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.
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
00064581
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
27423069
IČ:
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“).

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: dvacetpětmilionůstotřicetosmtisícčtyřistatřicetčtyřikorunyčeské) 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: šestsetpadesátjedentisícpětsetšedesátšestkorunčeských) 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: dvamilionystočtyřicetdevěttisícstošedesátsedmkorunčeských) 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.
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
3.

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 emailem 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: …………………………
za Objednatele:

V Praze dne: …………………………
za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Hl. m. Praha

KŽC Doprava s.r.o.

Ing. et Ing. Petr Tomčík

Mgr. Bohumil Augusta

Ředitel ROPID

Jednatel
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TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
vþetnČ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. dodatku
platný od 1. 2. 2016
Dodatek þ. 1 platný od 11. 4. 2016
Dodatek þ. 2 platný od 2. 7. 2016
Dodatek þ. 3 platný od 31. 7. 2016
Dodatek þ. 4 platný od 1. 9. 2016
Dodatek þ. 5 platný od 1. 10. 2016
Dodatek þ. 6 platný od 11. 12. 2016
Dodatek þ. 7 platný od 25. 3. 2017
Dodatek þ. 8 platný od 1. 6. 2017
Dodatek þ. 9 platný od 26. 8. 2017
Dodatek þ. 10 platný od 23. 10. 2017
Úplné znČní
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I.

Úvodní ustanovení

1.

Tento tarif stanoví v systému Pražské integrované dopravy (PID) zpĤsob a postup pĜi uplatĖování cen
jízdného v hromadné dopravČ osob na území hl. m. Prahy a na území StĜedoþeského kraje v rámci
PID. Tarif PID je smluvnČ zajištČn mezi hl. m. Prahou, StĜedoþeským krajem a obcemi zapojenými do
systému PID.
K tomuto tarifu pĜistupují všichni dopravci zapojení do systému PID na základČ Tarifní smlouvy
a smluv mezi Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), pĜíslušným
dopravním úĜadem a pĜíslušným dopravcem. Tarif je uplatĖován na všech mČstských a pĜímČstských
linkách PID a ve vlacích zapojených do systému PID.

2.

II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID
1.

Definice nČkterých základních pojmĤ a skupin uživatelĤ:
a)
Pražská integrovaná doprava (PID)
je systém zajišĢování dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a pĜímČstských oblastí jednotlivými
dopravci spoleþnČ v rĤzných druzích dopravy. Dopravci se podílejí na plnČní pĜepravní smlouvy
podle jednotných Smluvních pĜepravních podmínek PID a tarifních podmínek.
b)
MČstská hromadná doprava (MHD)
je hromadná doprava osob provozovaná na území hl. m. Prahy metrem, tramvajemi, lanovou
dráhou na PetĜín, pĜívozy a autobusy mČstských a pĜímČstských linek na území hl. m. Prahy.
c)
MČstská linka PID
je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty urþené výchozí a koneþnou zastávkou
a ostatními zastávkami na území hl. m. Prahy, na níž jsou pravidelnČ poskytovány pĜepravní
služby podle platné licence a podle schváleného jízdního Ĝádu PID. Slouží k zajišĢování
dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy.
d)
PĜímČstská linka PID
je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty urþené výchozí a koneþnou zastávkou
a ostatními zastávkami, kdy nČkteré zastávky jsou mimo území hl. m. Prahy a nČkteré na území
hl. m. Prahy nebo všechny mimo území hl. m. Prahy, na níž jsou pravidelnČ poskytovány
pĜepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního Ĝádu PID. Slouží k zajištČní
dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a pĜímČstských oblastí nebo jen pĜímČstských oblastí s vazbou
na jiné linky PID.
e)
Noþní linka PID
je mČstská nebo pĜímČstská autobusová linka oznaþená þíslem z þíselné Ĝady 901–930
(pásmo P) nebo þíslem z þíselné Ĝady 951–979 (pásma 0, B, vnČjší pásma) a tramvajová linka
z þíselné Ĝady 90–99.
f)
Airport Express – AE
je expresní mČstská linka oznaþená AE v trase Praha hlavní nádraží – Praha letištČ. Na této lince
platí zvláštní jízdné PID a Tarif ýD (ýD – ýeské dráhy, akciová spoleþnost). Zastávky na lince
nejsou zaĜazeny do tarifních pásem PID a neplatí zde jízdenky PID uvedené v þl. III. odst. 1.
až 10.
g)
PĜívoz PID
je mČstská linka, která zajišĢuje pĜepravu napĜíþ vodní cestou pomocí plavidla.
h)
PĜestupní stanice metra
je stanice, ve které mohou cestující pĜestupovat z jedné linky metra na jinou linku metra.
i)
Vlaky zapojené do systému PID
jsou osobní a spČšné vlaky vþetnČ vybraných rychlíkĤ zvlášĢ vyjmenovaných pro jednotlivé
tratČ (pouze 2. vozová tĜída). ZaĜazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno
v jízdních Ĝádech železniþních dopravcĤ zapojených do systému PID.
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j)

k)

l)

m)

n)

