.............................................. 660 K  

150denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti......................................... 1 100 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 
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7. Cena p edplatní asové jízdenky p enosné platné na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 v . B): 

a) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v podob  elektronického 
záznamu nahraného na anonymní nepersonalizovanou kartu: 

m sí ní s volitelným za átkem doby platnosti .................................................................. 670 K  

tvrtletní s volitelným za átkem doby platnosti.............................................................. 1 880 K  

ro ní s volitelným za átkem doby platnosti.................................................................... 6 100 K  

b) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu) bez pr kazky PID: 

30denní s volitelným za átkem doby platnosti .................................................................. 670 K  

90denní s volitelným za átkem doby platnosti ............................................................... 1 880 K  

365denní s volitelným za átkem doby platnosti ............................................................. 6 100 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

8. Cena 30denních p eklenovacích jízdenek – vydávány v papírové podob  na základ  p edložení 
podané žádosti o vydání karty s dopravní aplikací: 

a) pro d ti od 6 do 15 let – 30denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti....... 130 K  

b) pro juniory od 15 do 19 let – 30denní zvýhodn ná s volitelným za átkem doby platnosti 
........................................................................................................................................... 260 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

9. Rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy – Skupinová víkendová jízdenka + MHD 
Praha 

a) Skupinová víkendová jízdenka region St edo eský + MHD Praha ( D – St edo eský kraj 
a Praha) .............................................................................................................................. 444 K  

b) Skupinová víkendová jízdenka sí ová + MHD Praha ( D celostátní) .............................. 829 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

10. Dopl kové kupony pro vn jší pásma a dojezdové pásmo: 

a) Dopl kové asové kupony BUS+VLAK – pro použití v p ím stských autobusech i ve 
vlacích zapojených do systému PID ur ené pro pásmo 0 a vn jší pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 
Tyto kupony lze použít i samostatn  pro pot ebný po et vn jších pásem nebo kombinaci 
vn jších pásem s pásmem 0 – bez kombinace s kuponem pro pásma P a 0. 

aa) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
(ob anské – typ I a zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let) nebo v podob  
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu bez evidence osobních údaj  
v databázi vydavatele karty (jen ob anské – typ II – jen karty vydané p ed 
1. 3. 2016): 

Ob anské zvýhodn né 
typ I nebo typ II 

Zvýhodn né 
pro d ti od 6 do 15 let 

 

M sí ní tvrtletní M sí ní tvrtletní 
jedno vn jší pásmo samostatné (pásmo 1 nebo 2 
nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7) 

300 K  760 K  150K  380 K  

2 pásma 460 K  1 200 K  230 K  600 K  
3 pásma 700 K  1 800 K  350 K  900 K  
4 pásma 920 K  2 400 K  455 K  1 190 K  
5 pásem 1 130 K  3 000 K  565 K  1 500 K  
6 pásem 1 350 K  3 600 K  675 K  1 795 K  
7 pásem 1 560 K  4 200 K  780 K  2 100 K  
8 pásem 1 780 K  4 800 K  890 K  2 400 K  
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ab) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti – vydávány v papírové podob  
(z jízdenkového programu nebo z UNIPOK ve vybraných pokladnách D) 
k pr kazkám PID – k pr kazce PID ob anské (s evidencí) – typ I (osobní údaje 
v databázi DP i na pr kazce PID) nebo k pr kazce PID ob anské (bez evidence) – 
typ II (osobní údaje pouze na pr kazce PID) nebo k pr kazkám s osobními údaji 
v databázi DP (Dít  6–15, Junior 15–19, Student 19–26 let): 

Ob anské zvýhodn né 
typ I nebo typ II 

Zvýhodn né 
pro d ti od 6 do 15 let 

 

30denní 90denní 30denní 90denní 
jedno vn jší pásmo samostatné (pásmo 1 nebo 2 
nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7) 

300 K  760 K  150K  380 K  

2 pásma 460 K  1 200 K  230 K  600 K  
3 pásma 700 K  1 800 K  350 K  900 K  
4 pásma 920 K  2 400 K  455 K  1 190 K  
5 pásem 1 130 K  3 000 K  565 K  1 500 K  
6 pásem 1 350 K  3 600 K  675 K  1 795 K  
7 pásem 1 560 K  4 200 K  780 K  2 100 K  
8 pásem 1 780 K  4 800 K  890 K  2 400 K  

ac) na pevné kalendá ní období – vydávány v papírové podob  k pr kazkám PID – 
k pr kazce PID ob anské (s evidencí) – typ I (osobní údaje v databázi DP i na 
pr kazce PID) nebo k pr kazce PID ob anské (bez evidence) – typ II (osobní údaje 
pouze na pr kazce PID) nebo k pr kazkám s osobními údaji v databázi DP (Dít   
6–15, Junior 15–19, Student 19–26 let): 

 Ob anské zvýhodn né 
typ I nebo typ II 

(nebo pr kazky PID s osobními údaji 
mimo Dít  od 6 do 15 let) 

Zvýhodn né 
pro d ti od 6 do 15 let

 M sí ní tvrtletní M sí ní 
jedno vn jší pásmo samostatné (pásmo 1 
nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5) 

300 K  760 K  150K  

2 pásma 460 K  1 200 K  230 K  
3 pásma 700 K  1 800 K  350 K  
4 pásma 920 K  2 400 K  455 K  
5 pásem 1 130 K  3 000 K  565 K  
6 pásem 1 350 K  3 600 K  675 K  

Tento typ kuponu se nevydává v mutaci pro 7 nebo 8 pásem. Cestující použije kupon dle aa) nebo ab) 
tohoto odstavce. 
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b) Dopl kové asové kupony BUS+VLAK zvláštní zlevn né (žákovské jízdné) – pro použití 
v p ím stských autobusech i ve vlacích zapojených do systému PID ur ené pro pásmo 0 
a vn jší pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tyto kupony lze použít i samostatn  pro pot ebný po et 
vn jších pásem nebo kombinaci vn jších pásem s pásmem 0 – bez kombinace s kuponem 
pro pásma P a 0. Tyto kupony jsou vydávány pouze na pevné kalendá ní období – m síc 
nebo 5 m síc  na 1. nebo 2. pololetí školního roku. 

ba) na pevné kalendá ní období – m síc (mimo m síce ervenec a srpen) nebo 5 m síc  
na 1. nebo 2. pololetí školního roku – vydávány v podob  elektronického záznamu 
nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty: 

Pro žáky 
od 6 do 15 let 

Pro žáky 
od 6 do 15 let 

Pro žáky 
a studenty 

od 15 do 26 let 

Pro žáky 
a studenty 

od 15 do 26 let
M sí ní P tim sí ní na 

dané pololetí 
školního roku 

M sí ní P tim sí ní na 
dané pololetí 
školního roku 

jedno vn jší pásmo samostatné 
(pásmo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 
nebo 6 nebo 7) 

110 K  510 K  225 K  1 020 K  

2 pásma 170 K  795 K  345 K  1 590 K  
3 pásma 260 K  1 195 K  525 K  2 395 K  
4 pásma 345 K  1 590 K  690 K  3 180 K  
5 pásem 420 K  1 970 K  845 K  3 945 K  
6 pásem 500 K  2 360 K  1 010 K  4 725 K  
7 pásem 585 K  2 745 K  1 170 K  5 490 K  
8 pásem 665 K  3 135 K  1 335 K  6 270 K  

bb) na pevné kalendá ní období – m síc (mimo m síce ervenec a srpen) nebo 5 m síc  
na 1. nebo 2. pololetí školního roku – vydávány v papírové podob  (také z UNIPOK 
ve vybraných pokladnách D) k pr kazkám PID – k pr kazkám s osobními údaji 
v databázi DP (Dít  6–15, Junior 15–19, Student 19–26 let): 

Pro žáky 
od 6 do 15 let 

Pro žáky 
od 6 do 15 let 

Pro žáky 
a studenty 

od 15 do 26 let 

Pro žáky 
a studenty 

od 15 do 26 let
M sí ní P tim sí ní na 

dané pololetí 
školního roku 

M sí ní P tim sí ní na 
dané pololetí 
školního roku 

jedno vn jší pásmo samostatné 
(pásmo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 
nebo 6 nebo 7) 

110 K  510 K  225 K  1 020 K  

2 pásma 170 K  795 K  345 K  1 590 K  
3 pásma 260 K  1 195 K  525 K  2 395 K  
4 pásma 345 K  1 590 K  690 K  3 180 K  
5 pásem 420 K  1 970 K  845 K  3 945 K  
6 pásem 500 K  2 360 K  1 010 K  4 725 K  
7 pásem 585 K * 2 745 K * 1 170 K * 5 490 K * 
8 pásem 665 K * 3 135 K * 1 335 K * 6 270 K * 
* Jen z UNIPOK v pokladnách D 

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

11. Jízdenky AE (Airport Express) a jízdní doklady D platné na lince AE: 

a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu dle odst. 11. písm. b) 
a používají-li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nep estupní nebo nepoužijí-li 
n který z jízdních doklad  uvedený v odst. 11. písm. c) ..................................................... 60 K  

b) pro d ti od 6 do 15 let zvýhodn né nep estupní nebo nepoužijí-li n který z jízdních doklad  
uvedený v odst. 11. písm. c) ur ený pro d ti od 6 do 15 let ................................................ 30 K  
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c) všechny druhy jízdních doklad  D vystavených dle tarifu TR 10 a vyhlášek PTV na 
standardním tiskopisu jízdenky (ze všech výdejních za ízeních D) nebo jako eTiket, TeleTiket 
nebo nahrané jako aplikace v ipu In-karty a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle 
mezinárodního tarifu SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV nebo jako eTiket. 

ca) jednorázové a zpáte ní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha letišt /Airport 
(BUS), rozhodující je platnost v den použití, pro použití jízdenky VLAK+ letišt  Praha 
pro cestu zp t je rozhodující datum a potvrzení razítkem z informa ní p epážky na Letišti 
Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ letišt  Praha pro cestu zp t je 
neplatná; 

cb) sí ové jízdenky: IN 100 % a IN Business (na In-kart ), Celodenní jízdenka, Celodenní 
jízdenka region St edo eský (standardní tiskopis, pro jednu osobu, jeden den), Skupinová 
víkendová jízdenka sí ová, Skupinová víkendová jízdenka sí ová + MHD Praha, 
Skupinová víkendová jízdenka region St edo eský a Skupinová víkendová jízdenka 
region St edo eský + MHD Praha (standardní tiskopis, pro max. 5 osob, jeden den – 
pouze soboty nebo ned le nebo dny státem uznané jako svátek); 

cc) kilometrickou banku (KMB) mohou sou asn  použít 3 cestující starší 15 let, p i emž dv  
d ti do 15 let se považují za jednoho cestujícího staršího 15 let; v p íslušném ádku 
s vypln ným datem odpovídajícím dni použití dokladu musí být jako nástupní/cílová 
stanice uvedeno Praha letišt /Airport (BUS); odpisy KMB provádí výhradn  
zam stnanci D; 

cd) v autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních za ízení 
D, Ak ní jízdenka, V asná jízdenka esko, V asná jízdenka Evropa ani zam stnanecké 

a služební jízdní výhody železni ních spole ností; 

ce) p i použití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu D eTiket nebo 
TeleTiket p edložena ke kontrole pouze vytišt ná nebo zobrazená na monitoru (displeji) 
p enosného elektronického za ízení. Linkou AE nelze cestovat pouze na základ  
samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením grafického 2D kódu, ani s t mito 
jízdenkami ve form  záznamu na In-kart . 

cf) Neobsazeno. 

12. Ceny jízdného uvedené v tomto lánku jsou v etn  snížené sazby DPH. 

III.A. Zvláštní ceny jízdného pro vyjmenované kategorie cestujících 
pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 v . B s Dokladem 
o nároku na zvláštní ceny jízdného 

1. Zvláštní ceny jízdného jsou poskytovány na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 v . B vyjmenovaným 
kategoriím cestujících za spln ní podmínek stanovených tímto tarifem. Podmínkou oprav ující 
k použití jízdného dle tohoto lánku je, že cestující je držitelem Dokladu o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro „název kategorie“ dle odst. 4. tohoto lánku nebo pro definované kategorie pro 
p echodné období jiný doklad uvedený v odst. 5. tohoto lánku. 

2. Zvláštní ceny jsou stanoveny pro tyto tarifní kategorie: 

a) kategorie d ti od 6 do 15 let pouze na území hl. m. Prahy (obsahuje podkategorii Dít  od 6 let 
do 10 let pouze na území hl. m. Prahy); 

b) kategorie senio i od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy; 

c) kategorie senio i od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID; 

d) kategorie osoba doprovázející dít  do 3 let v ku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky 
zapojené do systému PID. 

3. Zvláštní ceny jízdného pro cestující uvedené v odst. 2. za spln ní podmínek uvedených v tomto lánku 
iní na území Prahy v pásmech P, 0 v . B pro: 

a) kategorii d ti od 6 do 15 let pouze na území hl. m. Prahy (obsahuje i kategorii Dít  od 6 let 
do 10 let pouze na území hl. m. Prahy).................................................................................. 0 K  

b) kategorii senio i od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy .............................................. 0 K  
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c) kategorii senio i od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID........................................ 0 K  

d) kategorie osoba doprovázející dít  do 3 let v ku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky 
zapojené do systému PID....................................................................................................... 0 K  

4. Pro kategorie uvedené v odst. 2. písm. a), b) a c) tohoto lánku je dokladem k prokázání nároku na 
zvláštní zvýhodn né jízdné aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného ‚název 
kategorie‘“ nebo zvláštní pr kaz PID pro p íslušnou tarifní kategorii s fotografií, jménem, 
p íjmením a datem narození držitele. Zvláštní pr kazy PID platné jako Doklad o nároku na zvláštní 
ceny jízdného jsou uvedeny v P íloze . 10. V záhlaví nesou ozna ení „Pr kaz dít  6–15“, „Pr kaz 
senior 65–70“, nebo „Pr kaz senior 70+“. Plný název dokladu pak zní: 

a) pro kategorii d ti od 6 do 15 let v elektronické podob  „Doklad o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro dít  od 6 do 15 let“ nebo v papírové podob  „Pr kaz dít  6–15“; 

b) pro kategorii senio i od 65 do 70 let v elektronické podob  „Doklad o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nebo v papírové podob  „Pr kaz senior 65–70“; 

c) pro kategorii senio i od 70 let v elektronické podob  „Doklad o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro seniora od 70 let“ nebo v papírové podob  „Pr kaz senior 70+“. 

Pr kazy jsou ozna eny hologramem a datem vydání pr kazu. 

Tyto pr kazy se vydávají pouze jako Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného, a nelze na n  
zakoupit p edplatní asové kupóny PID. 

Pro kategorii osoba doprovázející dít  do 3 let v ku uvedenou v odst. 2. písm. d) tohoto lánku je 
dokladem k prokázání nároku na zvláštní zvýhodn né jízdné zvláštní pr kaz PID s ozna ením „Pr kaz 
dít  do 3 let“ opat ený jménem a p íjmením dít te, datem narození dít te a fotografií dít te nebo 
ob anský pr kaz dít te nebo cestovní pas dít te. Podmínky vydání a použití „Pr kazu dít  do 3 let“ 
jsou uvedeny v lánku IX. U této kategorie nelze p i zapomenutém jízdním dokladu provést dodate né 
zp tné doložení nároku na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku. Jedno 
dít  m že být doprovázeno pouze jednou osobou, na kterou lze nárok na zvláštní ceny jízdného 
uplatnit. 

5. Všichni oprávn ní uživatelé „Doklad  o nároku na bezplatnou p epravu“ vydaných p ed datem 
platnosti tohoto tarifu jsou oprávn ni nadále používat tyto jízdní doklady. Jejich platnost a použití je 
v p íslušných tarifních kategoriích stejná jako u „Doklad  o nároku na zvláštní ceny jízdného“. 
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let lze použít k doložení nároku na 
bezplatnou p epravu dle lánku V. odst. 1. písm. e). 

III.B. Specifické tarifní podmínky na území hl. m. Prahy ve vlacích 
PID dopravce KŽC Doprava, s.r.o. 

1. N která ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlak  PID provozovaných dopravcem KŽC Doprava, 
s.r.o. na území hl. m. Prahy (dále jen „vlaky PID KŽCD“), jsou upravena odchyln . 

2. Ve vlacích PID KŽCD platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své asové a pásmové platnosti. 
Ceny jízdních doklad  se ídí lánkem III. tohoto Tarifu. Platnost jízdních doklad  se ídí lánkem 
VII. tohoto Tarifu. 

3. Ve vlacích PID KŽCD jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu eských drah TR 10, 
které byly p edem zakoupeny cestujícími ješt  p ed nástupem do vlaku PID KŽCD. Prodej jízdních 
doklad  dle Tarifu D TR 10 p ímo ve vlaku PID KŽCD není zajišt n. Není možné ani vydávání 
doplatk  dle Tarifu D TR 10, nap . pro jízdu oklikou atd. Ve vlaku PID KŽCD také není možné 
provád t platby z elektronické pen ženky IN-karty. 

4. Ve vlacích PID KŽCD neplatí tarif KŽC Doprava, s.r.o. Cestující je povinen nastoupit do vlaku PID 
KŽCD s p edem zakoupenou a ozna enou jízdenkou PID nebo dle Tarifu D TR 10. Podrobné 
podmínky pro použití železni ních jízdenek ve vlacích PID KŽCD jsou uvedeny v Tarifu eských 
drah pro vnitrostátní p epravu cestujících a zavazadel ( D TR 10). Ve vlacích PID KŽCD neplatí 
jízdní doklady vydané dle mezinárodního železni ního tarifu SCIC-NRT. P i použití vlaku PID KŽCD 
musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu D eTiket nebo TeleTiket p edložena ke kontrole 
pouze vytišt ná nebo zobrazená na monitoru (displeji) p enosného elektronického za ízení. Vlaky PID 
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KŽCD nelze cestovat pouze na základ  samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením 
grafického 2D kódu, ani s t mito jízdenkami ve form  záznamu na In-kart . 

5. U vlaku PID KŽCD linky S34 je cestující, který nemá p edem zakoupený platný jízdní doklad, 
povinen použít pro nástup pouze p ední dve e prvního vozu ve sm ru jízdy a zakoupit si jízdní doklad 
u vlakové ety (strojvedoucího). Vlaková eta (pov ená osoba dopravce) je oprávn na zkontrolovat 
jízdní doklady cestujících, a to i v dob  p ed odjezdem vlaku. 

6. U vlaku PID KŽCD linky S34 je cestující povinen použít pro nástup p ední dve e vozu ve sm ru jízdy 
a p i nástupu se prokázat vlakové et  platným jízdním dokladem. Vlaková eta (pov ená osoba 
dopravce) je oprávn na zkontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dob  p ed odjezdem vlaku. 

7. P ímo ve vlaku PID KŽCD jsou dále vydávány vlakovou etou jednotlivé p estupní jízdenky PID 
z p íru ní osobní pokladny (POP). U t chto jízdenek se jedná o dopl kový prodej a v jejich cen  je 
zapo tena p irážka 8 K  u plnocenné a 4 K  u zvýhodn né jízdenky. Tyto jízdenky mají ve srovnání 
se standardními jízdenkami PID pon kud odlišnou platnost. Vydávány jsou pouze tyto jízdenky: 

P estupní jízdenka PID z POP Cena Pásmová platnost asová platnost Možnost použití 
Plnocenná 40 K  P, 0, B 90 min. Jen na území Prahy 
Zvýhodn ná 20 K  P, 0, B 90 min. Jen na území Prahy 

8. asová platnost jednotlivé jízdenky vydané ze za ízení POP se po ítá od okamžiku vydání. Na 
jízdence je vytišt no datum a as vydání. 

9. Zvýhodn né jízdenky ze za ízení POP platí ve vlacích PID KŽCD pro d ti od 6 do 15 let, pro držitele 
pr kazky PID pro d chodce a pro seniory od 60 do 70 let a ob any v hmotné nouzi, pokud cestující 
t chto kategorií nemají nárok na zvláštní ceny jízdného podle lánku III.A. tohoto Tarifu. Zp sob 
dokládání nároku na zvýhodn né jízdné je uveden v lánku IX. tohoto Tarifu. Zvýhodn nou jízdenku 
lze použít i na úhradu p epravného za zavazadlo nebo psa bez schrány nebo jízdní kolo. 

10. Jízdenky vydávané ve vlaku PID KŽCD ze za ízení POP platí pouze v pásmech P, 0 a B. Není možné 
na n  p ejet do vn jších pásem, a to ani tehdy, nastoupil-li cestující do vlaku PID KŽCD v pásmu 0 
nebo B. Cestující, který hodlá cestovat do vn jších pásem PID, si zakoupí jízdenku PID pro celou 
cestu (tj. pro pot ebný as a po et pásem) v p edprodeji a musí ji mít ozna enou již p ed nástupem do 
vlaku PID KŽCD. Pokud si cestující ve vlaku PID KŽCD zakoupí jízdenku ze za ízení POP a nemá 
pot ebnou jízdenku PID pro zamýšlenou jízdu v dalších pásmech, zakoupí nebo ozna í si jízdenku pro 
další jízdu až v následném dopravním prost edku PID, do kterého p estoupí. 

11. P epravní kontrolu ve vlacích PID KŽCD provád jí krom  vlakové ety i p epravní kontrolo i 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spole nosti a KŽCD Doprava, s.r.o. 

12. Pokud nelze ozna it v p edprodeji zakoupenou jízdenku PID z d vod  nefunk nosti všech ozna ova  
jízdenek PID ve stanici, zakoupí si cestující jízdenku ve vlaku PID KŽCD v dopl kovém prodeji ze 
za ízení POP u vlakové ety. 

13. P eprava zavazadel a ps  ve vlacích PID KŽCD se ídí Smluvními p epravními podmínkami 
železni ního dopravce. 

14. Pro úhradu p epravného za zavazadlo podléhajícího placení platí ve vlacích PID KŽCD ustanovení 
Tarifu PID. Pokud bylo p epravné za zavazadlo uhrazeno dle Tarifu D TR 10, je tento jízdní doklad 
uznán i ve vlaku PID KŽCD. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro p epravu zavazadla, 
uhradí p epravné ve vlaku PID KŽCD zvýhodn nou jízdenkou za 20 K  vydanou ze za ízení POP. 

15. Pro úhradu p epravného za psa platí ve vlacích PID KŽCD ustanovení Tarifu PID. Pokud bylo 
p epravné za psa uhrazeno dle Tarifu D TR 10, je tento jízdní doklad uznán i ve vlaku PID KŽCD. 
Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro p epravu psa, uhradí p epravné ve vlaku PID KŽCD 
zvýhodn nou jízdenkou za 20 K  vydanou ze za ízení POP. 

16. Pro úhradu p epravného za jízdní kolo platí ve vlacích PID KŽCD ustanovení Tarifu PID. Cestující 
s platným jízdním dokladem dle Tarifu PID p epravuje v pásmech P, 0, B jízdní kolo ve vlaku PID 
KŽCD zdarma. Cestujícímu s jízdenkou dle Tarifu D TR 10, který uhradil dle Tarifu D TR 10 
i p epravné za jízdní kolo, je tento jízdní doklad pro p epravu kola uznán i ve vlaku PID KŽCD. 
Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro p epravu kola nebo nemá nárok na p epravu kola 
zdarma, uhradí p epravné ve vlaku PID KŽCD zvýhodn nou jízdenkou za 20 K  vydanou ze 
za ízení POP. 
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17. asová a pásmová platnost jízdenky PID za zavazadlo nebo psa bez schrány nebo jízdního kola je 
shodná s asovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo nebo psa bez schrány 
nebo jízdní kolo p epravuje, maximáln  však 300 minut. 

18. Ve vlacích PID KŽCD neplatí SMS jízdenky ani jízdenky z Mobilní pen ženky – aplikace Sejf. 

19. Ve vlacích PID KŽCD neplatí zam stnanecké jízdné DP a zam stnanecké jízdné D. Je uznáváno 
zam stnanecké jízdné KŽC Doprava, s.r.o. 

20. Ve vlacích PID KŽCD se uznávají pr kazy ZTP4) a ZTP/P4) pro bezplatnou p epravu (v etn  
kompenza ních pom cek) dle podmínek uvedených v lánku V. tohoto Tarifu. 

III.C. Specifické tarifní podmínky na území m sta Kladna na 
autobusových linkách PID v obvodu MHD Kladno 

1. N která ustanovení tohoto Tarifu týkající se autobusových linek PID provozovaných na katastrálním 
území statutárního m sta Kladna jsou upravena odchyln . 

2. Všechny zastávky linek PID na území m sta Kladna jsou za azeny do tarifního pásma 3. 

3. Na linkách PID na území m sta Kladna platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své asové 
a pásmové platnosti, s výjimkami uvedenými níže. Ceny jízdních doklad  se ídí l. III. tohoto 
Tarifu. Platnost jízdních doklad  se ídí l. VII. tohoto Tarifu. V soub hu s Tarifem PID platí na 
autobusových linkách PID dopravce SAD MHD Kladno a. s. na území m sta Kladna také Tarif 
MHD Kladno a v omezené mí e je uznáván také Tarif St edo eské integrované dopravy (SID). Rozsah 
platnosti na jednotlivých linkách je uveden níže. 

4. Na autobusových linkách PID na území m sta Kladna neplatí dopl kový asový kupón PID 
BUS+VLAK vydaný pro jedno samostatné pásmo 3. Jsou uznávány pouze dopl kové asové kupóny 
PID BUS+VLAK dvou- a vícepásmové platné pro pásmo 3. 

5. Na linkách PID na území m sta Kladna neplatí p estupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu 
dvoupásmové 15minutové uvedené v l. III. odst. 3. tohoto Tarifu. 

6. Linky PID íselné ady 3xx dopravce SAD MHD Kladno a. s., tj. linky 300, 322, 324, 350, zajiš ují 
zejména páte ní spojení Kladna s Prahou. Na t chto linkách na území m sta Kladna: 

a) Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno hrazené v hotovosti nebo 
z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané dopravcem SAD MHD Kladno a. s. nebo 
kompatibilní (viz P íloha 9 tohoto Tarifu). 

b) Platí asové kupóny dle Tarifu MHD Kladno týdenní, m sí ní nebo tvrtletní nahrané na 
ipové kart  vydané dopravcem SAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní (viz P íloha 9 

tohoto Tarifu). 

c) Neplatí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlášené Magistrátem 
m sta Kladna a ode ítané z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané SAD MHD 
Kladno a. s. nebo kompatibilní – jednotlivé jízdné Karta ŽÁKOVSKÁ 1 K , Karta 
D CHODCOVSKÁ 1 K , Karta RODI OVSKÁ 4 K . (viz P íloha 9 tohoto Tarifu). 

d) Neplatí bezplatná p eprava pro jednu osobu doprovázející ko árek s dít tem dle Tarifu MHD 
Kladno. 

e) Neplatí zvýhodn ný p estup dle Tarifu MHD Kladno. 

f) Neplatí jízdní doklady dle Tarifu SID (tj. není tarifn  možný p estup mezi linkami SID 
a linkami PID). 

7. Linky PID íselné ady 6xx za azené do MHD Kladno, tj. linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 620, 623, 624, 626, zajiš ují provoz na katastrálním území m sta 
Kladna (MHD Kladno), nebo zajiš ují spojení m sta Kladna s okolními obcemi a m sty. Na t chto 
linkách na území m sta Kladna: 

a) Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno hrazené v hotovosti nebo 
z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané SAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní 
(viz P íloha 9 tohoto Tarifu). 

b) Platí asové kupóny dle Tarifu MHD Kladno týdenní, m sí ní nebo tvrtletní nahrané na 
ipové kart  vydané SAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní (viz P íloha 9 tohoto Tarifu). 
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c) Platí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlášené Magistrátem 
m sta Kladna a ode ítané z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané SAD MHD 
Kladno a. s. nebo kompatibilní – Karta ŽÁKOVSKÁ 1 K , Karta D CHODCOVSKÁ 1 K , 
Karta RODI OVSKÁ 4 K . Kartu RODINNOU lze na linkách PID využít pouze k úhrad  
jízdného pro jednotlivou jízdu z elektronické pen ženky. 

d) Platí bezplatná p eprava pro jednu osobu doprovázející d tský ko árek s dít tem dle Tarifu 
MHD Kladno. 

e) Je uznáván asový kupón St edo eské integrované dopravy (SID) nahraný na ipové kart  
vydané SAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní a platný v tarifní zón  SID pokrývající 
území m sta Kladna, pokud cestující jede z/do dalších zón St edo eské integrované dopravy 
a p estupuje na území m sta Kladna mezi linkou PID a linkou SID. 

f) Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID z/do tarifní zóny SID pokrývající území m sta 
Kladna hrazené z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané SAD MHD Kladno a. s. 
nebo kompatibilní, pokud cestující jede z/do dalších zón St edo eské integrované dopravy 
a p estupuje na území m sta Kladna mezi linkou PID a linkou SID. U jízdného pro jednotlivou 
jízdu dle Tarifu SID, které bylo uhrazeno v hotovosti (tj. bez ipové karty), p estup mezi PID 
a SID tarifn  není možný. 

8. Linky ady 3xx a 6xx neza azené do MHD Kladno, tj. linky 330, 399, 608, 621 a 622, jsou linky 
provozované dopravci AUTODOPRAVA LAMER s. r. o., SAD Slaný s. r. o., Kate ina Kulhánková 
a POHL Kladno s. r. o. Na t chto linkách neplatí Tarif MHD Kladno a neplatí jízdní doklady SID 
(p edplatní ani jednotlivé), tj. není tarifn  možný p estup mezi systémy PID a SID. 

9. Na linkách PID na území m sta Kladna je uznáváno zvláštní zlevn né žákovské a studentské jízdné 
PID pouze pro p ím stské cesty, tj. jízdy mezi m stem Kladnem a jinými m sty nebo obcemi. Pro 
vnitrom stské cesty v rámci katastrálního území m sta Kladna zvláštní zlevn né žákovské 
a studentské jízdné neplatí. 

10. Na linkách PID, které jsou vedeny pouze po katastrálním území m sta Kladna (linky 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 610, 611 a 613): 

a) Neplatí zvláštní zlevn né žákovské a studentské jízdné dle Tarifu PID. 

b) Neplatí zvláštní zlevn né žákovské a studentské jízdné dle Tarifu SID (tj. není tarifn  možný 
p estup mezi linkami PID a SID). 

11. Odbavuje-li se cestující na lince PID na území m sta Kladna dle Tarifu MHD Kladno nebo (na 
m stské lince) ipovou kartou dle Tarifu SID (za átek jízdy nebo p estup), je povinen si vždy p i 
nástupu a odbavení u idi e odebrat jízdenku, a to i v p ípad  použití asového jízdného, kdy se jedná 
o nulovou (eviden ní) jízdenku. Na vyžádání pov enou osobou dopravce je cestující povinen se 
prokázat spolu s ipovou kartou SAD MHD Kladno a. s. eviden ní jízdenkou platnou pro daný spoj 
vydanou k této kart . 

12. P i jedné cest  (jízd ) není dovoleno vzájemn  kombinovat jízdní doklady r zných tarifních 
systém , tj. skládat jízdní doklady PID s jízdními doklady dle Tarifu MHD Kladno nebo s jízdními 
doklady dle Tarifu SID. Toto ustanovení platí pro jízdné pro jednotlivou jízdu i pro p edplatní asové 
jízdné, v etn  slev. 

13. P i skládání platnosti jízdného pro jednotlivou jízdu PID v kombinaci s p edplatním asovým jízdným 
PID (kupónem) platným na území m sta Kladna (pásmo 3) se neuplat uje posun asové a pásmové 
platnosti navazující jízdenky pro jednotlivou jízdu PID. V takovém p ípad  musí mít cestující 
navazující jízdenku pro jednotlivou jízdu PID zakoupenou p edem z p edprodeje a ozna í si ji 
v ozna ova i v autobuse bezprost edn  poté, co autobus PID vstoupí do toho navazujícího pásma, na 
které cestující již nemá p edplatní asové jízdné (tj. ozna it jízdenku je t eba neprodlen  po p epnutí 
pásma na zobrazovacím za ízení umíst ném v autobuse). 

14. Cestující, který byl odbaven dle Tarifu MHD Kladno (p íp. dle Tarifu SID), p epravuje zavazadlo 
a psa dle Tarifu MHD Kladno (p íp. Tarifu SID). Cestující, který byl odbaven dle Tarifu PID, 
p epravuje zavazadlo a psa dle Tarifu PID. Pro p epravu platí Smluvní p epravní podmínky PID. 
P irážky k jízdnému za nedodržení p epravní a tarifní kázn  se ídí Tarifem PID a Smluvními 
p epravními podmínkami PID. 
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IV. Cena za p epravu zavazadel a psa v provozu PID 

1. V MHD na území hl. m. Prahy a v p ím stských linkách PID je stanovena jednotná cena za p epravu 
zavazadel pro celou sí  PID bez ohledu na hranice tarifních pásem ve výši: 

a) pro zavazadlo nad rozm r 25 × 45 × 70 cm......................................................................... 16 K  

b) d tský ko árek bez dít te ..................................................................................................... 16 K  

c) pro zavazadlo ty ovitého tvaru nad délku 150 cm a pr m r 20 cm..................................... 16 K  

d) pro zavazadlo tvaru desky nad rozm r 100 × 100 × 5 cm ................................................... 16 K  

e) jízdní kolo na p ím stské lince . 690 (cyklobus)................................................................ 16 K  

Maximální rozm ry zavazadel a zavazadla, jejichž p eprava je povolena, ur uje P epravní ád 
a Smluvní p epravní podmínky PID. 

asová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo dle písm. a) až d) je shodná s asovou a pásmovou 
platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo p epravuje, maximáln  však 300 min. Platnost jízdenek 
ur ených pro úhradu za p epravu jízdního kola na p ím stské lince . 690 (cyklobus) dle bodu e) je 
pouze pro daný spoj. 

2. P epravné za psa bez schrány a podmínky p epravy psa: 

P epravu psa beze schrány lze uskute nit pouze za podmínek stanovených ve Smluvních p epravních 
podmínkách PID. V pásmech P a 0 v . B a ve vn jších pásmech PID je stanovena jednotná cena 
jízdenek ur ených k úhrad  p epravného za psa. Je-li tento jízdní doklad použit ve vlacích zapojených 
do PID, musí se osoba p epravující psa p epravovat také na jízdní doklad PID. Nelze nakombinovat 
jízdní doklad p epravované osoby za tarif železni ního dopravce a p epravné za psa uhradit jako 
p epravné v systému PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze tuto jízdenku ur enou k úhrad  
p epravného za psa použít pouze v p ípad , že již byl ozna en za átek její platnosti nebo byla 
zakoupena u idi e p ím stských autobusových linek PID a je na ní vyzna en za átek platnosti a její 
platnost je dosta ující pro dosažení zamýšleného cíle v rámci PID. 

Cena jízdenek ur ených k úhrad  p epravného za psa: 

a) p epravné za psa beze schrány nebo za psa ve schrán  o rozm rech dle l. IV. odst. 1. písm. a)
............................................................................................................................................. 16 K  

asová a pásmová platnost jízdenky ur ené k úhrad  p epravného za psa je shodná s asovou 
a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa p epravuje, maximáln  však 300 min. 

b) neobsazeno 

c) p epravné za psa beze schrány na 24 hodin ve všech pásmech PID.................................... 80 K  

d) 30denní jízdenka pro p epravu psa platná ve všech pásmech PID .................................... 460 K  

e) p epravné za psa na lince AE (Airport Express).................................................................. 30 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. odst. 7., platnost jízdenek dle písm. e) tohoto odstavce je pouze 
v daném spoji. 

3. P epravné ve vlacích zapojených do systému PID se ídí jednotlivými ustanoveními Smluvních 
p epravních podmínek železni ních dopravc , kte í konkrétní vlaky provozují. 

4. Krátkodobé p edplatní jízdenky uvedené v l. III. odst. 4., asové jízdenky uvedené v l. III. odst. 6., 
asové jízdenky p enosné uvedené v l. III. odst. 7., p eklenovací 30denní jízdenky uvedené v l. III. 

odst. 8., rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy – Skupinová víkendová jízdenka + 
MHD Praha uvedené v l. III. odst. 9. a dopl kové kupony uvedené v l. III. odst. 10. oprav ují 
uživatele v rámci své pásmové a asové platnosti k bezplatné p eprav  jedné z položek uvedené 
v l. IV. odst. 1. písm. a) až d) nebo jednoho psa s výjimkou vlak  za azených do systému PID 
(odst. 3. tohoto lánku). 

5. Ceny jízdného a p epravného uvedené v tomto lánku jsou v etn  snížené sazby DPH. 
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V. Bezplatná p eprava osob a v cí v provozu PID na území hl. m. 
Prahy a na autobusových linkách zapojených do systému PID 
(s výjimkou vlak  zapojených do systému PID a linky AE 
(Airport Express)) 

1. Bezplatn  se p epravují osoby: 

a) d ti do 6 let v ku1), které však mohou cestovat pouze s doprovodem osoby starší 10 let; 

b) držitelé pr kazu „ZTP“4); 

c) držitelé pr kazu „ZTP/P“4) a jejich pr vodce v etn  vodícího psa1), pokud se p epravují 
sou asn  s tímto držitelem, (bezplatn  se p epravují též kompenza ní pom cky, které osoby 
s postižením pot ebují po dobu p epravy nebo následný pohyb); 

d) ob ané uvedení ve zvláštním p edpisu – ob ané, na n ž se vztahuje zákon o mimosoudních 
rehabilitacích3); 

e) osoby starší 70 let. 

2. Neobsazeno. 

3. Neobsazeno. 

4. Nárok na bezplatnou p epravu vzniká za podmínek stanovených v l. IX. tohoto Tarifu a cestující je 
povinen tento nárok doložit v souladu s l. IX. tohoto Tarifu. Bez doložení nároku na slevu nebo 
bezplatnou p epravu p edepsaným zp sobem tento nárok nevzniká. 

5. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla bezplatn : 

a) snadno p enosné v ci, které cestující má u sebe a lze je p ípadn  umístit ve vozidle na místo pod 
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, nebo podle pot eby držet na klín ; 

b) d tské ko árky s dít tem; 

c) zavazadla do rozm ru 25 × 45 × 70 cm v etn ; 

d) zavazadla tvaru desky do rozm ru 100 × 100 × 5 cm v etn ; 

e) zavazadla ty ovitého tvaru do délky 150 cm a do pr m ru 20 cm v etn ; 

f) zví ata ve schrán  do rozm ru schrány 25 × 45 × 70 cm v etn ; 

g) jízdní kolo, jehož rozm ry p esahují rozm ry pro p epravu zavazadel, lze p epravovat pouze 
v metru, v tramvajích (pouze ve stanovených asových obdobích a stanovených tra ových 
úsecích), na lanové dráze na Pet ín a na plavidlech za podmínek stanovených ve Smluvních 
p epravních podmínkách PID; 

h) maximáln  dva páry lyží v etn  lyža ských holí v jednom obalu; lyže bez obalu jsou z p epravy 
vylou eny; 

i) snowboard; 

j) nákupní tašku na kole kách; 

k) pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B lze bezplatn  p epravit psa5), kterého 
p epravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo s platným dokladem dle Tarifu PID 
oprav ujícím k bezplatné p eprav  v pásmech P a 0 v . B (je-li doklad k bezplatné p eprav  dle 
Tarifu PID vyžadován). 

VI. Bezplatná p eprava osob a v cí ve vlacích zapojených do systému 
PID a na lince AE (Airport Express) 

1. Ve vlacích zapojených do systému PID (mimo linku AE) se bezplatn  se p epravují osoby: 

a) d ti do 6 let v ku1) (tj. do dne, který p edchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby 
starší 10 let, p i emž cestující starší 10 let má právo p epravit s sebou bezplatn  nejvýše dv  
d ti do 6. roku, pokud pro n  požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé 
dít  samostatné místo, zaplatí za n , jakož i za každé další dít  do 6. roku, zvláštní jízdné tarifu 
železni ního dopravce nebo zvýhodn né jízdné PID; 
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b) pr vodce držitele pr kazu „ZTP/P“4), kterým m že být bu  doprovázející osoba, nebo pes, 
pokud se p epravují sou asn  s tímto držitelem. 

2. Neobsazeno. 

3. Neobsazeno. 

4. Na lince AE (Airport Express) se bezplatn  p epravují: 

a) d ti do 6 let v ku1) (tj. do dne, který p edchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby 
starší 10 let, p i emž cestující starší 10 let má právo p epravit s sebou bezplatn  nejvýše dv  
d ti do 6. roku, pokud pro n  požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé 
dít  samostatné místo, zaplatí za n , jakož i za každé další dít  do 6. roku, zvláštní jízdné (dle 
tarifu D nebo zvýhodn né jízdné PID dle l. III. odst. 11. písm. b)); 

b) držitelé pr kazu „ZTP“4); 

c) držitelé pr kazu „ZTP/P“4) a jejich pr vodce v etn  vodícího psa1), pokud se p epravují 
sou asn  s tímto držitelem, (bezplatn  se p epravují též kompenza ní pom cky, které osoby 
s postižením pot ebují po dobu p epravy nebo následný pohyb). 

5. Bezplatn  m že cestující p epravit následující p edm ty: 

a) ru ní zavazadla, která lze umístit do prostoru nad a pod místem cestujícího o rozm rech 
maximáln  90 × 60 × 40 cm; 

b) 1 d tský ko árek s dít tem; 

c) 1 d tský ko árek ve složeném stavu (golfové hole); 

d) zví e ve schrán  s nepropustným dnem umíst né na klín  nebo pod místem, jež cestující 
zaujímá; 

e) jeden pár lyží s holemi; 

f) snowboard; 

g) d tské boby; 

h) pouze na lince AE (Airport Express) lze bezplatn  p epravit jízdní kolo zabalené p edepsaným 
zp sobem pro leteckou p epravu; v období zvýšených p epravních nárok  má pov ený 
pracovník dopravce právo p epravu jízdního kola odmítnout; 

i) pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B lze ve vlacích zapojených do systému PID 
bezplatn  p epravit jízdní kolo, které p epravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo 
s platným dokladem dle Tarifu PID oprav ujícím k bezplatné p eprav  ve vlacích zapojených 
do systému PID v pásmech P a 0 v . B (je-li doklad k bezplatné p eprav  dle Tarifu PID 
vyžadován). P i využití služby „Úschova b hem p epravy“ zaplatí cestující pouze úschovné dle 
tarifu železni ního dopravce. 

6. P epravné ve vlacích zapojených do systému PID se ídí jednotlivými ustanoveními Smluvních 
p epravních podmínek a tarifem p íslušného dopravce. 

VII. Platnost jízdních doklad  PID 

1. Všechny druhy jízdních doklad  a jízdenek PID uvedené v tomto tarifu platí pouze v p íslušném po tu 
navazujících tarifních pásem (v etn  pásem, kde spoj nezastavuje); posloupnost tarifních pásem je 
uvedena v l. II. odst. 3. Jízdenky pro jednotlivou jízdu musí být ozna eny v tom tarifním pásmu, 
v n mž za íná platnost jízdenky. Povolené výjimky jsou uvedeny v odst. 26. až 35. tohoto lánku. 
Omezení pro vybrané vlaky za azené do PID (zejména rychlíky – viz P íloha . 12) je uvedeno 
v odst. 36. tohoto lánku. Specifické tarifní podmínky na území m sta Kladna na autobusových 
linkách PID v obvodu MHD Kladno jsou uvedeny v l. III.C. a v p íloze 9 tohoto Tarifu. 