Rychlíky PID
jsou vyjmenované vlaky vyšší kategorie, napĜíklad rychlík, expres apod., na nichž je v urþených
úsecích povolena pĜeprava na jízdní doklady PID (pouze 2. vozová tĜída).
Železniþní stanice a zastávky zaĜazené do PID
jsou stanice a zastávky ležící pĜevážnČ na železniþních tratích na území Prahy a StĜedoþeského
kraje, mezi kterými lze cestovat na jednotlivé nebo þasové jízdní doklady PID. Podle režimu
odbavení se rozlišují stanice a zastávky:
• vybavené oznaþovaþi jízdenek PID umístČnými v prostoru stanice (zastávky);
• bez oznaþovaþĤ jízdenek PID, pĜiþemž cestujícím je povoleno oznaþit si jízdenku PID pĜi
nástupu v oznaþovaþi umístČném ve vlaku;
• bez oznaþovaþĤ jízdenek PID, kdy oznaþení jízdenky PID ve vlaku provádí vlaková þeta
náhradním zpĤsobem dle pĜílohy þ. 8 písm. b);
• bez možnosti oznaþení jízdenky PID; v takovém pĜípadČ mĤže cestující použít pĜestupní
jízdenku PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobou þasovou jízdenku PID pouze tehdy, má-li
ji již oznaþenou z jiného dopravního prostĜedku PID nebo z jiné železniþní stanice zaĜazené
do PID.
ZaĜazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech železniþních
dopravcĤ zapojených do systému PID. Podrobnosti o použití pĜestupních jízdenek PID pro
jednotlivou jízdu a krátkodobých þasových jízdenek PID na železnici viz þlánek IX.C. a pĜíloha
þ. 8 tohoto Tarifu.
Území hl. m. Prahy
není pro potĜeby tarifu PID shodné s katastrální hranicí, ale je vymezeno poslední zastávkou na
území hl. m. Prahy s pĜiĜazeným þasovým údajem konkrétního spoje v jízdním Ĝádu dané linky
nejbližší ke katastrální hranici mČsta. Úsek linky na území mČsta za touto zastávkou je již
zaĜazen do pásma 1. Povolené výjimky jsou uvedeny v tomto tarifu, v jízdních Ĝádech nebo
jinak smluvnČ zajištČny. ZaĜazení zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech.
ParkovištČ P+R
je záchytné parkovištČ typu „zaparkuj a jeć hromadnou dopravou“ (Park+Ride), tzn. záchytné
parkovištČ v dosahu PID, které je provozováno ve vazbČ na následné použití PID.
ParkovištČ P+R jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslužným provozem. Na území hl. m. Prahy
je použití hlídaných parkovišĢ P+R zpoplatnČno dle tohoto Tarifu. ParkovištČ P+R
nehlídané s bezobslužným provozem je parkovištČ s omezenou dobou stání na maximálnČ
1 den (24 hod.) a jeho použití je bez poplatku.
ýipová karta (karta)
je multifunkþní þipová karta vydávaná hl. m. Prahou, která v rámci kartové aplikace (jak je tento
pojem definován níže) slouží jako nosiþ pĜedplatní þasové jízdenky ve formČ elektronického
záznamu nahraného na kartu po zaplacení pĜíslušné tarifní sazby cestujícím. Karta mĤže být
vydána jako osobní karta s evidencí osobních údajĤ držitele v databázi vydavatele karty
s uvedením osobních údajĤ držitele karty v rozsahu jméno, pĜíjmení a prĤkazová fotografie na
potisku karty, nebo jako osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s uvedením osobních údajĤ držitele karty (v rozsahu jméno, pĜíjmení, prĤkazová fotografie)
pouze v potisku karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo bez
uvedení osobních údajĤ držitele karty na potisku karty a bez vedení evidence o osobních údajích
držitele karty („anonymní karta nepersonalizovaná“). V pĜípadČ osobní karty s evidencí
osobních údajĤ držitele v databázi vydavatele karty a osobní karty bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty plní karta v rámci kartové aplikace též funkci prĤkazky PID. Na
kartu je možné nahrát pouze pĜedplatní þasové kupony pro zvolený poþet pásem a zvolené
þasové období dle tohoto Tarifu, pĜiþemž na osobní kartu bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty, lze nahrát pouze obþanské kupony. Všechny osobní karty vydávané
pro uživatele, kteĜí mají a využívají dle tohoto Tarifu nárok na slevu, jsou vydávány pouze jako
osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele. Na anonymní kartu
nepersonalizovanou lze nahrát pouze pĜenosné kupony. Je-li v textu uvedeno „osobní karta“
týká se ustanovení obou typĤ osobních karet. Povolené kombinace pásem jsou P a 0; P a 0 +
navazující vnČjší pásmo/a; nebo 0 + navazující vnČjší pásmo/a; jedno vnČjší pásmo samostatnČ;
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o)