2. P estupní jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. písm. a) a b) platí jako jízdní doklady sí ové 
s libovolným po tem p estup  v rozsahu asové a pásmové platnosti jízdenky, není-li dále stanoveno 
jinak. 

a) Pro cesty na území Prahy v pásmech P, 0, B se používají jízdenky ty pásmové, platné 90 min. 
od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em z mobilního 
odbavovacího za ízení. 
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b) Pro kratší cesty se na území Prahy se používají také jízdenky t ípásmové, které jsou v tomto 
p ípad  posuzovány pouze z hlediska asové platnosti, která je p i použití v Praze stanovena na 
30 min. od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em z mobilního 
odbavovacího za ízení. Jízdenka musí být ozna ena nebo vydána z mobilního odbavovacího 
za ízení v jednom z pásem na území Prahy bu  v pásmu P, nebo v pásmu 0, nebo v pásmu B. 

c) Pro cesty z/do vn jších pásem do/z pásma B (zastávky ozna ené v jízdním ádu tarifním 
pásmem B) se používají p estupní jízdenky pro dv  pásma uvedené v l. III. odst. 1. (z/do 
pásma 1 – projížd ná pásma 1, B) – pro p ejezd z/do 1. vn jšího pásma do/z pásma B nelze 
v žádném p ípad  použít dvoupásmovou jízdenkou 15minutovou uvedenou v l. III odst. 3 a to 
ani v p ípadech, kdy je zastávka na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo 
B, 1; pro t i pásma (z/do pásma 2 – projížd ná pásma 2, 1, B), pro 4 pásma (z/do pásma 3 – 
projížd ná pásma 3, 2, 1, B), pro 5 pásem (z/do pásma 4 – projížd ná pásma 4, 3, 2, 1, B), pro 
6 pásem (z/do pásma 5 – projížd ná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 7 pásem (z/do pásma 6 – 
projížd ná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 8 pásem (z/do pásma 7 – projížd ná pásma 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1, B). Jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. pro 2 pásma platí max. 30 min., jízdenky pro 
3 pásma platí max. 60 min., jízdenky pro 4 pásma platí max. 90 min., jízdenky pro 5 pásem platí 
max. 120 min., jízdenky pro 6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max. 
180 min. a jízdenky pro 8 pásem platí max. 210 min. od ozna ení nebo od asu vyzna eného na 
jízdence p i prodeji idi em z mobilního odbavovacího za ízení. 

d) Pro cesty z/do vn jších pásem do/z pásma 0 (zastávky ozna ené v jízdním ádu tarifním 
pásmem 0) se používají jízdenky pro t i pásma (z/do pásma 1 – projížd ná pásma 1, B, 0), pro 
4 pásma (z/do pásma 2 – projížd ná pásma 2, 1, B, 0), pro 5 pásem (z/do pásma 3 – projížd ná 
pásma 3, 2, 1, B, 0), pro 6 pásem (z/do pásma 4 – projížd ná pásma 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 
7 pásem (z/do pásma 5 – projížd ná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 8 pásem (z/do pásma 6 – 
projížd ná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 9 pásem (z/do pásma 7 – projížd ná pásma 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1, B, 0). Jízdenky pro 3 pásma platí max. 60 min., jízdenky pro 4 pásma platí max. 90 min., 
jízdenky pro 5 pásem platí max. 120 min., jízdenky pro 6 pásem platí max. 150 min., jízdenky 
pro 7 pásem platí max. 180 min., jízdenky pro 8 pásem platí max. 210 min. a pro 9 pásem platí 
max. 240 min. od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em 
z mobilního odbavovacího za ízení. 

e) Pro cesty z/do vn jších pásem do/z pásma P (zastávky ozna ené v jízdním ádu tarifním 
pásmem P) se používají jízdenky pro 5 pásem (z/do pásma 1 – projížd ná pásma 1, B, 0, P), pro 
6 pásem (z/do pásma 2 – projížd ná pásma 2, 1, B, 0, P), pro 7 pásem (z/do pásma 3 – 
projížd ná pásma 3, 2, 1, B, 0, P), pro 8 pásem (z/do pásma 4 – projížd ná pásma 4, 3, 2, 1, B, 
0, P), pro 9 pásem (z/do pásma 5 – projížd ná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P), pro 10 pásem (z/do 
pásma 6 – projížd ná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P) pro 11 pásem (z/do pásma 7 – projížd ná 
pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P). Jízdenky pro 5 pásem platí max. 120 min., jízdenky pro 
6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max. 180 min., jízdenky pro 8 pásem 
platí max. 210 min., jízdenky pro 9 pásem platí max. 240 min., jízdenky pro 10 pásem platí 
max. 270 min. a jízdenky pro 11 pásem platí max. 300 min. od ozna ení nebo od asu 
vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em z mobilního odbavovacího za ízení. 

f) Pro cesty ve vn jších pásmech se jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. písm. a) a b) používají 
podle po tu navazujících pásem a asová platnost jednotlivých jízdenek je uvedena výše. 

g) Pro stanovení doby platnosti je rozhodující as vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané 
dopravcem. Nárok na používání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených 
v l. III. odst. 1. písm. b) kon í pro d ti dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu 
se prokazuje pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií Dít  od 6 do 15 let 
nahranou na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo dle l. IX. 
odst. 3. písm. c). Nárok na používání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených 
v l. III. odst. 1. písm. b) mají v pásmech P a 0 v . B také držitelé pr kazky PID pro d chodce, 
seniory a osoby v hmotné nouzi. Nárok se prokazuje pr kazkou PID pro seniory od 60 do 70 let 
nebo pr kazkou PID pro ob any v hmotné nouzi nebo pr kazkou PID pro d chodce nebo 
nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kart  s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Ob an v hmotné nouzi. P estupní 
jízdenky ty pásmové uvedené v l. III. odst. 1. písm. b) jsou ur eny také k úhrad  p epravného 
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za psa dle l. IV. odst. 2. písm. a) nebo k úhrad  ceny za zavazadlo podléhající placení 
uvedeného v l. IV. odst. 1. 

h) asová platnost p estupních jízdenek vydaných v dopl kovém prodeji idi em 
v autobusech v pásmu P (jízdenky uvedené v l. III. odst. 2.) je shodná s asovou platností 
p estupních jízdenek pro 4 pásma. Tyto jízdenky jsou ty pásmové a platí max. 90 min. od 
ozna ení v pásmech P a 0 v . B. Cestující, který nastoupil bez jízdenky v pásmu P a zakoupil si 
tuto jízdenku u idi e, je povinen ji neprodlen  po zakoupení u idi e ozna it v ozna ovacím 
strojku ve vozidle. P edem zakoupenou jízdenku je cestující povinen ozna it neprodlen  po 
nástupu do vozidla, plavidla nebo p i vstupu do p epravního prostoru metra nebo lanové dráhy 
na Pet ín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle postupu uvedeného v l. IX.C. Tyto 
jízdenky je možné použít také pro kombinaci pásem 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo pro 
kombinaci ty  navazujících vn jších pásem a platí max. 90 min. od ozna ení. Tyto jízdenky 
platí v rámci své asové a pásmové platnosti jako p estupní, s libovolným po tem p estup . Pro 
stanovení doby platnosti je rozhodující as vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané 
dopravcem. Nárok na používání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených 
v l. III. odst. 2. písm. b) kon í pro d ti dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu 
se prokazuje pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií Dít  od 6 do 15 let 
nahranou na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo dle l. IX. 
odst. 3. písm. c). Nárok na používání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených 
v l. III. odst. 2. písm. b) mají v pásmech P a 0 také držitelé pr kazky PID pro d chodce, 
seniory a ob any v hmotné nouzi. Nárok se prokazuje pr kazkou pro seniory od 60 do 70 let 
nebo pr kazkou PID pro ob any v hmotné nouzi nebo pr kazkou PID pro d chodce nebo 
nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kart  s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Ob an v hmotné nouzi. Ve vlacích 
zapojených do systému PID platí pouze pro ty i pásma a s asovou platností max. 90 min. od 
ozna ení. Jízdenku vydanou v dopl kovém prodeji idi em v autobusech v pásmu P uvedenou 
v l. III. odst. 2. písm. b) lze použít k úhrad  p epravy za zavazadla dle l. IV. odst. 1. nebo 
k úhrad  p epravného za psa dle l. IV. odst. 2. písm. a). 

i) Jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. písm. a) – jen položky ur ené pouze pro pásmo P – p estupní 
jízdenky za 24 K  a 32 K  platí jen v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID. Použití se 
ídí l. XV. v p ípad  jízdenky zakoupené formou SMS, nebo l. XVI. v p ípad  jízdenky 

zakoupené prost ednictvím mobilní pen ženky. 

3. P estupní jízdenky 15minutové uvedené v l. III. odst. 3. platí pouze ve vn jších pásmech. 
V žádném p ípad  neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani v p ípadech, kdy je zastávka na území hl. m. 
Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1. Tyto jízdenky jsou dvoupásmové – umož ují p ejetí 
jedné hranice navazujícího vn jšího tarifního pásma. Jízdenky platí pouze v autobusech p ím stských 
linek PID. asová platnost je max. 15 min. od ozna ení nebo od okamžiku prodeje idi em 
z mobilního odbavovacího za ízení s možností p estupu. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující 
as vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané dopravcem. Tyto jízdenky neplatí ve vlacích 

zapojených do systému PID. Neplatí pro p epravné za psa a p epravu zavazadel. Nárok na používání 
zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro d ti kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. 
Nárok na slevu se prokazuje pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií Dít  od 6 
do 15 let nahranou na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo dle 
l. IX. odst. 3. písm. c). Držitel m pr kazky PID pro d chodce, seniory nebo osoby v hmotné nouzi 

není sleva ve vn jších pásmech poskytována. 

4. P edplatní krátkodobé jízdenky platné na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B: 

a) p edplatní krátkodobé jízdenky uvedené v l. III. odst. 4. písm. a) pouze aa) platí v pásmech 
P a 0 v . B. Tyto jízdenky platí stanovený po et hodin od okamžiku ozna ení. Jízdenka 
s platností 24 hodin platí 24 hodin od ozna ení. Jízdenka s platností 3 dny (72 hodin) platí 
72 hodin od ozna ení. Tyto jízdenky platí v rámci své asové a pásmové platnosti jako 
p estupní, s libovolným po tem p estup  na území Prahy v pásmech P a 0 v . B. Pro stanovení 
doby platnosti je rozhodující as vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané dopravcem. 
V tomto smyslu platí tyto jízdenky na území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0) v systému PID i ve 
vlacích zapojených do systému PID. Zvýhodn ná jízdenka je vydávána pouze s platností 
24 hodin. Tato jízdenka je ur ena pro d ti od 6 do 15 let (do dne p edcházejícímu dni 
15. narozenin). Nárok na používání zvýhodn ných krátkodobých p edplatních jízdenek na 
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24 hodin pro d ti kon í dnem 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje pr kazkou PID pro 
d ti od 6 do 15 let nebo dle l. IX. odst. 3. písm. c). Nárok na používání zvýhodn ných jízdenek 
s platností 24 hodin mají v pásmech P a 0 v . B také držitelé pr kazky PID pro d chodce nebo 
seniory nebo osoby v hmotné nouzi. Tyto osoby prokazují nárok na slevu pr kazkou pro seniory 
od 60 do 70 let nebo pr kazkou PID pro ob any v hmotné nouzi nebo pr kazkou PID pro 
d chodce nebo nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Ob an v hmotné 
nouzi. Jízdenky uvedené v l. III. odst. 4. písm. a) pouze ab) platí jen v pásmu P mimo vlaky 
zapojené do systému PID. Použití se ídí l. XV. v p ípad  jízdenky zakoupené formou SMS, 
nebo l. XVI. v p ípad  jízdenky zakoupené prost ednictvím mobilní pen ženky. 

b) Mezinárodní železni ní jízdenky kombinované s Tarifem PID platné v pásmech P, 0, B: 

• Neobsazeno. 

• 3denní jízdenka MÁV-START uvedená v l. III. odst. 4. písm. e) platí v pásmech P a 0 
v . B t i kalendá ní dny v rozsahu dat uvedených na jízdence. Jízdenka se neozna uje 
a platí ve dnech na jízdence uvedených. Platnost za íná v 00:00 prvního dne platnosti 
a kon í ve 24:00 posledního dne platnosti uvedených na jízdence. Jízdenka je vytišt na 
z pokladny železni ního dopravce v Ma arsku na mezinárodní železni ní jízdence. Na 
jízdence je cizojazy ný text podle ú edního jazyku vydávajícího subjektu a pro použití 
v pásmech P a 0 v . B eský text bez diakritiky „3-denni jizdenky, pasma Pa0, plati Tarif 
PID“. 

• Neobsazeno. 

c) Kongresové jízdné dle l. III. odst. 4. písm. f) se vypo ítává jako násobek po tu kalendá ních 
dn  kongresu, ceny za jeden den dané tímto tarifem a po tu ú astník . Platnost jízdenky za íná 
okamžikem vydání jízdního dokladu a kon í nejpozd ji poslední den kongresu v 24:00. Vydává 
se pro po adatele kongres  a jízdním dokladem pro ú astníky kongresu je doklad ozna ený 
Paušální jízdné. Na tomto dokladu je ozna ena platnost v rozsahu dat konání kongresu a název 
kongresu. Tento doklad platí jako p estupní jízdenka na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 
v . B mimo vlaky zapojené do systému PID a linku AE v rozsahu dat platnosti na n m 
uvedených. Jízdenku nelze zp tn  doložit a nevyužité jízdné se nevrací. Kongresové jízdné 
nelze zakoupit ve ve ejné distribu ní síti, ale jen na základ  paušální úhrady po adatelem 
kongresu dopravci DP. Po adateli kongresu vydá dopravce DP doklady na základ  
smlouvy/objednávky a uhrazené faktury. Po adatel kongresu podává žádost o paušální jízdné 
nejmén  30 dn  p ed zahájením kongresu. Paušální jízdné vy izuje Dopravní podnik hl. m. 
Praha, a.s., odd lení jízdních doklad , Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9. V p ípad  žádosti 
o incentivní pobídku pro ú astníky kongresu musí být spln ny tyto podmínky: Kongres musí 
mít nejmén  500 ú astník  a nejmén  20 % ú astník  musí být z jiné zem  než z eské 
republiky a ú astníci kongresu stráví v Praze nejmén  dv  noci. Po adatel kongresu podává 
žádost o incentivní pobídku nejmén  30 dn  p ed zahájením kongresu. Incentivní pobídky 
vy izuje Prague Convention Bureau, Rytí ská 26, 110 00 Praha 1. Formulá  žádosti na 
www.pragueconvention.cz. 

d) Turistické karty Prague Card platí jako dvoudenní, t ídenní nebo ty denní krátkodobé 
asové jízdenky PID na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B a na lince AE (Airport 

Express). Neplatí ve vlacích PID a ve vn jších tarifních pásmech. Karty se vydávají 
s platností 2 dny, 3 dny nebo 4 dny ve variant  pro dosp lé (Adult) a pro studenty (Student). 
Distribuci zajiš uje prodejní sí  Pražské informa ní služby (Prague City Tourism) uvedená na 
www.praguecitytourism.cz. P ed prvním použitím v dopravním prost edku PID musí být 
do popisovacího proužku na rubu karty itelným a nesmazatelným zp sobem, tj. za použití 
ke kart  p iloženého speciálního erného fixu, vyzna eno datum prvního dne platnosti 
a jméno a p íjmení držitele. Karta je nep enosná a platí od vyzna eného data dva, t i nebo 
ty i po sob  jdoucí kalendá ní dny podle toho, na jaký po et dní je vydána. Platnost karty kon í 

ve 24:00 posledního kalendá ního dne platnosti. Karta není platným jízdním dokladem, pokud 
nejsou iteln  vypln ny a p edepsaným zp sobem vyzna eny p edepsané údaje, jsou-li údaje 
p episovány i pozm ovány, není-li použita uvedeným držitelem (je-li použita neoprávn nou 
osobou), uplynula-li doba její platnosti nebo byla-li použita ve vlaku PID nebo ve vn jším 
tarifním pásmu. P i p epravní kontrole je cestující povinen p edložením osobního dokladu 
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doložit, že je dle jména a p íjmení uvedeného na kart  oprávn ným držitelem. Cena karty 
Prague Card není p edm tem tohoto Tarifu. 

e) Jednodenní jízdenka T+R, platná v pásmech P, 0, B, kterou lze zakoupit k vyjmenovaným 
druh m jízdného dle tarifu TR 10 D platným minimáln  na území hlavního m sta Prahy. 

Jízdenku T+R je možné vydat u pokladní p epážky D k následujícím jízdním doklad m D: 

• K papírovým i elektronickým jízdním doklad m vydaným ze za ízení UNIPOK a POP – 
jednosm rné (všechny typy mimo skupinové), zpáte ní (všechny typy mimo skupinové), 
v etn  slev IN 25, IN 50, tra ové, sí ové (všechny typy mimo skupinové), ve form  
zápisu v Kilometrické bance (KMB), k Jízdence na léto, IN 100, IN Business. 

Jízdenku T+R je možné vydat pr vod ím ve vlaku k následujícím jízdním doklad m D: 

• K papírovým i elektronickým jízdním doklad m vydaným ze za ízení UNIPOK a POP – 
jednosm rné (všechny typy mimo skupinové), zpáte ní (všechny typy mimo skupinové), 
v etn  slev IN 25, IN 50, tra ové, sí ové (všechny typy mimo skupinové), ve form  
zápisu v Kilometrické bance (KMB), k Jízdence na léto, IN 100, IN Business. 

• K jízdenkám eTiket zakoupeným v e-shopu D (ke všem typ m mimo skupinové). 

Jízdenka T+R platí pouze v dob  platnosti, která je na ní uvedena a ve spojení s jízdenkou D, 
ke které byla vydána. Platnost jízdenky T+R vydané k jízdence jednosm rné, v etn  slev IN 25, 
IN 50, k jízdence jednodenní sí ové a k jízdence ve form  zápisu v KMB je do 1:00 dne 
následujícího po prvním dnu platnosti p íslušné jízdenky D, ke které byla vystavena. 

Platnost jízdenky T+R vydané k jízdence zpáte ní v etn  slev IN 25, IN 50 a k Jízdence na léto 
je do 1:00 dne následujícího po dni, který si cestující ur í jako její první den platnosti v rámci 
intervalu platnosti jízdenky D, ke které byla vydána. Jízdenku T+R je ke zpáte ní jízdence 
nebo k Jízdence na léto možné zakoupit pouze jednou, tj. na jeden zvolený den platnosti. 

Platnost jízdenky T+R vydané k sí ovým jízdenkám IN 100, IN Business a tra ovým jízdenkám 
je do 1:00 dne následujícího po dni, který si cestující ur í jako její první den platnosti v rámci 
intervalu platnosti jízdenky D, ke které byla vydána. Jízdenku T+R je možné u t chto sí ových 
nebo tra ových jízdních doklad  zakoupit i opakovan , tj. na kterýkoliv den, kdy cestující 
použije tento jízdní doklad ve vlacích D v rámci platnosti sí ové nebo tra ové jízdenky D. 

P i p epravní kontrole se cestující prokazuje jízdenkou T+R spolu s jízdenkou D (nebo kartou 
D s nahranou elektronickou jízdenkou), ke které byla vydána. Na jízdence T+R je uveden text 

„Platí jen s jízd./kartou D konc. . XXX“, kde XXX jsou poslední t i íslice z ísla jízdenky 
D nebo karty D, ke které byla jízdenka T+R vydána. Za správnost vydávání jednodenní 

jízdenky T+R k doklad m D odpovídají D. 

Jízdenku T+R nelze vydat k zam stnanecké jízdence „Železni ní pr kazka“. 

5. P edplatní krátkodobé jízdenky uvedené v l. III. odst. 4. písm. b) platí ve všech pásmech PID 
24 hodin od ozna ení. Tyto jízdenky platí v rámci své asové a pásmové platnosti jako p estupní, 
s libovolným po tem p estup . Pro stanovení doby platnosti je rozhodující as vyzna ený na jízdence 
a asové údaje udávané dopravcem. V tomto smyslu platí tyto jízdenky ve všech pásmech v systému 
PID i ve vlacích zapojených do systému PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze tuto jízdenku 
použít pouze v p ípad , že již byl ozna en za átek její platnosti nebo byla zakoupena u idi e 
p ím stských autobusových linek PID nebo zakoupena z UNIPOK nebo z POP a je na ní vyzna en 
za átek platnosti a její platnost je dosta ující pro dosažení zamýšleného cíle v rámci PID. 24hodinová 
zvýhodn ná jízdenka je ur ena pro d ti od 6 do 15 let. Nárok na používání zvýhodn ných 
krátkodobých p edplatních jízdenek na 24 hod. pro d ti kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. 
Nárok na slevu se prokazuje pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií Dít  od 6 
do 15 let nahranou na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty, nebo dle 
l. IX. odst. 3. písm. c). P edplatní krátkodobou jízdenku uvedenou v l. III. odst. 4. písm. b) pouze 

položka 24hodinová v cen  80 K  lze použít jako úhradu p epravného za psa ve všech pásmech PID 
a platí 24 hodin od ozna ení. 

6. Neobsazeno. 

7. 30denní jízdenka pro p epravu psa platná ve všech pásmech PID uvedená v l. IV. odst. 2. písm. d) 
platí 30 dn  (720 hodin) od ozna ení. Tato jízdenka slouží k úhrad  p epravného za psa a platí v rámci 
své asové a pásmové platnosti jako p estupní, s libovolným po tem p estup . Pro stanovení doby 
platnosti je rozhodující as vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané dopravcem. 
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8. Žákovské jízdné – jízdenky pro jednotlivou jízdu: 

a) P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu – zvláštní zlevn né uvedené v l. III. odst. 1. písm. 
c) a d) platí v p ím stských autobusech PID ve vn jších pásmech nebo v kombinaci pásma 0, B 
a vn jší pásmo/pásma nebo pásmo B a vn jší pásmo/pásma nebo pro p íslušný po et 
navazujících vn jších pásem. Jízdenky zvláštní zlevn né neplatí v žádném p ípad  v pásmu P. 

• Pro cesty z/do vn jších pásem do/z pásma B (zastávky ozna ené v jízdním ádu tarifním 
pásmem B) se používají jízdenky pro dv  pásma uvedené v l. III. odst. 1. písm. c) a d) 
(z/do pásma 1 – projížd ná pásma 1, B) – pro p ejezd z/do 1. vn jšího pásma do/z 
pásma B nelze v žádném p ípad  použít dvoupásmovou jízdenkou 15minutovou 
uvedenou v l. III odst. 3 c) a d) a to ani v p ípadech, kdy je zastávka na území hl. m. 
Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1; pro t i pásma (z/do pásma 2 – 
projížd ná pásma 2, 1, B), pro 4 pásma (z/do pásma 3 – projížd ná pásma 3, 2, 1, B), pro 
5 pásem (z/do pásma 4 – projížd ná pásma 4, 3, 2, 1, B), pro 6 pásem (z/do pásma 5 – 
projížd ná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 7 pásem (z/do pásma 6 – projížd ná pásma 6, 5, 4, 
3, 2, 1, B), pro 8 pásem (z/do pásma 7 – projížd ná pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B). Jízdenky 
pro 2 pásma platí max. 30 min., jízdenky pro 3 pásma platí max. 60 min., jízdenky pro 
4 pásma platí max. 90 min., jízdenky pro 5 pásem platí max. 120 min., jízdenky pro 
6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max. 180 min. a jízdenky pro 
8 pásem platí max. 210 min. od asu vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em 
z mobilního odbavovacího za ízení. 

• Pro cesty z/do vn jších pásem do/z pásma 0 (zastávky ozna ené v jízdním ádu tarifním 
pásmem 0) se používají jízdenky pro 3 pásma (z/do pásma 1 – projížd ná pásma 1, B, 0), 
pro 4 pásma (z/do pásma 2 – projížd ná pásma 2, 1, B, 0), pro 5 pásem (z/do pásma 3 – 
projížd ná pásma 3, 2, 1, B, 0), pro 6 pásem (z/do pásma 4 – projížd ná pásma 4, 3, 2, 1, 
B, 0), pro 7 pásem (z/do pásma 5 – projížd ná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 8 pásem 
(z/do pásma 6 – projížd ná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 9 pásem (z/do pásma 7 – 
projížd ná pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0). P estupní jízdenky pro 3 pásma platí max. 
60 min., jízdenky pro 4 pásma platí max. 90 min., jízdenky pro 5 pásem platí max. 
120 min., jízdenky pro 6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max. 
180 min., jízdenky pro 8 pásem platí max. 210 min. a jízdenky pro 9 pásem platí max. 
240 min. od vydání idi em z mobilního odbavovacího za ízení s možností p estup  
v rámci své asové a pásmové platnosti. 

• Pro cesty ve vn jších pásmech se jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. písm. c) a d) 
používají podle po tu navazujících pásem. asová platnost jednotlivých jízdenek je 
uvedena výše. 

• Pro cesty z/do vn jších pásem do/z pásma P (zastávky ozna ené v jízdním ádu P) se 
používají jízdenky zvláštní zlevn né jedin  jako dopln k pro p íslušný po et vn jších 
pásem k jízdnímu dokladu platnému pro území Prahy (pásma P, 0 a B). 

b) P estupní jízdenky 15minutové pro jednotlivou jízdu – zvláštní zlevn né uvedené v l. III. 
odst. 3. písm. c) a d) platí pouze pro dv  navazující vn jší pásma pouze v autobusech 
p ím stských linek PID max. 15 min. od vydání idi em z mobilního odbavovacího za ízení. 
Tyto jízdenky neplatí v pásmu P nebo v pásmu 0 nebo v pásmu B samostatn  ani pro žádnou 
jejich kombinaci na území Prahy a ani pro kombinaci pásma B, 1, a to ani v p ípadech, kdy je 
zastávka na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1. 

c) Pro stanovení doby platnosti je rozhodující as vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané 
dopravcem. Zvláštní zlevn né jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí na no ních linkách a ve 
vlacích zapojených do systému PID. Lze je používat pouze ve dnech vyzna ených školou na 
žákovském pr kazu. Podmínkou poskytnutí slevy je vystavený žákovský pr kaz. Žákovský 
pr kaz pro žáky od 6 do 15 let oprav uje držitele pr kazu k použití zvláštní zlevn né jízdenky 
uvedené v l. III. odst. 1. písm. c) a l. III. odst. 3. písm. c). Žákovský pr kaz pro žáky od 15 do 
26 let oprav uje držitele pr kazu k použití zvláštní zlevn né jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. 
písm. d) a l. III. odst. 3. písm. d). Nárok na používání žákovských jízdenek pro jednotlivou 
jízdu od 6 do 15 let zvláštních zlevn ných uvedených v l. III. odst. 1. písm. c) a l. III. odst. 3. 
písm. c) kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin nebo ukon ením školní docházky. Nárok 
na používání žákovských jízdenek pro jednotlivou jízdu od 15 do 26 let zvláštních zlevn ných 
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uvedených v l. III. odst. 1. písm. d) a l. III. odst. 3. písm. d) kon í dnem p edcházejícím dni 
26. narozenin, p erušením nebo ukon ením studia7), 8). Tyto jízdenky nelze zakoupit 
v p edprodeji, ale pouze p ímo u idi  p ím stských linek. Jízdenka se neozna uje. Platí pouze 
pro jízdy z/do místa bydlišt  do/z školy. Neplatí jako sí ové jízdenky v rámci tarifních pásem. 
O sobotách a ned lích platí pouze tehdy, je-li na žákovském pr kazu p eškrtnut pracovníkem 
školy symbol kladívek. U nového vzoru žákovského pr kazu platí o sobotách a ned lích pouze 
tehdy, je-li symbol „So/Ne“ ponechán nep eškrtnutý. Neplatí a nevydávají se v m sících 
ervenec a srpen. 

9. P edplatní asové jízdenky opat ené platným asovým kuponem pro pásma P a 0 nebo nahraným 
na kart  uvedeným v l. III. odst. 6. a v l. III. odst. 7. a jízdenky p eklenovací uvedené v l. III. 
odst. 8. platí zásadn  jako jízdní doklady sí ové s libovolným po tem p estup  v p íslušných, 
navazujících pásmech na území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0). V tomto smyslu platí tyto jízdenky na 
území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0) v systému PID i ve vlacích zapojených do systému PID. Pro 
tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se 
symbolem 0 jak v tišt né, tak i ve elektronické podob . 

a) asové jízdenky s volitelným za átkem doby platnosti m sí ní, tvrtletní, p tim sí ní, 
desetim sí ní a ro ní nahrané na osobní kartu uvedené v l. III. odst. 6. písm. a) pouze aa); 
písm. b) pouze ba) a bb); písm. c) pouze ca) a cb); písm. d) pouze da) mají asovou platnost 
v rozsahu dat platnosti i pásmovou platnost nahranou p ímo na kart . Jízdenka platí m síc nebo 
t i m síce ( tvrtletí) nebo p t m síc  nebo deset m síc  nebo dvanáct m síc  (rok) podle délky 
p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených na asovém kuponu (jízdence), 
tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, 
pokud si ji cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  p ed za átkem platnosti. V p ípad  
zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat uvedených 
na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne 
platnosti uvedeného na jízdence. Jejich asová a pásmová platnost se zobrazí p i tení na 
validátoru, p i kontrole na mobilním odbavovacím za ízení u idi e autobus  p ím stských 
linek; v dci plavidla, pr vod ímu ve vlaku anebo p epravnímu kontrolorovi ve tecím za ízení. 
Pouze pro ro ní kupon nahraný na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele 
karty (typ I) lze p erušit platnost kuponu dle pravidel uvedených v l. VIII. tohoto Tarifu. 

b) asové jízdenky vydané na stanovené období s volitelným nebo omezen  volitelným 
za átkem doby platnosti, vydávané v papírové podob  z jízdenkového programu uvedené 
v l. III. odst. 6. písm. a) pouze ab); písm. b) pouze bc) a bd); písm. c) pouze cc) a cd); písm. d) 
pouze db), mají období platnosti uvedeno dopravcem p ímo na asovém kuponu. Jízdenka platí 
dle p íslušné tarifní kategorie 30, 90, 150, 300 nebo 365 (v p estupném roce 366) kalendá ních 
dn  podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených na asovém 
kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na 
jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  p ed za átkem 
platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu 
asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 

24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 

c) Neobsazeno. 

d) asové jízdenky p enosné s volitelným za átkem doby platnosti m sí ní, tvrtletní a ro ní 
nahrané na anonymní nepersonalizovanou kartu uvedené v l. III. odst. 7. písm. a) mají 
asovou platnost v rozsahu dat platnosti i pásmovou platnost nahranou p ímo na kart . Jízdenka 

platí m síc nebo t i m síce ( tvrtletí) nebo dvanáct m síc  (rok) podle délky p edplaceného 
období pouze v rozsahu asových dat nahraných jako elektronický záznam na kart , tj. od 00:00 
prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji 
cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení 
jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat nahraných jako 
elektronický záznam na kart , po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich asová a pásmová platnost se zobrazí p i 
tení na validátoru, p i kontrole na mobilním odbavovacím za ízení u idi e autobus  

p ím stských linek; v dci plavidla, pr vod ímu ve vlaku nebo p epravnímu kontrolorovi ve 
tecím za ízení. 
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e) asové jízdenky p enosné s volitelným za átkem doby platnosti, vydávané v papírové 
podob  z jízdenkového programu, uvedené v l. III. odst. 7. písm. b) mají období platnosti 
uvedeno dopravcem p ímo na jízdence. Jízdenka platí 30, 90 nebo 365 (v p estupném roce 366) 
kalendá ních dn  podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených 
na asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne 
platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  
p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka 
v rozsahu asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na 
jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 

f) Držitelé p edplatních asových jízdenek ob anských uvedených v l. III. odst. 6. písm. a) 
mohou v sobotu, v ned li a svátcích p epravit bezplatn  spole n  s sebou jedno dít  do 15 let 
s tím, že možnost bezplatné spolup epravy dít te do 15 let pro držitele ob anských p edplatních 
jízdenek neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. Nárok dít te na bezplatnou p epravu 
dle p edchozí v ty kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin a dít  se prokazuje pr kazkou 
PID pro d ti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií Dít  od 6 do 15 let nahranou na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo jiným zp sobem uvedeným v l. IX. 
odst. 3. písm. c). 

g) 30denní p eklenovací jízdenky uvedené v l. III. odst. 8. jsou vydávány pouze v papírové 
podob  pouze pro d ti od 6 do 15 let a juniory od 15 do 19 let. Tyto p eklenovací jízdenky jsou 
vydávány pouze na základ  p edložení žádosti o vydání karty s dopravní aplikací. Na tuto 
jízdenku je cestující – držitel této jízdenky – povinen na rubové stran  jízdenky vyplnit své 
jméno, p íjmení, datum narození, a to iteln  h lkovým písmem, zp sobem, který neumož uje 
smazání (perem nebo propisovací tužkou s modrou nebo ernou barvou nápln ) a musí být p i 
prvním vstupu do p epravního prostoru nebo do vozidla (plavidla) neprodlen  ozna ena 
v ozna ova i. Bez vypln ných údaj  a ozna ení je jízdenka neplatná. Tyto asové jízdenky platí 
30 kalendá ních dn  (720 hodin) od ozna ení. Cestující je povinen na žádost pov ené osoby 
dopravce umožnit kontrolu oprávn nosti užití této jízdenky. Nedoloží-li cestující oprávn nost 
použití této jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky. Oprávn nost použití 
v tomto p ípad  nelze doložit zp tn . 

10. P edplatní asové jízdenky opat ené p íslušným platným dopl kovým asovým kuponem 
BUS+VLAK nebo p edplatní asové jízdenky nahrané na osobní kart  uvedeným v l. III. odst. 10. 
písm. a) a b) platí pouze ve vn jších pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 a vn jší pásmo/a (podle 
po tu pásem, pro která je dopl kový asový kupon ur en) v p ím stských autobusech a ve vlacích 
zapojených do systému PID jako jízdní doklady sí ové pro p íslušný po et navazujících pásem 
provozované sít  PID. Povolené výjimky jsou uvedeny v odst. 26. až 31. tohoto lánku. Pro tento typ 
jízdního dokladu se pásmo 0 a p íhrani ní pásmo B zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se 
symbolem 0. Na kupony, kde je požadováno vypln ní pásmové platnosti cestujícím, si pro pásmovou 
platnost v pásmech B a 0 cestující vypl uje do dopisovacího pole pouze pásmo 0. Dopl kové asové 
kupony pro vn jší pásma 1 až 5, p ípadn  kombinace s pásmem 0 nelze vzájemn  s ítat (tj. nap . pro 
4 vn jší pásma je nutné použít dopl kový kupon pro 4 vn jší pásma a nelze použít 2 dopl kové 
kupony pro 2 vn jší pásma). 

a) Jízdenky na osobní kart  ob anské zvýhodn né typ I nebo typ II uvedené v l. III. odst. 10. 
písm. a) pouze aa) a jízdenky na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele 
karty zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let uvedené v l. III. odst. 10. písm. a) pouze aa) na m síc 
s volitelným za átkem doby platnosti nebo tvrtletí s volitelným za átkem doby platnosti 
mají asovou platnost v rozsahu dat platnosti nahranou p ímo na kart . Na kart  je nahraná 
i pásmová platnost p íslušného kuponu. Jízdenka platí m síc (resp. t i m síce ( tvrtletí)) podle 
délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených na asovém kuponu 
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence 
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  p ed za átkem platnosti. 
V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat 
uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. asová a pásmová platnost t chto jízdenek se 
zobrazí p i tení na validátoru, p i kontrole na mobilním odbavovacím za ízení u idi e 
autobus  p ím stských linek; v dci plavidla, pr vod ímu ve vlaku anebo p epravnímu 
kontrolorovi ve tecím za ízení. 



32/69 

b) asové jízdenky s volitelným za átkem doby platnosti 30denní a 90denní uvedené v l. III. 
odst. 10. písm. a) pouze ab) mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem 
p ímo na asovém kuponu vydaném z jízdenkového programu a (u vyjmenovaných druh  
asových kupon  také z UNIPOK ve stanicích D). Jízdenka platí t icet (resp. devadesát) 

kalendá ních dn  podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených 
na asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne 
platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  
p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka 
v rozsahu asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na 
jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 

c) asové jízdenky opat ené p íslušným asovým kuponem pro pevné kalendá ní období 
(m síc, tvrtletí) uvedené v l. III. odst. 10. písm. a) pouze ac) platí po dobu kalendá ního 
období vytišt ného na kuponu (kalendá ní m síc, kalendá ní tvrtletí) a také poslední den 
m síce p ed zapo etím platnosti a t i dny následující po ukon ení platnosti p íslušného kuponu. 
Cestující je povinen p ed vstupem do vozidla i p epravního prostoru do p edtišt ných okének 
na asovém kuponu vyplnit úpln , iteln  a správn  identifika ní íslo shodné s íslem 
pr kazky PID a pásmovou platnost kuponu, v n mž bude asový kupon používat. Do 
dopisovacího pole pro pásmovou platnost se zapisuje íselné ozna ení pásma vždy jednou 
íslicí do jednoho okénka dopisovacího pole. Pro použití ve vn jších pásmech v kombinaci 

s pásmy B nebo 0 a B se zapíše prvního okénka dopisovacího pole íslice 0. Platnost ve 
vn jších pásmech se vypl uje vzestupn  dle navazujícího po adí. Na dopl kovém asovém 
kuponu pro jedno samostatné pásmo nesmí být v žádném p ípad  vypln no pásmo P ani 0 ani B 
– tj. dopl kový asový kupon pro jedno samostatné pásmo neplatí samostatn  pro pásmo P ani 
pro pásmo 0 ani pro p íhrani ní pásmo B. Na dopl kovém kuponu pro dv  pásma nesmí být 
vypln na kombinace 0 a B ani P a 0. 

11. Skupinová víkendová jízdenka + MHD Praha uvedené v l. III. odst. 9. oprav ují v den své 
platnosti (maximáln  do 24:00) k p eprav  maximáln  5 spolucestujících, p i emž pouze maximáln  
2 cestující z celkového po tu mohou být starší 15 let (ode dne 15. narozenin). Cestující musí cestovat 
spole n . Jízdenka platí ve všech prost edcích PID na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B. 
Jízdenka se neozna uje. Použití ve vlacích eských drah, a. s. se ídí dle Smluvních p epravních 
podmínek eských drah pro ve ejnou drážní osobní dopravu (SPPO D) a Tarifem eských drah pro 
vnitrostátní p epravu cestujících a zavazadel (TR 10). 

12. P edplatní asové jízdenky vydané na základ  osobních údaj  držitele a p edplatní asové jízdenky 
nahrané na osobní kart  mohou být sou asn  opat eny dv ma asovými kupony – pro pásma P a 0 
(uvedeným v l. III. odst. 6.) a dopl kovým asovým kuponem BUS+VLAK (uvedeným v l. III. 
odst. 10.). V tomto p ípad  platí jako sí ové jízdenky s libovolným po tem p estup  v systému PID 
v pásmech P a 0 a ve vn jších pásmech, pro která je platný dopl kový asový kupon. V tomto smyslu 
platí i ve vlacích zapojených do systému PID. Použití a platnost se ídí p íslušnými ustanoveními 
odst. 9. a 10. tohoto lánku. Oba kupony mohou mít rozdílné období platnosti. V okamžiku použití 
však musí být oba kupony platné asov  a platné v t ch pásmech, v nichž jsou použity. 

13. Platnou jízdenkou PID je též pr kazka PID vydaná na základ  osobních údaj  držitele s asovým 
kuponem s volitelným za átkem platnosti z jízdenkového programu, která je platná v pásmech 
uvedených na kuponu a cena je sou tem cen jízdného uvedených v l. III. odst. 6. písm. a) pouze ab), 
písm. b) pouze bc), písm. c) pouze cc), písm. d) pouze db) a odst. 10. písm. a) pouze ab), ve všech 
p ípadech jen 30denní, resp. 90denní kupony, podle p íslušné tarifní kategorie a po tu vn jších pásem 
na kuponu uvedených. Na jednom jízdním dokladu mohou být uvedena sou asn  pásma P, 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a p íhrani ní pásmo B zapo ítává jako jedno 
pásmo a ozna uje se symbolem 0. Cena takového jízdního dokladu je sou tem ceny obou kupon . 
Tyto jízdenky mají období platnosti uvedeno dopravcem p ímo na asovém kuponu (jízdence). 
Jízdenka platí t icet (resp. devadesát) kalendá ních dn  pouze v rozsahu asových dat uvedených na 
asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na 

jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden až šedesát dn  p ed za átkem 
platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových 
dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního 
dne platnosti uvedeného na jízdence. 
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14. Žákovské jízdné zvláštní zlevn né (p edplatní) 

a) v podob  elektronického záznamu na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty na pevné kalendá ní období m síc nebo pololetí školního roku – p íslušný 
kupon zvláštní zlevn ný uvedený v l. III. odst. 10. písm. ba) je nahrán na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty. Nedílnou sou ástí jízdního dokladu je 
platný žákovský pr kaz, který je dokladem nároku na slevu v trase uvedené na pr kazu. Platí 
v p ím stských autobusech PID nebo ve vlacích zapojených do systému PID pouze ve vn jších 
pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 a vn jší pásmo/pásma (podle po tu pásem, pro která je 
dopl kový asový kupon ur en). Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B 
zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se symbolem „0“. Platí pouze pro jízdy z/do místa 
bydlišt  do/z školy. Neplatí jako sí ové jízdenky v rámci tarifních pásem. O sobotách a ned lích 
platí pouze tehdy, je-li na žákovském pr kazu p eškrtnut pracovníkem školy symbol kladívek. 
U nového vzoru žákovského pr kazu platí o sobotách a ned lích pouze tehdy, je-li symbol 
„So/Ne“ ponechaný nep eškrtnutý. Neplatí a nevydávají se v ervenci a v srpnu. Podmínkou 
poskytnutí slevy je vystavený platný žákovský pr kaz. Pásmová platnost je v pásmech 
nahraných v záznamu na kart . asová a pásmová platnost t chto jízdenek se zobrazí p i tení 
na validátoru, p i kontrole na mobilním odbavovacím za ízení u idi e autobus  p ím stských 
linek; pr vod ímu ve vlaku anebo p epravnímu kontrolorovi ve tecím za ízení. Tyto kupony 
platí jen v rozsahu nahrané asové (kalendá ní m síc nebo školní pololetí v rozsahu 1. pololetí: 
1. 9. 20xx až 31. 1. 20xx+1 nebo 2. pololetí 1. 2. 20xx až 30. 6. 20xx) a pásmové platnosti; 

b) v papírové podob  na pevné kalendá ní období m síc nebo na dané pololetí školního roku 
– p edplatní asová jízdenka PID se skládá z pr kazky PID a dopl kového asového kuponu 
BUS+VLAK zvláštního zlevn ného (vn jší pásma 1 až 7, p ípadn  kombinace s pásmem 0) 
uvedeného v l. III. odst. 10. písm. bb) a platného žákovského pr kazu, který je dokladem 
nároku na slevu v trase uvedené na pr kazu. Platí v p ím stských autobusech PID nebo ve 
vlacích zapojených do systému PID pouze ve vn jších pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 
a vn jší pásmo/pásma (podle po tu pásem, pro která je dopl kový asový kupon ur en). Pro 
tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se 
symbolem „0“. V papírové podob  – emise z tiskárny na pevné kalendá ní období – se 
nevydávají tyto kupony v mutaci pro 7 nebo 8 pásem. Platí pouze pro jízdy z/do místa bydlišt  
do/z školy. Neplatí jako sí ové jízdenky v rámci tarifních pásem. O sobotách a ned lích platí 
pouze tehdy, je-li na žákovském pr kazu p eškrtnut pracovníkem školy symbol kladívek. 
U nového vzoru žákovského pr kazu platí o sobotách a ned lích pouze tehdy, je-li symbol 
„So/Ne“ ponechaný nep eškrtnutý. Neplatí a nevydávají se v ervenci a v srpnu. Podmínkou 
poskytnutí slevy je vystavený žákovský pr kaz. Cestující je povinen p ed vstupem do vozidla i 
p epravního prostoru do p edtišt ných okének na asovém kuponu vyplnit úpln , iteln  
a správn  identifika ní íslo shodné s íslem pr kazky PID a také vyplnit ísla navazujících 
tarifních pásem, v nichž je asový kupon používán. asové kupony uvedené v l. III. odst. 10. 
písm. b) zvláštní zlevn né musí mít vypln né i dopisovací pole na rubové stran  kuponu. Do 
tohoto pole se zapisuje série a íslo žákovského pr kazu, který je doložením nároku na zvláštní 
slevu pro žáky od 6 do 15 let a pro žáky a studenty od 15 do 26 let, žákovský pr kaz pro žáky 
od 6 do 15 let oprav uje držitele pr kazu k použití zvláštní zlevn né jízdenky uvedené v l. III. 
odst. 10. písm. b) – položka pro žáky a studenty od 6 do 15 let. Žákovský pr kaz pro žáky od 15 
do 26 let oprav uje držitele pr kazu k použití zvláštní zlevn né jízdenky uvedené v l. III. 
odst. 10. písm. b) – položka pro žáky od 15 do 26 let. Na dopl kovém asovém kuponu pro 
jedno pásmo – zvláštním zlevn ném – nesmí být v žádném p ípad  vypln no pásmo 0 ani B – tj. 
dopl kový asový kupon pro jedno samostatné pásmo neplatí pro pásmo P ani pro pásmo 0 ani 
pro pásmo B. Na dopl kovém kuponu pro dv  pásma nesmí být vypln na kombinace 0 a B ani 
P a 0. asové jízdenky opat ené p íslušným asovým kuponem pro kalendá ní období (m síc) 
uvedené v l. III. odst. 10. písm. b) zvláštní zlevn né platí také poslední den m síce p ed 
zapo etím platnosti a t i dny následující po ukon ení platnosti p íslušného kuponu, s výjimkou 
m síc  ervenec a srpen, kdy asový p esah kuponu platného pro m síc erven nebo druhé 
pololetí není uznáván t i dny v m síci ervenci a poslední den m síce srpna není uznáván 
asový kupon platný pro zá í nebo 1. pololetí. Tyto jízdní doklady mohou být ve form  kupon  

emise z tiskárny nebo vydávané z UNIPOK v pokladnách eských drah. Tyto jízdenky neplatí 
na no ních linkách. Lze je používat pouze ve dnech dle vyzna ení školy na žákovském pr kazu. 
Nárok na používání dopl kových kupon  BUS+VLAK od 6 do 15 let zvláštních zlevn ných 
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uvedených v l. III. odst. 10. písm. b) kon í pro žáky od 6 do 15 let dnem p edcházejícím dni 
15. narozenin nebo ukon ením školní docházky. Nárok na používání dopl kových kupon  
BUS+VLAK od 15 do 26 let zvláštních zlevn ných uvedených v l. III. odst. 10. písm. b) kon í 
dnem p edcházejícím dni 26. narozenin, p erušením nebo ukon ením studia7), 8). Tyto kupony je 
možné s pr kazkou PID a žákovským pr kazem používat samostatn  nebo v kombinaci 
s asovými kupony platnými v pásmech „P a 0“ uvedenými v l. III. odst. 6. písm. b) a c). Oba 
kupony mohou mít rozdílné období platnosti. V okamžiku použití však musí být oba platné 
asov  a platné v t ch pásmech, v nichž jsou použity. V p ípad , že cestující použije kartu a je-li 

pro vn jší pásma oprávn n použít asový kupon zvláštní zlevn ný uvedený v l. III. odst. 10. 
písm. b), pak pouze v tomto p ípad  m že nahradit pr kazku PID kartou a do dopisovacího pole 
na asovém kuponu ur eného pro zapsání ísla pr kazky PID je povinen zapsat posledních 
deset íslic z ísla karty. 

15. Jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku 24hodinovou, 3denní, 30denní p eklenovací jízdenku 
ur enou k úhrad  jízdného pro osoby a 30denní jízdenku pro p epravu psa je cestující povinen ozna it 
neprodlen  po nástupu do vozidla nebo plavidla nebo p i vstupu do p epravního prostoru metra, 
p epravního prostoru zastávky lanové dráhy na Pet ín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle 
postupu uvedeného v l. IX.C. vsunutím do otvoru ozna ovacího za ízení tak, aby ozna ení bylo 
provedeno na míst  jízdenky k tomu ur eném. Jízdenka se vkládá do ozna ovacího strojku ve sm ru 
šipky (resp. šipek) lícem nahoru. P estupní jízdenky se po p estupu již znovu neozna ují. Neozna ují 
se pouze jízdenky vydané z prodejních za ízení pov enými osobami dopravc  (mobilní odbavovací 
za ízení v autobusech p ím stských linek, POP, UNIPOK), jejichž platnost za íná okamžikem vydání 
(p ípadn  asem za átku platnosti jízdenky dle požadavku cestujícího – jen zkušební provoz výdeje 
jízdenek PID na železnici ze za ízení UNIPOK)2), který je na nich vyzna en p ímo p i prodeji. 

16. Jízdní doklad a na n m vyzna ené údaje není dovoleno jakkoli upravovat nebo pozm ovat. 

17. U jízdních doklad  vydaných v papírové podob  se asový kupon vkládá do plastového pouzdra 
p edplatní asové jízdenky lícní stranou navrch tak, aby byla možná v p ípad  pot eby kontrola rubové 
strany. Druhý dopl kový asový kupon se vkládá do pouzdra na rubovou stranu pr kazky PID, 
pop ípad  do zvláštní kapsy pouzdra, lícní stranou navrch. V pouzd e mohou být umíst ny pouze 
originální jízdní doklady (pop ípad  pr kaz studenta vysokých škol uvedených v p íloze . 7 tohoto 
Tarifu, karta – zejména v p ípad  je-li použita s dopl kovým kuponem uvedeným v l. III. odst. 10. 
písm. b) nebo pokyny vydané dopravcem). Není dovoleno do plastového pouzdra vkládat v ci, které 
s p edplatní asovou jízdenkou a její platností nesouvisí. 

18. P edplatní asová jízdenka vydaná na základ  osobních údaj  držitele a osobní karta jsou nep enosné. 
P edplatní asová jízdenka vydaná na základ  osobních údaj  v papírové podob  se skládá z pr kazky 
PID a asového kuponu pro pásma P a 0 nebo z pr kazky PID a dopl kového asového kuponu nebo 
z pr kazky PID a kombinace asového kuponu pro pásma P a 0 a dopl kového asového kuponu. Pro 
použití jízdenek zvláštních zlevn ných je sou ástí jízdního dokladu také platný žákovský pr kaz pro 
p íslušnou v kovou kategorii. Jízdní doklad nahraný na osobní kart  je tato karta, která má všechny 
údaje, slevovou kategorii a kupon/y nahrány v elektronické podob . P i aktivaci kartové aplikace se ke 
kart  cestujícímu spolu s kartou vydává jeden kus náhradního jízdního dokladu pro všechna pásma na 
24 hodin. Tento náhradní jízdní doklad cestující m že využít v p ípad  identifikované poruchy 
nahrávky na kart  nebo v p ípad  ne itelných údaj  nebo jiné poruchy. P i poruše si cestující ozna í 
tento náhradní jízdní doklad, na kterém musí být vypln no i íslo karty a p i p epravní kontrole se 
prokazuje jak kartou, tak i sou asn  tímto náhradním jízdním dokladem, který je zárove  dokladem 
pro reklamaci. V p ípad , že není možné jízdenku ozna it p ed nástupem do vlaku PID, nechá si 
cestující ozna it náhradní jízdní doklad pr vod ím vlaku náhradním zp sobem. Bude-li reklamace 
uznána jako oprávn ná, tj. cestující m l na kart  nahranou platnou p edplatní jízdenku, obdrží cestující 
zárove  nový náhradní jízdní doklad ke své kart . Neoprávn ná reklamace nezakládá nárok na nový 
náhradní jízdní doklad a v p ípad  problém  p i kontrole je pak cestujícímu ú továno jízdné dle Tarifu 
PID nebo p íslušného železni ního dopravce. 

19. Pro p ípad kontroly pov enou osobou, musí mít cestující platný jízdní doklad u sebe po celou dobu 
p epravy, b hem pobytu ve vyzna eném p epravním prostoru a v okamžiku vystoupení z tramvaje 
nebo z autobusu nebo z plavidla nebo v okamžiku, kdy opouští p epravní prostor. Za platný jízdní 
doklad se považují pouze originální jízdní doklady. Nelze v žádném p ípad  použít a uznat notá sky i 
jinak ú edn  ov enou fotokopii jízdního dokladu. Jízdenka ve form  elektronického záznamu se stává 
platnou až okamžikem jejího nahrání na kartu v rozsahu asových údaj  uvedených v elektronickém 
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záznamu na kart , okamžik zakoupení jízdenky nemá na platnost jízdenky žádný vliv. Doba uplynulá 
od okamžiku zakoupení jízdenky ve form  elektronického záznamu do doby jejího nahrání na kartu 
není považována za dobu platnosti jízdenky. Jízdenky musí mít rozm ry stanovené v technických 
specifikacích pro tisk jízdních doklad . Informaci o t chto rozm rech lze získat na odboru p epravní 
kontroly na Centrálním dispe inku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2. 

20. Jízdní doklad je neplatný, jestliže pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené P epravním 
ádem nebo tímto tarifem, nedodržel Smluvní p epravní podmínky PID, nejsou-li vypln ny 

p edepsané údaje, není-li doložen nárok na slevu (nárok na slevu musí být doložen originálním 
dokladem, jinak je neplatný, není-li v tomto Tarifu stanoveno jinak), je-li používán bez vyžadované 
fotografie, je-li poškozen tak, že z n j nejsou patrné údaje pot ebné pro kontrolu správnosti jeho 
použití, neodpovídají-li údaje skute nosti nebo byly neoprávn n  pozm n ny, je-li použit 
neoprávn nou osobou, uplynula-li nebo nenastala-li doba jeho platnosti, nejde-li o originál. Jízdenka 
pro jednotlivou jízdu, krátkodobá asová jízdenka, 30denní p eklenovací jízdenka a 30denní jízdenka 
pro p epravu psa je neplatná, zejména vykazuje-li známky opakovaného použití (ozna ení), je-li 
ozna ená na jiném než k tomu ur eném míst , údaje jsou ne itelné nebo je jízdenka zcela neozna ená 
nebo byla-li neoprávn n  upravena nebo pozm n na nebo byla-li ozna ena cestujícím nebo vypln ny 
požadované údaje (v p ípad  30denní p eklenovací jízdenky) až po výzv  pov ené osoby dopravce 
(p epravního kontrolora) ke kontrole. Neplatný jízdní doklad je pov ená osoba dopravce vybavená 
kontrolním odznakem a pr kazem oprávn na odebrat podle § 6 P epravního ádu. Karta je považována 
za neplatný jízdní doklad v p ípad , že byla zablokována pro použití v rámci kartové aplikace nebo 
nelze platnost asového kuponu nahraného na kartu zkontrolovat prost ednictvím k tomu ur eného 
technického za ízení, není-li na ní nahrán jízdní doklad pro pásmo/a a asové období, v n mž je karta 
použita. V p ípad  osobní karty se jedná o neplatný jízdní doklad též v p ípad , že z d vodu poškození 
vn jších znak  osobní karty nelze jednozna n  identifikovat jejího držitele, nebo je využívána jako 
jízdní doklad osobou odlišnou od jejího držitele nebo není-li jejím držitelem sou asn  doložen nárok 
na uplat ovanou slevu z jízdného. P epravní kontrolor není oprávn n kartu cestujícímu odebrat. 

21. Za platný jízdní doklad je pokládána, p i spln ní požadavku pásmové a asové platnosti a ostatních 
podmínek uvedených v tomto tarifu, neozna ená jízdenka Skupinová víkendová jízdenka + MHD 
Praha na území Prahy v pásmech P, 0 v . B platná v den vyzna ený na jízdence ve všech prost edcích 
MHD Praha pro spole n  se p epravující skupinu cestujících, která nep ekro í v kové složení a po et 
cestujících stanovených tímto tarifem. 

22. Za platný jízdní doklad je pokládána neozna ená jízdenka prodaná idi em z mobilního odbavovacího 
za ízení nebo neozna ená jízdenka vydaná železni ním dopravcem z UNIPOK nebo POP 24hodinová 
nebo jednodenní T+R s vyzna eným za átkem platnosti p i spln ní požadavku pásmové a asové 
platnosti. Za átek platnosti je na t chto jízdenkách vyzna en p ímo prodejními za ízeními nebo je 
stanoven tímto tarifem. Ukon ení platnosti a pásmová platnost se ídí tímto tarifem. 

23. Z hlediska dodržení tarifních podmínek ze strany cestujícího lze p i p epravní kontrole uznat za platný 
jízdní doklad dv  shodn  ozna ené jízdenky, které odpovídají z hlediska asové a pásmové platnosti. 
Sou et cen jízdenek nesmí být nižší než cena jízdenky, kterou by byl cestující povinen v daném 
p ípad  použít. Ob  jízdenky musí být ozna eny ve stejném ozna ova i a ve stejný as. V ase 
ozna ení je povolen maximální rozdíl jedna minuta. P estupní jízdenku nelze složit z více jízdenek 
postupn  ozna ovaných a z jízdenek, kdy cena jízdného, kterou cestující zaplatí, by byla nižší než 
cena obvyklá za p íslušný po et projetých tarifních pásem. 

24. Skon í-li b hem jízdy dopravním prost edkem PID asová nebo pásmová platnost jízdenky, je 
cestující povinen bez prodlení ozna it si další. Cestující, který je držitelem p edplatní asové jízdenky 
pro pásma P a 0 s asovým kuponem v papírové podob  nebo v podob  elektronického záznamu 
nahraného na kartu nebo krátkodobé asové jízdenky (na 24 hodin, 3 dny) pro pásma P a 0 v . B nebo 
cestující – držitel pr kazky PID pro d chodce nebo senior nebo ob an v hmotné nouzi s platnou 
zvýhodn nou jízdenkou pro jednotlivou jízdu nebo doloží-li Doklad o nároku na zvláštní ceny 
jízdného na území hl. m. Prahy a cestuje v autobusech p ím stských linek PID za hranice pásmové 
platnosti svého jízdního dokladu/nároku na zvláštní ceny jízdného (mimo území hl. m. Prahy) 
a nemá-li jízdenku pro jednotlivou jízdu (pro pot ebný po et vn jších pásem) z p edprodeje, m že si 
zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu pro další pásma u idi e hned p i nástupu do vozidla. Jízdenku 
z p edprodeje lze také ozna it hned p i nástupu do vozidla, avšak v p ípad , že jej k okamžitému 
ozna ení jízdenky vyzve idi , je cestující povinen si jízdenku z p edprodeje ozna it ihned. Cestující je 
povinen prokázat se idi i p i nástupu do vozidla bez vyzvání výše uvedeným jízdním dokladem 
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(v p ípad  osobní karty – elektronická kontrola) nebo dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného 
platným pro pásma P a 0 v . B a zakoupit si nebo ozna it si zbývající jízdenku pro pot ebný po et 
pásem. V p ípad  p edplatního asového kuponu nahraného na kart  se cestující prokazuje p iložením 
karty k tomu ur enému technickému za ízení na dobu nezbytn  nutnou ke kontrole karty a též 
umožn ním vizuální kontroly podle pr kazové fotografie na kart . Neprokáže-li se cestující tímto 
jízdním dokladem nebo nárokem na zvláštní ceny jízdného dokladovaným p edepsaným zp sobem, 
idi  mu prodá jízdenku v etn  pásem 0 a B. V p ípad  ne itelné karty m že cestující použít náhradní 

jízdní doklad v souladu s odst. 18. tohoto lánku. P i cest  z vn jších pásem do pásma B nebo 0 
(respektive p i pokra ování do pásma P) si cestující ozna í jízdenku neprodlen  p i nástupu do vozidla 
nebo si ji zakoupí u idi e autobusu. P i cest  z vn jších pásem do pásma 0 nebo B, resp. pokra ování 
do pásma P, je-li cestující držitelem p edplatní asové jízdenky pro pásma P a 0 nebo krátkodobé 
asové jízdenky (na 24 hodin, 3 dny) pro pásma P a 0 v . B a cestuje v autobusech p ím stských linek 

PID do pásmové platnosti svého jízdního dokladu (na území hl. m. Prahy) a nemá-li jízdenku pro 
jednotlivou jízdu (pro pot ebný po et tarifních pásem) z p edprodeje, je povinen se prokázat n kterým 
z výše uvedených jízdních doklad  nebo dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného na území hl. m. 
Prahy – platným pro pásma P a 0 v . B bez vyzvání p i zakupování jízdenky u idi e. Cestující, držitel 
pr kazky PID pro d chodce nebo senior od 60 do 70 let nebo ob an v hmotné nouzi, který použije 
zvýhodn nou jízdenku pro jednotlivou jízdu, má nárok na slevu na území hl. m. Prahy pouze s p edem 
zakoupenou jízdenkou pro pásmo 0 v . B nebo pásma P a 0 v . B. P i cest  z vn jších pásem do 
pásma 0 (respektive p i pokra ování do pásma P) si ozna í jízdenku pro pot ebný po et vn jších 
pásem neprodlen  p i nástupu do vozidla nebo si ji zakoupí u idi e autobusu. Zvýhodn nou jízdenku 
p i cest  z vn jších pásem do pásma 0 v . B (respektive p i pokra ování do pásma P) je povinen si 
ozna it neprodlen  po zm n  pásma na B anebo 0, není-li v jízdním ádu linky pásmo B uvedeno. 
Nemá-li p edem zakoupenou jízdenku zvýhodn nou, nelze slevu v p ím stských linkách poskytnout, 
tj. jeho cesta není považována za vnitrom stskou. Cestující se prokazuje sou asn  platným jízdním 
dokladem pro pásma P a 0 v . B (pop ípad  dalšími požadovanými doklady stanovenými tímto 
tarifem) a jízdenkou vydanou idi em z mobilního odbavovacího za ízení nebo jízdenkou 
z p edprodeje ozna enou p i vstupu do vozidla. Jízdenka vydaná strojkem mobilního odbavovacího 
za ízení nebo jízdenka ozna ená p i nástupu do vozidla má v tomto p ípad  pásmovou i asovou 
platnost po ítanou od pásma navazujícího na již zaplacené tarifní pásmo nebo tarifní pásmo, v n mž 
má cestující nárok na zvláštní ceny jízdného. Spole n  p edložené jízdní doklady se z hlediska 
pásmové a asové platnosti posuzují jako jeden jízdní doklad. Po opušt ní zastávky na hranici dvou 
tarifních pásem musí mít cestující platnou jízdenku do následující zastávky. 

25. Cestující ve vlacích zapojených do systému PID, který je držitelem p edplatní asové jízdenky pro 
pásma P a 0 s asovým kuponem v papírové podob  nebo v podob  elektronického záznamu 
nahraného na kartu nebo krátkodobé asové jízdenky – na 24 hodin, 3 dny, nebo doloží-li nárok na 
zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy – pro pásma P a 0 v . B a má v úmyslu pokra ovat do 
vn jších tarifních pásem, m že použít k další cest  (po skon ení pásmové platnosti p edplatní asové 
jízdenky pro pásma P a 0 nebo krátkodobé asové jízdenky – na 24 hodin, 3 dny – pro pásma P a 0 
v . B) p estupní jízdenku pro jednotlivou jízdu PID z p edprodeje, kterou si ozna í v ozna ova i 
umíst ném v obvodu železni ní stanice nebo železni ní zastávky na území hl. m. Prahy, v níž za íná 
jeho jízda vlakem zapojeným do systému PID. V p ípad  p edplatního asového kuponu nahraného na 
kart  se cestující prokazuje p edložením karty do rukou pov ené osoby železni ního dopravce na 
dobu nezbytn  nutnou k elektronické kontrole karty a též k umožn ní vizuální kontroly podle 
pr kazové fotografie na kart . V p ípad  ne itelné karty m že cestující použít náhradní jízdní doklad 
v souladu s odst. 18. tohoto lánku. Náhradní jízdní doklad mu ozna í pov ená osoba p íslušného 
dopravce. Pásmová platnost jízdenky se v tomto p ípad  po ítá od skon ení pásmové platnosti 
jízdního dokladu/nároku na zvláštní ceny jízdného, který cestující vlastní pro pásma P a 0 v . B. P i 
kontrole se vždy prokazuje ob ma jízdními doklady (pop ípad  dalšími požadovanými doklady 
stanovenými tímto tarifem) tak, aby mohla být doložena skute ná platnost jízdenky pro jednotlivou 
jízdu. V tomto p ípad  se pásmová i asová platnost po ítá od pásma navazujícího na již zaplacené 
tarifní pásmo. Spole n  p edložené jízdní doklady se z hlediska pásmové a asové platnosti posuzují 
jako jeden jízdní doklad. Po opušt ní zastávky na hranici dvou tarifních pásem musí mít cestující 
platnou jízdenku do následující zastávky. Jízdenky ozna ené jinde než v ozna ova ích umíst ných 
v obvodu nástupní železni ní stanice nebo železni ní zastávky nelze ve vlacích zapojených do 
systému PID pro ú el posunutí pásmové a asové platnosti uznat jako platný jízdní doklad. Pokud není 
p i zapo etí cesty vlakem zapojeným do systému PID výjime n  možné ozna it jízdenku PID pro 
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poruchu všech ozna ovacích strojk  v železni ní stanici nebo zastávce, je cestující povinen opat it si 
jízdenku podle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID. Ve vlacích zapojených 
do systému PID je sleva pro držitele pr kazky PID pro d chodce, seniory od 60 do 70 let nebo ob any 
v hmotné nouzi nebo držiteli osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
s tarifní kategorií Senior od 60 do 70 let nebo ob an v hmotné nouzi v jednotlivém jízdném 
poskytována výhradn  pro cesty v pásmech P a 0 v . B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy 
si cestující, držitel výše uvedené pr kazky PID nebo nahrané tarifní kategorie na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele kart , zakoupí jízdenku dle tarifu dopravce 
provozujícího vlaky zapojené do systému PID nebo, použije-li jízdenku pro jednotlivou jízdu PID je 
povinen nastoupit do vlaku s platnou (ozna enou) jízdenkou pro celou svoji cestu v rámci PID, tj. není 
mu poskytnuta sleva na území hl. m. Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 v . B ve vlaku zapojeném do 
systému PID není považována za vnitrom stskou cestu. 

26. Je-li zastávka PID v jízdním ádu linky mimo území hl. m. Prahy za azena do dvou tarifních pásem 
(B, 1 nebo 1, 2 nebo 2, 3 nebo 3, 4 nebo 4, 5 nebo 5, 6 nebo 6, 7) posuzuje se pásmová platnost 
výhodn jší pro cestujícího. Za azení zastávky se vztahuje pouze k zastávce uvedené v jízdním ádu 
p edm tné linky. Stejná zastávka na jiné lince m že být za azena pouze do jednoho nebo jiného 
tarifního pásma. Na území hl. m. Prahy jsou vybrané zastávky p ím stských linek za azeny do 
pásma B. P i p estupu z/do pásma B p ímo do/z pásma P cestující hradí jízdné, jako kdyby projel 
i pásmo 0. 

27. Na lince PID . 426 je v úseku B ežany II (2. tarifní pásmo) až eský Brod (3. tarifní pásmo) 
povoleno použití dopl kového asového kuponu zvláštního zlevn ného žáky od 6 do 15 let nebo 
dopl kového asového kuponu pro d ti od 6 do 15 let pro jedno tarifní pásmo. V dopisovacím poli 
kuponu si žák/dít  od 6 do 15 let vypl uje tarifní pásmo 2, nebo si zakoupí kupon pro 2. pásmo 
(nahraný na kart  nebo z jízdenkového programu). 

28. Je-li zastávka na území Prahy za azena do p íhrani ního pásma B (p íp. B, 1), nelze pro dojetí nebo 
výjezd z této zastávky použít v žádném p ípad  p estupní jízdenky uvedené v l. III. odst. 3. 

29. Neobsazeno. 

30. Na lince PID . 229 se vybrané zastávky za azují do pásma P a sou asn  do pásem B nebo 0 takto: 

• linka 229: Depo Hostiva  – Dolnom cholupská pásmo P, 0; Dolní M cholupy – Uh ín ves 
pásmo P, B. 

Cestujícím je dovoleno použít jízdní doklad výhodn jší z hlediska pásmové platnosti, za sou asného 
nep ekro ení asové platnosti použitého jízdního dokladu. 

31. Pro cestující, držitele p edplatní jízdenky s dopl kovým asovým kuponem BUS+VLAK platným pro 
tarifní pásmo 4, kte í pouze projížd jí zastávkou Me e íž (za azenou v tarifním pásmu 5) p ímým 
spojem vyzna eným v jízdním ádu, je povoleno tuto zastávku projet bez dalšího doplatku jízdného. 
Pro cestující nastupující a vystupující v této zastávce a cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu platí 
tarifní pásmo 5. 

32. Pro cestující, kte í jsou držiteli p edplatní jízdenky s dopl kovým asovým kuponem BUS+VLAK 
platným pro kombinaci vn jších pásem s pásmem 0 (v . B), se na lince PID . 166 za azují zastávky 
Ládví, Na Slovance, Vinopalnická a Bulovka do pásma P a sou asn  do pásma 0. Neplatí pro cestující 
s jízdenkami pro jednotlivou jízdu. 

33. Pro cestující, kte í jsou držiteli p edplatní jízdenky s dopl kovým asovým kuponem BUS+VLAK 
platným pro kombinaci vn jších pásem s pásmem 0 (v . B), se na linkách PID . 100, 119 a 191 
za azují zastávky Letišt , Schengenská, Terminál 1, Terminál 2 a U Hangáru do pásma P a sou asn  
do pásma 0. Neplatí pro cestující s jízdenkami pro jednotlivou jízdu. 

34. Na lince PID . 180 se zastávky Zli ín a Obchodní centrum Zli ín za azují do pásma P a sou asn  do 
pásma B. Cestujícím je dovoleno použít jízdní doklad výhodn jší z hlediska pásmové platnosti, za 
sou asného nep ekro ení asové platnosti použitého jízdního dokladu. 

35. Na lince PID . 651 se mezi zastávkami Hrusice a Hrusice, Na Šmejkalce, ležícími v tarifním 
pásmu 2, uznávají i p edplatní asové kupony PID zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let a zvláštní 
zlevn né žákovské kupony pro žáky od 6 do 15 let pro jedno pásmo platné pro tarifní pásmo 3. Toto 
opat ení platí v obou sm rech pouze v ranní špi ce pracovního dne v období od 6:00 do 8:00. 

36. Ve vlacích za azených do PID je možné na linkách uvedených v P íloze . 12 tohoto Tarifu 
(rychlíky) použít jízdní doklady PID (v etn  nárok  na zvláštní cenu jízdného) v rámci své asové 
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a pásmové platnosti pouze z/do stanic a zastávek, za azených do PID, ve kterých p íslušný spoj 
pravideln  dle jízdního ádu zastavuje, v etn  navazování jízdních doklad  PID s jízdenkami 
železni ního dopravce, které je možné také pouze z/do stanic a zastávek, za azených do PID, ve 
kterých p íslušný spoj pravideln  dle jízdního ádu zastavuje. 

VIII. Zkušební provoz výdeje jízdenek PID na železnici ze za ízení 
UNIPOK 

1. P estupní jízdenky PID uvedené v l. III. odst. 1. písm. a) a b) jsou vydávány ve zkušebním provozu 
též na vybraných železni ních stanicích z výdejního za ízení UNIPOK. Tato jízdenka se již dále 
neozna uje, pot ebné údaje – datum, as a pásmo za átku platnosti, pásmová a asová platnost 
jízdenky – jsou na ní již vytišt ny za ízením UNIPOK p i výdeji. Jízdenky z UNIPOK se vydávají 
vždy s datem platnosti v den nákupu jízdenky, p i emž asový za átek platnosti m že být bu  
okamžikem nákupu, nebo posunutý dle požadavku cestujícího nejvýše do p lnoci. Není dovoleno 
vydat jízdenku zp tn , tedy s asem za átku platnosti nižším, než je aktuální as. Jízdenka z UNIPOK 
použitá p ed za átkem asu platnosti je neplatná. Jízdenka musí svou pásmovou platností za ínat vždy 
v pásmu, do kterého je za azena železni ní stanice, kde je jízdenka vydána. 

2. V železni ních stanicích za azených do tarifního pásma P nebo 0 se nevydávají z UNIPOK jízdenky 
p estupní dvoupásmové s asovou platností 30 minut. 

3. Ceny jízdenek z UNIPOK a jejich asové a pásmové platnosti jsou shodné s jízdenkami uvedenými 
uvedené v l. III. odst. 1. písm. a) a b). 

IX. Podmínky vydávání jízdních doklad , podmínky pro poskytování 
slev a služeb pro jednotlivé tarifní kategorie a podmínky pro 
vystavování duplikát  

1. P edplatní asové jízdenky vydané na základ  osobních údaj  držitele mají pro každý druh jízdného 
zvláštní pr kazku PID nebo nahraný typ slevy na osobní kart  (s výjimkou student  vysokých škol 
uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu používajících pr kazky t chto škol jako náhradní pr kazku 
PID) a p íslušný asový kupon. asová jízdenka je platná jen tehdy, je-li p íslušná pr kazka PID 
opat ena platným asovým kuponem shodného typu zvýhodn ní (slevy) nebo kuponem, pro který lze 
pr kazku použít, nebo je-li na osobní kart  nahraný kupon odpovídající nahrané slevové kategorii 
držitele karty nebo kupon, který lze na kartu nahrát a je-li cestujícím p edloženo p edepsané potvrzení, 
které, je-li požadováno, je uvedeno u tarifních kategorií v odst. 3. tohoto lánku. Pr kazky PID 
vystavené na základ  osobních údaj  držitel  a osobní karty jsou nep enosné. 

2. Vydávání osobních karet a pr kazek PID 

a) Osobní karta je vydávána hl. m. Prahou. Pro použití karty jako nosi e kuponu v PID je t eba 
požádat i o aktivaci kartové aplikace. Požadovaným dokladem k doložení totožnosti je pr kaz 
totožnosti vydaný orgánem státní správy a opat ený fotografií žadatele. K žádosti se p ikládá 
pr kazová fotografie o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní kartu lze vydat jako 
osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ I nebo jako osobní 
kartu bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ II (vydávána jen do 
29. 2. 2016). Již vydanou osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele nelze 
p evést na osobní kartu bez evidence. Pokud si držitel osobní karty s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele nechá vystavit osobní kartu bez evidence osobních údaj  v databázi 
vydavatele, požádá o zrušení p vodní karty a vrátí osobní kartu s evidencí vydavateli. Za 
nevyužité kupony nahrané na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele 
karty se vrací alikvotní ást jízdného dle l. X. Následn  budou jeho osobní údaje z databáze 
vydavatele vymazány ve lh t  30 kalendá ních dn . Bez vrácení karty nelze provést vymazání 
osobních údaj  z evidence vydavatele karty. 

aa) Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ I je 
p ipravena k vyzvednutí nebo odeslání do 14 dn . Vydání osobní karty s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele se ídí podmínkami stanovenými vydavatelem 
karty. Žádost lze podat na kontaktním míst  nebo prost ednictvím internetu na stránkách 



39/69 

vydavatele karty. DP p i aktivaci dopravní aplikace p i adí CLN (card logic number) – 
logické íslo karty. Cestující pro dopravní aplikaci na osobní kartu uvádí pouze jméno, 
p íjmení a datum narození. Na potisku každé osobní karty s evidencí je uvedeno jméno, 
p íjmení a pr kazová fotografie držitele, identifika ní íslo osobní karty s evidencí 
a poslední den platnosti této karty. V databázi DP je evidováno CLN – logické íslo karty 
a datum narození. 

ab) Osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ II 
(vydávána jen do 29. 2. 2016) se vydává pouze na po kání. Žadatel nevypl uje žádost 
o vydání karty a pracovník kontaktního místa ji vydává za osobní asistence žadatele. 
Žadatel je povinen prokázat svoji totožnost a zkontrolovat správnost údaj , které mají být 
uvedeny na potisku osobní karty bez evidence. Žádost se podává ústn  na vybraném 
kontaktním míst . Žadatel je povinen p edat p i vydání sou asn  také pr kazovou 
fotografii, která mu bude po vydání osobní karty bez evidence vrácena. Na potisku každé 
osobní karty bez evidence je uvedeno jméno, p íjmení a pr kazová fotografie držitele, 
identifika ní íslo osobní karty bez evidence a poslední den platnosti této karty a dále 
informace, že se jedná o osobní kartu bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele. 
Spolu s osobní kartou bez evidence je držiteli p edán autentiza ní kód (DIC) sloužící 
k autentizaci držitele v i Servisnímu kartovému centru (SKC). Poplatek za vydání 
osobní karty bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo dopravce – 
typ II se ídí ustanovením l. XI. odst. 10. Vydání osobní karty bez evidence osobních 
údaj  v databázi vydavatele se ídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. Tato 
karta je vybavena pouze bezkontaktním ipem. O aktivaci dopravní aplikace požádá 
žadatel p i vydání karty. 

ac) Prodloužení platnosti karty: Vydavatel karty m že umožnit prodloužení platnosti 
kartám (osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ I, 
osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ II, anonymní 
karta nepersonalizovaná), jejichž platnost kon í. Prodloužení platnosti karty se ídí 
pokyny a podmínkami stanovenými vydavatelem karty. Prodloužení platnosti konkrétní 
karty musí provést její držitel, a to zasunutím karty do validátoru nebo u obsluhy 
v zákaznickém centru. P i jedné návšt v  (resp. zasunutí karty do validátoru nebo 
prodloužením platnosti v zákaznickém centru) dojde nejen k prodloužení platnosti karty, 
ale i k dohrání p íslušných z statk  kupon  PID, pokud jsou takové z statky 
k prodlužované kart  v systému dopravní aplikací evidovány. 

b) Pr kazka PID – k vystavení pr kazky PID je po žadateli požadována ádn  vypln ná žádanka, 
ob anský pr kaz (cestovní pas) a fotografie o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). 
Žádanka musí být podepsána žadatelem, který tímto podpisem ud luje souhlas s vedením 
osobních údaj  v databázi DP. Požadované osobní údaje – jméno, p íjmení, datum narození, 
poštovní sm rovací íslo (PS ). DP p i azuje pr kazce identifika ní íslo; osobní údaje držitele 
jsou uvedeny v databázi DP i na pr kazce PID (na pr kazce PID mimo PS ) a DP p id luje 
identifika ní íslo. Na vystavené pr kazce PID stvrzuje žadatel správnost údaj  svým 
podpisem. Pr kazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení pr kazky PID 
zaplatí žadatel 20 K , za pouzdro 10 K . Pr kazka se vydává na po kání. Pokud v pr b hu 
platnosti pr kazky dojde ke zm n  na stran  cestujícího (nap . zm na osobních údaj , vznik 
nároku na zvýhodn né jízdné atd.), kon í platnost pr kazky k datu zm ny. Dopravce má právo 
platnost pr kazek ukon it k vyhlášenému datu. 

3. Tarifní kategorie a pot ebné doklady pro vystavování pr kazek PID/karet: 

a) Tarifní kategorie jízdné ob anské zvýhodn né – pr kazka PID ob anská s evidencí – 
typ I nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ I 

Pr kazka PID ob anská – typ I – tato pr kazka se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto lánku. 
Pr kazka PID je ozna ena „OB ANSKÁ S EVIDENCÍ“. Pr kazka se vydává na deset let. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ I je vydávána hl. m. 
Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Vydává se na 4 roky pro použití s nahranými 
kupony ob anskými pro pásma P a 0 v . B nebo pro použití s nahranými kupony pro vn jší pásma 
nebo pro kombinaci kupon  pro pásma P a 0 v . B a navazující vn jší pásmo/pásma. 



40/69 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID – OB ANSKÁ S EVIDENCÍ 
s platným kuponem – typ I nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – 
typ I s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID); 

• možnost vrácení alikvotní ásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• s výjimkou vlak  za azených do systému PID pouze v tarifních pásmech P a 0 v . B možnost 
p epravy dít te od 6 do 15 let o sobotách, ned lích a státem uznaných svátcích bezplatn  (pro dít  
po ínaje dnem 10. narozenin dít te je t eba doložit nárok na tuto p epravu dle tohoto odstavce 
písm. c); 

• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kupon  jen s volitelným za átkem platnosti 
(z jízdenkového programu) maximáln  jedenkrát za 24 m síc , u kupon  nahraných na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ I kdykoli; vým na karty se ídí 
podmínkami stanovenými vydavatelem karty. 

b) Tarifní kategorie jízdné ob anské zvýhodn né (bez evidence) – pr kazka PID ob anská 
bez evidence – typ II nebo osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele 
karty – typ II 

Pr kazka PID – ob anská – typ II – k vystavení pr kazky PID je po žadateli požadována fotografie 
o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok) a na zadní stran  fotografie iteln  napsané jméno 
a p íjmení. Požadované osobní údaje – jméno, p íjmení. Tyto osobní údaje jsou uvedeny pouze na 
jízdním dokladu. Na vystavené pr kazce PID stvrzuje žadatel správnost údaj  svým podpisem. 
Pr kazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení pr kazky PID zaplatí žadatel 
20 K , za pouzdro 10 K . Pr kazka PID je ozna ena „OB ANSKÁ BEZ EVIDENCE“. Pr kazka se 
vydává na po kání. Pr kazka se vydává na deset let. Pokud v pr b hu platnosti pr kazky dojde ke 
zm n  na stran  cestujícího (nap . zm na osobních údaj , vznik nároku na zvýhodn né jízdné atd.), 
kon í platnost pr kazky k datu zm ny. Dopravce má právo platnost pr kazek ukon it k vyhlášenému 
datu. 

Osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ II (vydávána jen do 
29. 2. 2016) je vydávána hl. m. Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze ab) tohoto lánku. Vydává se na 
4 roky pro použití s nahranými kupony ob anskými pro pásma P a 0 v . B nebo pro použití 
s nahranými kupony pro vn jší pásma nebo pro kombinaci kupon  pro pásma P a 0 v . B a navazující 
vn jší pásmo/pásma. Na tuto kartu nelze nahrát žádnou slevovou kategorii a držitel je oprávn n 
používat pouze ob anské p edplatní jízdné. Nelze na ni nahrát ani kupon nebo kupony, jejichž asová 
platnost by p ekro ila dobu exspirace karty a nelze vydat duplikát této karty. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID – OB ANSKÁ BEZ EVIDENCE 
s platným kuponem nebo osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – 
typ II s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• s výjimkou vlak  za azených do systému PID pouze v tarifních pásmech P a 0 v . B možnost 
p epravy dít te od 6 do 15 let o sobotách, ned lích a státem uznaných svátcích bezplatn  (pro dít  
po ínaje dnem 10. narozenin dít te je t eba doložit nárok na tuto p epravu dle tohoto odstavce 
písm. c); 

• možnost dohrání zbývající ásti asového kuponu pouze ve vyjmenovaných p ípadech vým ny karty 
(z d vodu oprávn né reklamace osobní karty bez evidence, z d vodu vým ny osobní karty bez 
evidence na stran  vydavatele, z d vodu uplynutí doby platnosti osobní karty bez evidence (nejd íve 
2 m síce p ed skon ením platnosti stávající osobní karty bez evidence), z d vod  zm ny osobních 
údaj  držitele karty uvedených na potisku osobní karty bez evidence, z d vodu poškození osobní karty 
bez evidence – ve všech p ípadech, v etn  d vodu poškození karty, však musí být itelné jméno, 
p íjmení držitele karty a z etelná fotografie s jednozna n  rozpoznatelnou podobou držitele osobní 
karty bez evidence). Ve všech p ípadech musí být sou asn  provedena autentizace osobní karty bez 
evidence v souladu s podmínkami stanovenými vydavatelem karty a p edložena a vrácena 
vym ovaná osobní karta bez evidence a doloženy osobní údaje na kart  žadatele o vým nu; vým na 
karty se ídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. V p ípad  poškození osobní karty bez 
evidence, u které nelze jednozna n  p e íst osobní údaje a rozpoznat fotografii držitele a v p ípad  
ztráty nebo odcizení takovéto karty nelze dohrát na nov  vydanou kartu zbývající ást asového 
kuponu a držitel nemá nárok na vrácení alikvotní ásti jízdného. 
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c) Tarifní kategorie Dít  od 6 let do 15 let 

Tato tarifní kategorie je ur ena pro d ti od 6 do 15 let. Nárok na slevu za íná dnem 6. narozenin 
a kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má nárok na slevu v jízdném pro jednotlivou 
jízdu a v p edplatném pro d ti od 6 do 15 let. P i žádosti o vystavení pr kazky PID nebo nahrání 
tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je žadatel 
(v tomto p ípad  zákonný zástupce dít te) povinen doložit v k dít te a poskytnout jeho požadované 
osobní údaje – jméno, p íjmení, datum narození, poštovní sm rovací íslo (PS ). 

Pr kazka PID se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto lánku s tím, že k vystavení pr kazky PID je 
nutná p ítomnost zákonného zástupce dít te s rodným listem dít te, p ípadn  jeho ov enou fotokopií. 
Identifikace zákonného zástupce se ov uje srovnáním rodného listu dít te s ob anským pr kazem 
zákonného zástupce (musí souhlasit alespo  datum narození, jméno a místo narození rodi e). 
P edložení rodného listu je možno nahradit ob anským pr kazem v t ch p ípadech, kdy dít  žadatele 
je v tomto ob anském pr kazu zapsáno v etn  jeho rodného ísla, pop ípad  cestovním pasem. 
Žádanka musí být podepsána zákonným zástupcem dít te, ímž zákonný zástupce ud luje souhlas 
s vedením osobních údaj  dít te v databázi DP. Na vystavené pr kazce PID stvrzuje zákonný zástupce 
správnost údaj  svým podpisem. Pr kazka PID je ozna ena „ŽÁKOVSKÁ“. Pr kazka se vydává na 
p t let. V p ípad  zániku nároku na slevu dovršením v ku je platnost pr kazky ukon ena pro 
p edplatní jízdné posledním dnem m síce, v n mž držitel dovršil 15 let, pro ú ely doložení nároku na 
zvýhodn né jízdné pro jednotlivé jízdenky je platnost této pr kazky ukon ena dnem p edcházejícím 
dni 15. narozenin. 

Tato pr kazka PID se použije pouze pro dopl kové asové kupony pro d ti od 6 do 15 let nebo 
dopl kové asové kupony zvláštní zlevn né pro žáky od 6 do 15 let spolu s p íslušným žákovským 
pr kazem. P i použití této pr kazky pro zvláštní zlevn né jízdné v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 
jakékoli dovolené kombinaci zvláštního zlevn ného jízdného vyjmenovaných tarifních pásem, 
požaduje se doložení nároku na slevu žákovským pr kazem p i každé kontrole pov eným 
pracovníkem dopravce. Dále se používá jako doklad k prokázání nároku na zvýhodn né jízdné dle 
l. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b), odst. 3. písm. b), odst. 4. pouze písm. a) a b) pouze položka 

24hodinová zvýhodn ná pro dít  od 6 do 15 let a též p i spole né p eprav  dle l. VII. odst. 9. písm. f). 

Nárok na zvýhodn né jízdné lze prokázat i tarifní kategorii Dít  od 6 do 15 let nahranou na osobní 
kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty. Osobní karta s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. 
Jménem nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný zástupce. 

Nárok na slevu pro d ti od 6 do 15 let na zvýhodn né jízdné pro jednotlivou jízdu nebo 24hodinové 
jízdenky lze prokázat také pr kazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo 
pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  i pr kazkou ov enou razítkem právnické osoby i 
jinými specifickými znaky vydavatele – právnické osoby nebo ve form  plastové karty vydané 
právnickou osobou, na nichž je uvedeno jméno, p íjmení, fotografie a datum narození nebo údaj, 
z n hož je jednozna n  patrný den, m síc a rok narození dít te. 

Prokazování nároku na slevu pro jednotlivé jízdné PID nebo 24hodinové jízdenky je povinné pro d ti 
od 10 let (ode dne 10. narozenin). 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu, 
posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez doložení nároku na slevu 
zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto lánku. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID „ŽÁKOVSKÁ“ s platným kuponem 
nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty s nahraným platným 
kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID); 

• možnost vrácení alikvotní ásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kupon  jen s volitelným za átkem platnosti 
(z jízdenkového programu) maximáln  jedenkrát za 24 m síc , u kupon  nahraných na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami 
stanovenými vydavatelem karty. 
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d) Tarifní kategorie Dít  od 6 let do 10 let pouze na území hl. m. Prahy 

Tato tarifní kategorie je ur ena pro d ti od 6 do 10 let. Nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného 
za íná dnem 6. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 10. narozenin. Cestující má nárok na 
p epravu za zvláštní ceny jízdného ve všech prost edcích PID pouze na území hl. m. Prahy – 
v pásmech P a 0 v . B. Na lince AE se p eprava za zvláštní ceny jízdného pro d ti od 6 do 10 let 
neposkytuje. Ve vn jších pásmech PID se p eprava za zvláštní ceny jízdného pro tuto tarifní kategorii 
neposkytuje. Prokazování nároku na p epravu za zvláštní ceny jízdného je povinné jedním z níže 
uvedených zp sob  ode dne 6. narozenin. 

K prokázání nároku na p epravu za zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy lze použít pr kazku 
PID pro d ti od 6 do 15 let nebo také pr kazku vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém 
PID, nebo pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  i jinou pr kazkou vydanou 
právnickou osobou a ov enou razítkem i jinými specifickými znaky vydavatele nebo i ve form  
plastové karty vydanou právnickou osobou, na nichž je uvedeno jméno, p íjmení, fotografie 
a datum narození nebo údaj, z n hož je jednozna n  patrný den, m síc a rok narození dít te. 

Pro d ti, které nemají žádnou pr kazku, lze nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného doložit 
identifika ní pr kazkou PID pro d ti od 6 do 10 let, nebo „Pr kazem dít  6–15“, nebo jsou-li držiteli 
osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty, mohou si zakoupit aplikaci 
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 
v . B). Identifika ní pr kazky PID pro d ti od 6 do 10 let se od 25. 5. 2015 nov  nevydávají. 

Nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného lze prokázat Dokladem o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro d ti od 6 do 15 let nahraným na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty nebo Pr kazem PID pro d ti od 6 do 15 let s ozna ením „Pr kaz dít  6–15“ (viz 
p íloha . 10). Doklad o nároku na p epravu za zvláštní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let je 
vydáván v elektronické podob  na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
na období stanovené dopravcem nebo v papírové podob  jako „Pr kaz dít  6–15“. Za átek platnosti 
m že být nejd íve ode dne 6. narozenin, nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného kon í nejpozd ji 
dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Jménem nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný 
zástupce. Doklad o nároku na p epravu za zvláštní ceny jízdného v elektronické podob  lze nahrát na 
kontaktních místech odbavovacího systému. Cena tohoto dokladu iní 120 K . V p ípad  vým ny 
dosavadní karty s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného za pr kaz PID je vým na 
bezplatná. 

K vydání „Pr kazu dít  6–15“ je žadatel povinen doložit osobní údaje dít te – jméno, p íjmení, 
datum narození. Doložení požadovaných údaj  je možné bu  rodným listem dít te (p ípadn  jeho 
ov enou fotokopií), nebo ob anským pr kazem dít te, nebo cestovním pasem dít te, nebo 
i ob anským pr kazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v n m dít  zapsané. Po žadateli je 
požadována fotografie dít te o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou 
uvedeny jen na „Pr kazu dít  6–15“. Za vystavení „Pr kazu dít  6–15“ zaplatí žadatel 20 K . „Pr kaz 
dít  6–15“ je vydáván s platností nejvýše do dne p edcházejícímu dni 15. narozenin. V p ípad  ztráty 
nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový pr kaz. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nemá žádný jízdní doklad 
a nedoloží nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného, posuzován jako cestující bez platného jízdního 
dokladu dle l. XIII. Bez doložení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto lánku. 

e) Tarifní kategorie Dít  od 6 let do 15 let pouze na území hl. m. Prahy 

Tato tarifní kategorie je ur ena pro d ti od 6 do 15 let. Nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného 
za íná dnem 6. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má nárok na 
p epravu za zvláštní ceny jízdného ve všech prost edcích PID pouze na území hl. m. Prahy – 
v pásmech P a 0 v . B. Na lince AE se p eprava za zvláštní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let 
neposkytuje. Ve vn jších pásmech PID se p eprava za zvláštní ceny jízdného pro tuto tarifní kategorii 
neposkytuje. Prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného je povinné Dokladem o nároku na 
zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let v elektronické podob  na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo v papírové podob  jako „Pr kaz dít  6–15“ (viz 
p íloha . 10). Jiné pr kazy u d tí starších 10 let nejsou uznávány jako Doklad o nároku na 
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zvláštní ceny jízdného. D ti ve v ku od 6 do 10 let mohou nárok na zvláštní ceny jízdného prokázat 
n kterým ze zp sob  uvedeným v odst. 3. písm. d) tohoto lánku. 

K vydání „Pr kazu dít  6–15“ je žadatel povinen doložit osobní údaje dít te – jméno, p íjmení, 
datum narození. Doložení požadovaných údaj  je možné bu  rodným listem dít te (p ípadn  jeho 
ov enou fotokopií), nebo ob anským pr kazem dít te, nebo cestovním pasem dít te, nebo 
i ob anským pr kazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v n m dít  zapsané. Po žadateli je 
požadována fotografie dít te o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou 
uvedeny jen na „Pr kazu dít  6–15“. Za vystavení „Pr kazu dít  6–15“ zaplatí žadatel 20 K . „Pr kaz 
dít  6–15“ je vydáván s platností nejvýše do dne p edcházejícímu dni 15. narozenin. V p ípad  ztráty 
nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový pr kaz. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Jménem nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný 
zástupce. Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let je vydáván pouze 
v elektronické podob  na kartu na období stanovené dopravcem. Za átek platnosti m že být nejd íve 
ode dne 6. narozenin, nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného kon í nejpozd ji dnem 
p edcházejícím dni 15. narozenin. Postup pro vydání osobní karty s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty je shodný jako v odst. 2. písm. c). Doklad o nároku na zvláštní ceny 
jízdného lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na zvláštní 
ceny jízdného, posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez doložení 
nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8. tohoto lánku. 

Poskytované služby pro držitele jízdního dokladu (osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty) s uvedeným typem karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID); 

• možnost vydání duplikátu kupon  nahraných na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. 

f) Tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let 

Tato tarifní kategorie je ur ena na území hl. m. Prahy pro juniory od 15 do 19 let. Nárok na slevu 
za íná dnem 15. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 19. narozenin. Cestující má nárok na 
slevu asové p edplatní jízdenky dle l. III. odst. 6. písm. b). 

Pr kazka PID se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto lánku. Pr kazka PID je ozna ena „JUNIOR 
15–19“. Tato pr kazka PID se použije pro asové kupony pro pásma P a 0, v . B, a dále pro 
dopl kové asové kupony nebo dopl kové asové kupony zvláštní zlevn né pro žáky a studenty od 15 
do 26 let spolu s p íslušným žákovským pr kazem. P i použití pr kazky kategorie Junior 15–19 jako 
pr kazky PID pro zvláštní zlevn né jízdné v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo jakékoli dovolené 
kombinaci zvláštního zlevn ného jízdného vyjmenovaných tarifních pásem, požaduje se doložení 
nároku na slevu žákovským pr kazem p i každé kontrole pov eným pracovníkem dopravce. Pr kazka 
se vydává na p t let. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID Junior 15–19 s platným kuponem 
nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty s nahraným platným 
p íslušným kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID); 

• možnost vrácení alikvotní ásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kupon  jen s volitelným za átkem platnosti 
(z jízdenkového programu) maximáln  jedenkrát za 24 m síc , u kupon  nahraných na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami 
stanovenými vydavatelem karty. 
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g) Tarifní kategorie Student od 19 do 26 let 

Tato tarifní kategorie je pro studenty st ední nebo vysoké školy od 19 do 26 let. Nárok na slevu za íná 
dnem 19. narozenin a kon í ukon ením nebo p erušením studia, nejpozd ji však dnem p edcházejícím 
dni 26. narozenin. Cestující má nárok na slevu asové p edplatní jízdenky na území hl. m. Prahy dle 
l. III. odst. 6. písm. c) a nárok na slevu je povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný školní rok 

nebo platným pr kazem ISIC dle lánku IX.B. Studenty od 19 do 26 let se rozum jí žáci a studenti 
všech škol do v ku 26 let, kte í plní povinnou školní docházku nebo se soustavn  p ipravují na 
budoucí povolání ve st ední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezen ní form  
studia7), 8). P i žádosti o vystavení pr kazky PID pro studenty od 19 do 26 let nebo nahrání jízdenky 
ur ené této tarifní kategorii na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
nebo p i p epravní kontrole je student povinen prokázat, že je studentem výše citovaných škol, 
potvrzením o studiu pro daný školní rok nebo platným pr kazem ISIC dle lánku IX.B. a poskytnout 
požadované osobní údaje. 

Pr kazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) toho lánku. Pr kazka PID je ozna ena „STUDENT 
19–26“. Pr kazka se vydává na p t let. Pokud v pr b hu platnosti pr kazky dojde ke zm n  na stran  
cestujícího (nap . zm na osobních údaj , zánik nároku na zvýhodn né jízdné atd.), kon í platnost 
pr kazky k datu zm ny. V p ípad  zániku nároku na slevu je platnost pr kazky ukon ena posledním 
dnem m síce, v n mž došlo k zániku nároku na slevu. Dopravce má právo platnost pr kazek ukon it 
k vyhlášenému datu. 

Tato pr kazka PID se použije také pro dopl kové asové kupony nebo dopl kové asové kupony 
zvláštní zlevn né pro žáky a studenty od 15 do 26 let spolu s p íslušným žákovským pr kazem. Je-li 
pr kazka kategorie „Student 19–26 let“ použita jako pr kazka PID pro zvláštní zlevn né jízdné 
v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo jakékoli dovolené kombinaci zvláštního zlevn ného jízdného 
vyjmenovaných tarifních pásem, požaduje se doložení nároku na slevu žákovským pr kazem p i 
každé kontrole pov eným pracovníkem dopravce. 

U této tarifní kategorie lze jako pr kazku PID použít i platný pr kaz ISIC dle lánku IX.B. tohoto 
Tarifu. Pr kaz ISIC v takovém p ípad  platí zárove  jako potvrzení o studiu. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Student je povinen p edložit potvrzení o studiu ve stejném 
režimu jako u papírových pr kazek PID. Doložení nároku na slevu pro studenty od 19 do 26 let p i 
zakupování jízdních doklad  je dopravcem požadováno vždy, nejmén  však na za átku školního roku 
nebo na za átku semestru a musí se prokazateln  vztahovat k období, na které žadatel slevu požaduje. 
K doložení nároku na slevu p i zakupování jízdních doklad  lze použít i platný pr kaz ISIC dle 
lánku IX.B. Platnost tohoto pr kazu nebo prolonga ní známky ISIC karty nesmí být nižší než 

platnost jízdního dokladu, který cestující používá nebo požaduje v distribu ní síti k zakoupení. 