p)

q)

r)

nebo navazující vnČjší pásma. Nelze slouþit do jednoho dokladu plnocenný a slevový pĜedplatní
þasový kupon, které platí pro rĤzná pásma. PĜedplatní þasový kupon ve formČ elektronického
záznamu nahraného na kartČ je rovnocenný pĜedplatnímu þasovému kuponu v papírové podobČ
se stanovenou dobou platnosti. Není-li v tomto tarifu výslovnČ uvedeno jinak, jsou s jízdenkami
nahranými na kartČ spojena stejná práva a povinnosti jako s papírovými jízdenkami
s pĜípadnými odchylkami, které vyplývají z odlišné formy a podoby jízdenky nahrané na kartČ.
Spolu s osobní kartou bez evidence nebo s anonymní nepersonalizovanou kartou je držiteli
pĜedán autentizaþní kód (DIC) sloužící k autentizaci držitele vĤþi Servisnímu kartovému centru
(SKC). Pro karty vydané do 31. 7. 2012, jimž dosud nebyl DIC pĜidČlen lze na vybraném
kontaktním místČ požádat o pĜidČlení DIC k osobní kartČ bez evidence nebo k anonymní
nepersonalizované kartČ. Osobní karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
(tj. s uvedením osobních údajĤ držitele karty pouze v potisku karty) se od 1. 3. 2016 novČ
nevydávají, dosavadní osobní karty bez evidence vydané pĜed 1. 3. 2016 platí do konce své
platnosti.
Kartová aplikace, dopravní aplikace, odbavovací systém
znamená soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných
prostĜedkĤ zajišĢující s využitím karet pĜístup k pĜepravním službám poskytovaným dopravci
PID v rámci PID. Kartová aplikace zejména umožĖuje držitelĤm karty provést aktivaci kartové
aplikace na kartČ, zakoupení jízdenky podle Tarifu PID ve formČ elektronického záznamu, její
nahrání na kartu a následné využívání karty jako platného jízdního dokladu. Kartová aplikace je
provozována Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spoleþností (DP). Podmínky
využívání kartové aplikace, které urþují obsah smluvního vztahu mezi Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, akciovou spoleþností jako provozovatelem kartové aplikace a držitelem karty jsou
souþástí Smluvních pĜepravních podmínek PID (jak je tento pojem definován níže).
Kontaktní místa odbavovacího systému
jsou kontaktní místa provozovaná DP nebo jím urþenou osobou, které zejména poskytuje
veĜejnosti informace o kartČ, provádí na žádost držitele karty aktivaci kartové aplikace, prodává
jízdenky ve formČ elektronického záznamu a nahrává jízdenky ve formČ elektronického
záznamu na kartu.
Tarifní kategorie
jsou skupiny uživatelĤ, držitelĤ pĜíslušných jízdních dokladĤ, pĜípadnČ požadovaných dokladĤ
k doložení nároku na slevu, které definuje Cenový výmČr Ministerstva financí ýR nebo kterým
je sleva poskytnuta na základČ rozhodnutí samosprávných orgánĤ hl. m. Prahy nebo
StĜedoþeského kraje. Sleva je pro každou tarifní kategorii definována zvlášĢ pro vyjmenované
jízdní doklady. Tarifními kategoriemi jsou:
Obþan – typ I, Obþan – typ II, DítČ od 6 do 15 let, DítČ od 6 do 10 let – na území hl. m. Prahy,
DítČ 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 zlevnČné jízdné), Žák a student od 15 do 26 let (pro zvláštní
zlevnČné 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 zĜetele hodní obþané (dále jen Obþan v hmotné
nouzi), Osoba starší 70 let.
Jízdní doklad PID
• jízdenka pro jednotlivou jízdu;
• þasová jízdenka krátkodobá;
• þasová jízdenka pĜedplatní s osobními údaji (v evidenci vydavatele) – skládá se z prĤkazky
PID, þasového kuponu k pĜedplatní þasové jízdence na území hl. m. Prahy nebo doplĖkového
þasového kuponu nebo obou kuponĤ. ýasový kupon k pĜedplatní þasové jízdence na území
hl. m. Prahy a doplĖkový þasový kupon mohou být v papírové podobČ nebo v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartČ. PrĤkazkou PID se rozumí pro potĜeby
systému PID osobní karta s evidencí osobních údajĤ s nahranou aplikací tarifní kategorie,
prĤkazka pro juniory od 15 do 19 let, prĤkazka pro studenty od 19 do 26 let, prĤkazka pro
seniory od 60 do 70 let, prĤkazka pro obþany v hmotné nouzi, prĤkazka obþanská, prĤkazka
žákovská, prĤkazka studentská SŠ, prĤkazka studentská VŠ, prĤkazka pro dĤchodce, prĤkaz
k þasové jízdence pro dĤchodce (pro potĜeby tohoto Tarifu je prĤkaz k þasové jízdence pro
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s)

t)

u)

v)

w)

x)

dĤchodce považován za prĤkazku PID pro dĤchodce) a prĤkaz studenta vysoké školy uvedené
v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu – v takovém pĜípadČ platí þasový kupón jako jízdenka pĜi souþasném
prokázání se prĤkazem studenta, na jehož základČ byl þasový kupon vydán;
• þasová jízdenka pĜedplatní (jen obþanské jízdné) s osobními údaji na prĤkazce PID, které
však nejsou v evidenci dopravce (pĜedplatní þasová jízdenka nepĜenosná jen pro obþanské
jízdné) – typ II, tento jízdní doklad mĤže být v papírové podobČ nebo v podobČ elektronického
záznamu nahraného na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele (k tČmto
prĤkazkám nebo na tyto karty lze vydat/nahrát pouze obþanské kupony);
• þasová jízdenka pĜedplatní bez osobních údajĤ (pĜedplatní þasová jízdenka pĜenosná), tento
jízdní doklad mĤže být v papírové podobČ (jako pĜenosná jízdenka bez prĤkazky PID) nebo
v podobČ elektronického záznamu nahraného na anonymní kartČ nepersonalizované (na tyto
karty lze nahrát pĜenosné kupony PID);
• prĤkaz s právem na pĜepravu podle zvláštních pĜedpisĤ;
• prĤkazka opravĖující k bezplatné pĜepravČ;
• doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného.
PĜenosná jízdenka
sa) je jízdní doklad s volitelným zaþátkem platnosti s platností 30, 90 nebo 365 dnĤ
(v pĜestupném roce 366 dnĤ), kdy cestující neudává žádné osobní údaje a mĤže být
v rĤzném þase použita rĤznými uživateli. Tento typ jízdního dokladu se vydává
v papírové podobČ (z jízdenkového programu);
sb) je jízdní doklad s volitelným zaþátkem platnosti s platností na mČsíc, þtvrtletí nebo rok,
kdy cestující neudává žádné osobní údaje a mĤže být v rĤzném þase použita rĤznými
uživateli. Vydává se v podobČ elektronického záznamu nahraného na anonymní kartČ
nepersonalizované.
Smluvní pĜepravní podmínky Pražské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová
dráha, autobusy, plavidla) – (dále jen Smluvní pĜepravní podmínky PID)
jsou podmínky pro pĜepravu v systému PID vydané v souladu se zákonem þ. 111/1994 Sb.,
o silniþní dopravČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákonem þ. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, zákonem þ. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbČ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 175/2000 Sb., o pĜepravním Ĝádu pro
veĜejnou drážní a silniþní osobní dopravu (PĜepravní Ĝád), vydané dopravci PID.
PĜepravní prostor metra
je prostor oddČlený od ostatního prostoru metra vstupní þarou s odbavovacím zaĜízením
a výstupní linií se sloupky (popĜípadČ až výstupními dveĜmi stanice metra). K pĜepravnímu
prostoru metra patĜí zejména schodištČ, chodby, pohyblivé schody, haly, nástupištČ, stanice
a vozidla metra urþená k pĜepravČ osob.
PĜepravní prostor zastávky lanové dráhy
je prostor oddČlený od ostatního prostoru lanové dráhy zpĤsobem, z nČhož je patrno, kde tento
prostor zaþíná a kde konþí. K pĜepravnímu prostoru zastávky lanové dráhy patĜí zejména
schodištČ, chodby, haly, nástupištČ, stanice a vozidla lanové dráhy urþená k pĜepravČ osob.
VnitromČstská cesta (jízda)
je cesta (jízda) prostĜedky PID pouze v pásmu P nebo 0 vþ. B, bez pokraþování do vnČjších
pásem.
Období platnosti pĜedplatních jízdních dokladĤ – pevné kalendáĜní období – definováno
pouze pro þasové kupony v papírové podobČ (emise z tiskárny)
mČsíc – zaþátek je vždy 1. den a konec tohoto období je posledním dnem téhož mČsíce;
þtvrtletí – zaþátek 1. þtvrtletí je 1. 1., konec 31. 3.; zaþátek 2. þtvrtletí je 1. 4., konec 30. 6.;
zaþátek 3. þtvrtletí je 1. 7., konec 30. 9.; zaþátek 4. þtvrtletí je 1. 10., konec 31. 12.;
platnost tČchto kuponĤ k pĜedplatním þasovým jízdenkám je jeden den pĜed zaþátkem platnosti
kuponu a 3 dny po skonþení platnosti kuponu (výjimka je uvedena u kuponĤ pro žáky od 6
do 15 let zvláštní zlevnČné a studenty od 15 do 26 let zvláštní zlevnČné þl. VII. odst. 14.);
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5 mČsícĤ – zaþátek je vázán k zahájení 1. pololetí školního roku, tj. 1. 9., konec je vázán ke