Nep edloží-li cestující požadovaný doklad, kterým dokládá nárok na slevu v dopravcem ur eném 
termínu, nárok na slevu zaniká (nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na pr kazce PID. Pokud 
pr kazka PID studenta st ední školy od 19 let do 26 let a studenta vysokých škol od 19 do 26 let 
nebyla vystavena v aktuálním školním roce/akademickém roce, je držitel povinen nosit v pouzd e 
spolu s asovou jízdenkou i Potvrzení o studiu v aktuálním školním roce vydané dopravcem 
a potvrzené školou. Tato povinnost se vztahuje i na držitele osobní karty s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty, kte í uplat ují nárok na slevu student od 19 do 26 let. Pokud pr kazka 
PID, která nebyla vystavena v aktuálním školním roce, nebo karta není opat ena Potvrzením o studiu 
v aktuálním školním roce, nebo není-li nárok na slevu doložen v povolených p ípadech ISIC kartou 
opat enou platnou prolonga ní známkou nebo v povolených p ípadech ISIC kartou, která je platná 
a jejíž platnost je z ejmá z dat na ní uvedených, na celé období platnosti jízdního dokladu, je tento 
jízdní doklad neplatný. 

Za doklad, na jehož základ  je poskytována sleva jízdného student m do 26 let jsou považovány 
i pr kazy studenta vysokých škol11) uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu. Student vysoké školy11) 
uvedené v p íloze . 7 tohoto Tarifu, který používá pr kaz studenta jako doklad nahrazující pr kazku 
PID pro studenty od 19 do 26 let, na jehož základ  je oprávn n používat zvýhodn né jízdenky 
uvedené v l. III. odst. 6. písm. c) pouze cc) a cd) je povinen prokázat se jízdenkou (kuponem) 
sou asn  s tímto pr kazem studenta. I na tyto pr kazy a k nim vydané asové kupony, které jsou na 
základ  smlouvy s vyjmenovanými školami považovány za pr kazky nahrazující pr kazku PID pro 
studenty od 19 do 26 let, se vztahují níže poskytované služby pro kategorii Student 19–26 let a lze 
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k nim používat dopl kové asové kupony uvedené v l. III. odst. 10. písm. a) pouze ab) mimo položky 
pro d ti od 6 do 15 let a dopl kové asové kupony zvláštní zlevn né uvedené v l. III. odst. 10. 
písm. b) mimo položky pro žáky od 6 do 15 let. 

Pro držitele osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty s tarifní kategorií 
Student 19–26 let starší 19 let slouží pr kaz studenta vysokých škol11) uvedených v p íloze . 7 tohoto 
Tarifu jako potvrzení o studiu. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID Student 19–26 s platným kuponem 
nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty s nahraným platným 
p íslušným kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID; 

• možnost vrácení alikvotní ásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kupon  jen s volitelným za átkem platnosti 
(z jízdenkového programu) maximáln  jedenkrát za 24 m síc , u kupon  nahraných na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami 
stanovenými vydavatelem karty. 

h) Tarifní kategorie pro zvláštní zlevn né jízdné 

ha) žák od 6 do 15 let (pro zvláštní zlevn né jízdné) 

je dít  vykonávající povinnou školní docházku ve školách z ízených dle zákona 
. 561/2004 Sb., o soustav  základních a st edních škol, ve zn ní pozd jších p edpis  od 

zahájení prvního ro níku školní docházky do patnácti let, tj. ode dne 6. narozenin do dne 
p edcházejícího dni 15. narozenin. Tato tarifní kategorie se vztahuje pouze na uživatele 
zvláštního zlevn ného jízdného pro žáky od 6 do 15 let. Sleva je poskytována pouze na 
p ím stských linkách PID nebo ve vlacích PID v pásmu 0 nebo 0, B a ve vn jších pásmech, a to 
bu  pro kombinaci vn jší pásmo/pásma a pásmo B nebo pro kombinaci vn jší pásmo/pásma 
a pásma 0, B nebo pouze pro vn jší pásmo/pásma. Samostatn  se pro pásmo 0 nebo pásmo B 
nebo kombinaci pásem B a 0 sleva neposkytuje. Cestující má nárok na slevu v jízdném pro 
jednotlivou jízdu a v p edplatném pro žáky od 6 do 15 let. Ve vlacích PID není poskytováno 
žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu. 

Žákovský pr kaz pro žáky od 6 do 15 let není jízdním dokladem, ale oprávn ním pro použití 
slevy. Jako pr kazka PID se použije pr kazka PID pro d ti od 6 do 15 let. V p ípad , že 
cestující použije osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty a je-li pro 
vn jší pásma nebo kombinaci vn jších pásem a pásma 0 v . B oprávn n použít asový kupon 
zvláštní zlevn ný, pak do dopisovacího pole na asovém kuponu ur eného pro zapsání ísla 
pr kazky PID je povinen zapsat posledních deset íslic z ísla ipové karty a kartou tak v tomto 
p ípad  m že nahradit pr kazku PID. Žákovský pr kaz je pr kaz vydaný dopravcem 
k uplatn ní nároku pro poskytování žákovského jízdného. Žákovské pr kazy se mezi dopravci 
železni ní ve ejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a ve ejné vnitrostátní silni ní linkové 
osobní autobusové dopravy navzájem uznávají. Žákovský pr kaz musí obsahovat jméno, 
p íjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydlišt  žáka, název školy, školou 
(razítkem a podpisem oprávn né osoby) potvrzený údaj o trvání školního, místo sídla školy, 
razítko s názvem dopravce a podpis oprávn ného zam stnance dopravce. Není-li místo bydlišt  
a místo školy ozna eno na žákovském pr kazu tarifním pásmem, není toto d vodem 
k neposkytnutí slevy. Nevyu uje-li škola po všechny dny v týdnu, vyzna í škola tuto skute nost 
na žákovském pr kazu. Dojíždí-li žák za ú elem vyu ování v rámci p edepsaných osnov do 
jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné 
další žákovský pr kaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v n mž jej bude žák 
používat. ádn  vypln ný a školou potvrzený žákovský pr kaz p edkládá žák spolu s fotografií 
k ov ení dopravci na místech stanovených v odst. 5. tohoto lánku. Za ztracené, odcizené 
a nevyužité jízdenky a žákovské pr kazy se náhrada neposkytuje. V p ípad  ztráty, poškození i 
uplynutí doby platnosti žákovského pr kazu se nevystavuje duplikát, ale nový žákovský pr kaz. 
Cena tiskopisu žákovského pr kazu a poplatek za ov ení žákovského pr kazu u dopravc  je 
stanoven konkrétním dopravcem a není p edm tem tohoto Tarifu. Žákovský pr kaz pro žáky 
od 6 do 15 let se vydává maximáln  na ty i školní roky, platnost pro každý školní rok musí být 
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znovu potvrzena školou. Bez tohoto potvrzení je pr kaz neplatný. Platnost žákovského pr kazu 
kon í nejpozd ji dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. 

hb) žákovský pr kaz pro žáky a studenty od 15 do 26 let 

Žáky/studenty od 15 do 26 let se rozum jí žáci/studenti všech škol do v ku 26 let v ku, kte í 
plní povinnou školní docházku nebo se soustavn  p ipravují na budoucí povolání ve st ední, 
vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezen ní form  studia7), 8). Tato tarifní 
kategorie se vztahuje pouze na uživatele zvláštního zlevn ného jízdného pro žáky od 15 
do 26 let. Sleva je poskytována pouze na p ím stských linkách PID nebo ve vlacích PID 
v pásmu 0 nebo 0, B a ve vn jších pásmech, a to bu  pro kombinaci vn jší pásmo/pásma 
a pásmo B nebo pro kombinaci vn jší pásmo/pásma a pásma B, 0 nebo pouze pro vn jší 
pásmo/pásma. Pro pásmo 0 nebo pásmo B nebo kombinaci pásem B a 0 se sleva neposkytuje. 
Cestující má nárok na slevu v jízdném pro jednotlivou jízdu a v p edplatném pro žáky 
a studenty od 15 do 26 let. Ve vlacích PID není poskytováno žákovské jízdné pro jednotlivou 
jízdu. 

Žákovský pr kaz pro žáky a studenty od 15 do 26 let není jízdním dokladem, ale 
oprávn ním pro použití slevy. Jako pr kazka PID se použije pr kazka PID pro juniory od 15 
do 19 let nebo pr kazka PID pro studenty od 19 do 26 let. V p ípad , že cestující použije osobní 
kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty a je-li pro vn jší pásma nebo 
kombinaci vn jších pásem a pásma 0 v . B oprávn n použít asový kupon zvláštní zlevn ný, 
pak do dopisovacího pole na asovém kuponu ur eného pro zapsání ísla pr kazky PID je 
povinen zapsat posledních deset íslic z ísla ipové karty a kartou tak v tomto p ípad  m že 
nahradit pr kazku PID. Žákovský pr kaz je pr kaz vydaný dopravcem k uplatn ní nároku pro 
poskytování žákovského jízdného. Žákovské pr kazy se mezi dopravci železni ní ve ejné 
vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a ve ejné vnitrostátní silni ní linkové osobní autobusové 
dopravy navzájem uznávají. Žákovský pr kaz musí obsahovat jméno, p íjmení žáka, datum 
narození, aktuální fotografii, místo bydlišt  žáka, název školy, školou (razítkem a podpisem 
oprávn né osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, místo sídla školy, 
razítko s názvem dopravce a podpis oprávn ného zam stnance dopravce. Není-li místo bydlišt  
a místo školy ozna eno na žákovském pr kazu tarifním pásmem, není toto d vodem 
k neposkytnutí slevy. Nevyu uje-li škola po všechny dny v týdnu, vyzna í škola tuto skute nost 
na žákovském pr kazu. Dojíždí-li žák za ú elem vyu ování v rámci p edepsaných osnov do 
jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné 
další žákovský pr kaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v n mž jej bude žák 
používat. ádn  vypln ný a školou potvrzený žákovský pr kaz p edkládá žák spolu s fotografií 
k ov ení dopravci na místech stanovených v odst. 5. tohoto lánku. Za ztracené, odcizené 
a nevyužité jízdenky a žákovské pr kazy se náhrada neposkytuje. V p ípad  ztráty, poškození i 
uplynutí doby platnosti žákovského pr kazu se nevystavuje duplikát, ale nový žákovský pr kaz. 
Cena tiskopisu žákovského pr kazu a poplatek za ov ení žákovského pr kazu u dopravc  je 
stanoven konkrétním dopravcem a není p edm tem tohoto Tarifu. Žákovský pr kaz pro žáky 
a studenty od 15 do 26 let se vydává pro každý školní/akademický rok zvláš . Platnost 
žákovského pr kazu kon í nejpozd ji dnem p edcházejícím dni 26. narozenin. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  s platným kuponem zvláštním zlevn ným jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID. 

i) Tarifní kategorie Senior od 60 do 70 let (na území hl. m. Prahy Senior od 60 do 65 let) 

Tato tarifní kategorie je pro osoby ve v ku od dne 60. narozenin do dne p edcházejícímu dni 
70. narozenin. Na území hl. m. Prahy je tato tarifní kategorie pro uživatele od dne 60. narozenin do 
dne p edcházejícímu dni 65. narozenin. 

Cestující má nárok na slevu pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) na asové p edplatní 
jízdenky dle l. III. odst. 6. písm. d) a na jízdné pro jednotlivou jízdu dle l. III. odst. 1. písm. b), 
odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová zvýhodn ná pro d ti od 6 do 15 let 
a také pro držitele pr kazky PID pro d chodce, seniory nebo ob any v hmotné nouzi. Ve vn jších 
pásmech nebo pro kombinaci vn jších pásem s pásmem B nebo s pásmy 0 a B se používají v této 
kategorii p edplatní asové jízdenky uvedené v l. III. odst. 10. písm. a) jen položky ob anské jízdné. 
P i žádosti o vystavení pr kazky PID nebo nahrání tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí 
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osobních údaj  v databázi vydavatele karty je žadatel povinen doložit v k a poskytnout své 
požadované osobní údaje. 

Pr kazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) tohoto lánku. Pr kazka PID je ozna ena „SENIOR 
60–70“. Pr kazka se vydává na deset let. V p ípad  zániku nároku na slevu dovršením v ku je platnost 
pr kazky ukon ena posledním dnem m síce, v n mž držitel dovršil 70 let. Pr kazka PID pro seniory 
od 60 do 70 let se vydává jako sou ást p edplatní jízdenky nebo jako doklad k prokázání nároku na 
slevu pro vnitrom stské cesty na území hl. m. Prahy. 

Pr kaz PID s ozna ením „Pr kaz senior 60–65“ se vydává pouze k prokázání nároku na slevu pro 
jednotlivé jízdné. K vydání „Pr kazu senior 60–65“ je žadatel povinen doložit v k a poskytnout 
požadované osobní údaje – jméno, p íjmení, datum narození. K doložení požadovaných údaj  je t eba 
p edložit ob anský pr kaz (cestovní pas). Po žadateli je požadována fotografie o rozm rech 
3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen na „Pr kazu senior 60–65“. Za 
vystavení „Pr kazu senior 60–65“ zaplatí žadatel 20 K . „Pr kaz senior 60–65“ je vydáván s platností 
nejvýše do dne p edcházejícímu dni 65. narozenin. V p ípad  ztráty nebo poškození se nevystavuje 
duplikát, ale nový pr kaz. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty lze nahrát pro tuto kategorii asové kupony pro pásma P a 0 v . B, p edplatní kupony 
pro vn jší tarifní pásma nebo pro kombinaci pásma 0 v . B s navazujícím/i vn jším/i pásmem/pásmy 
nebo jako doklad k prokázání nároku na slevu nebo jen tarifní kategorii Senior od 60 do 70 let, která 
však není jízdním dokladem, ale je jen dokladem oprav ujícím k použití zvýhodn ných jízdenek na 
území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0 v . B). 

Pr kazku PID pro seniory od 60 do 70 let, „Pr kaz senior 60–65“ nebo nahranou tarifní kategorii 
Senior od 60 do 70 let na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty lze použít 
k prokázání nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitrom stské cesty (jízdy) 
dle l. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová 
zvýhodn ná pro d ti od 6 do 15 let a také pro držitele pr kazky PID pro seniory nebo ob any 
v hmotné nouzi. 

Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na p ím stských linkách se držitel m pr kazky 
PID pro seniory od 60 do 70 let nebo „Pr kazu senior 60–65“, pokra uje-li držitel této pr kazky 
(pr kazu) z/do vn jších pásem, neposkytuje p i zakoupení jízdenky u idi e. Tato cesta není 
považována za vnitrom stskou. 

Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro držitele pr kazky PID pro seniory od 60 do 70 let 
nebo „Pr kazu senior 60–65“ v jednotlivém jízdném poskytována výhradn  pro cesty v pásmech P a 0 
v . B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy si cestující, držitel výše uvedené pr kazky PID 
nebo „Pr kazu senior 60–65“, zakoupí jízdenku dle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do 
systému PID nebo, použije-li jízdenku pro jednotlivou jízdu PID, je povinen nastoupit do vlaku 
s platnou (ozna enou) jízdenkou pro celou svoji cestu v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na 
území Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 v . B ve vlaku zapojeném do systému PID není považována 
za vnitrom stskou cestu. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu, 
posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez doložení nároku na slevu 
zaplatí cestující jízdné dle odst. 8. tohoto lánku. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID – Senior 60–70 s platným kuponem 
nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty s nahraným platným 
kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID; 

• možnost vrácení alikvotní ásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kupon  jen s volitelným za átkem platnosti 
(z jízdenkového programu) maximáln  jedenkrát za 24 m síc , u kupon  nahraných na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami 
stanovenými vydavatelem karty. 
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j) Tarifní kategorie Další z etele hodní ob ané (dále jen Ob an v hmotné nouzi) 

Tato tarifní kategorie je pro pot eby tohoto Tarifu definována pro osobu s trvalým pobytem v eské 
republice, která nemá nárok na slevu nebo bezplatnou p epravu dle jiných ustanovení tohoto Tarifu: 

ja) která je poživatelem invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; p i žádosti 
o vydání pr kazky PID oprav ující k použití zvýhodn ného jízdného je tato osoba 
povinna p edložit potvrzení o pobírání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn  
nebo Rozhodnutí o p iznání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; nárok na 
slevu se dokládá opakovan  potvrzením, které je platné od data vystavení do data p íští 
kontrolní léka ské prohlídky. Není-li na potvrzení uvedeno datum p íští kontrolní 
léka ské prohlídky, platí potvrzení nejdéle jeden rok od data vydání, jinak nárok na slevu 
nelze uznat; 

jb) nebo osoba d chodového v ku, která pobírá m sí n  se opakující pen žité dávky sociální 
pé e z d vodu hmotné nouze; p i žádosti o vydání pr kazky PID je tato osoba povinna 
p edložit potvrzení odboru sociální pé e; nárok na slevu se dokládá opakovan , vždy po 
uplynutí dvanácti m síc ; 

jc) nebo osoba s trvalým pobytem v eské republice d chodového v ku, která je 
poživatelem invalidního d chodu, který nahrazuje starobní d chod, který jí není vyplácen 
jen proto, že invalidní d chod p esahoval hranici nejvyšší vým ry úhrnu d chod  podle 
p edpis  ú inných p ed 1. lednem 1996; tato osoba je p i žádosti o vydání pr kazky PID 
povinna p edložit potvrzení o pobírání invalidního d chodu a sou asn  Rozhodnutí 
o nep iznání starobního d chodu z d vodu, že invalidní d chod, který žadatel pobírá, 
p esahuje hranici nejvyšší vým ry úhrnu d chod  podle p edpis  ú inných p ed 
1. lednem 1996, p ípadn  potvrzení eské správy d chodového zabezpe ení o vydání 
tohoto Rozhodnutí; 

jd) nebo osoba, které vznikl nárok na slevu do data 31. 7. 2008 dle podmínek pro tarifní 
kategorii D chodce pouze však starobní d chodce, ale nedosáhla v ku 60 let (do dne 
p edcházejícího dni 60. narozenin) a je držitelem pr kazky PID pro d chodce typu 
starobní d chodce po p evodu kategorie D chodce na ipovou kartu nebo p i ukon ení 
platnosti papírové pr kazky do doby dosažení v ku pro kategorii Senior od 60 do 70 let 
a p evedení do této kategorie. 

Cestující má nárok na slevu pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) na asové p edplatní 
jízdenky dle l. III. odst. 6. písm. d) a na jízdné pro jednotlivou jízdu dle l. III. odst. 1. písm. b), 
odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová zvýhodn ná pro d ti od 6 do 15 let 
a také pro držitele pr kazky PID pro d chodce, seniory nebo ob any v hmotné nouzi. 

P i žádosti o vystavení pr kazky PID nebo nahrání tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele karty je žadatel povinen poskytnout požadované osobní údaje. 

Pr kazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) toho lánku s tím, že žadatel je povinen p edložit: 

• pro p ípad dle ja) Rozhodnutí o p iznání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; 

• pro p ípad dle jb) potvrzení ú adu práce o pobírání pravidelných pen žitých dávek sociální pé e 
z d vodu hmotné nouze (toto potvrzení je vyžadováno opakovan  1× za 12 m síc ); 

• pro p ípad dle jc) potvrzení o pobírání invalidního d chodu a sou asn  Rozhodnutí o nep iznání 
starobního d chodu z d vodu, že invalidní d chod, který žadatel pobírá, p esahuje hranici nejvyšší 
vým ry úhrnu d chod  podle p edpis  ú inných p ed 1. lednem 1996, p ípadn  potvrzení eské 
správy sociálního zabezpe ení o vydání tohoto Rozhodnutí; 

• pro p ípad dle jd) Rozhodnutí o p iznání starobního d chodu nebo jeho kopie. Jako potvrzení lze 
použít i Pr kazku PID pro d chodce typu starobní d chodce vydanou p ed 31. 7. 2008. 

Pr kazka PID je ozna ena „SP“. Pr kazka se vydává na deset let. Pominou-li d vody k poskytování 
slevy v kategorii hmotná nouze, je držitel povinen pr kazku neprodlen  vrátit dopravci. 

Pr kazky PID pro d chodce se od 1. 8. 2008 nevydávají, s výjimkou duplikát . Tyto pr kazky 
nesou ozna ení „D chodce SD“. Lze je používat pouze jako doklad na slevu v jednotlivém jízdném na 
území hl. m. Prahy pro vnitrom stské cesty (jízdy) nebo pro dopl kové kupony pro vn jší tarifní 
pásma nebo pro kombinaci pásma 0 v . B s navazujícím/i vn jším/i pásmem/pásmy nebo jako doklad 
k prokázání nároku na slevu. 
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Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku a po doložení nároku pro tuto tarifní kategorii. K doložení 
nároku žadatel p edkládá stejné doklady, jako jsou požadovány v p ípad  vydání pr kazky PID 
uvedené v ustanovení písm. j) výše. Rozhodnutí o p iznání starobního d chodu p iznaného nejpozd ji 
do data 31. 7. 2008 lze nahradit Pr kazkou PID pro d chodce vydanou p ed 1. 8. 2008. 

Pr kazku PID pro ob any v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu lze použít 
i k prokázání nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitrom stské cesty 
(jízdy) dle l. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b), odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová 
zvýhodn ná pro d ti od 6 do 15 let a také pro držitele pr kazky PID pro d chodce, seniory nebo 
ob any v hmotné nouzi. 

Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na p ím stských linkách se držitel m pr kazky 
PID pro ob any v hmotné nouzi, pokra uje-li držitel této pr kazky z/do vn jších pásem, neposkytuje 
p i zakoupení jízdenky u idi e. Tato cesta není považována za vnitrom stskou. 

Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro držitele pr kazky PID pro ob any v hmotné nouzi 
v jednotlivém jízdném poskytována výhradn  pro cesty v pásmech P a 0 v . B. Pro navazující cestu 
mimo území hl. m. Prahy si cestující, držitel výše uvedené pr kazky PID, zakoupí jízdenku dle tarifu 
dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID nebo, použije-li jízdenku pro jednotlivou 
jízdu PID, je povinen nastoupit do vlaku s platnou (ozna enou) jízdenkou pro celou svoji cestu 
v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na území Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 v . B ve vlaku 
zapojeném do systému PID není považována za vnitrom stskou cestu. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu 
požadovaným zp sobem (pr kazkou a potvrzením dle písm. ja) až jd)), posuzován jako cestující bez 
platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez doložení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 
tohoto lánku. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (pr kazka PID, osoby v hmotné nouzi s platným 
kuponem nebo osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty kategorie Ob an 
v hmotné nouzi s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem pr kazky/karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID; 

• možnost vrácení alikvotní ásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kupon  jen s volitelným za átkem platnosti 
(z jízdenkového programu) maximáln  jedenkrát za 24 m síc , u kupon  nahraných na osobní kart  
s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami 
stanovenými vydavatelem karty. 

k) Tarifní kategorie Senior od 65 let do 70 let na území hl. m. Prahy 

Tato tarifní kategorie je pro osoby ve v ku od dne 65. narozenin do dne p edcházejícímu dni 
70. narozenin. Cestující má nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného ve všech prost edcích PID 
pouze na území hl. m. Prahy – v pásmech P a 0 v . B. Na lince AE se p eprava za zvláštní ceny 
jízdného neposkytuje. Ve vn jších pásmech PID se p eprava za zvláštní ceny jízdného pro tuto tarifní 
kategorii neposkytuje. Prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného je povinné Dokladem o nároku 
na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let v elektronické podob  na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo v papírové podob  pr kazem PID ozna eným 
„Pr kaz senior 65–70“. 

Pr kaz PID s ozna ením „Pr kaz senior 65–70“ se vydává v papírové podob  jako Doklad o nároku 
na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let. K vydání „Pr kazu senior 65–70“ je žadatel 
povinen doložit v k a poskytnout požadované osobní údaje – jméno, p íjmení, datum narození. 
K doložení požadovaných údaj  je t eba p edložit ob anský pr kaz (cestovní pas). Po žadateli je 
požadována fotografie o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen 
na „Pr kazu senior 65–70“. Za vystavení „Pr kazu senior 65–70“ zaplatí žadatel 20 K . „Pr kaz 
senior 65–70“ je vydáván s platností nejvýše do dne p edcházejícímu dni 70. narozenin. V p ípad  
ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový pr kaz. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 
do 70 let je vydáván pouze v elektronické podob  na osobní kartu s evidencí osobních údaj  
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v databázi vydavatele karty na období platnosti stanovené dopravcem, maximáln  ode dne 
65. narozenin do dne p edcházejícího dni 70. narozenin. Za átek platnosti m že být nejd íve ode dne 
65. narozenin, nárok na p epravu za zvláštní ceny jízdného v této kategorii kon í nejpozd ji dnem 
p edcházejícím dni 70. narozenin. 

Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému. 
Cena tohoto dokladu iní 120 K , a to i v p ípadech, kdy cestující nevyužije maximáln  možné období 
platnosti. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na bezplatnou 
p epravu, zvláštní ceny jízdného nebo slevu postupem dle tohoto Tarifu, posuzován jako cestující bez 
platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez doložení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle 
odst. 8. tohoto lánku. 

Poskytované služby pro držitele jízdních doklad  (osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty) s uvedeným typem karty jsou: 

• možnost zp tného doložení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID); 

• možnost vydání duplikátu kupon  nahraných na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty kdykoli; vým na karty se ídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. 

l) Tarifní kategorie Osoba starší 70 let 

Tato tarifní kategorie je pro osoby starší 70 let (ode dne 70. narozenin). Cestující má nárok na 
bezplatnou p epravu ve všech tarifních pásmech PID mimo vlaky zapojené do systému PID. Na území 
hl. m. Prahy – v pásmech P a 0 v . B je povolena pro tuto tarifní kategorii p eprava za zvláštní ceny 
jízdného i ve vlacích zapojených do systému PID za podmínek uvedených níže. Na lince AE se 
p eprava za zvláštní ceny jízdného v této kategorii neposkytuje. 

Doložení v ku je pro uznání nároku na bezplatnou p epravu nebo na p epravu za zvláštní ceny 
jízdného povinné. 

Dokladem k prokázání nároku v prost edcích PID mimo vlaky zapojené do systému PID je aplikace 
„Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“, nahraná v elektronické podob  na 
osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty, nebo pr kazka PID ozna ená 
„IDENTIFIKA NÍ“ nebo „Pr kaz senior 70+“. Dosavadní pr kazky PID „IDENTIFIKA NÍ“ se 
uznávají do konce své platnosti, nové se nevydávají. K prokázání nároku v prost edcích PID mimo 
vlaky zapojené do systému PID lze použít také platný ob anský pr kaz lenské zem  Evropské unie, 
cestovní pas nebo pr kaz o povolení k pobytu pro cizince. Takto lze prokázat nárok na bezplatnou 
p epravu pro všechna pásma PID avšak mimo vlaky zapojené do systému PID. 

Ve vlacích zapojených do systému PID, pouze však na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 v . B), se 
osoby starší 70 let prokazují Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let 
vydávaného pouze v podob  elektronického záznamu nahraného na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo v podob  pr kazu PID ozna eného „Pr kaz 
senior 70+“ dle P ílohy . 10. Jiné pr kazy u osob starších 70 let nejsou ve vlacích PID uznávány 
jako Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného. Doklad o nároku na p epravu za zvláštní ceny 
jízdného ve vlacích zapojených do PID je vydáván na dobu 4 let. Cena tohoto dokladu iní 20 K . 
Za átek platnosti m že být nejd íve ode dne 70. narozenin. Tímto dokladem lze také prokázat nárok 
na bezplatnou p epravu dle lánku V. odst. 1. písm. e) v prost edcích PID (krom  linky AE a vlak  
PID) na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B a ve vn jších tarifních pásmech na autobusových 
linkách zapojených do systému PID. Ve vn jších pásmech není ve vlacích zapojených do systému PID 
p eprava za zvláštní ceny jízdného ani bezplatná p eprava povolena. 

K vystavení „identifika ní pr kazky PID“ je po žadateli požadována fotografie o rozm rech 
3,5 × 4,5 cm a na zadní stran  fotografie iteln  napsané jméno a p íjmení. Žadatel sou asn  doloží, že 
je starší 70 let oficiálním dokladem, který obsahuje jméno, p íjmení, fotografii a datum narození. Na 
vystavené pr kazce PID stvrzuje žadatel správnost údaj  svým podpisem. Za vystavení identifika ní 
pr kazky zaplatí žadatel 20 K . Pr kazka PID je ozna ena „IDENTIFIKA NÍ“. Pr kazka platí pro 
všechna pásma PID mimo vlaky zapojené do systému PID. V p ípad  ztráty nebo poškození se 
nevystavuje duplikát, ale nová identifika ní pr kazka. 

K vydání „Pr kazu senior 70+“ je žadatel povinen doložit v k a poskytnout požadované osobní 
údaje – jméno, p íjmení, datum narození. K doložení požadovaných údaj  je t eba p edložit ob anský 



51/69 

pr kaz (cestovní pas). Po žadateli je požadována fotografie o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden 
rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen na „Pr kazu senior 70+“. Za vystavení „Pr kazu senior 70+“ 
zaplatí žadatel 20 K . V p ípad  ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový pr kaz. 

Osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle 
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto lánku. Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora 
od 70 let lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému. Cena tohoto dokladu iní 20 K . 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu, 
posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez doložení nároku na slevu 
zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto lánku. 

m) Neobsazeno. 

n) Anonymní nepersonalizovaná karta slouží jako nosi  p enosných jízdních doklad  
v elektronické podob  a o jejím držiteli není veden žádný záznam a držitel není identifikován 
ani na potisku anonymní karty. Je vydávána na po kání na základ  žádosti zájemce na 
p íslušném kontaktním míst . Vydávání, vým na a autentizace anonymních karet se ídí 
podmínkami stanoveným vydavatelem karty. K anonymní kart  je držiteli vydán DIC pro 
autentizaci karty. Vým nou anonymní karty se rozumí vydání nové anonymní karty náhradou za 
p vodní (nejedná se o duplikát). V p ípadech vým ny anonymní karty (z d vodu oprávn né 
reklamace anonymní karty, z d vodu vým ny anonymní karty na stran  vydavatele, z d vodu 
uplynutí doby platnosti anonymní karty (nejd íve 2 m síce p ed skon ením platnosti stávající 
osobní karty bez evidence), z d vodu podstatného poškození anonymní karty) lze na novou 
kartu dohrát zbývající ást asové jízdenky p enosné jen v p ípad , že žadatel o vým nu 
p edloží a vrátí anonymní kartu (pop ípad  v rohodn  doloží íslo karty, jejíž vým nu 
požaduje) a je schopen tuto anonymní kartu autentizovat. P vodní anonymní karta bude 
zablokována. 

o) „Pr kaz dít  do 3 let“ pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku 

Tento zvláštní pr kaz PID dokládá nárok na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dít  
do 3 let v ku, a to pouze na území hl. m. Prahy mimo vlaky zapojené do systému PID. 

K vydání pr kazu je žadatel povinen doložit osobní údaje dít te – jméno, p íjmení, datum 
narození. Doložení požadovaných údaj  je možné bu  rodným listem dít te (p ípadn  jeho 
ov enou fotokopií) nebo ob anským pr kazem dít te nebo cestovním pasem dít te. Po žadateli 
je požadována aktuální fotografie dít te o rozm rech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní 
údaje jsou uvedeny jen na „Pr kazu dít  do 3 let“. Za vystavení „Pr kazu dít  do 3 let“ zaplatí 
žadatel 20 K . „Pr kaz dít  do 3 let“ je vydáván s platností 1 rok, nejvýše však do dne 
p edcházejícímu dni 3. narozenin dít te. V p ípad  ztráty nebo poškození se nevystavuje 
duplikát, ale nový pr kaz. 

U tohoto pr kazu PID nelze p i jeho zapomenutí provést dodate né zp tné doložení nároku na 
zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku. 

4. Pr kazky PID pro uvedené kategorie cestujících jsou vydávány ve vybraných p edprodejích dopravce 
pov eného Tarifní smlouvou6) na základ  požadovaných doklad . Pokud žadatel nep edloží 
požadované doklady pro uvedené typy kategorií asových jízdenek, nárok na slevu nevzniká 
(zanikne). 

5. Žákovské pr kazy jsou potvrzovány ve vybraných p edprodejních místech dopravc : 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (pracovišt  Centrální dispe ink MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 a ve 
vybraných p edprodejních místech ve stanicích metra – viz informa ní materiály DP a weby 
www.dpp.cz a www.pid.cz) 

ARRIVA CITY s. r. o. (ÚAN Florenc; provozovna U Se adišt  9) 

ARRIVA ST EDNÍ ECHY s. r. o. (Dob íš – P íbramská 779, Beroun – informa ní kancelá  
Plze ská 27 (areál Dynastavu), Ho ovice – nám. B. N mcové (nad autobusovým nádražím), 
provozovna Praha-západ – Nádražní 4) 

SAD MHD Kladno a. s. (Kladno, Vrbenského ulice – autobusové nádraží) 

SAD Polkost spol. s r. o. (Kostelec nad ernými lesy – provozovna nám stí Smi ických 16) 

SAD St ední echy a. s. (Stará Boleslav – autobusové stanovišt , M lník – autobusové stanovišt ) 

Martin Uher s. r. o., provozovna Mníšek pod Brdy 
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OAD Kolín s. r. o. (Kolín – provozovna Polepská 4, eský Brod – Liblice 171, Nymburk – CK 
Polabí – Na p íkop  61) 

eské dráhy, a. s. – všechny osobní pokladny 

6. Duplikáty lze vydat jedin  k pr kazkám PID vystaveným od 26. 2. 2001. Pro vystavení duplikátu 
cestující uvede datum narození nebo íslo pr kazky. Duplikáty nelze vystavit k ob anským 
pr kazkám bez evidence osobních údaj , identifika ním pr kazkám pro osoby starší 70 let, 
identifika ním pr kazkám pro d ti od 6 do 10 let, „Pr kaz m dít  6–15“, „Pr kaz m senior 60–65“, 
„Pr kaz m senior 65–70“, „Pr kaz m senior 70+“ a k pr kazkám PID, jejichž vydávání bylo 
ukon eno k 31. 7. 2008, s výjimkou d chodc  typu starobní d chodce, jimž byla vydána pr kazka 
PID pro d chodce p ed tímto datem a ješt  jim nevznikl nárok na slevu v kategorii Senior od 60 
do 70 let. Tyto pr kazky se vystavují jako nová pr kazka dle požadavk  stanovených pro jednotlivé 
kategorie uvedených v tomto lánku v odst. 3. 

7. Duplikáty k asovým kupon m lze vystavit pouze ke kupon m s volitelným za átkem platnosti 
nahraným na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo vydaným 
k pr kazkám PID tarifních kategorií s osobními údaji v databázi DP i na pr kazce PID nebo 
k Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let nebo k Dokladu o nároku na 
zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo k Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného 
pro seniora od 70 let v elektronické podob . Za vystavení duplikát  cestující uhradí manipula ní 
poplatky uvedené v l. XI. tohoto Tarifu. Duplikáty se nevystavují ke kupon m vydanými na 
obchodní jméno eské dráhy, a.s., na kupony vydané na pevné kalendá ní období, na kupony vydané 
k pr kazkám PID ob anským bez evidence – typ II (osobní údaje jen na pr kazce PID), na kupony 
nahrané na osobní kart  bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ II, na 
p eklenovací 30denní jízdenky ( l. III. odst. 8.) a na jízdenky p enosné ( l. III. odst. 7.). 

a) Duplikáty se vydávají ke kupon m nahraným na osobní kart  s evidencí osobních údaj  
v databázi vydavatele karty (typ I) uvedeným v l. III. odst. 6. písm. a) pouze aa), b) pouze ba) 
a bb), c) pouze ca) a cb) a písm. d) pouze da) a k Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného 
pro dít  od 6 do 15 let nebo k Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 
do 70 let nebo k Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let. V p ípad  
vým ny osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty (vydání duplikátu) 
hl. m. Prahou v souladu podmínkami stanovenými vydavatelem karty budou na kontaktním 
míst  odbavovacího systému nahrány duplikáty asových p edplatných kupón  nebo Doklad  
o nároku na zvláštní ceny jízdného na novou kartu. 

b) Duplikáty se vydávají též ke kupon m vydaným z jízdenkového programu, uvedeným v l. III. 
odst. 6. písm. a) pouze ab), b) pouze bc) a bd), c) pouze cc) a cd), d) pouze db) jen s pr kazkou 
typ I, a ke kupon m uvedeným v l. III. odst. 10. písm. a) pouze ab) jen s pr kazkou typ I. 
Duplikát asového kupónu lze v tomto p ípad  vystavit cestujícímu maximáln  jedenkrát za 
24 m síc . Duplikáty se vystavují výhradn  v budov  Centrálního dispe inku, Na Bojišti 5, 
Praha 2 a v prodejním centru Roztyly. 

c) V p ípad  osobní karty bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele lze dohrát zbývající 
ást asového kuponu v p ípadech a za podmínek uvedených v l. IX. odst. 3. písm. b). 

d) V p ípad  anonymní nepersonalizované karty lze dohrát zbývající ást asové jízdenky 
v p ípadech a za podmínek uvedených v l. IX. odst. 3. písm. n). 

8. P i bezplatné p eprav  i použití zvýhodn ného jízdního dokladu nebo zvláštní ceny jízdného je 
cestující vždy povinen na výzvu pov eného pracovníka doložit skute nosti, které ho k nároku na 
takovou p epravu i typ jízdného oprav ují. Bez doložení nároku na bezplatnou p epravu, na zvláštní 
cenu jízdného i zvýhodn ný jízdní doklad cestující nespl uje podmínky pro bezplatnou i 
zvýhodn nou p epravu nebo použití zvláštní ceny jízdného. Cestující je povinen zaplatit plnocenné 
jízdné pro jednotlivou jízdu, p ípadn  jízdné, na které prokáže nárok. 

9. Pro držitele osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty se p i p echodu z jedné 
kategorie do druhé kategorie cena jízdného pro nahraný kupon vypo te jako podíl podle po tu dn , 
kdy vzniká nárok na r zné typy jízdného dle p vodní a následující tarifní kategorie. Pro jízdenky 
v papírové podob  na pevné kalendá ní období nebo i s volitelným za átkem platnosti z jízdenkového 
programu je umožn no p i p echodu z jedné tarifní kategorie do další využít slevu p vodní tarifní 
kategorie do konce m síce, v n mž kon í nárok na slevu, ve kterém lze oprávn n  uplatnit podmínky 
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pro vydání takové jízdenky (kuponu), a to bez ohledu na dobu platnosti uvedenou na pr kazce PID 
a na asovém kuponu. Platnost uvedená na pr kazce PID nárok na slevu nezakládá. 

IX.A. Prokazování v ku d tí p i hromadných školních akcích 

1. Pro cestování d tí ve v tších skupinách p i školních akcích jako doklad o v ku uznávají Hromadná 
potvrzení o v ku pro d ti pro spole nou školní akci, vydaná školou. D ti ú astnící se takové akce mají 
nárok na p epravu za zvýhodn né jízdné nebo za zvláštní ceny jízdného za spln ní následujících 
podmínek. 

a) „Hromadné potvrzení o v ku pro d ti od 6 do 10 let pro spole nou školní akci“ lze použít 
jako doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného p i hromadných školních akcích na území hl. m. 
Prahy v pásmech P, 0, B v prost edcích PID s výjimkou vlak  PID. Toto potvrzení musí 
obsahovat: datum akce, seznam d tí – jména, p íjmení a data narození ú astník  spole né školní 
akce. Seznam musí být vyhotoven na hlavi kovém papí e školy, potvrzen odpov dnou osobou 
školy a musí na n m být otisk razítka školy. Potvrzení tohoto typu nelze uznat p i 
individuálních cestách jednotlivých žák  a to ani v p ípad , že by se jeho kopií prokazoval 
každý žák, ale jen pro spole n  cestující skupinu. Škola svým osv d ením zodpovídá za to, že 
údaje žák  jsou pravdivé. 

b) „Hromadné potvrzení o v ku pro d ti od 10 do 15 let pro spole nou školní akci“ lze použít 
jako doklad o nároku na zvýhodn né jízdné dle tarifu PID na území hl. m. Prahy v pásmech P, 
0, B p i hromadných školních akcích v prost edcích PID s výjimkou vlak  PID. Toto potvrzení 
musí obsahovat: datum akce, seznam d tí – jména, p íjmení a data narození ú astník  spole né 
školní akce. Seznam musí být vyhotoven na hlavi kovém papí e školy, potvrzen odpov dnou 
osobou školy a musí na n m být otisk razítka školy. Potvrzení tohoto typu nelze uznat p i 
individuálních cestách jednotlivých žák  a to ani v p ípad , že by se jeho kopií prokazoval 
každý žák, ale jen pro spole n  cestující skupinu. V p ípad , že d ti od 10 do 15 let cht jí na 
území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B využívat p epravu za zvláštní ceny jízdného, je nutné, aby 
m ly „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let“ nahraný na osobní 
kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty, nebo nárok na zvláštní ceny 
jízdného doložit p íslušným „Pr kazem dít  6–15“. Škola svým osv d ením zodpovídá za to, že 
údaje žák  jsou pravdivé. 

2. Jsou-li ve skupin  d ti obou v kových kategorií, vystaví škola dv  potvrzení, jedno podle odst. 1. 
písm. a) a druhé podle odst. 1. písm. b). Sleva je poskytována v souladu s ustanovením odst. 1. 

IX.B. Mezinárodní studentské pr kazy ISIC a podmínky jejich 
použití v PID 

1. Platný pr kaz International Student Identity Card – ISIC vydaný v R pro žáky a studenty st edních 
škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií, které jsou akreditovány 
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy R (dále jen „akreditované školy MŠMT“) se 
v systému PID uznává jako potvrzení o studiu, kde p íslušná akreditovaná škola MŠMT potvrzuje, že 
držitel tohoto platného pr kazu ISIC je žákem/studentem s nárokem na zvýhodn né asové jízdné pro 
studenty od 19 do 26 let dle l. IX. odst. 3. písm. g). Platným ISIC pr kazem akreditovaných škol 
MŠMT se jeho držitel prokazuje p i nákupu asového kuponu pro studenty od 19 do 26 let dle l. III. 
odst. 6. písm. c) a p i p epravní kontrole spole n  s jízdním dokladem. Pr kaz ISIC m že být dále 
použit jako pr kazka PID pro tarifní kategorii Student od 19 do 26 let. V t chto p ípadech není po 
cestujícím vyžadováno jiné potvrzení o studiu. 

2. Pr kaz ISIC jako pr kazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu 
trvání školního, resp. akademického roku, na n jž byl pr kaz ISIC vydán, pouze však v období 
09/20xx až 08/20xx+1. Byla-li prodloužena jeho p edchozí platnost ISIC p íslušnou prolonga ní 
(revalida ní) známkou, je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního, resp. 
akademického roku, na n jž byl pr kaz ISIC prodloužen touto prolonga ní (revalida ní) známkou, 
pouze však v období 09/20xx až 08/20xx+1. 
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3. Za platný ISIC pr kaz žák  a student  akreditovaných škol MŠMT je považován pouze platný pr kaz, 
jehož platnost lze elektronicky ov it v databázi držitel  karet ISIC provozovanou GTS. Ve výdejním 
míst  ISIC Point, Letenská 118/1, Praha 1, je možné získat asové jízdné i s platným ISIC pr kazem, 
který nelze elektronicky ov it v databázi držitel  pr kazu. Po p edložení tohoto pr kazu ISIC 
a ov ení jeho platnosti je možné si nechat vystavit Pr kazku PID pro studenty od 19 do 26 let. Platný 
a ov ený ISIC nahrazuje v tomto p ípad  potvrzení o studiu na žádance. Ostatní podmínky pro 
vystavení pr kazky PID jsou uvedeny v l. IX. odst. 3. písm. g). 

4. Pr kaz ISIC nenahrazuje v žádném p ípad , a to ani na území hl. m. Prahy (tarifní pásma 0, B), 
žákovský pr kaz, ur ený pro zvláštní zlevn né jízdné pro žáky a studenty dle l. IX. odst. 3. písm. h). 

5. Pr kaz ISIC má podobu plastové karty opat ené fotografií držitele, jeho osobními údaji (den, m síc 
a rok narození), názvem školy, základní dobou platnosti a licen ním íslem. Doba platnosti pr kazu 
ISIC m že být opakovan  prodlužována platnou ISIC prolonga ní (revalida ní) známkou. 

6. V p ípad  technologických p ekážek, zabra ujících p edávání dat v databázi držitel  karet ISIC, m že 
být po dobu trvání t chto technologických p ekážek pozastaveno uznávání pr kaz  ISIC jako 
potvrzení o studiu pro nákup zvýhodn ných asových kupón  pro studenty od 19 do 26 let dle l. III. 
odst. 6. písm. c). V takovém p ípad  bude pr kaz ISIC uznáván pouze jako pr kazka PID a student m 
bude umožn no doložit jiné aktuáln  platné potvrzení o studiu. 

IX.C. Použití jízdenek PID ve vlacích PID 

1. Na všech železni ních tratích p evážn  na území Prahy a St edo eského kraje, za azených do systému 
PID, je ve vlacích PID v rámci své asové a pásmové platnosti povoleno použití p edplatních 
asových jízdenek (kupón ) PID, krátkodobých asových jízdenek PID a p estupních jízdenek PID 

pro jednotlivou jízdu (s výjimkou jízdenek uvedených v l. III. odst. 3.) dle jejich asové a pásmové 
platnosti. Režim odbavení, tj. možnost použití (ozna ení) p estupních jízdenek PID pro jednotlivou 
jízdu a krátkodobých asových jízdenek PID z p edprodeje na jednotlivých tratích, stanicích 
a zastávkách se liší dle technického vybavení stanic a zastávek. Seznam tratí, stanic, zastávek, p íp. 
vlak , za azených do PID a jejich režim odbavení cestujících s jízdenkou PID je uveden 
v p íloze . 8 písm. a). 

2. Ve stanicích a zastávkách vybavených ozna ova i jízdenek PID, instalovanými v prostoru stanice 
(zastávky), je cestující p i použití p estupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu a krátkodobých 
asových jízdenek PID povinen nastupovat do vlaku PID zásadn  s p edem ozna enou jízdenkou 

PID. Ozna ení cestující provádí (nemá-li jízdenku již ozna enou z jiného dopravního prost edku PID 
nebo jiné železni ní stanice za azené do PID) již p ed nástupem do vlaku PID v ozna ova ích 
umíst ných v prostoru železni ní stanice nebo zastávky. V p ípad  nefunk nosti všech ozna ova  
v prostoru stanice (zastávky) si cestující opat í jízdenku dle platného tarifu železni ního dopravce. 

3. P i nástupu ve stanicích a zastávkách (viz p íloha . 8), které nejsou vybaveny ozna ova i PID 
v prostoru stanice (zastávky), m že být povoleno ozna ení p estupních jízdenek PID pro jednotlivou 
jízdu a krátkodobých asových jízdenek PID v ozna ova ích umíst ných ve vlacích. V takovém 
p ípad  si cestující neprodlen  ozna í jízdenku PID v ozna ova i umíst ném v železni ním 
vozidle, a to bezprost edn  po nástupu do vlaku PID. Po ozna ení jízdenky je cestující povinen se 
p esv d it o tom, zda údaje vyzna ené na jízdence odpovídají skute nosti. P ípadné nedostatky 
v ozna ení jízdenky se reklamují u vlakové ety. Pokud není výjime n  možné ozna it jízdenku PID 
pro poruchu všech ozna ova  ve vlaku PID, bude cestující odbaven ve vlaku dle platného tarifu 
železni ního dopravce. 