konci 1. pololetí školního roku, tj. 31. 1., resp. zaþátek 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
zlevnČné platné pro vnČjší pásmo/a nebo kombinaci pásma 0 a vnČjšího/ch pásma/pásem).
y)
Období platnosti pĜedplatních jízdních dokladĤ – kalendáĜní období s volitelným
zaþátkem platnosti (definováno pouze pro þasové kupony nahrané jako elektronický
záznam na kartČ)
mČsíc s volitelným zaþátkem platnosti – podle délky mČsíce s následujícím pravidlem –
zaþátek je dle volby cestujícího, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ v mČsíci k datu, v nČmž platnost
kuponu zaþíná;
þtvrtletí s volitelným zaþátkem platnosti – podle délky þtvrtletí s následujícím pravidlem –
zaþátek je dle volby cestujícího, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ þtvrtletí k datu, v nČmž platnost
kuponu zaþíná;
5 mČsícĤ – podle délky souþtu dnĤ pČti po sobČ následujících mČsícĤ s následujícím pravidlem
– zaþátek je dle volby cestujícího, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ pČti po sobČ následujících
mČsícĤ k datu, v nČmž platnost kuponu zaþíná; vydává se jen pro vybrané tarifní kategorie;
10 mČsícĤ na kalendáĜní období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek
doby platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – podle délky souþtu dnĤ deseti po
sobČ následujících mČsícĤ s následujícím pravidlem – zaþátek je dle volby cestujícího v rámci
povoleného þasového intervalu, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ deseti po sobČ následujících
mČsícĤ k datu, v nČmž platnost kuponu zaþíná; vydává se jen pro vybrané tarifní kategorie;
roþní s volitelným zaþátkem platnosti – 365 nebo v pĜestupném roce 366 dnĤ – zaþátek je dle
volby cestujícího, konec po pĜiþtení 365 dnĤ (resp. 366 dnĤ v pĜípadČ pĜestupného roku);
platnost tČchto kuponĤ nahraných jako záznam na kartČ je pouze v rozsahu dat platnosti
kuponu; toto platí i v pĜípadech, že zvolená platnost kuponu je shodná s mČsícem nebo
þtvrtletím dle kalendáĜního období; tyto kupony nelze zakoupit se zpČtnou platností.
z)
Období platnosti pĜedplatních jízdních dokladĤ – stanovený poþet dnĤ (definováno pouze
pro þasové kupony v papírové podobČ z jízdenkového programu dle pĜíslušných tarifních
kategorií)
30denní – platnost kuponu je 30 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
90denní – platnost kuponu je 90 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
150denní – platnost kuponu je 150 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
300denní – platnost kuponu je 300 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
365denní (v pĜestupném roce 366denní) – platnost kuponu je 365 dnĤ (v pĜestupném roce
366 dnĤ) v rozsahu dat uvedených na kuponu; tyto kupony nelze zakoupit se zpČtnou platností.
aa) Jízdenkový program
je výdejní systém kuponĤ a jízdenek na stanovené období. Kupony nebo jízdenky jsou
vydávány v papírové podobČ, jsou tištČny na základČ pĜímé objednávky cestujícího s volitelným
nebo omezenČ volitelným zaþátkem platnosti na stanovenou dobu platnosti 30, 90, 150, 300
nebo 365 dnĤ. Pro pĜenosné jízdní doklady je možno zvolit platnost 30, 90 nebo 365 dnĤ
(v pĜestupném roce 366 dnĤ).
ab) PĜeklenovací jízdenka
je 30denní jízdenka vydaná pro kategorii cestujících, kteĜí mají nárok na slevu dle Cenového
výmČru Ministerstva financí ýR a kterým jsou vydávány pĜedplatní jízdní doklady v podobČ
záznamu na kartČ tak, aby cestující, který má nárok na zde uvedenou slevu, mohl tuto využít bez
odkladu. Tato jízdenka je vydána pouze po pĜedložení podané žádosti o vydání karty a aktivaci
kartové aplikace.
ac) Validátor
je dobíjecí automat instalovaný pro snadné nabíjení po nákupu jízdenky nebo þasového kuponu
prostĜednictvím Internetu a možnost nahrát duplikát (zbývající þást) þasového kuponu v pĜípadČ
výmČny karty za podmínek stanovených vydavatelem þipové karty. Validátor umožĖuje také
kontrolu elektronického jízdného a platnosti karty.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

ad) MOP
je tzv. mobilní penČženka, aplikace v mobilním komunikaþním zaĜízení (telefonu), umožĖující
nákup elektronických jednotlivých a krátkodobých jízdenek. Podrobnosti o aplikaci a jejím
použití jsou uvedeny v þlánku XVI. a v pĜíloze þ. 5.
ae) UNIPOK
je prodejní terminál v železniþní stanici.
af) POP
je pĜenosná pokladna prĤvodþího ve vlacích železniþní dopravy.
ag) Místní tarif MHD
je tarif MHD platný v soubČhu s Tarifem PID v nČkterých obcích, mČstech, oblastech nebo
linkách v pĜímČstské oblasti Prahy, které jinak spadají do PID. Je urþen pro krátké místní jízdy
v obvodu obce nebo mČsta. Místní tarif MHD je vyhlašován pĜíslušnými mČsty nebo obcemi ve
spolupráci s dopravcem. MĤže být tvoĜen jednotlivým i þasovým jízdným, pĜiþemž jízdné pro
jednotlivou jízdu mĤže být i nepĜestupní. Není dovolena kombinace jízdních dokladĤ PID
a jízdních dokladĤ dle místního tarifu MHD. Seznam mČst, obcí, oblastí a linek, kde jsou
v platnosti místní tarify MHD, je uveden v pĜíloze þ. 9.
Tarif PID je pásmový a þasový.
Území hl. m. Prahy je pro potĜeby tarifu a jízdného pojímáno jako þtyĜi tarifní pásma, pásmo P, které
má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je poþítáno jako dvČ tarifní pásma), a liniové pásmo 0, jehož
souþástí je pĜíhraniþní pásmo B. ObČ pásma 0 a B se pro jednotlivé jízdné zapoþítávají samostatnČ
(tedy jako dvČ tarifní pásma) a pro pĜedplatné jako jedno pásmo. Všechny linky metra, tramvajové
linky, linky mČstských autobusĤ a mČstské linky nekolejové elektrické trakce (trolejbusy,
elektrobusy), lanová dráha na PetĜín, pĜívozy na území hl. m. Prahy a na železniþních tratích vlaky
provozované v úsecích mezi stanicemi a zastávkami na území hl. m. Prahy mimo úseky tratí uvedené
v odst. 4. písm. b) tohoto þlánku jsou zaĜazeny v tarifním pásmu P. V pásmu 0 jsou zaĜazeny úseky
pĜímČstských linek na území Prahy a úseky železniþních tratí podle odst. 4. tohoto þlánku. Okolí hl. m.
Prahy je rozdČleno na sedm vnČjších pásem (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Tarifní pásma PID navazují
v tomto poĜadí „P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ nebo „7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P“. ZaĜazení stanic a zastávek
do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech. Chybí-li v jízdním Ĝádu pásmo nebo pásma
z pĜedepsané posloupnosti, musí být pro úhradu potĜebného poþtu tarifních pásem zapoþtena
i chybČjící pásma (zejména rychlíkové spoje). Vybrané zastávky na linkách PID jsou zaĜazeny do
dvou tarifních pásem s místní úpravou platnosti.
Pásmem 0 se rozumí:
a)
úseky pĜímČstských autobusových linek PID vþetnČ linek nekolejové elektrické trakce vedené
na území hl. m. Prahy, pĜiþemž v rámci pásma 0 jsou stanoveny zastávky oznaþené B – tzv.
pĜíhraniþní zastávky. Pro úþely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné
zapoþítávají samostatnČ (tedy jako dvČ pásma) a pro pĜedplatné jako jedno pásmo. Seznam linek
a vymezení pásma B je uveden v pĜíloze þ. 4 tohoto Tarifu.
b)
na železniþních tratích traĢové úseky na území hl. m. Prahy, pĜiþemž v rámci pásma 0 jsou
stanoveny stanice a zastávky oznaþené B – tzv. pĜíhraniþní zastávky. Pro úþely Tarifu PID se
pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné zapoþítávají samostatnČ (tedy jako dvČ pásma) a pro
pĜedplatné jako jedno pásmo. Seznam železniþních tratí a vymezení pásma B je uveden
v pĜíloze þ. 4 tohoto Tarifu.
Tarif je u jednotlivého jízdného a þasových pĜedplatních jízdenek pĜestupní s výjimkami uvedenými
v þl. VII.
Na lince AE je tarif nepĜestupní.
Nejnižší tarifní sazba jednotlivého jízdného je pro dvČ pásma.
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu uvedené v þl. III. odst. 3. platí pouze ve vnČjších pásmech
PID maximálnČ 15 minut od oznaþení nebo okamžiku prodeje Ĝidiþem z mobilního zaĜízení. Neplatí
ve vlacích zapojených do systému PID. V žádném pĜípadČ neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani
v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m. Prahy zaĜazena do pĜíhraniþního pásma B a v jízdním
Ĝádu oznaþena B (pĜíp. B, 1).
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PĜestupní jízdenky umožĖují libovolný poþet pĜestupĤ v systému PID v rámci své þasové a pásmové
platnosti. Doby þekání mezi spoji a pĜesuny mezi spoji se zapoþítávají do doby platnosti jízdenky.
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu platí jako síĢové þasové jízdenky v pĜíslušném poþtu
navazujících tarifních pásem (vþetnČ pásem, kde linka nezastavuje) po dobu stanovenou tarifem
(platnost a rozsah použití je stanoven v þl. VII.).
PĜedplatní jízdenky umožĖují libovolný poþet pĜestupĤ v systému PID v rámci své þasové a pásmové
platnosti. Jsou vydávány na kalendáĜní období – mČsíc, þtvrtletí (papírové jízdenky) nebo na
kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti (elektronický záznam na kartČ) nebo na stanovený
poþet dnĤ s volitelným zaþátkem platnosti (papírové jízdenky z jízdenkového programu). Jsou-li
urþeny pro pásmo 0 (v kombinaci s pásmem P nebo vnČjšími pásmy), platí též pro pásmo B. Toto
pásmo se na pĜedplatních jízdenkách neuvádí.