4. P i nástupu ve stanicích a zastávkách (viz p íloha . 8), které nejsou vybaveny ozna ova i 
v prostoru stanice (zastávky) a nejedná se o vlak PID vybavený ozna ova i, m že být povoleno 
náhradní ozna ení p estupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé asové jízdenky PID 
vlakovou etou. V tomto p ípad  si musí cestující bezprost edn  po nástupu do vlaku PID nechat 
ozna it jízdenku PID náhradním zp sobem od vlakové ety (u pr vod ího nebo vlakvedoucího, ve 
vlaku se samoobslužným zp sobem odbavování cestujících u strojvedoucího). Vlaková eta ozna í 
z eteln  takovou jízdenku PID na lícové stran  razítkem nebo otiskem kleští a dále do ozna ovacího 
pole jízdenky zapíše iteln  tarifní pásmo, datum a as, dle vzoru uvedeného v P íloze . 8 písm. b). 
Zapsané datum se musí shodovat s datem razítka nebo otisku kleští. 
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5. Ve stanicích a zastávkách, které nejsou vybaveny ozna ova i v prostoru stanice (zastávky), 
nejedná se o vlak PID vybavený ozna ova i a není ani zavedeno ozna ování jízdenky PID 
náhradním zp sobem vlakovou etou dle odst. 4., není ozna ení jízdenky PID možné. V takovém 
p ípad  cestující m že ve vlaku použít jízdenku PID jen tehdy, pokud ji má již ozna enu z jiného 
dopravního prost edku PID nebo z jiné železni ní stanice PID a jízdenka vyhovuje pro zamýšlenou 
cestu pásmovou a asovou platností. Jinak bude ve vlaku odbaven dle platného tarifu železni ního 
dopravce. 

6. Za ozna ené jízdenky se považují též jízdenky PID ozna ené nebo zakoupené u pov ené osoby, 
tj. vydané z mobilního odbavovacího za ízení u idi e v autobusech p ím stských linek, z POP nebo 
UNIPOK, jejichž platnost za íná okamžikem vydání, který je na nich vyzna en p ímo p i prodeji, 
a které vyhovují zamýšlené jízd  asovou a pásmovou platností. P estupní jízdenky se p i p estupu již 
znovu neozna ují. 

7. Nemá-li cestující zakoupenou jízdenku PID z p edprodeje, odbavuje se ve vlaku PID dle platného 
tarifu železni ního dopravce. 

X. Vrácení ásti jízdného 

1. Dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost (DP) m že vrátit cestujícímu ást 
jízdného za odevzdané nevyužité jízdní doklady z d vod , které jsou na stran  cestujícího: 

a) p iznání nároku na bezplatnou p epravu nebo na zvláštní ceny jízdného; 

b) p iznání nároku na zam stnanecké jízdné; 

c) úmrtí držitele asového jízdního dokladu; 

d) dlouhodobá hospitalizace; 

e) odcizení jízdních doklad  nahlášené Policii R a jejich op tovné nalezení, (prokazatelné 
zaplacení jízdného za stejné období dvakrát); 

f) neobsazeno; 

g) p iznání nároku na slevu v kategorii Ob an v hmotné nouzi – jen pro držitele p edplatních 
asových jízdenek ob anských; 

h) p i p echodu držitele osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty na 
osobní kartu bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele a sou asném zakoupení 
ob anského kuponu na osobní kartu bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele; 

i) ostatní d vody. 

2. ást jízdného se vrací za nevyužité asové kupony platné v rámci PID uvedené v l. III. odst. 6. 
nahrané na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo k pr kazce 
vydané na základ  osobních údaj  vedených v databázi DP vydané na základ  osobních údaj  v etn  
data narození držitele (tj. s výjimkou kupon  uvedených v l. III. odst. 6. vydaných k pr kazce 
ob anská bez evidence – typ II nebo nahraných na osobní kart  bez evidence osobních údaj  
v databázi vydavatele karty – typ II). Dále je možné vrátit za stanovených podmínek ást jízdného a za 
nevyužité dopl kové kupony uvedené v l. III. odst. 10. písm. a) nahrané na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo k pr kazce vydané na základ  osobních údaj  
vedených v databázi DP v etn  data narození držitele (tj. s výjimkou kupon  uvedených v l. III. 
odst. 10. písm. a) pouze ab) a ac) vydaných k pr kazce ob anská bez evidence – typ II nebo nahraných 
na osobní kart  bez evidence osobních údaj  v databázi vydavatele karty – typ II), pop ípad  jako 
rozdíl cen (alikvotní ásti rozdílu cen) asových kupon  uvedených v l. III. odst. 6. písm. a) a ceny 
asových kupon  v l. III. odst. 6. písm. d). Za nevyužité jízdní doklady, které nejsou v evidenci DP 

nebo vydavatele karty a je na nich uvedeno pouze identifika ní íslo, se ást jízdného za odevzdané 
nevyužité jízdní doklady nevrací. Jízdné se nevrací ani za odevzdané nevyužité jízdenky uvedené 
v l. III. odst. 7. (p enosné) a jízdenky nahrané na anonymní kart  nepersonalizované. Jízdné se 
nevrací za nevyužité asové kupony uvedené v l. III. odst. 10. písm. b) (žákovské zvláštní zlevn né). 
Alikvotní ást jízdného nelze vrátit za duplikát kuponu ani za kupon, k n muž byl duplikát vystaven, 
s výjimkou duplikátu kuponu nahraného na osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty, kdy lze vrátit alikvotní ást nevyužitého jízdného i za tento duplikát kuponu. 

3. Je-li uživateli znemožn no využít výše uvedené p edplatní asové jízdenky, a to nejmén  na dobu 
nep etržitých 16 dní do ukon ení asové platnosti zakoupené jízdenky ( asového kuponu), DP vrátí 
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ást jízdného zp t za nevyužitý asový jízdní doklad. Jízdné se vrací pouze v tom kalendá ním roce, 
pro jehož asový úsek zakoupená jízdenka platí. P i vracení jízdného se alikvotní ást (po ítáno na 
kalendá ní dny) za nevyužitou nebo jen áste n  využitou jízdenku snižuje o: 

a) úhradu náklad  souvisejícími s vrácením jízdného uvedenou v l. XI. odst. 2. ve všech 
p ípadech dle odst. 1. tohoto lánku; 

b) p i vracení jízdného podle odst. 1. písm. i) tohoto lánku se snižuje vracená alikvotní ást 
jízdného sou asn  o rozdíl mezi po tem násobk  m sí ní (nebo 30denní) p edplatní jízdenky 
v p íslušné tarifní kategorii a násobné jízdenky s delším obdobím platnosti (tj. 3krát m sí ní 
mínus tvrtletní (90denní); nebo 5krát m sí ní mínus p tim sí ní (150denní), nebo 10krát 
m sí ní mínus desetim sí ní (300denní), nebo 12krát m sí ní mínus ro ní (365denní). 

4. Jízdné se vrací ke dni jeho vyžádání. Dnem vyžádání se rozumí den, kdy cestující odevzdá DP na 
ur eném pracovišti na Centrálním dispe inku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 v papírové podob  kupon 
(jízdenku), jehož alikvotní ást požaduje vrátit, nebo kdy dojde k vymazání asového kuponu 
nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty, jehož alikvotní ást 
cestující požaduje vrátit. P i dlouhodobé hospitalizaci se jízdné vrací ke dni nástupu do 
zdravotnického za ízení, p i vzniku nároku na bezplatnou p epravu nebo nároku na zvláštní ceny 
jízdného ke dni vzniku nároku, p i zcizení jízdních doklad  ke dni oznámení Policii R. P i vzniku 
nároku na zvláštní ceny jízdného u d tí od 10 do 15 let nebo senior  od 65 do 70 let na území hl. m. 
Prahy v pásmech P a 0 v . B, který je podmín n nahráním p íslušného Dokladu o nároku na zvláštní 
ceny jízdného na osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty nebo p íslušným 
Pr kazem PID dle P ílohy . 10, lze jízdné vrátit nejd íve ke dni za átku platnosti tohoto dokladu, p i 
dodržení dalších postup  pro vracení alikvotní ásti nevyužitého jízdného stanovených v tomto 
lánku. U osob ZTP nebo ZTP/P se jízdné vrací ke dni vydání pr kazu ZTP nebo ZTP/P. Alikvotní 
ást jízdného se vrací nejpozd ji do 3 kalendá ních m síc  od vzniku nároku na vrácení jízdného. 

Jízdné se vrací pouze na vybraných pracovištích. 

5. Jako doklady pot ebné pro vrácení ásti jízdného p edplatních asových jízdenek se uznávají p i: 

• p iznání nároku na bezplatnou p epravu nebo na zvláštní ceny jízdného: 

doklady prokazující spln ní podmínek vým ru Ministerstva financí R, kterým se vydává seznam 
zboží s regulovanými cenami, mimosoudní rehabilitace (§ 29 zákona . 87/1991 Sb.) – pr kaz 
Vojenského sdružení rehabilitovaných, Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 
do 15 let nebo Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nahraný na 
osobní kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty, u osob ZTP nebo ZTP/P je 
dokladem prokazujícím nárok na bezplatnou p epravu vydaný platný pr kaz ZTP nebo ZTP/P; 

• p iznání nároku na zam stnanecké jízdné: 

zam stnanecký pom r; 

• úmrtí držitele p edplatní asové jízdenky: 

úmrtní list; 

• dlouhodobá hospitalizace: 

písemné potvrzení zdravotnického za ízení; 

• odcizení jízdních doklad  a jejich op tovné nalezení: 

p vodní jízdní doklad a nov  zakoupený jízdní doklad; v tomto p ípad  nelze uznat jako doklad pouze 
protokol o trestním oznámení; 

• p iznání nároku na slevu v kategorii ob an v hmotné nouzi – jen pro držitele p edplatních 
asových jízdenek ob anských s kuponem uvedeným v l. III. odst. 6. písm. a): 

doklady k doložení nároku na slevu dle l. IX. odst. 3. písm. j). 

6. Poplatek ani jeho ást za nevyužitý Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného se nevrací. 

7. O vrácení ásti jízdného za nevyužité jízdní nebo áste n  využité jízdní doklady v jiných p ípadech 
rozhoduje DP individuáln . Rozhodnutí DP je kone né. 

8. Dopravce eské dráhy, a. s. ( D) m že vrátit cestujícímu ást jízdného za odevzdané nevyužité jízdní 
doklady PID vydané na prodejních místech D nebo ve vlacích D z d vodu, které jsou na stran  
cestujícího. U jízdních doklad  vydaných na prodejních místech D lze požádat o vrácení ásti 
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jízdného pouze na prodejním míst , kde byl doklad zakoupen, u jízdních doklad  vydaných ve vlaku 
D na kterémkoliv prodejním míst  D. 

a) ást jízdného se vrací za nevyužité dopl kové kupony vydané v papírové podob  z UNIPOK 
dle l. III. odst. 10. písm. a) odrážka ab): 

• p ed za átkem asové platnosti dokladu se alikvotní ást jízdného snižuje o úhradu náklad  
související s vrácením jízdného uvedenou v l. XI. odst. 2.; 

• po za átku asové platnosti dokladu jen pokud zbývá 16 a více kalendá ních dní asové 
platnosti jízdního dokladu, se snižuje alikvótní ást jízdného o rozdíl v cen  zakoupeného 
dokladu a podílem ceny za zbývající nevyužité dny platnosti a náklady související s vrácením 
jízdného uvedené v l. XI. odst. 2. 

b) ást jízdného se vrací za nevyužité dopl kové kupony vydané v papírové podob  z UNIPOK 
dle l. III. odst. 10. písm. b) odrážka bb): 

• p ed za átkem asové platnosti dokladu se alikvotní ást jízdného snižuje o úhradu náklad  
související s vrácením jízdného uvedenou v l. XI. odst. 2. Po za átku asové platnosti jízdního 
dokladu se jízdné nevrací. 

c) ást jízdného se vrací za nevyužité jízdní doklady vydané v papírové podob  z UNIPOK nebo 
ve vlaku D dle l. III. odst. 4. písm. a) odrážka aa), ac), ad) a písm. b): 

• p ed za átkem asové platnosti dokladu se alikvotní ást jízdného snižuje o úhradu náklad  
související s vrácením jízdného uvedenou v l. XI. odst. 5. Po za átku asové platnosti jízdního 
dokladu se jízdné nevrací. 

XI. Manipula ní poplatky (náklady) a platby 

1. Poplatek za vystavení duplikátu pr kazky PID.............................................................................. 60 K  

2. Náklady spojené s vrácením ásti jízdného za nevyužité asové jízdenky .................................... 60 K  

3. Poplatek za vystavení duplikátu asového kuponu v papírové podob ......................................... 60 K  

4. Poplatek spojený s vrácením ásti jízdného p i vzniku nároku na slevy pro ob any v hmotné nouzi
........................................................................................................................................................ 60 K  

5. Náklady spojené s vrácením jízdného za nevyužité jízdenky asové krátkodobé vydané D ze za ízení 
UNIPOK..................................................................................... 10 % ceny jízdenky, minimáln  10 K  

6. Neobsazeno. 

7. Neobsazeno. 

8. Neobsazeno. 

9. Poplatky za vydání a vým nu karet se ídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. 

10. Všechny poplatky a platby jsou uvedeny v . DPH. 

XII. Prodej jízdních doklad  

1. Jízdní doklady se prodávají v p edprodejní síti PID, ve vybraných stanicích D (pouze omezený 
sortiment) a u externích smluvních prodejc . Krom  toho lze získat jízdenky pro jednotlivou jízdu 
v p edprodejních automatech, u idi  p ím stských linek a v dopl kovém prodeji i u idi  m stských 
autobusových linek. 

2. asové kupony s volitelným po átkem platnosti z jízdenkového programu se prodávají ve vybraných 
p edprodejích (seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz). Tento asový kupon lze zakoupit 1 až 
60 dn  p ed zvoleným po átkem platnosti. DP m že z provozních d vod horní lh tu uvedenou 
v tomto odstavci prodloužit až na 180 dn  nebo zkrátit až na 10 dn . Tuto skute nost oznámí na 
www.dpp.cz, v místech p edprodej  a na kontaktních místech odbavovacího systému. 

3. Kupony ur ené na karty se prodávají a nahrávají na kontaktních místech odbavovacího systému 
(seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz) nebo prost ednictvím e-shopu na 
www.dpp.cz/e-jizdenka. Lze je zakoupit 1 až 60 dn  p ed zvoleným za átkem platnosti. DP m že 
z provozních d vod horní lh tu uvedenou v tomto odstavci prodloužit až na 180 dn  nebo zkrátit až na 
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10 dn . Tuto skute nost oznámí na www.dpp.cz, v místech p edprodej  a na kontaktních místech 
odbavovacího systému. Po zakoupení jízdenky nebo asového kuponu prost ednictvím e-shopu je 
cestující p ed prvním použitím zakoupeného jízdního dokladu povinen jízdenku aktivovat na 
validátoru. Seznam validátor  je na www.dpp.cz/validatory. Pro nákup kupon  na e-shopu je pro 
tarifní kategorie Junior 15 až 19 let, Student 19 až 26 let, Senior od 60 do 65 let nebo Ob an v hmotné 
nouzi t eba nov  vydanou osobní kartu s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
aktivovat na p edprodejním míst . Tarifní kategorie je aktivována nejpozd ji druhý den. 

4. Zakoupení jízdenky ( asového kuponu) s volitelným za átkem platnosti v první den platnosti je možné 
za t chto podmínek: as uplynulý v den zakoupení jízdenky nebo asového kuponu p ed okamžikem 
jejího vydání nebo nahrání na kartu v p edprodejním míst /kontaktním míst  odbavovacího systému 
nebo v p ípad  kuponu zakoupeného prost ednictvím e-shopu okamžikem aktivace na validátoru není 
uznán jako doba platnosti jízdenky ( asového kuponu) v tento den a nezakládá nárok na vrácení ásti 
jízdného ani nelze prodloužit o tuto dobu platnosti jízdenky ( asového kuponu) nad rámec data 
platnosti na této jízdence ( asovém kuponu) uvedeného nebo nahraného na kart . 

5. Není možno zakoupit jízdenku nebo asový kupon s volitelným po átkem platnosti s po átkem data 
platnosti nižším než je aktuální datum dne prodeje. 

6. Cestujícímu, který si v as neopat il jízdenku, je umožn no ji zakoupit v prodeji u idi e, pouze však 
v provozu autobusové dopravy v pásmu P. V prodeji jsou pouze jízdenky stanovené tímto tarifem 
v l. III. odst. 2. Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce a cestující, který si kupuje jízdenku 
v prodeji u idi e, nastupuje p edními dve mi. Cestujícímu, který si v as neopat il jízdenku, je 
umožn no ji zakoupit v prodeji u v dce plavidla na p ívozech a to pouze jízdenky uvedené v l. III. 
odst. 1. písm. a) pouze jízdenky s platností max. 30 min. pro Prahu a písm. b) pouze jízdenky 
s platností max. 30 min. pro Prahu. Zakoupení jízdenky je možné pouze ve vývazišti. V zájmu 
plynulého provozu je doporu eno, aby cestující m l p ipravenou p im enou hotovost s ohledem na 
cenu kupovaných jízdenek a v p ípad  placení mincemi p edem odpo ítané mince. Takto zakoupenou 
jízdenku si cestující musí neprodlen  ozna it v odbavovacím za ízení. P i nespln ní podmínek – 
zakoupení jízdenky v zastávce/vývazišti a neprodleného ozna ení jízdenky – je cestující, který se 
neprokáže platným jízdním dokladem nebo dokladem oprav ujícím k bezplatné p eprav  nebo 
dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného, v p ípad  p epravní kontroly posuzován jako cestující 
bez platné jízdenky. Toto ustanovení nezakládá nárok cestujícího na zakoupení plného sortimentu 
jízdenek pro jednotlivou jízdu. 

7. V autobusech p ím stských linek je povinný nástup p edními dve mi a jízdenku pro jednotlivou jízdu 
si lze zakoupit u idi e bez p íplatku. Cestující, který si zakupuje jízdenku v prodeji u idi e, nastupuje 
p edními dve mi a v zájmu plynulého provozu je doporu eno, aby m l p ipravenou p im enou 
hotovost s ohledem na cenu kupovaných jízdenek. Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce. 
Takto zakoupenou jízdenku (krom  jízdenek z prodejního strojku mobilního odbavovacího za ízení) si 
cestující musí neprodlen  ozna it v odbavovacím za ízení. P i nespln ní podmínek – zakoupení 
jízdenky v zastávce a neprodleného ozna ení jízdenky, je-li ozna ení povinné dle tohoto Tarifu – je 
cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem nebo dokladem oprav ujícím k bezplatné 
p eprav  nebo dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného, v p ípad  p epravní kontroly posuzován 
jako cestující bez platné jízdenky. 

8. Jízdenky pro jednotlivou jízdu uvedené v l. III. odst. 1. písm. c) a d) a v l. III. odst. 3. písm. c) a d) 
zvláštní zlevn né lze zakoupit pouze u idi e p ím stských linek bez p irážky. Cestující, který si 
kupuje jízdenku v prodeji u idi e, nastupuje p edními dve mi a v zájmu plynulého provozu je 
doporu eno, aby m l p ipravenou p im enou hotovost s ohledem na cenu kupovaných jízdenek 
a v p ípad  placení mincemi p edem odpo ítané mince. Zakoupení jízdenky je možné pouze 
v zastávce. Tyto jízdenky se neozna ují. 

9. Dopl kové asové kupony uvedené v l. III. odst. 10. písm. b) zvláštní zlevn né lze zakoupit ve 
vybraných p edprodejích PID a ve vybraných stanicích D. Kupony vydané ve stanicích D zn jící 
na obchodní jméno eské dráhy, a.s. však nejsou v databázi DP a nelze na n  vystavit duplikát. 

10. Cestující je povinen se p i nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podob  (údaje o kuponu 
v elektronické podob  jsou uvedeny na dokladu o prodeji) p esv d it, zda mu byl jízdní doklad vydán 
podle jeho požadavk  a vyzna ené údaje odpovídají skute nosti. 

11. Odstoupení od smlouvy, která byla uzav ena mezi cestujícím a DP prost ednictvím e-shopu a jejímž 
p edm tem byla objednávka a nákup asové jízdenky (kupónu), není možné (v souladu s § 1837 
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písm. j) zákona . 89/2012 Sb. – Nový ob anský zákoník). P i požadavku ze strany cestujícího na 
vrácení jízdného se v takovém p ípad  postupuje podle lánku X. tohoto Tarifu. 

XII.A. Zkušební provoz prodeje jízdních doklad  hrazených 
platební kartou v p ím stských autobusových linkách PID 

1. Na vybraných p ím stských autobusových linkách je možné p i prodeji jízdního dokladu u idi e platit 
bezkontaktními platebními kartami. 

2. P i platb  bezkontaktní platební kartou musí cestující p iložit kartu k platebnímu terminálu 
odbavovacího za ízení na dobu nezbytn  nutnou. 

3. Cestující se p i p evzetí jízdenky p esv d í, zda mu byla vydána podle jeho požadavk . Nesouhlasí-li 
jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávn n jízdenku odmítnout. P i žádosti o storno musí 
cestující na výzvu idi e p iložit k platebnímu terminálu odbavovacího za ízení stejnou kartu, kterou 
jízdní doklad zaplatil. Pokud cestující p iloží jinou kartu, než kterou použil k úhrad  jízdního dokladu, 
nebude storno jízdenky provedeno. Stornování jízdenky je možné pouze do 5 minut od jejího 
vystavení. P i stornu je vytišt na „Storno jízdenka“, která s p vodní jízdenkou z stává jako doklad 
idi i pro kontrolu tržeb, a „Storno transakce“ jako potvrzení pro cestujícího o zrušené transakci. 

4. V p ípad  storna se uhrazené jízdné nevrací hotov , ale na kartu, z níž byla p vodní transakce 
provedena. 

5. V p ípad  nefunk nosti platebního terminálu odbavovacího za ízení nemá cestující nárok na 
bezplatnou p epravu. 

XII.B. Zkušební provoz dopl kového prodeje jízdních doklad  
hrazených platební kartou v m stských linkách PID (MHD 
Praha) 

1. Na vybraných spojích m stských linek MHD provozovaných v rámci PID na území Prahy (pásmo P) 
je možné uhradit jednotlivé nebo krátkodobé asové jízdné bezkontaktní platební kartou v platebním 
terminálu odbavovacího za ízení umíst ném ve vozidle. Jedná se o dopl kový prodej jízdních 
doklad , s p irážkou ve výši 0 K . 

2. Cestující, který hodlá využít možnost nákupu jízdenky v platebním terminálu pomocí bezhotovostní 
platební karty, je povinen si jízdenku v tomto platebním terminálu zakoupit bezprost edn  po nástupu 
do vozidla. P i platb  bezkontaktní platební kartou postupuje cestující podle instrukcí na displeji 
terminálu, p i emž si zvolí druh jízdného a na dobu nezbytn  nutnou p iloží platební kartu ke tecímu 
místu platebního terminálu. Na displeji se zobrazí informace, zda byla transakce provedena, nebo 
zamítnuta, v p ípad  provedení transakce terminál vytiskne jízdenku. Cestující je povinen si vytišt nou 
jízdenku odebrat. 

3. Vydaná jízdenka je p estupní a je platná od okamžiku vydání. Neozna uje se, pot ebné údaje jsou již 
na ní vyzna eny. Platební terminál odbavovacího za ízení vydává pouze tyto jízdenky: 

Jízdné Druh jízdenky asová platnost Pásmová platnost 
24 K  Jednotlivá plnocenná 30 min Praha (P, 0, B) 
32 K  Jednotlivá plnocenná 90 min Praha (P, 0, B) 
12 K  Jednotlivá zvýhodn ná 30 min Praha (P, 0, B) 
16 K  Jednotlivá zvýhodn ná 90 min Praha (P, 0, B) 

110 K  Krátkodobá 24hodinová plnocenná 24 hodin Praha (P, 0, B) 
55 K  Krátkodobá 24hodinová zvýhodn ná 24 hodin Praha (P, 0, B) 

Nárok na zvýhodn né jízdné je stejný jako u jízdenek uvedených v l. III. odst. 1. písm. b). 

4. V p ípad  zamítnutí transakce, nefunk nosti platební karty nebo nefunk nosti platebního terminálu 
odbavovacího za ízení nemá cestující nárok na bezplatnou p epravu. 
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XIII. P epravní kontrola 

1. Kontrolu dodržování tarifních a p epravních podmínek v provozu PID (mimo vlaky zapojené do 
systému PID) provád jí p epravní kontrolo i DP. Na autobusových linkách provozovaných jinými 
dopravci PID provádí DP p epravní kontrolu na základ  smlouvy o pov ení, tak aby byl zajišt n 
efektivní a jednotný systém kontroly ve ve ejné linkové doprav  provozované v systému PID. 
P epravní kontrolor DP se kontrolovanému cestujícímu prokazuje kontrolním odznakem se 
ty místným identifika ním íslem. Na vyžádání je p epravní kontrolor povinen p edložit 

kontrolovanému cestujícímu služební pr kaz s podobenkou a íslem shodným s íslem odznaku. 

2. P epravní kontrolou m že být na základ  smlouvy o pov ení p epravní kontrolou ve ve ejné linkové 
doprav  s dopravcem/dopravci PID pov en jiný subjekt (jen ve vn jších tarifních pásmech 
p ím stských autobusových linek provozovaných v systému PID). Pokud dojde k pov ení jiného 
subjektu než DP, je dopravce povinen zve ejnit ve vozidle, že p epravní kontrolou je pov en mimo 
DP také jiný pov ený subjekt a uvést jeho obchodní jméno a zp sob, jakým se tato p epravní kontrola 
prokazuje cestujícímu. 

3. Ve vlacích zapojených do systému PID provádí p epravní kontrolu pov ená osoba dopravce 
v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy. Cestující bez jízdenky ve vlaku je posuzován dle 
tarifu dopravce provozujícího daný spoj a Smluvních p epravních podmínek tohoto dopravce. Na 
lince AE provád jí p epravní kontrolu také pov ené osoby dopravce eské dráhy, a.s. 

4. P epravní kontrolor je oprávn n požadovat od cestujícího p edložení jízdního dokladu a doklad  
oprav ujících k použití slevy. Cestující je povinen na vyzvání pov ené osoby kdykoliv b hem 
p epravy nebo b hem pobytu ve vyzna eném p epravním prostoru a v okamžiku vystoupení 
z tramvaje nebo z autobusu nebo plavidla nebo v okamžiku, kdy opouští p epravní prostor, p edložit 
jízdní doklad. P edložením jízdního dokladu se rozumí p edat jízdní doklad pov ené osob  dopravce 
do ruky k provedení kontroly platnosti tohoto dokladu, pokud o to pov ená osoba dopravce 
cestujícího požádá. Pokud je jízdní doklad nahrán na kart , je cestující povinen umožnit bez 
zbyte ných pr tah  p epravnímu kontrolorovi elektronickou kontrolu tohoto jízdního dokladu pomocí 
k tomu ur eného technického za ízení a u osobní karty též umožnit provedení vizuální kontrolu podle 
fotografie na osobní kart . Cestující je povinen po dobu nezbytn  nutnou pro provedení kontroly 
platnosti jízdního dokladu setrvat na míst  kontroly. Cestující se nezbavuje povinnosti p edložit jízdní 
doklad ani mimo vozidlo PID nebo plavidlo PID nebo p epravní prostor, byl-li k p edložení vyzván ve 
vozidle nebo plavidle nebo p i vystoupení z vozidla nebo plavidla nebo p epravního prostoru. 
V p ípad  jízdy bez platného jízdního dokladu, nedoložení nároku na slevu, nároku na zvláštní ceny 
jízdného i bezplatnou p epravu nebo jiného porušení Smluvních p epravních podmínek je p epravní 
kontrolor oprávn n ukládat a vybírat stanovenou p irážku a odebrat neplatný jízdní doklad nebo 
žákovský pr kaz. Osobní kartu není p epravní kontrolor oprávn n odebrat. 

5. P epravní kontrolor je také oprávn n dávat cestujícímu závazné pokyny a zjiš ovat osobní údaje 
pot ebné k vymáhání uložené p irážky nebo uloženou p irážku vybrat na míst . P i nedodržení 
p epravních podmínek cestujícím je p epravní kontrolor, idi  nebo jiná pov ená osoba oprávn n 
vylou it cestujícího z p epravy. P epravní kontrolor nebo jiná pov ená osoba ( idi  vozidla, v dce 
plavidla) jsou oprávn ni p i p epravní kontrole, nebo prodeji jízdenky, požadovat po cestujícím 
v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy sd lení cíle cesty cestujícího, tak aby mohla být 
jednozna n  posouzena platnost jízdního dokladu pop ípad  vydána náležitá jízdenka. 

6. Cestující, který se nem že prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na míst  zaplatit p irážku 
v hotovosti, je povinen se prokázat p epravnímu kontrolorovi osobním dokladem a sd lit osobní údaje 
pot ebné na vymáhání zaplacení jízdného a p irážky. Osobní údaje se prokazují ob anským pr kazem, 
p ípadn  jiným pr kazem vydaným státním orgánem. 

7. Cestující, který se nem že prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a p irážku 1500 K ; p i 
zaplacení na míst  nebo v doplatkové pokladn  DP, pop ípad  v doplatkové pokladn  subjektu, který 
na základ  pov ení provedl p epravní kontrolu (dále jen doplatková pokladna), nejd íve následující 
pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky se p irážka snižuje 
na 800 K . 

a) Pokud je cestující držitelem asové jízdenky s poskytnutým datem narození v databázi DP 
a s m sí ní nebo delší dobou platnosti nebo osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty s nahranou jízdenkou, která byla platná v dob  a míst  kontroly, a tuto 
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skute nost prokáže v doplatkové pokladn  nejd íve následující pracovní den od 12:30, 
nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky, zaplatí p irážku 50 K . Toto platí i pro 
zp tné doložení nároku na slevu v p ípadech, že cestující p i p epravní kontrole p edloží 
jízdenku, ale nep edloží spole n  s touto jízdenkou potvrzení nebo žákovský pr kaz 
vyžadované tímto tarifem. 

b) Pokud je cestující držitelem osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
s nahraným dokladem (p íp. pro definované kategorie pro p echodné období držitelem jiného 
dokladu) o nároku na zvláštní ceny jízdného nebo je pro tento nárok na zvláštní ceny jízdného 
držitelem „Pr kazu dít  6–15“, „Pr kazu senior 65–70“ nebo „Pr kazu senior 70+“, který byl 
platný v dob  a míst  kontroly, a tuto skute nost prokáže v doplatkové pokladn  nejd íve 
následující pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky, 
zaplatí p irážku 50 K . Nelze provést dodate né zp tné doložení nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku ve smyslu tohoto odstavce. 

c) Pokud je cestující držitelem pr kazu oprav ujícího k bezplatné p eprav , který byl platný 
v dob  a míst  kontroly, a tuto skute nost prokáže v doplatkové pokladn  nejd íve následující 
pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky, zaplatí p irážku 
50 K . 

d) Pokud se držitel osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty p i 
p epravní kontrole prokázal platnou kartou, p i emž v dob  kontroly nebylo možné zjistit, zda 
je na kart  nahrána platná jízdenka, a prokáže v doplatkové pokladn  nejd íve následující 
pracovní den od 12:30 a nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky, že na osobní 
kart  s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty byla nahrána jízdenka platná v dob  
a v míst  provedení p epravní kontroly, bude uložená p irážka v plné výši prominuta. 

e) Prokáže-li se cestující pad laným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu nebo 
jeho kopií), jízdním dokladem pozm n ným i upravovaným, snížení p irážky se neposkytuje. 
P irážka se nesnižuje též v p ípadech p edložení jízdního dokladu použitého jinou osobou. 
P irážku nelze zaplatit na míst , platba je možná jen v doplatkové pokladn . 

f) V p ípad  použití vlaku zapojeného do systému PID bez platného jízdního dokladu PID nelze 
provést dodate né p edložení jízdního dokladu PID ve smyslu tohoto odstavce. 

g) Pokud je cestující držitelem osobní karty s evidencí osobních údaj  v databázi vydavatele karty 
s nahranou asovou jízdenkou nebo aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“, která 
je jinak platná v dob  a míst  kontroly, avšak v okamžiku kontroly nelze uznat kartu (nosi ) za 
platnou z toho d vodu, že již skon ená platnost karty nebyla prodloužena ve validátoru (je-li 
prodloužení možné), postupuje se stejn , jako u písm. a) nebo b) tohoto odstavce. P ed zp tným 
doložením v doplatkové pokladn  si cestující musí platnost karty prodloužit ve validátoru nebo 
nechat vystavit kartu novou. Bez validace (prodloužení platnosti) karty nebo vystavení nové 
karty nelze zp tné doložení provést. 

8. Cestující, který se nem že prokázat platným dokladem o zaplacení ceny stanovené za p epravu 
spoluzavazadla, zaplatí stanovenou cenu a p irážku ve výši 200 K  za každý zjišt ný p ípad. P i 
zaplacení na míst  nebo v doplatkové pokladn  nejd íve následující pracovní den od 12:30, nejpozd ji 
15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky se p irážka snižuje na 100 K . 

9. Cestující, který se nem že prokázat platným jízdním dokladem za p epravu psa, zaplatí stanovenou 
cenu a p irážku ve výši 200 K . P i zaplacení na míst  nebo v doplatkové pokladn  nejd íve 
následující pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne uložení p irážky se p irážka 
snižuje na 100 K . 

10. Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit p irážku k jízdnému a odmítne 
se prokázat osobním dokladem a sd lit osobní údaje, je pov ená osoba oprávn na jednat v souladu se 
zn ním obecn  závazného právního p edpisu, aby byla zajišt na práva dopravce. Porušení p epravních 
povinností cestujícím, který ohrozí výkon p epravní kontroly, je p estupkem podle obecn  závazného 
právního p edpisu. 

11. Kontrolovat tarifní a p epravní káze  cestujících jsou oprávn ni dle obecn  závazných právních 
p edpis  i idi i vozidel PID nebo v dci plavidla PID (obsluha plavidla, p evozníci). idi i 
p ím stských linek PID a v dci plavidla PID (obsluha plavidla, p evozníci) jsou povinni jízdní 
doklady cestujících kontrolovat. 
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12. Ostatní podmínky p epravní kontroly jsou stanoveny ve Smluvních p epravních podmínkách 
a v obecn  závazných p edpisech. 

XIII.A. Zkušební projekt snížení p irážky k jízdnému za jízdu bez 
platného jízdního dokladu p i následném nákupu ro ního 
asového jízdného pro pásma P, 0, B v období od 23. 10. 2017 

do 31. 3. 2018 

1. N která ustanovení lánku XIII. tohoto Tarifu jsou po dobu trvání zkušebního projektu upravena 
odchyln .  

2. Cestujícímu, který se p i p epravní kontrole nem že prokázat platným jízdním dokladem a u kterého 
by jinak bylo postupováno podle l. XIII. odst. 7. krom  písm. a) až g), se snižuje p irážka k jízdnému 
za jízdu bez platného jízdního dokladu na 400 K  za spln ní následujících podmínek: 

• Cestující nep edložil platný jízdní doklad na území hl. m. Prahy, tedy v pásmech P, 0, B na 
m stských nebo p ím stských linkách PID s výjimkou linky AE a vlak  za azených do PID. 

• Cestující uloženou p irážku k jízdnému nezaplatil na míst  kontroly.  

• Cestující si následn  zakoupí ro ní nebo 365(366)denní ob anskou asovou jízdenku (kupón) 
platnou pro pásma P, 0, B dle l. III. odst. 6 písm. a) bod aa) nebo ab), nahranou na osobní kart  nebo 
vydanou k Pr kazce PID s evidencí osobních údaj  v databázi dopravce/vydavatele karty, a tuto 
skute nost doloží v doplatkové pokladn  nejd íve následující pracovní den od 12:30 a nejpozd ji pátý 
kalendá ní den ode dne p epravní kontroly, p i které byla cestujícímu uložena p irážka k jízdnému za 
jízdu bez platného jízdního dokladu. Sníženou p irážku 400 K  cestující uhradí sou asn  
s p edložením zakoupené ro ní nebo 365(366)denní asové jízdenky v doplatkové pokladn . Platnost 
ob anské asové ro ní nebo 365(366)denní jízdenky musí za ínat nejpozd ji v den, kdy je za ú elem 
snížení p irážky v doplatkové pokladn  cestujícím p edložena.   

3. Snížení p irážky k jízdnému na 400 K  se vztahuje na p irážky k jízdnému uložené v období 
od 23. 10. 2017 do 31. 3. 2018 v etn , p i emž rozhodující je datum uskute n ní p epravní kontroly, 
p i které byla p irážka uložena.    

4. Cestující nemá nárok na snížení p irážky k jízdnému na 400 K : 

• pokud nep edložil platný jízdní doklad ve vn jších pásmech PID nebo ve vlaku PID (a to i na území 
hl. m. Prahy) nebo v lince AE, 

• pokud si následn  po uložení p irážky k jízdnému zakoupil jakoukoliv asovou jízdenku (kupón) 
PID s obdobím platnosti kratším než ro ní nebo 365(366)denní nebo pro jakoukoliv jinou tarifní 
kategorii než ob anské jízdné (tj. slevy pro juniory, studenty, seniory atd.), nebo pokud si zakoupil 
ob anské asové jízdné (kupón) bez evidence osobních údaj  v databázi dopravce resp. vydavatele 
karty nebo p enosné asové jízdné (kupón) dle l. III. odst. 7.  

V t chto p ípadech se postupuje dle l. XIII. odst. 7. 

XIV. Zvláštní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného 
a zam stnanecké jízdné 

1. Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o p eprav  osob a sjednaném zp sobu úhrady jízdného 
v dopravních prost edcích PID, kde dopravní výkon bude dopravci hrazen objednatelem formou 
individuální paušální úhrady. 

2. K poskytnutí zvláštních jízdních doklad  „Jízdenka pro hosta – 0 K “ pro p epravu prost edky PID 
jsou oprávn ni: 

a) pro oficiální návšt vy hlavního m sta Prahy na pokyn primátora nebo jím pov ené osoby 
editel organizace ROPID; 

b) pro oficiální návšt vy organizace ROPID editel organizace ROPID; 

c) pro oficiální návšt vy DP generální editel DP. 
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3. Zam stnanecké jízdné se ídí platnou kolektivní smlouvou a Sm rnicí generálního editele Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciové spole nosti Tarifní zásady pro poskytování zam stnaneckého jízdného. 
Zam stnanecké jízdné platí na všech linkách PID na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 v . B); neplatí 
ve vlacích zapojených do systému PID a na lince AE (Airport Express). Neplatí ve vn jších pásmech. 

4. Na lince AE (Airport Express) neplatí zam stnanecké jízdné D. V PID (krom  vlak  D zapojených 
do systému PID) neplatí zam stnanecké jízdné D. 

XV. Provoz elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunika ním 
za ízením ve form  SMS 

1. Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou 
spole ností, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PS  190 22, I  000 05 886 (dále jen DP), 
uchováváno telefonní íslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen 
telefonní íslo). Poskytnutí telefonního ísla ze strany uživatele systému SMS jízdenek je zcela 
dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zp ístupnit. Telefonní íslo je 
DP uchováváno pro ú ely reklama ního ízení a pro ú ely vyplývající ze závazných právních p edpis  
(zejména da ových), a to pouze na dobu nezbytn  nutnou k dosažení zmín ného ú elu. Telefonní íslo 
bude DP dále p edáváno spole nostem: 

• Erika, a.s. se sídlem Praha 1, Na P íkop  9–11, PS  110 00, I  250 98 900, 

• CROWSNEST, a.s. se sídlem Praha 1, Na P íkop  9/392, PS  110 00, I  275 81 560, 

které po technické stránce, v pozici zpracovatele, zajiš ují provoz systému SMS jízdenek. Uživatel 
systému SMS jízdenek je oprávn n požadovat informaci o zp sobu uchovávání telefonního ísla, ze 
kterého objednával SMS jízdenku, a pokud zjistí nep esnosti v údajích zpracovávaných DP i 
n kterým z uvedených zpracovatel , je oprávn n žádat provedení opravy. Pokud uživatel zjistí nebo se 
domnívá, že DP i n který z uvedených zpracovatel  provádí zpracování telefonního ísla zp sobem, 
který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života p íkazce nebo v rozporu s obecn  
závaznými právními p edpisy, m že: 

• požádat DP i p íslušného zpracovatele o vysv tlení, 

• požadovat, aby DP i p íslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, 

• obrátit se na Ú ad pro ochranu osobních údaj . 

2. Cestující má p i výb ru jízdenky alternativní možnost volby, zda použije jízdenku klasickou (papírová 
jízdenka) nebo SMS jízdenku. Výb rem SMS jízdenky p istupuje dobrovoln  na stanovené podmínky 
jejího použití a kontroly platnosti, zejména na p edložení mobilního komunika ního za ízení, v n mž 
je SMS jízdenka uložena, p epravnímu kontrolorovi nebo jiné pov ené osob  dopravce. Cestující dále 
odesláním žádosti o zaslání SMS jízdenky prost ednictvím mobilního telefonu ud luje Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy, akciové spole nosti souhlas s uchováním a zpracováním telefonního ísla pro 
reklama ní ú ely a takové ú ely, které jsou vyžadovány právními p edpisy. 

3. Formou SMS jízdenky lze zakoupit jízdenky: 

a) pro jednotlivou jízdu za 32 K  s platností maximáln  90 minut 

b) pro jednotlivou jízdu za 24 K  s platností maximáln  30 minut 

c) krátkodobou jízdenku za 110 K  s platností maximáln  24 hodin 

d) krátkodobou jízdenku za 310 K  s platností maximáln  72 hodin 

Zvýhodn né jízdenky k uvedeným jízdenkám nejsou ve form  SMS jízdenky zavedeny. 

4. asová platnost SMS jízdenky je dle data a v rozsahu as  stanovených v SMS jízdence. 

5. SMS jízdenka platí jako p estupní na území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí v pásmu 0 
v . B a ve vn jších tarifních pásmech (na p ím stských linkách PID). Neplatí ve vlacích zapojených 
do systému PID. 

6. Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do p epravního prostoru metra nebo lanové 
dráhy na Pet ín s již p ijatou platnou SMS jízdenkou na mobilním komunika ním za ízení. P i 
p epravní kontrole je cestující povinen p edložit neprodlen  na výzvu pov ené osoby dopravce SMS 
jízdenku a reálným zp sobem umožnit ov ení její platnosti. as ur ený k neprodlenému p edložení 



64/69 

SMS jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující pot ebuje k zprovozn ní mobilního komunika ního 
za ízení, ukon ení telefonního hovoru nebo konání jiné innosti nesouvisející s neprodleným 
p edložením SMS jízdenky. Zakoupením SMS jízdenky cestující souhlasí s tím, že k ov ení platnosti 
této jízdenky p edloží k nahlédnutí p epravnímu kontrolorovi nebo jiné pov ené osob  dopravce 
mobilní komunika ní za ízení pro ov ení veškerých p ijatých dat SMS jízdenky (tj. nejen samotného 
textu p ijaté SMS zprávy, ale též i jejích dalších detail ). Sou asn  cestující poskytne p i p epravní 
kontrole veškerou možnou sou innost k ov ení platnosti SMS jízdenky. Nesplní-li cestující tyto 
podmínky nebo jen jednu z nich, je p i p epravní kontrole považován za cestujícího bez platné 
jízdenky. Práva a povinnosti p i p epravní kontrole jsou uvedena v l. XIII. Tarifu PID. 

7. Není-li SMS jízdenka na základ  p id leného kódu p i p epravní kontrole nalezena, je cestující 
považován za cestujícího bez platné jízdenky. 

8. SMS jízdenka je neplatná: 

• nenastala-li nebo uplynula-li doba její platnosti; 

• byla-li použita mimo tarifní pásmo P nebo ve vlaku zapojeném do systému PID; 

• nebyla-li zaslána p ímo smluvním distributorem SMS jízdenek; 

• odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky v dob  provád ní p epravní kontroly; 

• byla-li jakkoli upravována, p episována nebo p eposlána; 

• nelze-li z p í in na stran  cestujícího ov it její platnost; 

• není-li na základ  p id leného kódu p i p epravní kontrole nalezena. 

V p ípad  neoprávn né reklamace cestující nemá nárok na snížení uložené p irážky. 

9. Postup p i nákupu SMS jízdenky: 

Podmínkou možnosti nákupu SMS jízdenky je aktivovaná služba Prémium SMS. 

a) do mobilního komunika ního za ízení napište text: DPTcena, podle ceny požadované jízdenky, 
tj. DPT24, DPT32, DPT110, DPT310 

b) odešlete na telefonní íslo 902 06 

P i nákupu jízdenky 24hodinové nebo 72hodinové je vyžadováno zaslání potvrzující SMS zprávy ve 
tvaru ANO na íslo 902 06. 

P ibližn  do dvou minut p ijde SMS jízdenka. Tento asový údaj je pouze orienta ní. Na displeji 
mobilního komunika ního za ízení se zobrazí SMS jízdenka. 

Vzor jízdenka za 32 K : 

DP hl.m.Prahy, a.s. 

Jízdenka p estupní 32,- K  

Platnost: 

od 1.7.11. 13:20 

do 1.7.11. 14:50 

pouze v pásmu P 

kód pro kontrolu platnosti 

Ostatní jízdenky formou SMS se zobrazují analogicky. 

10. Duplikát SMS jízdenky je možné získat v p ípad  smazání jízdenky v dob  její platnosti za poplatek 
3 K . Postup pro zaslání duplikátu již zakoupené jízdenky: 

a) do mobilního komunika ního za ízení napište text: DPTA 

b) odešlete na telefonní íslo 900 06 03 

P ibližn  do dvou minut p ijde SMS jízdenka. Tento asový údaj je pouze orienta ní. Na displeji 
mobilního komunika ního za ízení se zobrazí SMS jízdenka. 

Vzor jízdenka za 32 K : 

DP hl.m.Prahy, a.s. 

Jízdenka p estupní 32,- K  duplikát 

Platnost: 

od 1.7.11. 13:20 
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do 1.7.11. 14:50 

pouze v pásmu P 

kód pro kontrolu platnosti 

Ostatní duplikáty jízdenky formou SMS se zobrazují analogicky. 

11. Da ový doklad (paragon) je možné vystavit v elektronické podob  na internetovém portálu 
www.smsjizdenka.cz. Cestujícímu je umožn n, prost ednictvím zadání telefonního ísla použitého pro 
nákup SMS jízdenky, p ístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS 
jízdenek na dané telefonní íslo. Potvrzením výb ru SMS jízdenky nebo daného asového období se 
zobrazí elektronický da ový doklad, který lze vytisknout. 

12. Ceny jízdného uvedené v tomto lánku jsou v etn  snížené sazby DPH. 

13. Objednávací SMS je zpoplatn na tarifem mobilního operátora. 

14. Reklamace SMS jízdenky jsou vy izovány na telefonní lince DP 296 19 18 17. Cestující je oprávn n 
reklamaci uplatnit bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do dvou m síc  ode dne reklamovaného 
poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. 

XVI. Elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunika ním 
za ízením prost ednictvím Mobilní pen ženky 

1. Od 1. 7. 2013 je v provozu inovovaný systém prodeje elektronických jízdenek v nové podob  mobilní 
pen ženky (MOP) nazvané sejf. 