9.

10.

III. Jízdné v systému PID
Cena pĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu þiní:
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 1. písm. b), c) nebo d)
tohoto þlánku a používají-li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu v závislosti na
územní platnosti (poþtu pásem)

1.

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu – plnocenné
Pásmová platnost / Cena ýasová
Možnost použití – kombinace pásem
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČjší pásma
18 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČjší pásma
24 Kþ
Praha
30
Praha
24 Kþ
4 nebo Praha
90
Praha nebo 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČjší
32 Kþ
pásma
5
120 P, 0, B, 1 nebo 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt vnČjších
40 Kþ
pásem
6
150 P, 0, B, 1, 2 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest
46 Kþ
vnČjších pásem
7
180 P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo
54 Kþ
sedm vnČjších pásem
8
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
62 Kþ
9
240 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
68 Kþ
10
270 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6
76 Kþ
11
300 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
84 Kþ
-

PĜestupní jízdenky plnocenné pro jednotlivou jízdu formou SMS jízdenky nebo zakoupené
prostĜednictvím mobilní penČženky (MOP)
Pásmová platnost / poþet tarifních pásem
Cena ýasová Možnost použití – kombinace pásem
platnost
[min]
pásmo P mimo vlaky zapojené do systému PID – 24 Kþ
30
pásmo P na území hl. m. Prahy mimo
jízdenka formou SMS jízdenky nebo jízdenka
vlaky zapojené do systému PID
zakoupená prostĜednictvím MOP
90
pásmo P na území hl. m. Prahy mimo
pásmo P mimo vlaky zapojené do systému PID – 32 Kþ
jízdenka formou SMS jízdenky nebo jízdenka
vlaky zapojené do systému PID
zakoupená prostĜednictvím MOP
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b)

pro dČti od 6 do 15 let, v pásmech P a 0 vþ. B také pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce, pro
seniory od 60 do 70 let nebo obþany v hmotné nouzi