2. Aplikace sejf nahrazuje dosavadní zkušební verzi Mobilní pen ženky, která byla v provozu 
od 1. 11. 2009. Pokud cht jí uživatelé zkušební verze Mobilní pen ženky tuto službu využívat 
i nadále, je nutná aktualizace na nový systém MOP – instalace aplikace sejf. Pro nakládání 
s telefonním íslem platí ustanovení uvedená v l. XV. odst. 1. 

3. Cestující má p i výb ru jízdenky alternativní možnost volby, zda použije jízdenku klasickou (papírová 
jízdenka) nebo elektronickou (mobilní jízdné) v MOP. Výb rem mobilního elektronického jízdného 
p istupuje dobrovoln  na stanovené podmínky jeho použití a kontroly platnosti, zejména na p edložení 
mobilního komunika ního za ízení (dále jen mobilní telefon), v n mž je mobilní jízdné uloženo, 
p epravnímu kontrolorovi nebo jiné pov ené osob  dopravce. Cestující dále nákupem mobilní 
jízdenky prost ednictvím mobilního telefonu ud luje Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové 
spole nosti souhlas s uchováním a zpracováním telefonního ísla pro reklama ní ú ely a takové ú ely, 
které jsou vyžadovány právními p edpisy. 

4. Prost ednictvím MOP – aplikace sejf lze zakoupit jízdenky: 

a) pro jednotlivou jízdu za 32 K  s platností maximáln  90 minut 

b) pro jednotlivou jízdu za 24 K  s platností maximáln  30 minut 

c) krátkodobou jízdenku za 110 K  s platností maximáln  24 hodin 

d) krátkodobou jízdenku za 310 K  s platností maximáln  72 hodin 

Zvýhodn né jízdenky k uvedeným jízdenkám nejsou ve form  MOP jízdenky zavedeny. 

5. asová platnost mobilní jízdenky je dle data a v rozsahu as  stanovených v mobilní jízdence. 

6. Mobilní jízdenky zakoupené prost ednictvím MOP – aplikace sejf platí jako p estupní jízdenky na 
území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí v pásmu 0 v . B a ve vn jších tarifních pásmech (na 
p ím stských linkách PID). Neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. 

7. Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do p epravního prostoru metra nebo lanové 
dráhy na Pet ín s již p ijatou platnou mobilní jízdenkou z MOP – aplikace sejf na svém mobilním 
komunika ním za ízení. P i p epravní kontrole je cestující povinen neprodlen  p edložit na výzvu 
pov ené osoby dopravce mobilní jízdenku a reálným zp sobem umožnit ov ení její platnosti. as 
ur ený k neprodlenému p edložení mobilní jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující pot ebuje 
k zprovozn ní mobilního komunika ního za ízení, ukon ení telefonního hovoru nebo konání jiné 
innosti nesouvisející s neprodleným p edložením mobilní jízdenky. Zakoupením mobilní jízdenky 

z MOP – aplikace sejf cestující souhlasí s tím, že k ov ení platnosti této jízdenky p edloží 
k nahlédnutí p epravnímu kontrolorovi nebo jiné pov ené osob  dopravce mobilní komunika ní 
za ízení pro ov ení veškerých p ijatých dat mobilní jízdenky (tj. nejen samotného textu elektronické 
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jízdenky, ale též i jejích dalších detail ). Sou asn  cestující poskytne p i p epravní kontrole veškerou 
možnou sou innost k ov ení platnosti mobilní jízdenky z MOP. Nesplní-li cestující tyto podmínky 
nebo jen jednu z nich, je p i p epravní kontrole považován za cestujícího bez platné jízdenky. Práva 
a povinnosti p i p epravní kontrole jsou uvedeny v l. XIII. Tarifu PID. 

8. Není-li mobilní jízdenka z MOP – aplikace sejf na základ  p id leného kódu p i p epravní kontrole 
nalezena, je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky 

9. Mobilní jízdenka z MOP – aplikace sejf je neplatná: 

• nenastala-li nebo uplynula-li doba její platnosti; 

• byla-li použita mimo tarifní pásmo P nebo ve vlaku zapojeném do systému PID; 

• nebyla-li zaslána p ímo smluvním distributorem; 

• zakoupil-li cestující mobilní jízdenku v dob  provád ní p epravní kontroly; 

• byla-li jakkoli upravována, p episována nebo p eposlána; 

• nelze-li z p í in na stran  cestujícího ov it její platnost; 

• není-li na základ  p id leného kódu p i p epravní kontrole nalezena. 

V p ípad  neoprávn né reklamace cestující nemá nárok na snížení uložené p irážky. 

10. Pro po ízení jízdenky prost ednictvím MOP – aplikace sejf je t eba mít dokon enou registraci ú tu 
elektronických pen z prost ednictvím aplikace sejf. 

11. Postup instalace MOP – aplikace sejf a registrace ú tu je uveden v p íloze . 5 Tarifu PID. 

12. Da ový doklad (paragon) je možné vystavit v elektronické podob  na internetovém portálu 
www.dpp.cz. Cestujícímu je umožn n, prost ednictvím zadání hash kódu použitého pro nákup mobilní 
jízdenky, p ístup do systému, který obsahuje p ehled o všech jízdenkách zakoupených prost ednictvím 
tohoto telefonního ísla. Potvrzením výb ru mobilní jízdenky nebo daného asového období se 
zobrazí elektronický da ový doklad, který lze vytisknout. 

13. Reklamace MOP (mobilní jízdenky) jsou vy izovány na telefonní lince DP 296 19 18 17. Cestující je 
oprávn n reklamaci uplatnit bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do dvou m síc  ode dne 
reklamovaného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. 

XVII. Ustanovení spole ná, p echodná a záv re ná 

1. Vztahy vznikající p i provád ní PID mezi dopravcem a cestujícími, krom  cenových vztah , které 
upravuje tento tarif, jsou provád ny v souladu se zákonem . 111/1994 Sb., o silni ní doprav , 
v platném zn ní, se zákonem . 266/1994 Sb., o dráhách, v platném zn ní a s P epravním ádem 
a dopravce je vydává jako Smluvní p epravní podmínky. Vý atek ze Smluvních p epravních 
podmínek PID je uve ejn n v dopravních prost edcích, v metru a u lanové dráhy na Pet ín 
v p epravním prostoru. Vztahy vznikající ve vlacích zapojených do systému PID p i provád ní 
p epravy mezi dopravcem a cestujícími jsou uvedeny v úplném zn ní Smluvních p epravních 
podmínek p íslušného železni ního dopravce. 

2. Tarifní ustanovení v p ípad  náhradní dopravy PID je ešeno zvláštním ustanovením v rámci 
p íslušného dopravního a organiza ního opat ení vydávaného dopravci PID. 

3. V p ípad  vyhlášení smogové situace nebo jiné mimo ádné situace na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 
v . B), p i níž je v prost edcích PID s výjimkou vlak  zapojených do systému PID vyhlášena 
bezplatná p eprava cestujících (nulová tarifní sazba), nevzniká držitel m asových jízdenek za dny 
bezplatné p epravy nárok na vrácení ásti jízdného. 

4. Pro vztahy vyplývající z integrace vlak  zapojených do systému PID se ustanovení Tarifu PID použijí 
p im en  a v souladu s p edpisy zapojených železni ních dopravc  a specifikace je ešena smluvn 10). 
P i p ípadném zpožd ní vlaku v tším než 15 minut, pro které hrozí uplynutí platnosti jízdenky PID pro 
jednotlivou jízdu p i p estupu z vlaku a pokra ování v cest  dalšími prost edky PID v Praze nebo 
St edo eském kraji, si cestující nechají potvrdit zpožd ní u pov eného zam stnance D (ve smyslu 
Smluvních p epravních podmínek eských drah pro ve ejnou drážní osobní dopravu (SPPO D) – 
„hlášenka o zpožd ní vlaku“). Platnost jízdenky se prodlužuje o toto zpožd ní zvýšené o 10 minut 
pot ebných pro získání potvrzení. 

5. Neobsazeno. 
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6. V p ípad  mimo ádných situací v provozu a distribuci elektronického jízdného nahraného na kartách 
je hlavní m sto Praha, zastoupené organizací ROPID, oprávn no operativn  vyhlásit úpravu tohoto 
Tarifu na www.ropid.cz nebo www.dpp.cz, p ípadn  na www.praha.eu. Takováto operativní zm na se 
nesmí dotknout tarifních sazeb schválených hl. m. Prahou a St edo eským krajem. 

7. V p ípadn  nemožnosti vydávat duplikáty jízdních doklad  nahraných na kart  bude cestujícím vydán 
náhradní doklad (zbývající ást kupónu) v papírové podob  k Pr kazce PID p íslušné tarifní kategorie. 
Ustanovení týkající se výdeje duplikát  elektronických kupónu nahraných na kart  se použijí 
v p im eném rozsahu. 

8. Neobsazeno. 

9. Tarif PID platný od 3. 2. 2015 v platném zn ní se zrušuje. 

10. Tento tarif nabývá ú innosti dnem 1. 2. 2016. 

 

Ing. et Ing. Petr Tom ík v. r. 

editel ROPID 



68/69 

Vysv tlivky 

1) Dle aktuálního vým ru Cenového v stníku MF R v platném zn ní. 
2) Od data vyhlášení. Platnost ustanovení bude vyhlášena na www.ropid.cz a www.dpp.cz. 
3) § 29 zákona . 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve zn ní pozd jších p edpis . 
4) Zákon . 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zm n  souvisejících 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 
5) Ustanovení se vztahuje na takový po et ps , který je p epravován v souladu se Smluvními p epravními 

podmínkami PID. 
6) Tarifní smlouva je dohoda uzav ená mezi dopravci PID a ROPID o d lb  tržeb a smluvních ujednáních 

souvisejících s jízdními doklady PID. 
7) Zákon . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých 

školách), ve zn ní pozd jších p edpis . 
8) Zákon . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský 

zákon), ve zn ní pozd jších p edpis . 
9) § 10–14 zákona . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis . 
10) Smlouva o závazku ve ejné služby ve ve ejné drážní osobní doprav  a o úhrad  prokazatelné ztráty 

dopravce uzav ená mezi hl. m. Prahou a eskými drahami. 
11) Pr kaz studenta vysokých škol je uznáván na základ  smlouvy o spolupráci p i distribuci jízdních doklad  

uzav ené mezi vysokými školami uvedenými v p íloze . 7 tohoto Tarifu a DP. 
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P ílohy 

P íloha . 1 P edplatní asové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy. 

P íloha . 2 P edplatní asové kupóny (jízdenky) pro vn jší pásma a dojezdové pásmo PID. 

P íloha . 3 Ceny jízdného, p epravného a parkovného v PID. Bezplatná p eprava a zvláštní ceny 
jízdného. Zvláštní jízdné na lince AE (Airport Express). 

P íloha . 4 Seznam úsek  p ím stských autobusových linek PID a železni ních stanic a zastávek 
za azených do pásma 0 a do pásma B. 

P íloha . 5 Mobilní pen ženka – aplikace Sejf – návod k používání. 

P íloha . 6 Ozna ování jízdenek – vzor. 

P íloha . 7 Seznam vysokých škol, které mají s DP uzav enou smlouvu o spolupráci p i distribuci 
jízdních doklad . 

P íloha . 8 Za azení železni ních stanic a zastávek v PID do pásem a dle zp sobu ozna ení jízdenek 
PID pro jednotlivou jízdu. Vzory ozna ení jízdenek PID ve vlaku náhradním zp sobem. 

P íloha . 9 Místní tarify MHD platné v soub hu s Tarifem PID. 

P íloha . 10 Vzory pr kazek PID platných jako doklad o nároku na slevu nebo „Doklad o nároku na 
zvláštní ceny jízdného“. 

P íloha . 11 P ekryvy PID s jinými integrovanými systémy. 

P íloha . 12 Seznam linek dálkové železni ní dopravy (rychlík ) za len ných do systému PID. 



P íloha . 1

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 
(p vodní kupon na black list); 

možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 
black list

-

Níže uvedené tabulky jsou stru ným p ehledem. Podrobnosti použití jízdních doklad  a poskytovaných služeb jsou uvedeny v 
p íslušných láncích Tarifu PID.

P edplatní asové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B Ob anské 550

1/15



Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 
(p vodní kupon na black list); 

možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 
black list

-

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Ob anské 1480Pásma P, 0, B

2/15



Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 150 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

150 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti p t m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

p t m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 
(p vodní kupon na black list); 

možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 
black list

-

Pásma P, 0, B Ob anské 2450

Cena KÚzemní 
platnost

Tarifní kategorie

3/15



Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 365/366 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

365/366 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti rok v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

365/366 dní v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 
let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 
svátek bez dalšího doplatku

ano ano -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 
(p vodní kupon na black list); 

možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 
black list

-

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici 30 dn  od ozna ení - osobní údaje na 
jízdence (náhradní ešení do vydání 

karty)

volitelný po átek platnosti - - ano, dle ozna ení

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - ne

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - ne

možnost p erušení platnosti kuponu - - ne

možnost vydání duplikátu kuponu - - ne

Pásma P, 0, B 3650

Pásma P, 0, B Dít  od 6 do 15 
let (ode dne 6. 

narozenin do dne 
p edcházejícího 

dni 15. 
narozenin)

130

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Ob anské

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

není k dispozici 30 dn  od ozna ení - osobní údaje na 
jízdence (náhradní ešení do vydání 

karty)

volitelný po átek platnosti ano - ano, dle ozna ení

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - ne

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne - ne

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- ne

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Pásma P, 0, B

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Junior od 15 do 
19 let (ode dne 

15. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 19. 

narozenin)

720

Tarifní kategorie Cena K

Junior od 15 do 
19 let (ode dne 

15. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 19. 

narozenin)

260

Územní 
platnost

Pásma P, 0, B
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 150 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti p t m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Pásma P, 0, B Junior od 15 do 
19 let (ode dne 

15. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 19. 

narozenin)

1200

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 300 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano, s omezením na volitelnosti v 
definovaném období od 15.8. do 1.11.

- -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti deset m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano, s omezením na volitelnosti v 
definovaném období od 15.8. do 1.11.

- -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Pásma P, 0, B Junior od 15 do 
19 let (ode dne 

15. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 19. 

narozenin)

2400

Cena K

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B Student od 19 do 
26 let (ode dne 

19. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 26. 

narozenin) s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením o 

studiu ve škole s 
akreditací MŠ R

260

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Územní 
platnost

Tarifní kategorie
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Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Pásma P, 0, B Student od 19 do 
26 let (ode dne 

19. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 26. 

narozenin) s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením o 

studiu ve škole s 
akreditací MŠ R

720

8/15



Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 150 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti p t m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 300 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano, s omezením na volitelnosti v 
definovaném období od 15.8. do 1.11.

- -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti deset m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano, s omezením na volitelnosti v 
definovaném období od 15.8. do 1.11.

- -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Pásma P, 0, B Student od 19 do 
26 let (ode dne 

19. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 26. 

narozenin) s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením o 

studiu ve škole s 
akreditací MŠ R

Student od 19 do 
26 let (ode dne 

19. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 26. 

narozenin) s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením o 

studiu ve škole s 
akreditací MŠ R

2400

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

1200

Pásma P, 0, B

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Pásma P, 0, B Senior od 60 do 
65 let (ode dne 

60. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 65. 

narozenin) nebo 
ob an v hmotné 

nouzi (pro ob any 
v hmotné nouzi s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením dle l. 

XI. Tarifu PID)

660

250

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B Senior od 60 do 
65 let (ode dne 

60. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 65. 

narozenin) nebo 
ob an v hmotné 

nouzi (pro ob any 
v hmotné nouzi s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením dle l. 

XI. Tarifu PID)
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 150 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 
manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

E-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti p t m síc  v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

- -

Pásma P, 0, B Senior od 60 do 
65 let (ode dne 

60. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 65. 

narozenin) nebo 
ob an v hmotné 

nouzi (pro ob any 
v hmotné nouzi s 
povinností doložit 

nárok na slevu 
potvrzením dle l. 

XI. Tarifu PID)

1100

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici 30 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na jízdence

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - ne

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - ne

možnost p erušení platnosti kuponu - - ne

možnost vydání duplikátu kuponu - - ne

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na kart  personalizovaná E-kupon na kart  nepersonalizovaná 
(p enosná)

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti není k dispozici m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 
jako elektronický záznam

není k dispozici

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- ne -

možnost p erušení platnosti kuponu - ne -

možnost vydání duplikátu kuponu - možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX. odst. 3. písm. n); p vodní kupon na 
black list

-

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici 90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na jízdence

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - ne

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - ne

možnost p erušení platnosti kuponu - - ne

možnost vydání duplikátu kuponu - - ne

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na kart  personalizovaná E-kupon na kart  nepersonalizovaná 
(p enosná)

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti není k dispozici tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- ne -

možnost p erušení platnosti kuponu - ne -

možnost vydání duplikátu kuponu - možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX. odst. 3. písm. n); p vodní kupon na 
black list

-

Pásma P, 0, B P enosné 
jízdenky s 
volitelným 
za átkem 
platnosti

1880

Tarifní kategorie Cena K

Územní 
platnost

Tarifní kategorie

P enosné p edplatní asové jízdenky pro území hl. m. Prahy

Cena K

Pásma P, 0, B P enosné 
jízdenky s 
volitelným 
za átkem 
platnosti

670

Územní 
platnost
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Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

P enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici 90 dn  v rozsahu dat platnosti 
uvedených na jízdence

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - ne

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - ne

možnost p erušení platnosti kuponu - - ne

možnost vydání duplikátu kuponu - - ne

Nosi Záznam na kart Záznam na kart Papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis E-kupon na kart  personalizovaná E-kupon na kart  nepersonalizovaná 
(p enosná)

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození na jízdence

Doba platnosti není k dispozici tvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- ne -

možnost p erušení platnosti kuponu - ne -

možnost vydání duplikátu kuponu - možnost dohrání zbývající ásti 
asového kuponu za podmínek dle l. 

IX. odst. 3. písm. n); p vodní kupon na 
black list

-

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B P enosné 
jízdenky s 
volitelným 
za átkem 
platnosti

6100
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Nosi Záznam na kart

Popis Aplikace na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

Doba platnosti v rozsahu dat platnosti nahraném jako 
elektronický záznam na osobní kart

volitelný po átek platnosti ano

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

Nosi Pr kazka PID

Popis "Pr kaz dít  6-15"

Doba platnosti po dobu platnosti pr kazky

volitelný po átek platnosti ano

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne

možnost vydání duplikátu kuponu ne

Nosi Záznam na kart

Popis Aplikace na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

Doba platnosti  v rozsahu dat platnosti nahraném jako 
elektronický záznam na osobní kart

volitelný po átek platnosti ano

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

Nosi Pr kazka PID

Popis "Pr kaz senior 65-70"

Doba platnosti po dobu platnosti pr kazky

volitelný po átek platnosti ano

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne

možnost vydání duplikátu kuponu ne

Nosi Záznam na kart Pr kazka PID

Popis Aplikace na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

"Pr kaz senior 70+"

Doba platnosti v rozsahu dat platnosti nahraném jako 
elektronický záznam na osobní kart

po dobu platnosti pr kazky (4 roky)

volitelný po átek platnosti ano ano

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ano

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 
kdykoli za manipula ní poplatek 

(p vodní kupon na black list)

ne

Pásma P, 0, B Aplikace Doklad 
o nároku na 
zvláštní ceny 
jízdného pro 

dít  od 6 do 15 
let (ode dne 6. 

narozenin do dne 
p edcházejícího 

dni 15. 
narozenin)

120

120Pásma P, 0, B

Územní 
platnost

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Aplikace Doklad 
o nároku na 
zvláštní ceny 
jízdného pro 

seniora od 65 do 
70 let (ode dne 

65. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 70. 

narozenin) PID)

Tarifní kategorie Cena K

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B Doklad o nároku 
na zvláštní ceny 

jízdného pro 
dít  od 6 do 15 
let (ode dne 6. 

narozenin do dne 
p edcházejícího 

dni 15. 
narozenin)

20

Doklady pro doložení nároku na zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B Doklad o nároku 
na zvláštní ceny 

jízdného pro 
seniora od 65 do 
70 let (ode dne 

65. narozenin do 
dne 

p edcházejícího 
dni 70. 

narozenin) PID)

20

Doklad o nároku 
na zvláštní ceny 

jízdného pro 
seniora od 70 let 

(ode dne 70. 
narozenin)

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B 20
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Nosi Pr kazka PID

Popis "Pr kaz dít  do 3 let"

Doba platnosti 1 rok, nejvýše do dne p edcházejícího 
3. narozeninám dít te

volitelný po átek platnosti ano

zp tné doložení p i zapomenutém 
jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ne

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne

možnost p erušení platnosti kuponu ne

možnost vydání duplikátu kuponu ne

Územní 
platnost

Tarifní kategorie Cena K

Pásma P, 0, B Doklad o nároku 
na zvláštní ceny 

jízdného pro 
osobu 

doprovázející 
dít  do 3 let 
v ku (do dne 

p edcházejícího 
dni 3. narozenin)

20

15/15



P íloha . 2

Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

1 pásmo Ob anské 300

P edplatní asové kupóny (jízdenky) pro vn jší pásma a dojezdové pásmo PID

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

Níže uvedené tabulky jsou stru ným p ehledem. Podrobnosti použití jízdních doklad  a poskytovaných služeb jsou uvedeny 
v p íslušných láncích Tarifu PID.
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Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního tvrtletí pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

1 pásmo Ob anské 760

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 
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Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce, pro 

který je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

- -

Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

1501 pásmo

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

3/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

- -

1 pásmo Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

380

Tarifní 
kategorie

Cena Územní 
platnost

4/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

- -

1 pásmo Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

110

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

5/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

- -

Tarifní 
kategorie

Cena 

1 pásmo Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

510

Územní 
platnost

6/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

- -

225Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

1 pásmo

Cena 

7/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list)

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

1 pásmo Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1020

8/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

2 pásma Ob anské 460

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

9/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního tvrtletí pro které 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

12002 pásma

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

Ob anské

10/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

2 pásma Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

230

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

11/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

2 pásma Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

600

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

12/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

2 pásma Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

170

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

13/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

2 pásma Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

795

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

14/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

345

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

2 pásma

15/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Tarifní 
kategorie

Cena 

2 pásma Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1590

Územní 
platnost

16/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

3 pásma Ob anské 700

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

17/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

3 pásma 1800

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

Ob anské

18/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

3 pásma Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

350

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

19/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

3 pásma Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

900

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

20/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

3 pásma Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

260

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

21/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

3 pásma Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1195

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

22/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

525

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

3 pásma

23/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Tarifní 
kategorie

Cena 

3 pásma Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

2395

Územní 
platnost

24/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

4 pásma Ob anské 920

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

25/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

4 pásma 2400

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

Ob anské

26/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

4 pásma Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

455

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

27/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

4 pásma Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

1190

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

28/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

4 pásma Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

345

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

29/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

4 pásma Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1590

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

30/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

690Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

4 pásma

31/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

4 pásma Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

3180

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

32/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

5 pásem Ob anské 1130

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

33/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

5 pásem 3000

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

Ob anské

34/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

5 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

565

35/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

5 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

1500

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

36/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

5 pásem Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

420

37/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1970

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

5 pásem

38/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

5 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

845

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

39/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Cena 

5 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

3945

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

40/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

6 pásem Ob anské 1350

Cena Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

41/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne ne -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu ne ne -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 

programu) k pr kazkám typ II s 
osobními údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

6 pásem

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

Ob anské 3600

42/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

6 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

675

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

43/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního tvrtletí, pro 

které je kupon vydán + 1 den p ed 

za átkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu; 

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jeden krát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

6 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

1795

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

44/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

500

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

6 pásem

45/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

6 pásem Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

2360

Tarifní 
kategorie

Cena Územní 
platnost

46/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

6 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1010

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

47/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

6 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

4725

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

48/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

- - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Ob anské 1560

49/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

- - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Ob anské 4200

50/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

780

51/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

2100

52/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

585

53/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

2745

54/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1170

55/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

7 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

5490

56/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

- - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Ob anské 1780

57/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ I s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám typ II s osobními údaji jen 

na pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

- - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

ne -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano ano -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano ne -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano ne -

možnost p erušení platnosti kuponu ne ne -

možnost p epravit 1 dít  od 6 do 15 

let bez dalšího doplatku v sobotu, 

ned li nebo ve státem uznaný 

svátek (mimo vlaky PID)

ne ne -

možnost vydání duplikátu 

kuponu/dohrání zbývající ásti 

asového kuponu 

možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

možnost dohrání zbývající ásti 

asového kuponu za podmínek dle l. 

IX odst. 3 písm. b); p vodní kupon na 

black list

-

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Ob anské 4800

58/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 30 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti m síc v rozsahu dat platnosti nahraném 

jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

890

59/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji v 

databázi DP

Papírové kupony na pevné tvrtletí k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 
údaji v databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti 90 dn  v rozsahu dat platnosti 

uvedených na kuponu

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více); mimo kupony 

vydané na obchodní jméno eské 

dráhy, a.s.

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu 

(mimo kupony vydané na obchodní 

jméno eské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za 

manipula ní poplatek jedenkrát za 24 

m síc

- -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti tvrtletí v rozsahu dat platnosti 

nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ano - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ano - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Dít  od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin)

2400

60/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

665

61/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám  s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Žák od 6 do 
15 let (ode 

dne 6. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
15.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

3135

62/64



Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti dle délky kalendá ního m síce pro který 

je kupon vydán + 1 den p ed za átkem 

platnosti a 3 dny po, s výjimkou 

ervence a srpna, kdy asový p esah 

kuponu platného pro erven není 

uznáván t i dny v ervenci a poslední 

den m síce srpna není uznáván kupon 

pro zá í

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti Kalendá ní m síc s po átkem platnosti 

od 1.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

1335
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Nosi papírový kupon papírový kupon záznam na kart

Popis Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám  s osobními údaji v 
databázi DP; jen z UNIPOK v 

pokladnách D

Papírové kupony na pevný m síc k 
pr kazkám s osobními údaji jen na 

pr kazce PID

e-kupon na kart  p enosná, 
nepersonalizovaná

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu ne - -

Nosi Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez pr kazky PID

Popis Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
za átkem platnosti (z jízdenkového 
programu) k pr kazkám s osobními 

údaji jen na pr kazce PID

p enosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti - - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

- - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

- - -

možnost p erušení platnosti kuponu - - -

možnost vydání duplikátu kuponu - - -

Nosi záznam na kart záznam na kart papírová jízdenka (do asný jízdní 
doklad)

Popis e-kupon na osobní kart  s evidencí 
osobních údaj  v databázi  - typ I

e-kupon na osobní kart  bez 
evidence osobních údaj  v databázi - 

typ II

Papírová jízdenka s ozna ovacím 
polem pro za átek doby platnosti, 

platnost 30 dn  od ozna ení, osobní 
údaje - jméno, p íjmení a datum 

narození jen na jízdence, navíc na 
jízdence bude dopsané íslo žádosti 

o kartu

Doba platnosti p tim sí ní na dané pololetí školního 

roku, se za átkem platnosti 1.9. nebo 

1.2.

není k dispozici není k dispozici

volitelný po átek platnosti ne - -

zp tné doložení p i zapomenutém 

jízdním dokladu (mimo vlaky PID) 

ano - -

vrácení alikvotní ásti nevyužitého 

jízdného (zbývá-li nevyužitých 16 

dn  nebo více)

ne - -

možnost p erušení platnosti kuponu ne - -

možnost vydání duplikátu kuponu možnost vydání duplikátu kuponu 

kdykoli (p vodní kupon na black list) 

- -

Územní 
platnost

Tarifní 
kategorie

Cena 

8 pásem Student od 15 
do 26 let (ode 

dne 15. 
narozenin do 

dne 
p edcházející

ho dni 
26.narozenin) 
s povinností 
doložit nárok 

na slevu 
žákovským 
pr kazem

6270

64/64
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P íloha . 3 

Ceny jízdného, p epravného a parkovného v PID 

Níže uvedené tabulky jsou stru ným p ehledem. Podrobnosti použití jízdních doklad  a poskytovaných služeb jsou 
uvedeny v p íslušných láncích Tarifu PID. 

Jízdenky pro jednotlivou jízdu 

Typ 
jízdného 

Jízdné 
K  

Po et 
pásem

Pásmová platnost P estupnost Možnost použití 

a asová 

platnost 

Sleva pro 

kategorii 

Požadované 

doklady (osobní 

údaje) ke 

kontrole 

Jízdenky platné pouze ve vn jších pásmech na p ím stských autobusových linkách 

(neplatí v Praze v pásmech P, 0, B) 

P estupní 
plnocenné 

12 2 dv  navazující 
vn jší pásma 

p estupní 
(neplatí ve 

vlacích PID) 

autobusy (jen 
p ím stské linky) 
– 15 min., neplatí 

ve vlacích 
zapojených do 
systému PID 

– nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

6 2 dv  navazující 
vn jší pásma 

p estupní 
(neplatí ve 

vlacích PID) 

autobusy (jen 
p ím stské linky) 
– 15 min., neplatí 

ve vlacích 
zapojených do 
systému PID 

d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

Jízdenky platné pouze ve vn jších pásmech nebo pro pásma B, 1 ve všech dopravních prost edcích PID 

P estupní 
plnocenné 

18 2 B, 1 nebo max. dv  
navazující vn jší 

pásma 

p estupní 30 min.  – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

9 2 B, 1 nebo max. dv  
navazující vn jší 

pásma 

p estupní 30 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

Jízdenky platné v Praze i ve vn jších pásmech ve všech dopravních prost edcích PID 

P estupní 
plnocenné 

24 3 0, B, 1; nebo B, 1, 
2 nebo t i 

navazující vn jší 
pásma 

p estupní 60 min. – nejsou 

P estupní 
plnocenné 

24 Praha P, 0, B p estupní 30 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

12 3 0, B, 1; nebo B, 1, 
2 nebo t i 

navazující vn jší 
pásma 

p estupní 60 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

P estupní 
zvýhodn né 

12 Praha P, 0, B p estupní 30 min. d ti od 6 
do 15 let*; 
d chodci 

nebo 
senio i od 
60 do 70 
let nebo 
ob ané 

v hmotné 
nouzi 

d ti – doložení 
v ku; senio i od 

60 do 70 let nebo 
ob ané v hmotné 
nouzi na základ  

doložení nároku – 
p íslušnou 

pr kazkou PID 
nebo p íslušnou 

aplikací na osobní 
kart ** 

P estupní 
plnocenné 

32 4 P, 0, B nebo 0, B, 
1, 2 nebo B, 1, 2, 3 
nebo 4 navazující 

vn jší pásma 

p estupní 90 min. – nejsou 
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Typ 

jízdného 

Jízdné 

K  

Po et 

pásem

Pásmová platnost P estupnost Možnost použití 

a asová 

platnost 

Sleva pro 

kategorii 

Požadované 

doklady (osobní 

údaje) ke 

kontrole 

P estupní 
zvýhodn né 

16 4 P, 0, B nebo 0, B, 
1, 2 nebo B, 1, 2, 3 
nebo 4 navazující 

vn jší pásma 

p estupní 90 min. d ti od 6 
do 15 let*; 
v pásmech 

P, 0, B 
také 

d chodci 
nebo 

senio i od 
60 do 70 
let nebo 
ob ané 

v hmotné 
nouzi  

d ti – doložení 
v ku; senio i od 

60 do 70 let nebo 
ob ané v hmotné 
nouzi na základ  

doložení nároku – 
p íslušnou 

pr kazkou PID 
nebo p íslušnou 

aplikací na osobní 
kart ** 

Dovozné za 
zavazadlo 
nebo psa 

(mimo vlaky 
PID) 

16 – platnost shodná 
s platností jízdenky 

cestujícího 

p estupní platnost shodná 
s platností 
jízdenky 

cestujícího, max. 
300 min. 

– – 

P estupní 
plnocenné – 

prodej 
u idi  

m stských 
linek 

40 4 P, 0, B nebo 0, B, 
1, 2 nebo B, 1, 2, 3 
nebo 4 navazující 

vn jší pásma 

p estupní 90 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

– prodej 
u idi  

m stských 
linek 

20 4 P, 0, B nebo 0, B, 
1, 2 nebo B, 1, 2, 3 
nebo 4 navazující 

vn jší pásma 

p estupní 90 min. d ti od 6 
do 15 let*; 
v pásmech 

P, 0, B 
také 

d chodci 
nebo 

senio i od 
60 do 70 
let nebo 
ob ané 

v hmotné 
nouzi 

d ti – doložení 
v ku; senio i od 

60 do 70 let nebo 
ob ané v hmotné 
nouzi na základ  

doložení nároku – 
p íslušnou 

pr kazkou PID 
nebo p íslušnou 

aplikací na osobní 
kart ** 

P estupní 
plnocenné 

40 5 P, 0, B, 1 nebo 0, 
B, 1, 2, 3 nebo B, 

1, 2, 3, 4 nebo 
5 navazujících 
vn jších pásem 

p estupní 120 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

20 5 P, 0, B, 1 nebo 0, 
B, 1, 2, 3 nebo B, 

1, 2, 3, 4 nebo 
5 navazujících 
vn jších pásem 

p estupní 120 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

P estupní 
plnocenné 

46 6 P, 0, B, 1, 2 nebo 0, 
B, 1, 2, 3, 4 nebo 

B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 
6 navazujících 
vn jších pásem 

p estupní 150 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

23 6 P, 0, B, 1, 2 nebo 0, 
B, 1, 2, 3, 4 nebo 

B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 
6 navazujících 
vn jších pásem 

p estupní 150 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 
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Typ 

jízdného 

Jízdné 

K  

Po et 

pásem

Pásmová platnost P estupnost Možnost použití 

a asová 

platnost 

Sleva pro 

kategorii 

Požadované 

doklady (osobní 

údaje) ke 

kontrole 

P estupní 
plnocenné 

54 7 P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 
0, B, 1, 2, 3, 4, 5 
nebo B, 1, 2, 3, 4, 

5, 6 nebo sedm 
vn jších pásem 

p estupní 180 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

27 7 P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 
0, B, 1, 2, 3, 4, 5 
nebo B, 1, 2, 3, 4, 

5, 6 nebo sedm 
vn jších pásem 

p estupní 180 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

P estupní 
plnocenné 

62 8 P, 0, B, 1, 2, 3, 4 
nebo 0, B, 1, 2, 3, 

4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 

p estupní 210 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

31 8 P, 0, B, 1, 2, 3, 4 
nebo 0, B, 1, 2, 3, 

4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 

p estupní 210 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

P estupní 
plnocenné 

68 9 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 
nebo 0, B, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

p estupní 240 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

34 9 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 
nebo 0, B, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

p estupní 240 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

P estupní 
plnocenné 

76 10 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

p estupní 270 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

38 10 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

p estupní 270 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

P estupní 
plnocenné 

84 11 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

p estupní 300 min. – nejsou 

P estupní 
zvýhodn né 

42 11 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

p estupní 300 min. d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku 
dít te 

SMS jízdenky platné pouze v Praze v pásmu P 

P estupní 
plnocenné 

32 Praha P – v metru, 
tramvajích, 
m stských 

autobusech, na 
lanovce na Pet ín 

p estupní 90 min.; neplatí 
ve vlacích 

zapojených do 
systému PID 

– nejsou 

P estupní 
plnocenné 

24 Praha P – v metru, 
tramvajích, 
m stských 

autobusech, na 
lanovce na Pet ín 

p estupní 30 min.; neplatí 
ve vlacích 

zapojených do 
systému PID 

– nejsou 

Doložení v ku dít te: Na slevu v jednotlivém jízdném povinné od 10 let v ku dít te (ode dne 10. narozenin) – 
pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo také pr kazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo 
pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  i jinou pr kazkou vydanou právnickou osobou ov enou razítkem i 
jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve form  plastové karty vydané a ov ené právnickou osobou, na nichž je 
uvedeno jméno, p íjmení, fotografie a datum narození nebo rodné íslo dít te, nebo kartou nebo identifika ní 
pr kazkou. 

*…Na území Prahy v pásmech P, 0 a B se p epravují d ti do 6 let zdarma. D ti ve v ku od 6 do 15 let se p epravují 
za zvláštní cenu jízdného ve výši 0 K , s tím že od 6 do 10 let lze dokladovat v k a nárok na zvláštní ceny jízdného 
n kterým zp sobem oprav ujícím ke slev  v jednotlivém jízdném nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného 
pro dít  od 6 do 15 let“ nebo „Pr kazem dít  6–15“. Ode dne 10. narozenin se nárok na cenu jízdného ve výši 0 K  
dokládá pouze „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let“ nebo „Pr kazem dít  6–15“. 
Pokud dít  od 10 let není držitelem aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let“ nebo 
„Pr kazu dít  6–15“, cestuje za zvýhodn né jízdné, v p ípad , že doloží v k, jinak cestuje za plnocenné jízdné. Pokud 
dít  od 6 do 10 let nedoloží p edepsaným zp sobem v k, cestuje za zvýhodn né jízdné. Na území Prahy v pásmech P, 0 
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a B se p epravují (mimo vlaky PID) za zvláštní cenu jízdného 0 K  ob ané starší 70 let, pokud doloží v k pr kazkou 
PID nebo aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahranou na kart  nebo 
„Pr kazem senior 70+“. K doložení nároku lze použít i platný ob anský pr kaz lenské zem  Evropské unie, cestovní 
pas nebo pr kaz o povolení k pobytu pro cizince. Osoby ve v ku od 65 do 70 let se p epravují za zvláštní cenu jízdného 
0 K  pouze tehdy, pokud mají kartu s nahranou aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 
do 70 let“ nebo „Pr kaz senior 65–70“. Jinak d chodci a senio i ve v ku od 60 do 65 let platí zvýhodn né jízdné, pokud 
doloží nárok na tuto slevu p edepsaným zp sobem. Ve vlacích PID je jediným možným doložením nároku na zvláštní 
cenu jízdného 0 K  na území hl. m. Prahy p íslušná aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ nahraná na 
osobní kart  nebo „Pr kaz senior 65–70“ nebo „Pr kaz senior 70+“. Ve vn jších tarifních pásmech se bezplatná 
p eprava ani jízdné za 0 K  ve vlacích PID neposkytuje. 

**…Doložení nároku u ob an  v hmotné nouzi p íslušnou aplikací na osobní kart  ode dne vyhlášení. 

Krátkodobé p edplatní jízdenky 

Typ jízdného Jízdné 

K  

Po et 

pásem 

Pásmová 

platnost 

P estupnost Možnost použití 

a asová platnost 

Sleva pro 

kategorii 

Požadované 

doklady (osobní 

údaje) ke kontrole

Krátkodobé p edplatní jízdenky platné v pásmech P a 0 (v . B) – platí ve všech dopravních prost edcích PID 

24hodinová 110 4 P a 0 (v . B) p estupní 24 hodin – nejsou 
24hodinová 
pro d ti od 6 

do 15 let 

55 4 P a 0 (v . B) p estupní 24 hodin d ti od 6 
do 15 let; 
v pásmech 
P nebo 0 

v . B také 
d chodci 

nebo 
senio i od 
60 do 70 
let nebo 
ob ané 

v hmotné 
nouzi 

d ti – doložení 
v ku; senio i od 60 

do 70 let nebo 
ob ané v hmotné 
nouzi na základ  

doložení nároku – 
p íslušnou 

pr kazkou PID 
nebo p íslušnou 

aplikací na osobní 
kart *** 

3denní 
(72hodinová) 

310 4 P a 0 (v . B) p estupní 72 hodin – nejsou 

3-denní 
jízdenka 

MÁV-START 
Zrt. 

310** 4 P a 0 (v . B) p estupní 3 kalendá ní dny 
v rozsahu dat 
uvedených na 

jízdence 

– sou ást mezinárodní 
jízdenky pro 

železni ní dopravu 
– požadované 

osobní údaje nejsou
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Typ jízdného Jízdné 

K  

Po et 

pásem 

Pásmová 

platnost 

P estupnost Možnost použití 

a asová platnost 

Sleva pro 

kategorii 

Požadované 

doklady (osobní 

údaje) ke kontrole

Jízdenka 
jednodenní 

T+R 

70 4 P a 0 (v . B) p estupní doplatková 
jízdenka z POP 
nebo UNIPOK; 

platí v den platnosti 
p íslušné jízdenky 

D – papírové 
a elektronické 

vydané z POP nebo 
UNIPOK 

jednosm rné 
(všechny typy 

mimo skupinové), 
zpáte ní (všechny 

typy mimo 
skupinové), v etn  
slev IN 25, IN 50, 

tra ové, sí ové 
(všechny typy 

mimo skupinové), 
ve form  zápisu 
v Kilometrické 
bance (KMB), 

k Jízdence na léto, 
IN 100, IN 
Business, 

k jízdenkám eTiket 
z e-shopu D 
(všechny typy 

mimo skupinové); 
platnost do 1:00 

následujícího dne 

– platí pouze ve 
spojení s p íslušnou 
jízdenkou dle Tarifu 
TR 10 D, ke které 

je vydána. 
Požadované osobní 

údaje nejsou. 
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Typ jízdného Jízdné 

K  

Po et 

pásem 

Pásmová 

platnost 

P estupnost Možnost použití 

a asová platnost 

Sleva pro 

kategorii 

Požadované 

doklady (osobní 

údaje) ke kontrole

Jízdenka 
jednodenní 

T+R 
zvýhodn ná 

(od 1. 7. 2017) 

35 4 P a 0 (v . B) p estupní doplatková 
jízdenka z POP 
nebo UNIPOK; 

platí v den platnosti 
p íslušné jízdenky 

D – papírové 
a elektronické 

vydané z POP nebo 
UNIPOK 

jednosm rné 
(všechny typy 

mimo skupinové), 
zpáte ní (všechny 

typy mimo 
skupinové), v etn  
slev IN 25, IN 50, 

tra ové, sí ové 
(všechny typy 

mimo skupinové), 
ve form  zápisu 
v Kilometrické 
bance (KMB), 

k Jízdence na léto, 
IN 100, IN 
Business, 

k jízdenkám eTiket 
z e-shopu D 
(všechny typy 

mimo skupinové); 
platnost do 1:00 

následujícího dne 

d ti od 6 
do 15 let; 
v pásmech 
P nebo 0 

v . B také 
d chodci 

nebo 
senio i 
od 60 

do 70 let 
nebo 

ob ané 
v hmotné 

nouzi  

platí pouze ve 
spojení s p íslušnou 
jízdenkou dle Tarifu 
TR 10 D, ke které 

je vydána. D ti – 
doložení v ku; 

senio i od 60 do 
70 let nebo ob ané 
v hmotné nouzi na 
základ  doložení 

nároku – p íslušnou 
pr kazkou PID 
nebo p íslušnou 

aplikací na osobní 
kart *** 

Krátkodobé p edplatní jízdenky platné pouze v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID 

ve form  SMS jízdenky nebo zakoupené prost ednictvím MOP 

24hodinová 
SMS 

110 Praha P – v metru, 
tramvajích, 
m stských 

autobusech, 
na lanovce 
na Pet ín 

a p ívozech

p estupní 24 hodin 
neplatí ve vlacích 

zapojených do 
systému PID 

– potvrzovací SMS 

3denní 
(72hodinová) 

SMS 

310 Praha P – v metru, 
tramvajích, 
m stských 

autobusech, 
na lanovce 
na Pet ín 

a p ívozech

p estupní 72 hodin 
neplatí ve vlacích 

zapojených do 
systému PID 

– potvrzovací SMS 

Krátkodobé p edplatní jízdenky platné ve všech tarifních pásmech – ve všech dopravních prost edcích PID 

24hodinová 160 všechna 
pásma 

všechna 
pásma 

p estupní 24 hodin – nejsou 

24hodinová 
pro d ti od 6 

do 15 let 

80 všechna 
pásma 

všechna 
pásma 

p estupní 24 hodin d ti od 6 
do 15 let* 

doložení v ku dít te

Doložení v ku dít te: Na slevu v jednotlivém jízdném – pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo také pr kazkou 
vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  i jinou 
pr kazkou ov enou razítkem i jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve form  plastové karty, na nichž je 
uvedeno jméno, p íjmení, fotografie a datum narození nebo rodné íslo dít te, nebo kartou nebo identifika ní 
pr kazkou. Doložení nároku na slevu v jednotlivém jízdném je vyžadováno ode dne 10. narozenin. 
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*…Na území Prahy v pásmech P, 0 a B se p epravují d ti do 6 let zdarma. D ti ve v ku od 6 do 15 let se p epravují 
za zvláštní cenu jízdného ve výši 0 K , s tím že od 6 do 10 let lze dokladovat v k a nárok na zvláštní ceny jízdného 
n kterým zp sobem oprav ujícím ke slev  v jednotlivém jízdném nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného 
pro dít  od 6 do 15 let“ nebo „Pr kazem dít  6–15“. Ode dne 10. narozenin se nárok na cenu jízdného ve výši 0 K  
dokládá pouze „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let“ nebo „Pr kazem dít  6–15“. 
Pokud dít  od 10 let není držitelem aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let“ nebo 
„Pr kazu dít  6–15“, cestuje za zvýhodn né jízdné, v p ípad , že doloží v k, jinak cestuje za plnocenné jízdné. Pokud 
dít  od 6 do 10 let nedoloží p edepsaným zp sobem v k, cestuje za zvýhodn né jízdné. 

**…Jen cena jízdenky, jízdenka je prodávána jako sou ást souboru (balí ku). 

***…Doložení nároku u ob an  v hmotné nouzi p íslušnou aplikací na osobní kart  ode dne vyhlášení. 

Parkovné na parkovištích P+R na území hl. m. Prahy 

Typ 

parkovného 

Parkovné 

K  

Po et 

pásem 

Pásmová 

platnost 

P estupnost Možnost použití 

a asová platnost 

Požadované doklady 

(osobní údaje) ke kontrole 

Parkovné P+R 

 jednodenní 20 – – – do ukon ení denního 
provozu parkovišt  

nejsou  

Zavazadla 

P epravné za zavazadla v provozu PID Cena K  

zavazadlo nad rozm r 25 × 45 × 70 cm 16 
d tský ko árek bez dít te 16 
zavazadlo ty ovitého tvaru nad délku 150 cm a pr m r 20 cm 16 
zavazadlo tvaru desky nad rozm r 100 × 100 × 5 cm 16 
jízdní kolo na p ím stské lince . 690 (cyklobus) – platí jen na daný spoj 16 

Maximální rozm ry zavazadel a zavazadla, jejichž p eprava je povolena v etn  podmínek p epravy, ur uje 
P epravní ád a Smluvní p epravní podmínky PID. 

P edplatní asové jízdenky a krátkodobé p edplatní jízdenky oprav ují k bezplatné p eprav  jednoho z výše 
uvedených zavazadel krom  položky „jízdní kolo na p ím stské lince . 690 (cyklobus)“. 

Psi 

P epravné za psa bez schrány Cena K  

P epravné za psa ( asová platnost jízdenky pro psa je shodná s jízdenkou cestujícího, max. 300 min.) 16 
P epravné za psa na 24 hodin ve všech pásmech PID 80 
P epravné za psa ve všech pásmech v etn  vlak  PID – 30denní 460 
P epravné za psa na lince AE (Airport Express) 30 

P edplatní asové jízdenky a krátkodobé p edplatní jízdenky oprav ují k bezplatné p eprav  jednoho psa (krom  
vlak  PID a linky AE). 

Bezplatná p eprava a zvláštní ceny jízdného 

Bezplatná p eprava osob 

 Poskytuje 

se dle 

Prokázání nároku 

D ti do 6 let v ku mimo vlaky 
PID – všechna pásma PID 

CV MF Pouze s doprovodem osoby starší 10 let. 

D ti do 6 let v ku ve vlacích 
zapojených do systému PID 

CV MF Pouze s doprovodem osoby starší 10 let, p i emž cestující starší 10 let 
má právo p epravit s sebou bezplatn  nejvýše dv  d ti do 6. roku, 
pokud pro n  požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro 
druhé dít  samostatné místo, zaplatí za n , jakož i za každé další dít  do 
6. roku, zvláštní jízdné tarifu dopravce nebo zvýhodn né jízdné PID. 
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 Poskytuje 

se dle 

Prokázání nároku 

Držitelé pr kazu ZTP a ZTP/P 
a jejich pr vodce v etn  vodícího 
psa, pokud se p epravují sou asn  
s tímto držitelem, pop ípad  
nutných kompenza ních pom cek 
– mimo vlaky PID 

CV MF Pr kaz ZTP, ZTP/P. 

Ob ané uvedení ve zvl. p edpisu 
(rehabilitovaní) – mimo vlaky PID 

HMP Rozhodnutí soudu. 

Osoby starší 70 let (mimo vlaky 
zapojené do systému PID) – 
všechna pásma PID 

HMP Doložení v ku – identifika ní pr kazka PID nebo Doklad o nároku na 
zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let nahraný na kartu nebo 
„Pr kaz senior 70+“. K doložení nároku lze použít i platný ob anský 
pr kaz lenské zem  Evropské unie, cestovní pas nebo pr kaz 
o povolení k pobytu pro cizince. 

Zvláštní ceny jízdného na území Prahy 

 Poskytuje 

se dle 

Prokázání nároku 

D ti od 6 do 10 let pouze v pásmech P a 0 
v . B 

HMP Doložení v ku dít te* nebo Doklad o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro dít  od 6 do 15 let na území hl. m. Prahy nahraný 
na kartu nebo „Pr kaz dít  6–15“. 

D ti od 6 do 15 let pouze v pásmech P a 0 
v . B 

HMP Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dít  od 6 
do 15 let na území hl. m. Prahy nahraný na kartu, nebo 
„Pr kaz dít  6–15“. 

Osoby od 65 do 70 let let ve vlacích 
zapojených do systému PID pouze 
v pásmech P a 0 v . B  

HMP Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 
do 70 let nahraný na kartu nebo „Pr kaz senior 65–70“. 

Osoby starší 70 let ve vlacích zapojených 
do systému PID pouze v pásmech P a 0 
v . B 

HMP Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora 
od 70 let nahraný na kartu nebo „Pr kaz senior 70+“. 

Osoba doprovázející dít  do 3 let v ku – 
pouze na území hl. m. Prahy a s výjimkou 
vlak  PID 

HMP Doložení v ku dít te – pr kazkou PID „DÍT  DO 3 LET“ 
nebo ob anským pr kazem dít te nebo cestovním pasem 
dít te. 

*…Doložení v ku dít te: Pr kazkou PID pro d ti od 6 do 10 let nebo také pr kazkou vydanou jiným dopravcem 
i mimo systém PID, školou nebo pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  i jinou pr kazkou ov enou razítkem i 
jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve form  plastové karty, na nichž je uvedeno jméno, p íjmení, fotografie 
a datum narození nebo rodné íslo dít te, nebo kartou nebo identifika ní pr kazkou. Doložení nároku na p epravu za 
zvláštní cenu jízdného 0 K  je vyžadováno ode dne 6. narozenin. 

Bezplatná p eprava v cí (mimo vlaky zapojené do PID a linku AE) 

• snadno p enosné v ci, které cestující má u sebe a lze je p ípadn  umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo 
nad sedadlem cestujícího, nebo podle pot eby držet na klín  

• d tské ko árky s dít tem 
• zavazadla do rozm ru 25 × 45 × 70 cm v etn  
• zavazadla tvaru desky do rozm ru 100 × 100 × 5 cm v etn  
• zavazadla ty ovitého tvaru do délky 150 cm a do pr m ru 20 cm v etn  
• zví ata ve schrán  do rozm ru schrány 25 × 45 × 70 cm v etn  
• jízdní kolo, jehož rozm ry p esahují rozm ry pro p epravu zavazadel, lze p epravovat pouze v metru, 

v tramvajích (pouze ve stanovených asových obdobích a stanovených tra ových úsecích), na lanové dráze na 
Pet ín a na plavidlech za podmínek stanovených ve „Smluvních p epravních podmínkách PID“ 

• maximáln  dva páry lyží v etn  lyža ských holí v jednom obalu; lyže bez obalu jsou z p epravy vylou eny 
• snowboard 
• nákupní taška na kole kách 
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Zvláštní jízdné na lince AE (Airport Express) 

Typ jízdného Cena K

pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu pro d ti od 6 do 15 let a používají-li jako 
jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nep estupní 

60 

pro d ti od 6 do 15 let zvýhodn né nep estupní 30 

Platným jízdním dokladem na lince AE jsou také: 

Všechny druhy jízdních doklad  D vystavené dle tarifu TR 10 a vyhlášek PTV na standardním tiskopisu jízdenky 
(ze všech výdejních za ízeních D) nebo jako eTiket, TeleTiket nebo nahrané jako aplikace v ipu In-karty 
a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle mezinárodního tarifu SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV 
nebo jako eTiket. 

a) Jednorázové a zpáte ní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha letišt /Airport (BUS), rozhodující je 
platnost v den použití, pro použití jízdenky VLAK+ letišt  Praha pro cestu zp t je rozhodující datum a potvrzení 
razítkem z informa ní p epážky na Letišti Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ letišt  Praha pro 
cestu zp t je neplatná. 

b) Sí ové jízdenky: IN 100 % a IN Business (na In-kart ), Celodenní jízdenka, Celodenní jízdenka region 
St edo eský (standardní tiskopis, pro jednu osobu, jeden den), Skupinová víkendová jízdenka sí ová, Skupinová 
víkendová jízdenka sí ová + MHD Praha, Skupinová víkendová jízdenka region St edo eský a Skupinová 
víkendová jízdenka region St edo eský + MHD Praha (standardní tiskopis, pro max. 5 osob, jeden den – pouze 
soboty nebo ned le nebo dny státem uznané jako svátek). 

c) Kilometrickou banku (KMB) mohou sou asn  použít 3 cestující starší 15 let, p i emž dv  d ti do 15 let se 
považují za jednoho cestujícího staršího 15 let. V p íslušném ádku s vypln ným datem odpovídajícím dni 
použití dokladu musí být jako nástupní/cílová stanice uvedeno Praha letišt /Airport (BUS); odpisy KMB provádí 
výhradn  zam stnanci D. 

d) V autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních za ízení D, Ak ní jízdenka, 
V asná jízdenka esko, V asná jízdenka Evropa ani zam stnanecké a služební jízdní výhody železni ních 
spole ností. 

e) P i použití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu D eTiket nebo TeleTiket p edložena ke 
kontrole pouze vytišt ná nebo zobrazená na monitoru (displeji) p enosného elektronického za ízení. Linkou AE 
nelze cestovat pouze na základ  samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením grafického 2D kódu, ani 
s t mito jízdenkami ve form  záznamu na In-kart . 

Zam stnanecké jízdní výhody DP na lince AE neplatí. 

Bezplatná p eprava na lince AE (Airport Express) 

a) D ti do 6 let v ku (tj. do dne, který p edchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby starší 10 let, p i emž 
cestující starší 10 let má právo p epravit s sebou bezplatn  nejvýše dv  d ti do 6. roku, pokud pro n  požaduje 
pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dít  samostatné místo, zaplatí za n , jakož i za každé 
další dít  do 6. roku, zvláštní jízdné (dle tarifu D nebo zvýhodn né jízdné PID). 

b) Držitelé pr kazu ZTP. 
c) Držitelé pr kazu ZTP/P v etn  pr vodce a vodícího psa, pokud se p epravují sou asn  s tímto držitelem 

(bezplatn  se p epravují též kompenza ní pom cky, které osoby s postižením pot ebují po dobu p epravy nebo 
následný pohyb). 

Podrobné podmínky pro použití železni ních jízdenek na lince AE jsou uvedeny v Tarifu eských drah pro 
vnitrostátní p epravu cestujících a zavazadel ( D TR 10) a v mezinárodním tarifu SCIC-NRT. 
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P íloha . 4 

Seznam zastávek za azených do pásma B, pro vlaky za azené do 

systému PID stanice a zastávky za azené do pásma 0 nebo B 

1. P ím stské linky 

Pásmo B – p ím stské autobusové linky 
300 D dina – Nádraží Veleslavín 

301 Mrákovská – eporyjské nám stí 

302 Moravanská – Huntí ovská 

303 Kolod je – Bazar; Sychrov – Nádraží Horní Po ernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1) 

304 Sychrov – Nádraží Horní Po ernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1) 

305 Nám stí Ji ího Berana – T eboradice 

306 Sobín – Zli ín 

307 Depo Zli ín – Zli ín 

308 Depo Zli ín – Zli ín 

309 Depo Zli ín – Zli ín; Zderazská – Nádraží Radotín 

310 Depo Zli ín – Zli ín 

311 Depo Zli ín – Zli ín 

312 K Tuchom ic m – Bo islavka 

313 Zderazská – Nádraží Radotín 

314 Strnady – Zbraslavské nám stí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1) 

315 Na Vini kách – Sídlišt  Radotín 

316 Pu álka – Bo islavka 

317 — 

318 K Chatám – Zbraslavské nám stí 

319 Terminál 1/Schengenská – Letišt  

320 — 

321 — 

322 Terminál 1 – Nádraží Veleslavín 

323 U Hangáru – Nádraží Veleslavín 

324 U Hangáru – Zli ín 

325 Benice – Nádraží Uh ín ves 

326 Drazdecká/Hrn í e – Opatov 

327 Drazdecká/Hrn í e – Opatov 

328 Opatov 

329 Kolod je – Dolní M cholupy 

330 D dina – Nádraží Veleslavín 

331 Ke B ezin  – U Zvoni ky 

332 Pramenná – IKEM 

333 Ke B ezin  – U Zvoni ky 

334 — 

335 Pramenná – IKEM 

336 Na H rce – Zli ín 

337 Pramenná – IKEM 
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338 Strnady – Zbraslavské nám stí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1) 

339 Pramenná – IKEM 

340 Sedlecký p ívoz – Nádraží Podbaba 

341 To ná – Hornocholupická 

343 Bazar – Nádraží Klánovice-sever (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1) 

344 Sychrov – Nádraží Horní Po ernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1) 

346 erný Most (pásmo B, 1) 

347 Depo Zli ín – Zli ín; Na H rce – Obora Hv zda 

348 Na Boleslavce – áblice 

349 — 

350 Sedlecký p ívoz – Nádraží Podbaba 

351 T eboradice – Obchodní centrum akovice 

352 Mrákovská – eporyjské nám stí 

353 ertousy – Nádraží Horní Po ernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1) 

354 Sychrov – Nádraží Horní Po ernice 

355 Lysolaje – Nádraží Podbaba 

356 Pu álka – Bo islavka 

358 Depo Zli ín – Zli ín 

359 Výhledy/Výhledské nám stí – Suchdol 

360 Strnady – Zbraslavské nám stí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1) 

361 Strnady – Zbraslavské nám stí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1) 

362 IKEM 

363 K Sukovu – Opatov 

364 Uh ín veský h bitov – Dolní M cholupy 

366 Pod Hradem – Dolní M cholupy 

367 erný Most (pásmo B, 1) 

368 Na Boleslavce – áblice 

369 Na Boleslavce – áblice 

370 Pruné ovská – Kobylisy 

371 Pruné ovská – Kobylisy 

372 Pruné ovská – Kobylisy 

373 Pruné ovská – Kobylisy 

374 Pruné ovská – Kobylisy 

375 Vino  – Huntí ovská 

376 Vino  – Huntí ovská 

377 Tuhá ská – Obchodní centrum akovice 

378 Vino  – Huntí ovská 

379 erný Most (pásmo B, 1) 

380 Depo Zli ín – Zli ín 

381 Uh ín ves – Nové nám stí 

382 Uh ín veský h bitov – Betonárka 

383 Uh ín veský h bitov – Betonárka 

384 Depo Zli ín – Zli ín 

385 Hrn í ský h bitov – Opatov 

386 Zli ín 

387 Uh ín ves – Nové nám stí 
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390 Strnady – Zbraslavské nám stí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1) 

391 Sídlišt  Rohožník – Nádraží Klánovice 

396 Nádraží Satalice – Na Tyka ce 

397 Opatov 

398 Sychrov – Nádraží Horní Po ernice 

399 D dina – Nádraží Veleslavín 

951 Sídlišt  Radotín/Na Vini kách – Nádraží Radotín 

952 Depo Zli ín – Halenkovská 

953 Vino  – Bakovská 

954 Sedlecký p ívoz – Nádraží Podbaba 

955 K Sukovu – Modrá škola 

956 Pramenná – IKEM 

957 Sobín – Zli ín – Halenkovská 

958 Pruné ovská – Kobylisy 

959 Uh ín ves – Ke Kate inkám 

960 — 

Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Zastávky za azené do B jsou uvedeny v jízdních ádech. 
Úpravy v za azení zastávek do pásma B v pr b hu provozu nejsou samostatným d vodem ke zm n  Tarifu 
PID, budou však zapracovány do nejbližšího následujícího dodatku tohoto Tarifu PID. 

2. Vlaky zapojené do systému PID 

a) Pásmo 0 – úseky železni ních tratí: 
tra  011 Praha-Libe  až Praha-Klánovice 

tra  070 Praha-Vyso any až Praha- akovice 

tra  090 Praha-Holešovice zast. (Praha-Holešovice) až Praha-Sedlec 

tra  091 Praha-Hostiva  až Praha-Sedlec 

tra  120 Praha-Dejvice až Praha-Ruzyn  

tra  122 Praha-Smíchov severní nást. až Praha-Zli ín 

tra  171 Praha-Smíchov až Praha-Radotín 

tra  173 Praha-Smíchov až Praha- eporyje 

tra  210 Praha-Braník až Praha-Zbraslav 

tra  221 Praha-Strašnice zast. až Praha-Kolovraty 

tra  231 Praha-Vyso any až Praha-Horní Po ernice 

b) z toho pásmo B: 
tra  011 Praha-Klánovice 

tra  070 Praha- akovice, Praha-Kbely, Praha-Satalice 

tra  090 Praha-Sedlec; Praha-Podbaba 

tra  091 Praha-Sedlec; Praha-Podbaba 

tra  120 Praha-Ruzyn ; Praha-Veleslavín 

tra  122 Praha-Zli ín 

tra  171 Praha-Radotín 

tra  173 Praha- eporyje 

tra  210 Praha-Zbraslav; Praha-Komo any 

tra  221 Praha-Kolovraty; Praha-Uh ín ves; Praha-Horní M cholupy 

tra  231 Praha-Horní Po ernice 

Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Zastávky a stanice za azené do pásma 0, resp. B jsou 
uvedeny v jízdních ádech. Úpravy v za azení zastávek a stanic do pásma 0, resp. B v pr b hu provozu 
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nejsou samostatným d vodem ke zm n  Tarifu PID, budou však zapracovány do nejbližšího následujícího 
dodatku tohoto Tarifu PID. 
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P íloha . 5 

Mobilní pen ženka – aplikace Sejf – návod k používání 

Další alternativou k papírové jízdence je elektronická jízdenka zakoupená prost ednictvím 
mobilní aplikace Sejf, která ke svému provozu využívá datových p enos . 

1. Registrace a instalace aplikace Sejf 

Aplikaci Sejf lze zdarma stáhnout z Appstore nebo GooglePlay. 

Po stažení Sejfu je pak nutné zadat telefonní íslo, na které je následn  zaslán osmimístný 
potvrzovací kód formou SMS. Ten je nutné vložit do p íslušného pole v Sejfu. V dalším kroku 
registrace je pot eba zvolit si PIN, kterým budou vždy potvrzovány všechny platby a jiné transakce. 
Posledním krokem registrace je zadání emailové adresy, na kterou je následn  zaslán PUK. Ten 
slouží uživateli jako heslo pro komunikaci s operátorem nap íklad, když zapomene PIN, nebo bude 
chtít zablokovat i odblokovat sv j Sejf. 

2. Vložení pen z do Sejfu. 

Možnosti vložení pen z do Sejfu jsou následující: 

• p evodem nebo inkasem z bankovního ú tu, 

• platební kartou p es zabezpe enou platební bránu, 

• vkladem finan ní hotovosti na ú et aplikace Sejf v Raiffeisenbank, íslo ú tu je 
112113114/5500, 

• jako variabilní symbol se uvádí íslo ú tu uživatele, které je uloženo v pokynech 
a v nápov d . 

3. Postup zakoupení jízdenky prost ednictvím Sejfu a zobrazení platných 

jízdenek 

a) V aplikaci Sejf v mobilním telefonu 

• uživatel zvolí Koupit > Jízdenky a kupóny MHD > DPP, 

• v zobrazeném seznamu ozna í uživatel požadovaný typ jízdenky (nap . na 90 minut 
za 32 K ), 

• a poté stiskem tla ítka Zaplatit výb r potvrdí, 

• následn  je vyzván k zadání PIN, ímž je platba dokon ena. 

b) Postup zakoupení nové jízdenky prost ednictvím funkce „Oblíbené“: 

• uživatel si na hlavní plochu Sejfu p idá nej ast ji kupovanou jízdenku dle p íslušného tarifu 
a objeví se nové tla ítko ozna ené logem a pat i ným popisem, 

• jedním stisknutím tohoto tla ítka provede objednání jízdenky, jejíž platbu dokon í vložením 
a potvrzením PIN. 

c) Zobrazení aktivních (platných) mobilních jízdenek: 

• uživatel zvolí Jízdenky a kupóny MHD > DPP > Moje platné jízdenky 

• po zobrazení seznamu platných jízdenek je možné zobrazit podrobnosti o jízdence ozna ením 
ádku požadované jízdenky a následným potvrzením výb ru stiskem volby Vybrat. 



2/2 2

4. Klientská sekce na www.sejf.cz 

K p ihlášení uživatele ke svému ú tu v klientské sekci na webu www.sejf.cz je t eba zadat 
telefonní íslo v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx a p ihlašovací kód, který uživatel získá 
takto: 

• Na horní lišt  hlavního menu rozbalit položky umíst né vedle informace o z statku 
a stisknout položku Kód pro web. Po vložení PIN a následném potvrzení se zobrazí 
jednorázový vstupní kód. 

• Na webových stránkách www.sejf.cz do formulá e v horní ásti obrazovky se vloží íslo 
mobilního telefonu uživatele, na n mž je aplikace nainstalovaná a do druhého ádku 
vygenerovaný vstupní kód. 

5. Stav ú tu 

Po úsp šném p ihlášení do webového rozhraní dojde k p esm rování na první (informativní) 
stránku s názvem STAV Ú TU, kde uživatel zjistí krom  základních informací o nastavení svého 
ú tu ( íslo ú tu, m na, vlastník, PIN) i výši použitelného z statku. 

6. Historie pohyb  

Tato stránka umož uje získat p ehled o všech provedených platbách (v etn  p íchozích) v rámci 
aplikace Sejf za ur ité období (den, týden, m síc, 3 m síce). 
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P íloha . 6 

Ozna ování jízdenek – vzor 

  

  

Ozna ovací pole je tvo eno chemicky reagujícími proužky, které zp sobí dvoubarevné zabarvení vytišt ných 
údaj  po ozna ení. Zm na barvy je patrná již 30 sekund až 1 minutu po ozna ení, k úplnému vybarvení 
dochází p ibližn  za 5 minut. Údaje z ozna ova e na jízdenkách jsou shodné s údaji uvedenými u jízdenek ze 
stacionárního automatu. Tyto informace se vztahují ke všem jízdenkám vydávaným v p edprodeji. 
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Údaje na jízdenkách ozna ených v ozna ovacích za ízeních 
 
Jízdenka ze stacionárního automatu 

as (hodiny – minuty) 

datum (den – m síc – rok) 

tarifní pásmo 

íslo linky (pouze v tramvajích, autobusech 
a p ívozech) 
eviden ní íslo vozu, vyjma p ívoz  a žel. st. 
(v metru umíst ní ozna ova e, v žel. st. její íslo)
íslo ozna ova e (v metru ozna ení stanice), 

vyjma žel. st. a p ívoz  

druh dopravy (A, ED, M, CD, PRIVOZ) 

 
Ozna ovací pole jízdenek ze stacionárních automat  je tvo eno chemicky reagujícími proužky, které zp sobí 
dvoubarevné zabarvení vytišt ných údaj  po ozna ení. Zm na barvy je patrná již 30 sekund až 1 minutu po 
ozna ení, k úplnému vybarvení dochází p ibližn  za 5 minut. Tyto informace se vztahují ke všem jízdenkám 
vydávaným v p edprodeji. 

Údaje na jízdenkách vydaných idi em na p ím stských autobusových linkách 
 

datum (den – m síc – rok) 

as (hodiny – minuty) 

tarifní pásmo 

po adové íslo jízdenky 

íslo odbavovacího za ízení 

eviden ní íslo vozu 

linka 
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P íloha . 7 

Seznam vysokých škol, které mají s DP uzav enou smlouvu 

o spolupráci p i distribuci jízdních doklad  

• eské vysoké u ení technické v Praze ( VUT) 

• Univerzita Karlova v Praze (UK) 

• eská zem d lská univerzita v Praze ( ZU) 

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) 

• Akademie múzických um ní 

V p ípad  ukon ení smluvní spolupráce s n kterou z vyjmenovaných vysokých škol jsou pr kazy 
studenta uznávány jako sou ást jízdního dokladu až do ukon ení platnosti zakoupeného asového kuponu. 
Po datu ukon ení spolupráce nelze již kupon k pr kazu studenta zakoupit. 
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P íloha . 8 

a) Za azení železni ních stanic a zastávek v PID do pásem a dle zp sobu 
ozna ení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu 

Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Be váry 013 5 –  * – *…ve vlacích 
Podlipanský motorá ek 

B le  172 3 – –  –  
Benešov u Prahy 221 5 – – –   
Beroun 170, 171, 173, 

174 
4  – – –  

Beroun-Závodí 173, 174 4 – –  –  
Bojanovice 210 2 – –  –  
Bojov 210 2 – –  –  
Bošice 012, 013 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Bošice zastávka 013 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Brandýs nad Labem 074 2 –  – –  
Brandýs nad Labem zastávka 074 2 –  – –  
Brandýs nad Labem-Zápská 074 2 –  – –  
Brandýsek 093 4  – – –  
B íza obec 096 5 –  – –  
Bukovno 064 7 – – –   
Byšice 070 4 – – –   
Cítov 090 5 – – –   
Ctin ves 095 5 –  – –  

achovice 071 5 – – –   
elákovice 074, 231 2  – – –  
elákovice zastávka 074 2 –  – –  
elákovice-Ji ina 231 2  – – –  
er any 210, 212, 221 4  – – –  
ernošice 171 1  – – –  
ernošice-Mokropsy 171 1  – – –  
ernuc 095 5 –  – –  
eský Brod 011 3  – – –  
isovice 210 3  – – –  
ty koly 221 3  – – –  

Davle 210 2  – – –  
Dobrovice 071 6 – – –   
Dobrovíz 121 1 – –  –  
Dobrovíz-Amazon 121 1  – – –  
Dob ichovice 171 1  – – –  
Dob í  090 7 – – –   
Dob íš 210 5  – – –  
Dolany nad Vltavou 090 2  – – –  
Dolní Be kovice 090 5 – – –   
Dolní B ežany-Jarov 210 1  – – –  
D etovice 093 3 – –  –  
D ísy 072 4 – –  –  
Hle sebe 076 4 – – –   
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Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Hn vice 090 6 – – –   
Horní Be kovice 095 5 –  – –  
Horní Po aply 090 5 – – –   
Ho átev 060 5 – – –   
Hostivice 120, 121, 122 1  – – –  
Hostivice-Litovice 122 1 – –  –  
Hostivice-Sadová 122 1  – – –  
Hostivice-U h bitova 122 1  – – –  
Hostou  u Prahy 121 1 – –  –  
Hovor ovice 070 1  – – –  
Hv zdonice 212 4  – – –  
Chlum any u Loun 110 7 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Chlumín 092 2 –  – –  
Chocerady 212 4  – – –  
Chot tov 070 6 – – –   
Chotutice 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Chrást nad Sázavou 210 4 – –  –  
Chroustov 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Chvat ruby 092 3 –  – –  
Chýn  122 1  – – –  
Chýn  jih 122 1 – –  –  
Jene  120 1  – – –  
Jene  zastávka 121 1 – –  –  
Jílové u Prahy 210 3  – – –  
Jino any 173 1  – – –  
Ji ice 074 2 –  – –  
Kamenné Zboží 231 5 – – –   
Kamenné Žehrovice 120 4 – – –   
Kamenný Most u Kralup nad 
Vltavou 

110 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 

Kamenný P ívoz 210 4  – – –  
Kanina 076 5 – – –   
Karlštejn 171 3  – – –  
Katusice 064 6 – – –   
Kladno 093, 120 3  – – –  
Kladno m sto 093 3  – – –  
Kladno-Dubí 093 3  – – –  
Kladno-Ostrovec 093 3  – – –  
Kladno-Rozd lov 120 3  – – –  
Kladno-Švermov 093 3  – – –  
Kladno-Vrapice 093 3 – –  –  
Klene  096 6 –  – –  
Klínec 210 2 – –  –  
Klobuky v echách 110 5 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Klu ov 011 3  – – –  
Kmetin ves 095 5 –  – –  
Kojetice u Prahy 070 2  – – –  
Kojovice 070 5 – – –   
Kole  121 3 – –  –  
Kostelec nad Labem 074 2 –  – –  
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Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Kostomlaty nad Labem 231 5 – – –   
Kostomlaty pod ípem 095 6 –  – –  
Košátky 070 5 – – –   
Kou im 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Kováry 121 3 – –  –  
Královice u Zlonic 110 5 –  – –  
Kralupy nad Vltavou 090, 092, 093, 

110, 111 
3  – – –  

Kralupy nad Vltavou p edm stí 110, 111 3 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Kralupy nad Vltavou-Minice 093 3  – – –  
Král v Dv r 170 4 – – –   
Král v Dv r-Popovice 170 4 – – –   
Krhanice 210 4 – –  –  
Krnsko 070 7 – – –   
Kropá ova Vrutice 070 5 – – –   
Lázn  Touše  074 2 –  – –  
Lhotka u M lníka 076 4 – – –   
Lhotka u M lníka zastávka 076 4 – – –   
Lib ice nad Vltavou 090 2  – – –  
Lib ice nad Vltavou-Letky 090 2  – – –  
Lib chov 072 5 – –  –  
Líny 064 7 – – –   
Lite  172 3 – –  –  
Lobkovice 074 2 –  – –  
Lod nice 173 2 – –  –  
Loucká 095 5 –  – –  
Louny 110 7 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Louny 114, 126 7 – – –   
Louny m sto 114, 126 7 – – –   
Louny st ed 114, 126 7 – – –   
Lšt ní 212 4 – –  –  
Luka pod Medníkem 210 3  – – –  
Lušt nice 071 6 – – –   
Lužec nad Vltavou 094 5 –  – –  
Lysá nad Labem 072, 231, 232 3  – – –  
Lysá nad Labem-Dvorce 072 3 – –  –  
Malá Hraštice 210 4 – –  –  
Malý Újezd 072 4  – – –  
M chenice 210 1  – – –  
M lnická Vrutice 076 4 – – –   
M lník 072, 076 4  – – –  
M lník-Mlazice 072 4 – –  –  
M šice u Prahy 070 1  – – –  
Milovice 232 4  – – –  
Mirošovice u Prahy 221 2  – – –  
Mladá Boleslav hl. n. 064, 070, 071 7 – – –   
Mladá Boleslav m sto 064 7 – – –   
Mladá Boleslav-Deb  070 7 – – –   
Ml echvosty 090 4  – – –  
Mnet š 095 6 –  – –  
Mnichovice 221 2  – – –  
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Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Mníšek pod Brdy 210 3  – – –  
Mochov  – 2 – – – – toho asu bez obsluhy 

vlaky za azenými do PID 
Mochov zastávka  – 2 – – – – toho asu bez obsluhy 

vlaky za azenými do PID 
Mokrovraty 210 5 – –  –  
Mra  221 5 – – –   
Mst tice 231 1  – – –  
Mšeno 064, 076 6 – – –   
Nebužely 076 5 – – –   
Nelahozeves 090 3  – – –  
Nelahozeves zámek 090 3  – – –  
Nep evázka 071 7 – – –   
Neratovice 070, 074, 092 2  – – –  
Neratovice m sto 074 2 –  – –  
Nesva ily 172 4 – –  –  
Net eba 092 3 –  – –  
Neum ice 110 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Noutonice 121 2 – –  –  
Nová Ves pod Pleší 210 4 – –  –  
Nové Ouholice 090 4  – – –  
Nu ice 173 1  – – –  
Nu ice zastávka 173 1  – – –  
Nymburk hl. n. 060, 061, 071, 

231 
5 – – –   

Nymburk m sto 060, 061 5 – – –   
Olovnice 110 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Olovnice zastávka 111 4 –  – –  
Ostrá 231 4  – – –  
Otradovice 072 3 – –  –  
Otvovice 093 3  – – –  
Ov áry 072 4 – –  –  
Pále ek 110 5 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Pavlov 120 2  – – –  
Pecerady 210 4 – –  –  
Pe ky 011, 012 5  – – –  
Peruc 110 6 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Petrov u Prahy 210 2  – – –  
Petrov-Chlomek 210 2 – –  –  
Pla any 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Pla any zastávka 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Plužiny 212 5 – –  –  
Pod brady 231 6 – – –   
Podlešín 110, 121 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 

a vlacích Cyklohrá ek 
Polerady nad Labem 074 2 –  – –  
Po í any 011, 060 4  – – –  
Po í í nad Sázavou 210 4  – – –  
Po í í nad Sázavou-Svárov 210 4 – –  –  
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Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Praha hlavní nádraží 011, 070, 090, 
120, 122, 171, 
210, 221, 231 

P  – – –  

Praha Masarykovo nádraží 011, 070, 090, 
120, 231 

P  – – –  

Praha-B chovice 011 0  – – –  
Praha-B chovice st ed 011 0  – – –  
Praha-Braník 210 0  – – –  
Praha-Bubny 120 P  – – –  
Praha-Bubny Vltavská 120 P  – – –  
Praha-Cibulka 122 0  – – –  
Praha- akovice 070 B  – – –  
Praha-Dejvice 120 0  – – –  
Praha-Dolní Po ernice 011 0  – – –  
Praha-Hlubo epy 173 0  – – –  
Praha-Holešovice 090, 091 0  – – –  
Praha-Holešovice zastávka 090 0  – – –  
Praha-Holyn  173 0  – – –  
Praha-Horní M cholupy 221 B  – – –  
Praha-Horní Po ernice 231 B  – – –  
Praha-Hostiva  091, 221 0  – – –  
Praha-Jinonice 122 0  – – –  
Praha-Ka erov 210 P  – – –  
Praha-Kbely 070 B  – – –  
Praha-Klánovice 011 B  – – –  
Praha-Kolovraty 221 B  – – –  
Praha-Komo any 210 B  – – –  
Praha-Kr  210 P  – – –  
Praha-Kyje 011 0  – – –  
Praha-Libe  011, 091 0  – – –  
Praha-Mod any zastávka 210 0  – – –  
Praha-Podbaba 090, 091 B  – – –  
Praha-Radotín 171 B  – – –  
Praha-Ruzyn  120 B  – – –  
Praha- eporyje 173 B  – – –  
Praha-Satalice 070 B  – – –  
Praha-Sedlec 090, 091 B  – – –  
Praha-Smíchov 171, 173 0  – – –  
Praha-Smíchov severní 
nástupišt  

122 0  – – –  

Praha-Stod lky 122 0  – – –  
Praha-Strašnice zastávka 221 0  – – –  
Praha-Uh ín ves 221 B  – – –  
Praha-Veleslavín 120 B  – – –  
Praha-Velká Chuchle 171 0  – – –  
Praha-Vršovice 070, 122, 210, 

221 
P  – – –  

Praha-Vyso any 070, 231 0  – – –  
Praha-Zbraslav 210 B  – – –  
Praha-Zli ín 122 B  – – –  
Praha-Žvahov 122 0  – – –  
Prose nice 210 4 – –  –  



6/9 

Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Pyšely 221 4  – – –  
Radim 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Rostoklaty 011 2  – – –  
Roudnice nad Labem 090 7 – – –   
Roudnice nad Labem 096 7 –  – –  
Roudnice nad Labem m sto 096 7 –  – –  
Roudnice nad Labem-Bezd kov 096 7 –  – –  
Roudnice nad Labem-
Hracholusky 

096 7 –  – –  

Roztoky u Prahy 090, 091 1  – – –  
Roztoky-Žalov 090 1  – – –  
Rudná u Prahy 122, 173 1  – – –  
Rudná zastávka 173 1  – – –  
Ryman  210 3 – –  –  

epov 064 7 – – –   
evnice 171 2  – – –  
ež 090 1  – – –  
í any 221 1  – – –  

Sadská 060 5  – – –  
Samechov 212 4 – –  –  
Sázava 212 5  – – –  
Sázava zastávka 212 5 – –  –  
Senohraby 221 3  – – –  
Skalsko 064 6 – – –   
Skochovice 210 1  – – –  
Skramouš 064 6 – – –   
Skuhrov pod Brdy 172 4 – –  –  
Slaný 110 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 

a ve vlacích Cyklohrá ek 
Slaný p edm stí 110 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 

a ve vlacích Cyklohrá ek 
Srbsko 171 3  – – –  
Stará Boleslav 072 3  – – –  
Stará Hu  210 5 – –  –  
Stran ice 221 1  – – –  
Straškov 095, 096 5 –  – –  
Stratov 231 4  – – –  
St edokluky 121 1 – –  –  
St íbrná Skalice 212 4 – –  –  
Sudom  u Mladé Boleslavi 064 6 – – –   
Sv tice 221 1  – – –  
Št tí 072 6  – – –  
Tatce 011 4  – – –  
Telce 110 6 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Tišice 070 3  – – –  
Tmá  095 5 –  – –  
Toušice 013 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Trnová 064 6 – – –   
T ebestovice 060 4  – – –  
Tuchom ice 121 1 – –  –  
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Zp sob ozna ení 
jízdenek PID Stanice/zastávka 

íslo trat  
dle KJ  

Tarifní 
pásmo 

PID A B C D 
Poznámka 

Tuklaty 011 1  – – –  
Týnec nad Sázavou 210 4  – – –  
Úholi ky 090 1  – – –  
Unhoš  120 2  – – –  
Úvaly 011 1  – – –  
Úžice 092 3 –  – –  
Veleliby 061, 071 5 – – –   
Velká Bu ina 111 4 –  – –  
Velké Zboží 231 6 – – –   
Velký Borek 076 4 – – –   
Velvary 111 4 –  – –  
Vlkovec 212 4 – –  –  
Vod rady 071 6 – – –   
Vra any 090, 094, 095 4  – – –  
Vrané nad Vltavou 210 1  – – –  
Vrátno 064 6 – – –   
Vráž u Berouna 173 3 – –  –  
Vražkov 096 5 –  – –  
Vrb any 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Vrbi any 110 5 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Vrbno nad Lesy 110 6 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Všejany 071 5 – – –   
Všenory 171 1  – – –  
Všeradice 172 4 – –  –  
Všetaty 070, 072 4  – – –  
Zadní T eba  171, 172 2  – – –  
Zákolany 093 3  – – –  
Zákolany zastávka 121 3 – –  –  
Zalešany 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Záluží 090 6 – – –   
Zásmuky 013 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Zbuzany 173 1  – – –  
Zd tín u Chot tova 070 6 – – –   
Zelene  231 1  – – –  
Zem chy 110 3 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Zlenice 212 4  – – –  
Zlonice 095, 110 5 –  * – *…ve sp šných vlacích 

a ve vlacích Cyklohrá ek 
Zlonice zastávka 095 5 –  – –  
Zlonín 070 1  – – –  
Zvolen ves 110 4 –  * – *…ve sp šných vlacích 
Žabonosy 012 5 –  * – *…ve vlacích 

Podlipanský motorá ek 
Živonín 076 5 – – –   
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Vysv tlivky: 

A – ozna ova  na nástupišti nebo u p ístupu k nástupišti 

B – ozna ení v ozna ova i ve vlaku (neprodlen  po nástupu do vozidla) 

C – náhradní ozna ení obsluhou vlaku (neprodlen  po nástupu do vozidla) 

D – do asn  bez možnosti ozna ení p i nástupu; nástup pouze s p edem ozna enou jízdenkou PID 
z jiného dopravního prost edku PID, jinak nutno zakoupit jízdenku dle tarifu železni ního dopravce 

 

Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID, není-li v poznámce stanoveno jinak. Úpravy v za azení 
stanic a zastávek do pásem a úpravy zp sobu ozna ování jízdenek PID ve stanicích a zastávkách v pr b hu 
provozu nejsou samostatným d vodem ke zm n  Tarifu PID, budou však zapracovány do nejbližšího 
následujícího dodatku Tarifu PID. 
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b) Vzory ozna ení jízdenek PID ve vlaku náhradním zp sobem 

Vlaková eta jízdenku PID ozna í z eteln  na lícové stran  razítkem a dále do ozna ovacího pole 
jízdenky zapíše iteln  tarifní pásmo, datum a as ve tvaru: 

X / DD.MM.RRRR / HH:MM 

kde 

X................................ tarifní pásmo PID 

DD.MM.RRRR ......... datum (den, m síc a rok), v etn  nul, nap . 7. zá í 2014 jako 07.09.2014 

HH:MM..................... as (hodiny a minuty), v etn  nul, nap . 9:05 jako 09:05 

Jízdenky ozna ené razítkem a záznamem vlakové ety: 

  

Jízdenka ozna ená otiskem kleští a záznamem vlakové ety: 

 

Otisk kleští obsahuje datum ve formátu DD.MM.R, kde R je 
poslední íslice aktuálního roku. V úrovni otišt ných údaj  se vyrazí 
malá díra o pr m ru p ibližn  1,5 mm. 
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P íloha . 9 

Místní tarify MHD platné v soub hu s Tarifem PID 

1. Místní tarify MHD schvalují p íslušné samosprávy a vydávají provozovatelé ve ejných služeb na 
linkách, na kterých je tento tarif uplat ován v soub hu s Tarifem PID. 

2. P eprava zavazadel a ps  se ídí obecnými ustanoveními Tarifu PID, není-li stanoveno jinak. 

3. Není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID 
l. III. 

4. Tarifní kategorie a jejich podmínky platné pro místní tarify MHD: 

a) Zvýhodn né jízdné pro d ti od 6 do 15 let: Nárok na p epravu za zvýhodn né jízdné za íná 
dnem 6. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. D ti ve v ku od 10 do 15 let 
prokazují sv j v k (nárok na zvýhodn né jízdné) pr kazem, který vystaví dopravce, p ípadn  
jiným pr kazem ov eným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno, 
p íjmení a datum narození dít te. Pr kazy se mezi dopravci navzájem uznávají. V k dít te je 
možno prokázat i platným cestovním pasem nebo ob anským pr kazem. 

b) P edplatní asové jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let: Nárok na slevu za íná dnem 
15. narozenin a kon í ukon ením nebo p erušením studia, nejpozd ji však dnem p edcházejícím 
dni 26. narozenin. Nárok na zvýhodn né p edplatní asové jízdné mají žáci a studenti od 15 
do 26 let, kte í plní povinnou školní docházku nebo se soustavn  p ipravují na budoucí povolání 
ve st ední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezen ní form  studia. 
Nárok na slevu je cestující povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný školní rok. 

c) P ípadné další tarifní kategorie a jejich podmínky jsou uvedeny v l. 6. u p íslušného místního 
tarifu MHD. 

5. Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) je nep estupní, tj. vždy na jednu jízdu daným spojem 
bez ohledu na vzdálenost, a pozbývá platnosti okamžikem vystoupení cestujícího z autobusu nebo 
opušt ním oblasti MHD, pro kterou platí. 

6. Místní tarify MHD: 

a) Tarif MHD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Platí na autobusových linkách PID pouze v obvodu m sta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

Jednotlivé jízdné nep estupní: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 10 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 K  

P edplatní asové jízdné: 

M sí ní plnocenné ............................................................................................................. 200 K  

M sí ní zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ...................................................................... 100 K  

M sí ní zvýhodn né pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 100 K  

P epravné nep estupní za psa bez schrány ....................................................................................... 6 K  

P edplatní asové jízdné je v podob  papírového kupónu s pevn  danou kalendá ní platností od 1. dne 
v m síci. Kupón má vždy asový p esah platnosti 3 dny do následujícího m síce. 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této p ílohy. 

b) Tarif MHD Odolena Voda 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území m sta Odolena Voda mezi zastávkami: 

• Odolena Voda, Dolínek; 

• Odolena Voda, Dolínek, Vodolská; 

• Odolena Voda, Dolní nám stí; 
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• Odolena Voda, U klubu; 

• Odolena Voda, U školy. 

Neplatí pro cesty z/do zastávky: 

• Odolena Voda, závod. 

Jednotlivé jízdné nep estupní: 

Plnocenné ............................................................................................................................... 5 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 3 K  

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této p ílohy. 

c) Tarif MHD Neratovice 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území m sta Neratovice a obce Libiš. Na lince PID 479 
lze provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice i pro cesty p es zastávku Veliká Ves, ale nelze 
provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice z a do této zastávky. U navazujících spoj  linky PID 479 
není p ejezd mezi spoji v zastávce „Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA“ považován za 
p estup. 

Jednotlivé jízdné nep estupní: 

Plnocenné ............................................................................................................................... 8 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 K  

P epravné nep estupní za ko árek bez dít te ................................................................................... 4 K  

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této p ílohy. 

d) Tarif MHD M lník 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území m st M lník a Lib chov a obce Velký Borek 
s výjimkou linky PID 617. 

Jednotlivé jízdné nep estupní hrazené v hotovosti: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 12 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 K  

Jednotlivé jízdné nep estupní hrazené ipovou kartou: 

Plnocenné ............................................................................................................................... 8 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 K  

P edplatní asové jízdné: 

M sí ní plnocenné ............................................................................................................. 320 K  

M sí ní zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ...................................................................... 160 K  

M sí ní zvýhodn né pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 160 K  

P epravné nep estupní za psa bez schrány, zavazadlo, ko árek bez dít te: 

Hrazené v hotovosti ............................................................................................................. 12 K  

Hrazené ipovou kartou ......................................................................................................... 8 K  

P edplatní asové jízdné je nahrané na ipové kart  s možností volby po áte ního dne platnosti 
v m síci. Platí jen v rozsahu dat nahraných na kart  bez možnosti p esahu platnosti. 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této p ílohy. 

e) Tarif MHD Kralupy nad Vltavou 

Platí pouze na autobusových linkách PID s výjimkou linek PID 316 a 620 pouze na území m st 
Kralupy nad Vltavou a Veltrusy a obcí Nelahozeves a Nová Ves. Na lince PID 458 lze provést 
odbavení dle tarifu MHD Kralupy nad Vltavou i pro cesty p es zastávku Dolany nad Vltavou, Debrno, 
ale nelze provést odbavení dle tarifu MHD Kralupy nad Vltavou z a do této zastávky. 

Zm na ísla linky PID 457 na 458 nebo naopak, p i které vozidlo pokra uje na bezprost edn  
navazujícím spoji (není fakticky p erušena p eprava cestujícího), není z hlediska Tarifu MHD Kralupy 
nad Vltavou považována za p estup. 
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V p edprodeji se prodávají zvýhodn né blo ky nep estupních jízdenek platné pouze pro obvod 
MHD Kralupy nad Vltavou. 

Jednotlivé jízdné nep estupní hrazené v hotovosti (u idi e): 

Plnocenné ............................................................................................................................. 12 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 K  

Jednotlivé jízdné nep estupní hrazené z blo ku zakoupeného v p edprodeji: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 10 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 K  

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této p ílohy. 

f) Tarif MHD Nymburk 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území m sta Nymburk. 

Jednotlivé jízdné nep estupní hrazené v hotovosti (u idi e) nebo elektronickou pen ženkou vydanou 

dopravcem OAD Kolín, s. r. o.: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 10 K  

Zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 K  

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této p ílohy. 

g) Tarif MHD Kladno 

Obvod MHD Kladno je vymezen územím m sta Kladna. Místní tarif platí na autobusových linkách 
PID v obvodu MHD Kladno dopravce SAD MHD Kladno a. s. Místní tarif neplatí na autobusových 
linkách PID neza azených do MHD Kladno. Místní tarif na linkách PID íselné ady 3xx platí pouze 
v omezené mí e. Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) se hradí v hotovosti nebo 
z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané dopravcem SAD MHD Kladno a. s., a to p i 
nástupu do vozu u idi e. 

asové jízdné se poskytuje ve form  týdenních, m sí ních nebo tvrtletních kupón  nahraných na 
ipové kart  dopravcem SAD MHD Kladno a. s. Cestující je povinen p i nástupu do vozidla si 

u idi e vždy odebrat jízdenku, která je nep estupní. Povinnost odebrat jízdenku má cestující i p i 
využití asového p edplatního jízdného, kdy se jedná o nulovou (eviden ní) jízdenku. Na vyžádání 
pov enou osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s ipovou kartou SAD MHD 
Kladno a. s. eviden ní jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kart . 

Základní jízdné a p epravné hrazené v hotovosti u idi e 

Plnocenné jízdné .................................................................................................................. 16 K  

Zvýhodn né jízdné pro d ti od 6 do 15 let ............................................................................. 8 K  

Zvýhodn né jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 8 K  

P epravné za psa .................................................................................................................... 8 K  

P epravné za zavazadlo podléhající placení ........................................................................... 6 K  

Základní jízdné a dovozné hrazené ipovou kartou z elektronické pen ženky 

Plnocenné jízdné* ................................................................................................................ 14 K  

Zvýhodn né jízdné pro d ti od 6 do 15 let ............................................................................. 7 K  

Zvýhodn né jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 7 K  

P epravné za psa .................................................................................................................... 7 K  

P epravné za zavazadlo podléhající placení ........................................................................... 5 K  

Jednotlivé jízdné hrazené z elektronické pen ženky 

Karta OB ANSKÁ, karta RODINNÁ – jednotlivé plnocenné jízdné* .............................. 14 K  

Karta RODINNÁ – zvýhodn né jízdné pro d ti od 6 do 15 let ............................................. 7 K  

Karta RODINNÁ – zvýhodn né jízdné pro Seniory od 65 do 70 let ..................................... 7 K  

Karta RODINNÁ – p epravné za psa .................................................................................... 7 K  

Karta RODINNÁ – p epravné za zavazadlo podléhající placení ........................................... 5 K  
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Slevy na jednotlivém jízdném vyhlášené Magistrátem m sta Kladna a platné pouze na území m sta 

Kladna, hrazené z elektronické pen ženky (neplatí na linkách PID íselné ady 3xx) 

Karta D CHODCOVSKÁ – pro seniory od 65 do 70 let a pro poživatele starobního nebo 
invalidního d chodu III. stupn  – jednotlivé jízdné .............................................................. 1 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – jednotlivé jízdné ........................................ 1 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky, u n , studenty st edních škol denního studia – jednotlivé jízdné
 ............................................................................................................................................... 1 K  

Karta RODI OVSKÁ – pro osoby na rodi ovské dovolené s dít tem do 4 let v ku – platí pro 
prvních 40 jízd v m síci (pro další jízdy uhradí cestující jednotlivé ob anské jízdné 
z elektronické pen ženky dle Tarifu MHD Kladno nebo dle Tarifu PID) ............................. 4 K  

P edplatní asové jízdné platné pouze na území m sta Kladna 

Karta OB ANSKÁ – týdenní ............................................................................................ 125 K  

Karta OB ANSKÁ – m sí ní ........................................................................................... 380 K  

Karta OB ANSKÁ – tvrtletní ....................................................................................... 1120 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – týdenní ..................................................... 55 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – m sí ní ................................................... 150 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – tvrtletní ................................................. 430 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, u n , studenty st edních škol denního studia 
– týdenní .............................................................................................................................. 65 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, u n , studenty st edních škol denního studia 
– m sí ní ............................................................................................................................ 190 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, u n , studenty st edních škol denního studia 
– tvrtletní .......................................................................................................................... 550 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – týdenní ............... 65 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – m sí ní ............. 190 K  

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – tvrtletní ........... 550 K  

Bezplatná p eprava 

Bezplatn  se p epravuje: 

a) jedna osoba doprovázející d tský ko árek s dít tem (neplatí na linkách PID íselné ady 3xx); 

b) p íslušník Policie R ve služebním stejnokroji; 

c) strážník M stské policie Kladno ve služebním stejnokroji nebo po prokázání se služebním 
pr kazem a odznakem. 

Používání ipových karet dopravce SAD MHD Kladno a.s. na linkách PID v obvodu MHD Kladno 

ipová karta dopravce SAD MHD Kladno a. s. ( ipová karta dopravce) je elektronický platební 
prost edek umož ující cestujícím bezhotovostní odbavení v autobusových linkách na území m sta 
Kladna. Na každou ipovou kartu dopravce si cestující m že uložit finan ní obnos a z tohoto obnosu 
erpat p i zakoupení jízdného pro jednotlivou jízdu (tzv. elektronická pen ženka). Na n které druhy 
ipových karet dopravce je dále možné nahrát p edplatní asové jízdné na linky v obvodu MHD 

Kladno. Z statek pen z na kart  a platnost p edplatního jízdného je tišt na na jízdenku. Z každé 
ipové karty dopravce (elektronické pen ženky) je možné zaplatit jízdné i spolucestujícímu. 

Odbavovací systém neumož uje sou asné odbavení z p edplatního jízdného spolu s doplatkem ceny 
z elektronické pen ženky nebo hotov , neumož uje kombinaci Tarifu MHD Kladno a Tarifu PID, 
p íp. Tarifu SID. 

Typy ipových karet a podmínky tarifních kategorií 

Karta RODINNÁ – Karta je pouze elektronickou pen ženkou umož ující odbavení cestujícího za 
jízdné pro jednotlivou jízdu dle požadavku cestujícího (oby ejné jízdné, po prokázání nároku na slevu, 
zvýhodn né jízdné). Karta je p enosná, tj. lze ji zap j it k použití jiné osob . 

Karta OB ANSKÁ – Na kartu je možné nabít p edplatní asové jízdné (týdenní, m sí ní, tvrtletní) 
s volitelným za átkem platnosti a neomezeným po tem jízd v daném období, p íp. lze dobít a používat 
také jako elektronickou pen ženku. Karta je nep enosná, tj. je ur ena k používání pouze držiteli karty. 
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Karta ŽÁKOVSKÁ – Karta je ur ena pro: 

1) d ti a žáky od 6 do 15 let (do dne p edcházejícímu dni 15. narozenin) 

a) pro MHD Kladno je kartu možné dobít asovým p edplatním jízdným 

b) pro MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodn ným jednotlivým jízdným, které se 
ode ítá z elektronické pen ženky za každou projetou jízdu 

2) žáky, u n  a studenty denního studia st edních škol 

a) pro MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodn ným jednotlivým jízdným 
(1 K /1 jízdu), které se ode ítá z elektronické pen ženky za každou projetou jízdu 

Tyto osoby p edkládají v ur eném termínu (zá í) potvrzení školského za ízení o trvání studia 
nebo platný žákovský pr kaz. 

3) žáky a studenty od 15 do 26 let (do dne p edcházejícímu dni 26. narozenin) st ední nebo vysoké 
školy 

a) pro MHD Kladno je kartu možné dobít asovým p edplatním jízdným na neomezený 
po et jízd 

Tyto osoby p edkládají v ur eném termínu ( íjen) potvrzení školského za ízení o trvání studia 
nebo platný žákovský pr kaz. 

Na kartu je možné nabít p edplatní asové jízdné (týdenní, m sí ní, tvrtletní) s volitelným za átkem 
platnosti, p íp. lze dobít a používat sou asn  také jako elektronickou pen ženku. 

Karta je nep enosná, ur ena k používání pouze držiteli karty. 

Karta D CHODCOVSKÁ – Karta je ur ena pro: 

1) osoby nad 65 let (ode dne 65. narozenin) – karta umož uje automatické odbavení cestujícího za 
zlevn né jednotlivé jízdné (1 K /1 jízdu) v MHD Kladno 

2) poživatele starobního nebo invalidního d chodu III. stupn  – karta umož uje automatické 
odbavení cestujícího za zlevn né jednotlivé jízdné (1 K /1 jízdu) v MHD Kladno. Karta je 
platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku. 

Karta je nep enosná, ur ena k používání pouze držiteli karty. 

Karta RODI OVSKÁ – Karta je ur ena pro osoby pobírající rodi ovský p ísp vek a doprovázející 
dít te do 4 let v ku (do dne p edcházejícímu dni 4. narozenin), které není p epravováno v ko árku. 

Karta je elektronickou pen ženkou oprav ující držitele k prvním 40 jízdám za 4 K  b hem 
kalendá ního m síce v MHD Kladno. Nevyužitý po et jízd se do dalších období nep evádí. K dalším 
jízdám (tj. od 41. jízdy) v m síci oprav uje k cestám za plnocenné jízdné 14 K . 

Karta je platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku, 
karta je platná maximáln  do dne 4. narozenin dít te. 

Karta je nep enosná, ur ena k používání pouze držiteli karty. 

P i cestování bez dít te lze kartu RODI OVSKOU použít pouze pro odbavení za plnocenné jízdné 
14 K  z elektronické pen ženky, nikoli za zlevn ný tarif RODI OVSKÉ karty. 

Zp sob odbavování cestujících v autobusech MHD Kladno 

Každý cestující obdrží p i nástupu jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu p epravy u sebe 
a v p ípad  kontroly pov enou osobou dopravce ji p edložit spolu s kartou. Za ízení umož uje 
odbavení zaplacením hotov  ve voze u idi e nebo zabudovaným tecím za ízením pomocí ipové 
karty. P i odbavení kartou cestující po nástupu do vozu p iloží platební kartu do blízkosti te ky 
(tj. asi 5 až 8 cm). tecí za ízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace, u karet 
množstevních ode te jízdu nebo odpovídající ástku a za ízení vytiskne jízdenku, kterou si cestující 
sám odebere. V p ípad  žádosti o jiný druh jízdenky, než pro který je daná karta ur ena nebo pro jízdu 
mimo MHD Kladno oznámí cestující p ed p iložením karty idi i druh požadované jízdenky. Pov ená 
osoba dopravce ( idi , p epravní kontrolor) je oprávn na vyzvat uživatele karty k vizuální kontrole 
podobenky na kart , zda je karta použita oprávn ným držitelem karty (platí pro karty OB ANSKÁ, 
ŽÁKOVSKÁ, D CHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ a RODI OVSKÁ). 

Podmínky pro vydání ipových karet dopravce SAD MHD Kladno a. s. jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.csadkladno.cz. 
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ASOVÉ P EDPLATNÍ JÍZDNÉ – po et jízd v p edplaceném období není omezen. P edplatní 
asové jízdné je nahrané na ipové kart  s možností volby po áte ního dne platnosti. Platí jen 

v rozsahu dat nahraném na kart , bez možnosti p esahu platnosti. 

* ZVÝHODN NÝ P ESTUP (neplatí linkách PID íselné ady 3xx) – je možné využít p i platb  
kartou v MHD Kladno p i odbavení za jednotlivé jízdné z elektronické pen ženky za plnocenné jízdné 
14 K  (v zónách SID p i odbavení za jednotlivé jízdné z karty z elektronické pen ženky). Cestující má 
nárok na jeden p estup, p i kterém má p estupní (již uhrazenou) zónu zdarma. P estup musí být 
uskute n n v asovém limitu do 20 minut od p edchozího výstupu, p estup a není nutno ho hlásit 
idi i – odbavovací za ízení hlídá asový limit, který je uložen vždy na kart . asový limit je také 

vytišt n na jízdence. V p ípad  chybn  vyhodnoceného p estupu odbavovacím za ízením a ú továním 
jiného tarifu než p estupního je reklamace neoprávn n  ode teného jízdného uplat ována ve všech 
informa ních kancelá ích dopravce SAD MHD Kladno a. s. (po p edložení jízdenky). 
Z technologických d vod  není možné využít p estup u jízdenky pro spolucestující a u hromadné 
spole né jízdenky. 

UPOZORN NÍ: Odbavovací systém neumož uje odbavení z p edplatního kupónu spolu s doplatkem 
ceny z elektronické pen ženky nebo hotov , neumož uje kombinaci Tarifu MHD a Tarifu PID. 

Ostatní podmínky jsou uvedeny v l. III.C. Tarifu PID. 
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P íloha . 10 

Vzory pr kazek PID platných jako doklad o nároku na slevu nebo 

„Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ 

 

Pr kaz dít  6–15 jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let“ 

v pásmech P, 0, B (k doložení nároku povinný pro kategorii 10–15 let). 

Pr kaz dít  6–15 se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“ 

a nelze na n j zakoupit p edplatní asové kupony PID. 

 

Pr kaz senior 65–70 jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 65 do 

70 let“ v pásmech P, 0, B. 

Pr kaz senior 65–70 se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“ 

a nelze na n j zakoupit p edplatní asové kupony PID. 
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Pr kaz senior 70+ jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro osoby starší 70 let“ 

v pásmech P, 0, B (k doložení nároku povinný ve vlacích PID). 

Pr kaz senior 70+ se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“ 

a nelze na n j zakoupit p edplatní asové kupony PID. 

 

Pr kaz dít  do 3 let jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející 

dít  do 3 let v ku“ v pásmech P, 0, B. Neplatí ve vlacích PID. Pr kaz platí jeden rok od data 

vydání, proto je pod fotografií dít te pole pro vyzna ení data vydání pr kazu. 

Pr kaz dít  do 3 let se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“ 

a nelze na n j zakoupit p edplatní asové kupony PID. 

 

Pr kaz senior 60–65 vydávaný pouze jako doklad o nároku na slevu v pásmech P, 0, B, 

tj. k použití zvýhodn ných jednotlivých jízdenek dle lánku III. odst. 1. písm. b). 

Pr kaz senior 60–65 neplatí jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ a nelze na 

n j zakoupit p edplatní asové kupony PID. 
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P íloha . 11 

P ekryvy PID s jinými integrovanými systémy 

I. P ekryv PID s integrovaným dopravním systémem Doprava Ústeckého 
kraje (DÚK) 

1. P ekryvná oblast PID a DÚK je vymezena územím mezi m sty Roudnice nad Labem, Št tí, M lník 
a Kralupy nad Vltavou a tvo í p echod mezi St edo eským a Ústeckým krajem. Zahrnuje železni ní 
a autobusovou dopravu. 

2. Tarif DÚK je zónov -rela ní a asový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, rela ní 
a asové platnosti, která je na jízdenkách vyzna ena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena 
jinak. Jízdenky DÚK, a to pouze papírové, platí u zapojených železni ních dopravc  pouze ve 
2. vozové t íd  osobních vlak , sp šných vlak  a vyhlášených rychlík  na linkách a vymezených 
úsecích uvedených v Tarifu DÚK a Smluvních p epravních podmínkách (SPP) DÚK. V Tarifu DÚK, 
resp. SPP DÚK je také uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány i uznávány papírové jízdní 
doklady, áste n  integrované jízdní doklady na bázi Bezkontaktní ipové karty DÚK (dále jen „B K 
DÚK“) a kde jsou uznávány áste n  integrované mobilní jízdní doklady provozovatel  MHD (SMS 
jízdenky, jízdenky a asové kupóny zakoupené v aplikaci SEJF apod.). Cestující musí zohlednit 
nosi  jízdního dokladu a brát v úvahu p i hledání cesty i to, jestli dopravce danou formu 
akceptuje a zda jízdní doklady dle tohoto Tarifu DÚK vydává. Podrobnosti viz Tarif DÚK a SPP 
DÚK, dostupné na http://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp. 

3. Na vybraných úsecích autobusových linek PID 464, 466, 467, 468, 475 a 496 jsou krom  jízdních 
doklad  dle Tarifu PID uznávány také integrované papírové jízdní doklady DÚK dle své zónové, 
rela ní a asové platnosti v systému DÚK. Na t chto linkách PID se nevydávají a neuznávají jízdní 
doklady na bázi B K DÚK a doklady využívající elektronickou pen ženku na B K DÚK, ani není 
možné vydávání doplatk  dle Tarifu DÚK pro jízdu oklikou. Cestující, kte í cht jí na t chto úsecích 
využít jízdné dle Tarifu DÚK, musí mít platný papírový jízdní doklad DÚK opat en p edem již p ed 
nástupem do vozu. Úseky na t chto linkách PID, kde lze využívat jízdné dle Tarifu DÚK, jsou 
uvedeny v jízdních ádech. Ve vozidle (u idi e) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu PID. 

4. Na linkách PID 464, 466, 467, 468, 475 a 496 platí Smluvní p epravní podmínky PID. Prokazování 
nároku na slevu, nároku na bezplatnou p epravu a p eprava zavazadel a ps  se ídí Tarifem PID; p i 
použití platného jízdního dokladu DÚK se ídí Tarifem DÚK v etn  dokládání nároku na slevu, 
s výjimkou bezplatných p eprav. Za azení do tarifních pásem resp. tarifních zón je uvedeno v jízdních 
ádech. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem DÚK nebo nedoloží nárok na slevu 

dle Tarifu DÚK, je posuzován jako cestující PID. P irážky k jízdnému za nedodržení p epravní 
a tarifní kázn  se ídí Tarifem PID a Smluvními p epravními podmínkami PID. 

5. Na vybraných úsecích autobusových linek Integrovaného dopravního systému DÚK 635, 646, 672, 
676 a 683 jsou krom  jízdních doklad  dle tarifu DÚK uznávány také papírové jízdní doklady PID dle 
své asové a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i p edplatní. P i použití jednotlivých 
jízdenek PID musí mít cestující pot ebnou jízdenku PID p ed nástupem do vozidla p edem ozna enu, 
resp. zakoupenu v jiném dopravním prost edku PID nebo na železni ní stanici za azené do PID. P i 
použití p edplatního asového jízdného (kupón ) PID je takový kupón uznán jen tehdy, pokud je 
v papírové podob . Neuznávají se elektronické asové kupóny PID nahrané na ipové kart . Ve 
vozidle (u idi e) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu DÚK. 

6. Na linkách Integrovaného dopravního systému DÚK 635, 646, 672, 676 a 683 platí Smluvní p epravní 
podmínky DÚK. Prokazování nároku na slevu, nároku na bezplatnou p epravu a p eprava zavazadel 
a ps  se ídí Tarifem DÚK; p i použití platného jízdního dokladu PID se ídí Tarifem PID v etn  
dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných p eprav. Za azení do tarifních zón resp. tarifních 
pásem je uvedeno v jízdních ádech. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem PID 
nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu PID, je posuzován jako cestující DÚK. P irážky k jízdnému 
za nedodržení p epravní a tarifní kázn  se ídí Tarifem DÚK a Smluvními p epravními podmínkami 
DÚK. 
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7. Na železni ní lince DÚK U4, která je pokra ováním linky PID S4 v úseku Hn vice – Roudnice nad 
Labem, jsou krom  jízdních doklad  Tarifu DÚK uznávány také jízdní doklady PID dle své asové 
a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i p edplatní. P i použití jednotlivých jízdenek PID 
musí mít cestující pot ebnou jízdenku PID p ed nástupem do vlaku p edem ozna enu, resp. zakoupenu 
v jiném dopravním prost edku PID nebo na železni ní stanici za azené do PID. 

8. Na železni ní lince PID R20 v úseku Roudnice nad Labem – Hn vice jsou krom  jízdních doklad  dle 
Tarifu PID uznávány také integrované papírové jízdní doklady DÚK dle své zónové, rela ní a asové 
platnosti v systému DÚK. Cestující, kte í cht jí na t chto úsecích využít jízdné dle Tarifu DÚK, musí 
mít platný papírový jízdní doklad DÚK opat en již p edem, p ed nástupem do vlaku. 

9. Na železni ních linkách DÚK U21 (Roudnice nad Labem – Straškov – B íza obec) a U22 (B íza obec 
– Straškov – Ctin ves – Vra any) jsou krom  jízdních doklad  Tarifu DÚK uznávány také jízdní 
doklady PID dle své asové a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i p edplatní. P i použití 
jednotlivých jízdenek PID musí mít cestující pot ebnou jízdenku PID p ed nástupem do vlaku DÚK 
p edem ozna enu, resp. zakoupenu, v jiném dopravním prost edku PID nebo na železni ní stanici 
za azené do PID. 

10. Na linkách PID v úsecích, kde je uznáván tarif DÚK, je jako platný jízdní doklad uznávána i p edem 
zakoupená platná jednodenní sí ová jízdenka Labe-Elbe (vydávaná též pod názvy REGIONet Labe-
Elbe nebo Elbe-Labe-Ticket). Použití jízdenky Labe-Elbe se ídí smluvními podmínkami Dopravy 
Ústeckého kraje (DÚK) a Dopravního svazu Horního Labe (Verkehrsverbund Oberelbe – VVO). Na 
autobusových linkách PID se jízdenky Labe-Elbe nevydávají. 

II. Uznávání jízdních doklad  St edo eské integrované dopravy (SID) na 
linkách PID zajiš ujících MHD na území m sta Kladna 

1. Jízdní doklady SID jsou uznávány pouze na linkách PID íselné ady 6xx za azených do MHD 
Kladno, tj. ísla 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 620, 623, 624, 
626, a to pouze na území m sta Kladna (tj. v obvodu MHD Kladno). 

2. Cestujícímu, držiteli p edplatního asového jízdného SID (kupónu) nahraného na ipové kart  SAD 
MHD Kladno a. s. a platného pro zónu SID pokrývající území m sta Kladna, je tento kupón v lince 
PID íselné ady 6xx za azené do MHD Kladno uznán jako platný jízdní doklad. Cestujícímu je p i 
nástupu do vozu vždy vydána eviden ní jízdenka. Cestující je povinen si tuto jízdenku odebrat. Na 
vyžádání pov enou osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s ipovou kartou SAD 
MHD Kladno a. s. eviden ní jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kart . 

3. U jízdenek pro jednotlivou jízdu je p i spln ní podmínek daných Tarifem SID a Tarifem MHD Kladno 
uznáván jeden tzv. zvýhodn ný p estup mezi linkami SID a linkami PID íselné ady 6xx za azených 
do MHD Kladno, pokud je tento p estup realizován na území m sta Kladna (viz P íloha 9 tohoto 
Tarifu). 

4. Cestující, který na území Kladna v lince PID ady 6xx za azené do MHD Kladno za íná jízdu (cestu) 
a zamýšlí p estoupit do linky SID a pokra ovat do dalších zón SID, je p i nástupu do vozu linky PID 
odbaven jízdenkou pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno za p edpokladu, že jízdné uhradí 
z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané SAD MHD Kladno a. s. Cestujícímu je p i nástupu 
do vozu linky PID vydána jízdenka dle Tarifu MHD Kladno. P i p estupu na linku SID za spln ní 
podmínek daných Tarifem SID a Tarifem MHD Kladno se uplatní tzv. zvýhodn ný p estup Kladna 
(viz P íloha 9 tohoto Tarifu). 

5. Cestujícímu, který na území Kladna v lince PID ady 6xx za azené do MHD Kladno kon í jízdu 
(cestu), kterou zapo al v jiné zón  SID a p estoupil na území Kladna do linky PID ady 6xx za azené 
do MHD Kladno, je p i p estupu na tuto linku PID uznáno jako platný jízdní doklad již uhrazené 
jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID platné pro p íslušné zóny za p edpokladu, že bylo uhrazeno 
z elektronické pen ženky na ipové kart  vydané SAD MHD Kladno a. s. Cestujícímu je p i 
takovém p estupu do vozu linky PID vydána jízdenka dle Tarifu MHD Kladno. Pro tzv. zvýhodn ný 
p estup platí pravidla daná Tarifem MHD Kladno (viz P íloha 9 tohoto Tarifu) a Tarifem SID. 

1. U linek PID íselné ady 3xx dopravce SAD MHD Kladno a. s., tj. ísla 300, 322, 324, 350, a u linek 
íselné ady 3xx a 6xx neza azených do MHD Kladno, tj. ísla 330, 399, 608, 621, 622 nejsou jízdní 

doklady SID uznávány, a tedy není tarifn  možný p estup mezi linkami PID a linkami SID. 



1/1 

P íloha . 12 

Seznam linek dálkové železni ní dopravy (rychlík ) za len ných do 
systému PID 

íslo linky Úsek linky integrovaný v PID Poznámka 

R10 Praha – Pod brady  

R17 (pop . Ex7) Praha – Benešov u Prahy  

R20 (pop . R5) Praha – Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem  

R21 Praha – Mladá Boleslav hl. n.  

R22 Pod brady – Mladá Boleslav hl. n.  

R23 Pod brady – Št tí  

R24 Praha – Kladno  

Ve vlacích t chto linek dálkové dopravy je možné použít jízdní doklady PID (v etn  nárok  na zvláštní 
cenu jízdného) v rámci své asové a pásmové platnosti pouze z/do stanic a zastávek za azených do PID, ve 
kterých p íslušný spoj pravideln  dle jízdního ádu zastavuje, v etn  navazování jízdních doklad  PID 
s jízdenkami železni ního dopravce, které je možné také pouze z/do stanic a zastávek za azených do PID, ve 
kterých p íslušný spoj pravideln  dle jízdního ádu zastavuje. 

Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID, není-li v poznámce stanoveno jinak. P ípadné zm ny 
a úpravy v pr b hu provozu nejsou samostatným d vodem ke zm n  Tarifu PID, budou však zapracovány 
do nejbližšího následujícího dodatku Tarifu PID. 



Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Příloha č. 3

Dopravce: KŽC Doprava s. r. o.

Objednatel : Hl. m. Praha

xx neveřejný údaj xx



Výchozí model provozních aktiv

Příloha č. 4

Dopravce: KŽC Doprava s. r. o.

Objednatel : Hl. m. Praha

xx neveřejný údaj xx
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Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B1 Pln ní 
odjetých 
kilometr  

Provoz je zajiš ován v souladu 
s platným grafikonem – 
všechny objednané výkony jsou 
ádn  odjety. 

 

99, 5% DPM 100 % D neprovedení vlaku nebo jeho 
ásti z viny Dopravce 

 

12 × ro n  D - pr b žné sledování pln ní 
odjetých vlkm (hlášení 
Dopravce do 15. dne 
následujícího m síce) – viz 
p íloha . 3 Standard  
kvality PID v železni ní 
doprav  

- namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 

- ukazatel: podíl 
provedených vlkm z po tu 
plánovaných vlkm 

- kontinuální m ení celého 
vzorku (sledování prostoj  
všech vlak  – m sí ní 
evidence) 

 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B2 Dodržení 
kapacity vlaku 

Spoj je zajiš ován po celou 
dobu a v celé délce 
p edepsanou pravidelnou 
turnusovanou náležitostí v etn  
dodržení p edepsané kapacity 
1. t ídy. 
 

95 % DPM 100 % D snížení kapacity vlaku oproti 
p edepsané turnusované 
náležitosti 
 

12 × ro n  D - pr b žné sledování zm n 
pravideln  nasazovaných 
turnusovaných náležitostí 
(hlášení Dopravce do 15. 
dne následujícího m síce) 

- namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 

- ukazatel: procento pln ní 
vlakových km dle 
p edepsaných pravideln  
turnusovaných náležitostí 

- vzor p ehledu o dodržení 
nasazování pravideln  
turnusovaných náležitostí 
viz p íloha . 4 Standard  
kvality PID v železni ní 
doprav  

- kontinuální m ení celého 
vzorku (sledování prostoj  
všech vlak  – m sí ní 
evidence) 

 

B3 Bezbariérovost 
vlak  

Dopravce provozuje 
bezbariérov  p ístupná vozidla 
(viz terminologie). 
 

100 % 
výkon  
Dopravce  

 

DPM 100 % D nižší než stanovená 
procentuální výše 
 

1 × ro n  D - statistika Dopravce 
z plánovaného azení vlak  

- p ehled o plánovaném 
nasazení turnusovaných 
náležitostí volnou formou 

- ukazatel: procento výkon  
provedených bezbariérov  
p ístupnými vozidly 

- kontinuální m ení celého 
vzorku (sledování výkon  
Dopravce) 

 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B4 Garance 
bezbariérových 
vlak  

Vlaky, vyzna ené v jízdním 
ádu mezinárodním symbolem 

pro p epravu osob na vozíku 
pro pohybov  postižené, jsou 
zajišt ny po celou dobu a v 
celé délce bezbariérov  
p ístupným vozidlem. 
 

95 % DPM 100 % D nedodržení garance 
bezbariérov  p ístupných vlak  
 

12 × ro n  D - pr b žné sledování zm n 
(hlášení Dopravce o 
zajišt ní vlaku náležitostí 
jinou než bezbariérov  
p ístupnou do 15. dne 
následujícího m síce) 

- vzor p ehledu o dodržení 
nasazování pravideln  
turnusovaných náležitostí 
viz p íloha . 4 Standard  
kvality PID v železni ní 
doprav  

- namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 

- ukazatel: procento pln ní 
vlakových km dle 
p edepsané turnusované 
náležitosti 

- kontinuální m ení celého 
vzorku (sledování zm n 
vypravení všech vlak  – 
m sí ní evidence) 

 

B5 Bezbariérovost 
stanice a 
zastávek 

- 
 

- - - - - - - - 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B6 Prodej a 
kontrola 
jízdních 
doklad  ve 
vlacích 

Vlakový personál je povinen 
v každém vlaku (mimo vlak  se 
specifickým zp sobem 
odbavování) prodávat jízdní 
doklady pomocí p enosného 
odbavovacího za ízení, je 
ádn  proškolen z Tarifu PID, 

dále je povinen kontrolovat 
jízdní doklady pr b žn  b hem 
celé jízdy vlaku. 
 

100 % DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - nezajišt ní prodeje jízdních 
doklad  (neochota vlakového 
personálu, neznalost Tarifu 
PID, nefunk nost 
odbavovacího za ízení a 
nezajišt ní náhradního 
zp sobu prodeje) 

- kontrola jízdních doklad  
není provád na v bec nebo 
pr b žn  nebo v celé délce 
vlaku 

 

 12× ro n  R - namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 

- ukazatel: po et zjišt ných 
závad proti definici 
standardu z po tu 
provedených kontrol 

- sledování závad v rámci 
kontrolní innosti (rozsah 
není pevn  stanoven) 

 

B7 Prodej a 
kontrola 
jízdních 
doklad  ve 
stanicích a 
zastávkách 

- 

 
- - - - - - - - 

B8 Funk nost 
ozna ova  
jízdenek 

- 

 
- - - - - - - - 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B9 Informování ve 
vlacích 

Informace ve vozidle (vn  i 
uvnit ) odpovídají požadavk m 
v ásti 4. 2 Vozidlo, jeho vzhled 
a vybavení, jsou kompletní, 
aktuální a itelné. 

90 % MSS 
(FZ) 

100 % voz  R - Chyb jící, nefunk ní, 
ne itelné nebo neplatné 
informa ní prvky 

- Nefunk ní nebo špatn  
slyšitelné hlášení zastávek 
nebo chybn  hlášené 
zastávky  

- Chybné p epínání tarifních 
pásem, odchylka 
zobrazova e asu v tší než 1 
minuta 

 

12 × ro n  R - m ení fiktivním 
zákazníkem (viz p íloha . 7 
- M ící formulá  

- ukazatel: podíl vozidel bez 
závad oproti definici 
standardu z po tu 
kontrolovaných vozidel 

- vzory konkrétních situací 
v etn  jejich hodnocení 
jsou uvedeny v P íloze . 8 
– Katalogu istoty na 
železnici 

- 100 % vozového parku na 
vlacích zapojených do PID 
na území hl. m. Prahy 

 

B10 Informování ve 
stanicích a 
zastávkách 

- 
 

- - - - - - - - 

B11 Pln ní GVD - 
P esnost 
provozu 

Provoz je zajiš ován v souladu 
s platným GVD. Provoz je 
p esný, pohybuje-li se odchylka 
od jízdního ádu u sledované 
stanice nebo zastávky 
v rozmezí 0 až +5 min. 
 

85 % vlak  
v m ených 
stanicích a 
zastávkách 
odjíždí 
v toleranci 
pro p esný 
provoz. 

 

DPM 
 

100 % D - Záporná odchylka vyšší než 
59 s 

- Nižší než stanovená úrove  
náro nosti 

 

12 × ro n  D - Kontinuální m ení všech 
vlak  v ur ených stanicích 
a zastávkách 

- ukazatel: podíl vlak  
v toleranci z po tu 
m ených vlak  

- vzor p ehledu o zpožd ní 
jednotlivých linek viz p íloha 
. 5 Standard  kvality PID 

v železni ní doprav  

- všechny vlaky kontinuáln  v 
ur ených stanicích a 
zastávkách 

 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B12 P ípojové 
vazby 

Vlaky dodržují p edepsané 
p ípojové vazby (viz P íloha . 
2 Standard  kvality PID 
v železni ní doprav ), 
v návaznosti na p edepsané 
ekací doby. 

 

– DPM 
 

100% R - Nedodržení p edepsané 
p ípojové vazby 

 

 12 × 
ro n  

R - kontinuální m ení všech 
p ípojových vazeb 
v ur ených stanicích a 
zastávkách 

- ukazatel: podíl dodržených 
p ípojových vazeb 
z celkového po tu 
m ených 

- vzor p ehledu o dodržení 
p ípojových vazeb viz 
p íloha . 6 Standard  
kvality PID v železni ní 
doprav  

- všechny dohodnuté 
p ípojové vazby kontinuáln  
v ur ených stanicích a 
zastávkách 

 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B13 Chování 
jízdního 
personálu 

Provozní personál se chová 
slušn , vst ícn  a p átelsky bez 
hrubého porušení pravidel 
slušného chování, komunikuje 
v eském nebo slovenském 
jazyce. Vlakový personál nesmí 
b hem pobytu ve vlaku nebo 
na nástupišti kou it. Provozní 
personál je proškolen a 
seznámen s pravidly jednání se 
zrakov  postiženými a tato 
pravidla dodržuje. Vlakový 
personál ochotn  a aktivn  
podává informace cestujícím a 
je jim nápomocen p i 
p ípadných dotazech i 
potížích. 
 

– DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - Hrubé porušení pravidel 
slušného chování v i 
cestujícím (nap . vulgární 
vyjad ování, urážení 
cestujících) 

- Bezd vodné odmítnutí 
p epravy osob s omezenou 
schopností pohybu a 
orientace 

- Kou ení provozního 
personálu ve vozidle nebo na 
nástupišti 

- Personál neumí komunikovat 
eským nebo slovenským 

jazykem 
 

12 × ro n  R - namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 

- ukazatel: po et zjišt ných 
závad oproti definici 
standardu z po tu 
provedených kontrol 

- sledování závad v rámci 
kontrolní innosti (rozsah 
není pevn  stanoven) 

 

B14 Ústrojová 
káze  

Vlakový personál je po celou 
pracovní dobu b hem styku 
s cestující ve ejností od n 
v istém stejnokroji dopravce 
s viditelným ozna ením 
standardním zp sobem 
dopravce (podobenka, služební 
íslo) 

 

100 % DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - Nevhodná ústrojová káze , 
která odporuje definici 
stejnokroje Dopravce v etn  
ozna ení 

 

12 × ro n  R - namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 

- ukazatel: po et zjišt ných 
závad oproti definici 
standardu z po tu 
provedených kontrol 

- sledování závad v rámci 
kontrolní innosti (rozsah 
není pevn  stanoven) 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B15 istota vozidel Interiér i exteriér vozidla je p i 
výjezdu na výkon istý (exteriér 
s výjimkou mrazivých dn , 
interiér i v pr b hu výkonu), 
udržovaný, upravený, bez 
poškození jeho sou ástí, bez 
neodstran ných a odpudivých 
prvk . Dopravce odstra uje 
v rámci svých možností a v co 
nejkratším ase po zjišt ní 
prvky grafitti vn  i zevnit  
vozidla. 
 

90 % MSS 
(FZ) 

100 % voz  R - Silné zne išt ní vozidla, 
zp sobující ne itelnost 
informa ních prvk  nebo 
takové hygienické podmínky, 
které ohrožují zdraví 
cestujících (siln  zne išt né 
seda ky, zadržovací ty e, 
úchyty pro cestující. 

 

12 × ro n  R - pr m r z ohodnocení 
jednotlivých vozidel (vn jší 
istota, seda ky podlaha, 

toalety, st na a okna) 

- každé hodnocené souprav  
bude p ed kontrolou 
ud leno 100 bod , které 
budou za p ípadné závady 
strhávány pro každý 
hodnocený aspekt 
následujícím zp sobem: 

0 bod  – bez závad 

5 bod  – drobné závady 

10 bod  – v tší závady 

20 bod  – nep ípustná 
hrubá závada 

- výsledný po et bod  
odpovídá procentuálnímu 
ohodnocení vozidla 

- 100 % vozového parku na 
vlacích zapojených do PID 
na území hl. m. Prahy 

 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B16 Funk nost a 
komfort  
vozidel 

Vytáp ní, v trání i osv tlení 
vozidla je v p ípad  pot eby 
pln  funk ní, v etn  dve í 
a otevíratelných ástí oken. Ve 
vlaku je zajišt na tepelná 
pohoda v rozmezí od +15 °C do 
+30 °C (v p ípad , že tato 
teplota lze ovlivnit topením 
nebo klimatizací). Ve vlaku jsou 
funk ní a isté toalety (po et 
viz ást 4.2.4.3), vybavené 
toaletním papírem, mýdlem, 
papírovými ru níky a tekoucí 
vodou (krom  zimních m síc ). 
 

90 % MSS 
(FZ) 

100 % voz  R - nefunk nost topení nebo 
klimatizace – teplota ve vlaku 
nedosahuje +15 °C nebo 
p evyšuje +30 °C 

- nefunk nost všech toalet ve 
voze 

- nefunk ní všechny dve e na 
jedné stran  vozu 

- nefunk ní ob  k ídla dve í 
sloužící jako p ístup do 
bezbariérového oddílu  

- nefunk ní osv tlení za 
snížené viditelnosti 

- nemožnost otev ení oken 

 

12 × ro n  R - m ení fiktivním 
zákazníkem (viz p íloha . 7 
– M ící formulá  

- vzory konkrétních situací 
v etn  jejich hodnocení 
jsou uvedeny v P íloze . 8 
– Katalogu istoty na 
železnici 

- 100 % vozového parku na 
vlacích zapojených do PID 
na území hl. m. Prahy 

- ukazatel: podíl vozidel bez 
závad 

 
 

B17 istota stanic 
a zastávek  

Neobsazeno         

B18 Rizikové 
situace 

Cestující se ve vozidle nesetká 
se situací, která by mohla 
ohrozit jeho bezpe nost, zdraví 
i život. Technický stav vozidla 

odpovídá platným právním 
p edpis m, p ípadné závady je 
nutno ihned odstranit. 
 

– DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R Závažné technické závady 
vozidla ohrožující bezpe nost 
i zdraví cestujících, 

nap íklad: 
- vlakový personál je pod 

vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky 

- Závažné technické závady 
vozidla ohrožující bezpe nost 
i zdraví cestujících (jízda s 

nezajišt nými (nezav enými) 
dve mi, neupevn né seda ky 
ve voze, nezajišt né nebo 
chyb jící úchyty pro cestující 

12 × ro n  R - po et zjišt ných rizikových 
situací z po tu provedených 
kontrol 

- sledování závad v rámci 
kontrolní innosti (rozsah 
není pevn  stanoven) 



Úrove  
náro nosti 

M ení 

Nep ijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
íslo Název Definice Zp sob 

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo Frekvence Kdo 

B19 Stá í vozidel Vozidlo v evidenci Dopravce 
ur ené pro provoz na vlacích 
PID není starší než 25 let 
(po ítá se od roku výroby nebo 
rekonstrukce) (neplatí pro 
historická vozidla nasazená p i 
zvláštních p íležitostech). 
 

66 % DPM 100 % (data 
vždy 

k poslednímu 
dni 

m eného 
tvrtletí) 

D - Vozidlo provozované na 
vlacích PID je starší než 50 
let 

 

4× ro n  D - pr m rné stá í vozového 
parku, podíl vozidel 
spl ujících standard (podíl 
vozidel mladších 25 let) 

- 100 % vozového parku 
ur eného pro vlaky PID 
( tvrtletní výpis z evidence 
Dopravce) 

 

Vysv tlivky: 
DPM = metoda p ímého provedení (sb r dat ze záznamového za ízení, statistiky dopravce nebo objednatele nebo m ení na vzorku) 
MSS = tajn  provedený zákaznický test 
K = m ení v rámci kontrolní innosti 
FZ = m ení fiktivním zákazníkem 
D = dopravce 
R = ROPID 



 





 







 









MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
VLAK

Datum: Linka: Jméno zapisujícího:

3.1. Informování ve vlacích

Linkové orientace vyhovuje
pozn.:

vyplňuje se, je-li 

informační prvek 

přítomný

Linkové orientace jiné vyhovuje

DI
GI

TÁ
LN

Í vnější přední ano ne ano ne

vnější zadní ano ne

vnější boční ano ne

Čas:

funkčnost

Vnitřní informační displej ano ne

funkčnost včetně správného hlášení

Hlásič zastávek ano ne

vyvěšeny                  

Informace o zapojení železnice do PID ano ne

Logo Eska ano ne

6.1. Čistota vozidel hodnocení

Vnější čistota 0 5 10 20 Z G

Podlaha 0 5 10 20 Z G

Sedačky 0 5 10 20 Z G

Toalety 0 5 10 20 Z G

Stěny a okna 0 5 10 20 Z G

6.2. Funkčnost 
vlaků hodnocení

Tepelná pohoda ano ne

Osvětlení ano ne

Funkčnost oken, dveří ano ne

Funkčnost toalet ano ne

5.2. Obsluhující personál vyhovuje

Ústrojová kázeň ano ne

Zajištění prodeje a kontroly ano ne

kompletní popis závady:

7.1. Rizikové situace: ano ne

Číslo vlaku: Řazení:

MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
 ŽELEZNIČNÍ STANICE / ZASTÁVKA

Datum: Jméno zapisujícího:   

Stanice / zastávka:Čas:

3.2. Informování ve stanici / zastávce

Platný JŘ ano ne

Logo, mapa sítě Eska ano ne

Informační nástěnka PID ano ne

Letáky PID ano ne

Informace o návaznostech ano ne

funkčnost

Informační tabla ano ne

Akustické hlášení ano ne

2.5. Prodej jízdních dokladů

Prodej během provozní doby ano ne

Prodej jízdních dokladů PID ano ne

Čekání na odbavení do 10 min. ano ne

Směr jízdy:

6.3. Čistota stanic a zastávek hodnocení

Nástupiště 0 5 10 20

Přístupové komunikace 0 5 10 20

Odbavovací hala 0 5 10 20

Výtahy, plošiny 0 5 10 20

Toalety 0 5 10 20

2.6. Funkčnost označovačů

Funkčnost ano ne

kompletní popis závady:



KATALOG ČISTOTY NA ŽELEZNICI



Tento katalog se vydává pro přesnější defi nování Standardů kvality PID v železniční 
dopravě a slouží také jako pomůcka nejen pro kontrolory ROPIDu, ale také například 
pro vlakvedoucí a pracovníky uklízecích fi rem, či dep.

Způsob měření:

Měření fiktivním zákazníkem, který naměřené hodnoty zaznamenává do měřícího 
formuláře. 

Z hlediska Standardů kvality se sledují následující aspekty:

Exteriér:
Čistota vozové skříně, funkčnost a čitelnost informačních prvků

Interiér:
Čistota podlahy, sedaček, stěn, čistota a funkčnost toalet, oken a dveří, vývěsky, 
funkčnost informačního systému (pokud je jím vozidlo vybaveno) 

Měření čistoty vozidel:

Každé hodnocené soupravě bude před kontrolou uděleno 100 bodů, které budou 
za případné závady strhávány pro každý hodnocený aspekt následujícím způsobem:

0 bodů – bez závad
5 bodů – drobné závady

10 bodů – větší závady
20 bodů – nepřípustná hrubá závada  

Výsledný počet bodů odpovídá procentuálnímu ohodnocení vozidla

Z hlediska čistoty se měří následující aspekty:

vnější čistota
podlaha
edačky
oalety
okna, stěny



Exteriér:

Čistota vozové skříně, dveří a oken
Vozová skříň vozidla včetně oken a dveří je čistá (s výjimkou mrazivých dnů), udržo-
vaná, upravená, bez poškození jejích součástí, bez neodstraněných a odpudivých 
prvků včetně grafi tti (v rámci Standardů kvality je rozlišováno provozní znečištění 
a znečištění grafi tti). Na skříni jsou vylepeny informační prvky (logo PID a Eska).  

Každému cestujícímu se lépe nastupuje do čisté soupravy – i fakt jako čistota 
vozové skříně ovlivňuje pocit bezpečí a důvěryhodnost cestujícího v dopravní 
prostředek. Vlevo vyhovující, čisté vozidlo, vpravo stav skříně ohodnocený deseti 
trestnými body za znečištění v oblasti nad podvozkem vozidla. 

Srovnání čistoty jednotek Regionova – vpředu jednotka silně znečištěná 
(10 trestných bodů), v  pozadí vyhovující standardům. Výrazným problémem 
jsou také neodstraněné gra3 tti – nejenže vypadají odpudivě, v případě neprů-
hledných oken či dveří značně omezují výhled z vozu a negativně tak ovlivňují 
psychiku cestujících. Na obrázku vpravo jednotka CityElefant silně znečištěná 
gra3 tti (10 bodů). 



Znečištění nesmí ztížit  čitelnost informačních prvků umístěných na voze (tištěné 
a digitální směrovky, loga Eska a PID.

Vnější směrové prvky musí být za všech okolností správné a čitelné.

Znečištění nesmí zhoršit hygienické podmínky cestování (silně znečištěná madla, 
kliky, ovládací prvky dveří) 
    

Špinavé dveře působí nejen zanedbaně, vzhledem k faktu, že cestující přichází do 
častého fyzického kontaktu s těmito částmi vozidel, hrozí i jeho zašpinění, či dokonce 
ohrožení základních hygienických podmínek pro cestování. Na levém obrázku jsou 
dveře čisté včetně ovládacích tlačítek, vpravo je patrné provozní znečištění, špinavá 
jsou ovládací tlačítka i okna (10 bodů).



Interiér:

Interiér vozidla je čistý, udržovaný, upravený, bez poškození jeho součástí, bez 
neodstraněných odpudivých prvků bez ohledu na roční období, s přihlédnutím 
k povětrnostním podmínkám a četnosti čištění. 

Podlaha – umytá, udržovaná, bez špinavých map, krytina se neodlupuje, jsou 
odstraněny jemné i hrubé nečistoty, není pokreslena prvky grafi tti.

Stav, který vyhovuje standardům…

… nevyhovující stav – podlaha je pokreslena gra3 tti (10 bodů), na podlaze 
zůstávají hrubé nečistoty, koberec není vyčištěný (10 bodů).



     
Ani v jednom případě není plnění standardu stoprocentní – v obou případech 
se nachází na podlaze velké množství jemných nečistot (5 bodů).

Sedačky – umyté (v případě textilních potahů vyčištěné), bez zjevných nečistot a 
skvrn. Sedačky nejsou prosezené, jsou vyprázdněné odpadkové koše    

V prvním případě je standard splněn – na sedačkách nejsou žádné nečistoty, v 
druhém případě jsou sedačky pokreslené gra3 tti, jsou také prosezené, což značně 
snižuje kulturu cestování. V celkovém hodnocení je odečteno deset bodů za 
pokreslené sedačky a deset bodů za pokreslené stěny (viz dále). 
      



V obou případech se stav sedaček odráží v bodovém hodnocení  - v prvním pří-
padě za špinavé skvrny na sedačkách (5 bodů), v druhém případě za odpudivé 
gra3 tti na podhlavníku (5 bodů).

Odpadkové koše – jdou otvírat bez použití velké síly, jsou vyprázdněné a čisté 

Na prvním obrázku odpadkový koš zcela chybí, na druhém je přeplněný. Oba 
případy vedou k jedinému – odkládání odpadků na místa, která k tomuto účelu 
rozhodně nejsou určená jako např. stolek, sedačky, či podlaha. 

Toalety – plně funkční - funkční splachování, doplněná voda (u některých vozů 
pouze při vhodných klimatických podmínkách) , hygienické prostředky – toaletní 
papír, mýdlo, papírové ručníky    



V případě nefunkčních toalet může za přesně de3 novaných okolností následovat 
za nesplnění standardu sankce. V případě stavu toalety jako na prvním obrázku 
nemá cestující problém toto zařízení použít i při další cestě…

… stejně jako při stavu toalety jako obrázku vlevo. Při stavu wc jako na pravém 
obrázku, kde je znečištěná záchodová mísa a silně znečištěná podlaha si návště-
vu tohoto zařízení cestující příště rozmyslí. WC na obrázku vpravo je odečteno 10 
bodů.



Jako nesplnění standardu je de3 nována i absence základních hygienických 
pomůcek – vody,  toaletního papíru a papírových ručníků. Poslední dvě jmeno-
vané však často končí v rukou nenechavců.

Stěny a okna - jsou čistá, okna nejsou zamlžená, či poškrábaná. Stěny jsou bez 
odpudivých prvků jako grafi tti apod. Z obložení stěn nevystupují ostré předměty, 
například šrouby. 

Na první pohled velká míra znečištění gra3 tti a poškrábání oken – tyto vandal-
ské výtvory jsou však poměrně časté a znepříjemňují cestování běžným lidem. 
U obou případů dochází k odpočtu 10 bodů za pokreslené stěny a dveře, resp. 
poškrábaná okna.
 



Tepelná pohoda – ve voze panuje teplota od +15 °C do +30°C

Osvětlení – osvětlení je plně funkční, k jeho aktivaci dochází i při průjezdu tunely. 
Zářivky nejsou hlučné a nepískají

Okna a dveře - Okna jdou otvírat bez použití velké síly, a nejsou zamlžená. Vnější 
i vnitřní dveře jsou plně funkční a jdou otevírat bez použití velké síly

Informační prvky a systém – nástěnky jsou čitelné a aktuální, zobrazují přede-
psané údaje (cílová a nácestné stanice, tarifní pásmo, čas) 

Nástěnka jako nástěnka? Není tomu tak. Při pohledu na stav nástěnky vlevo se 
cestující při zběžném pohledu dozví vše důležité pro cestování vlaky v Pražské 
integrované dopravě, nástěnka vpravo sice obsahuje tytéž informace, jejich 
čtení je ale značně stížené. V druhém případě dochází k odpočtu 10 bodů. 

Velice důležitou součástí současných vlaků je informační systém. V případě jeho 
kompletní nefunkčnosti nebo výpadku informačních tabulí jsou cestující ochuzeni 
o důležité informace jako aktuální tarifní pásmo nebo čas.



Text a foto: Ing. Miroslav Valenta

Únor 2011

Zpracoval: 

Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy
www.ropid.cz





Příloha č. 6 

 

Vzor kontrolního průkazu pověřeného pracovníka ROPID 

 

xx neveřejný údaj xx 