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu – zvýhodnČné
Možnost použití – kombinace pásem
Pásmová platnost / Cena
ýasová
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČjší pásma
9 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČjší pásma
12 Kþ
Praha
30
Praha
12 Kþ
4 nebo Praha
90
Praha nebo 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČjší
16 Kþ
pásma
5
120
P, 0, B, 1 nebo 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt vnČjších
20 Kþ
pásem
6
150
P, 0, B, 1, 2 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest
23 Kþ
vnČjších pásem
7
180
P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo
27 Kþ
sedm vnČjších pásem
8
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
31 Kþ
9
240
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
34 Kþ
10
270
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6
38 Kþ
11
300
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
42 Kþ
Tyto jízdenky neplatí pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce, pro seniory od 60 do 70 let nebo obþany
v hmotné nouzi ve vnČjších tarifních pásmech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
c)
pro žáky od 6 do 15 let
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu žákovské od 6 do 15 let – zvláštní zlevnČné
Pásmová platnost / Cena
ýasová
Možnost použití – kombinace pásem
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČjší pásma
6 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČjší pásma
9 Kþ
4
90
0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČjší pásma
12 Kþ
5
120
0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt navazujících vnČjších
15 Kþ
pásem
6
150
0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest navazujících vnČjších
17 Kþ
pásem
7
180
0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo sedm navazujících
20 Kþ
vnČjších pásem
8
210
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
23 Kþ
9
240
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
25 Kþ
d)
pro žáky a studenty od 15 do 26 let
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu žákovské od 15 do 26 let – zvláštní zlevnČné
Pásmová platnost / Cena
ýasová
Možnost použití – kombinace pásem
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČjší pásma
13 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČjší pásma
18 Kþ
4
90
0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČjší pásma
24 Kþ
5
120
0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt navazujících vnČjších
30 Kþ
pásem
6
150
0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo šest navazujících vnČjších
34 Kþ
pásem
7
180
0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo sedm navazujících
40 Kþ
vnČjších pásem
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PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu žákovské od 15 do 26 let – zvláštní zlevnČné
Pásmová platnost / Cena
ýasová
Možnost použití – kombinace pásem
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
8
210
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
46 Kþ
9
240
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
51 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
2.
Cena pĜestupní jízdenky pro þtyĜi tarifní pásma pĜi prodeji u Ĝidiþe autobusu v pásmu P:
Cena pĜestupní jízdenky pĜi prodeji u Ĝidiþe autobusu v pásmu P je složena ze základní ceny pĜestupní
jízdenky pro 4 pásma a pĜíplatku 8 Kþ, resp. 4 Kþ za doplĖkový prodej Ĝidiþem. Koneþná cena pro
cestujícího þiní:
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 2. písm. b) ...... 40 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let, v pásmech P nebo 0 vþ. B také pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce,
seniory nebo obþany v hmotné nouzi................................................................................... 20 Kþ
Jízdenky uvedené v odst. 2. lze zakoupit pouze za podmínek uvedených v þl. XII. odst. 6. Platnost
jízdenek je uvedena v þl. VII.
3.
Cena pĜestupní jízdenky 15minutové pro jednotlivou jízdu platné pouze ve vnČjších pásmech
PID (mimo vlaky zapojené do PID):
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 3. písm. b), c) nebo d)
............................................................................................................................................. 12 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let ............................................................................................................ 6 Kþ
c)
pro žáky od 6 do 15 let – zvláštní zlevnČné ........................................................................... 4 Kþ
d)
pro žáky a studenty od 15 do 26 let – zvláštní zlevnČné........................................................ 9 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
4.
Cena pĜedplatní þasové krátkodobé jízdenky:
a)
platné na území hl. m. Prahy
aa) v pásmu P a 0 vþ. B – papírové jízdenky
24hodinové .............................................................................................................. 110 Kþ
24hodinové zvýhodnČné – pro dítČ od 6 do 15 let a také pro držitele prĤkazky PID pro
dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi ....................................................... 55 Kþ
3denní (72hodinové)................................................................................................ 310 Kþ
ab) v pásmu P mimo vlaky zapojené do PID – jízdenky formou SMS jízdenky (použití,
platnost a další podmínky v þl. XV.) nebo jako jízdenka zakoupená prostĜednictvím
mobilní penČženky (použití, platnost a další podmínky v þl. XVI.)
24hodinové .............................................................................................................. 110 Kþ
3denní (72hodinové)................................................................................................ 310 Kþ
ac) jednodenní jízdenka T+R plnocenná vydaná k jízdnému ýD platnému minimálnČ na
území hlavního mČsta 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 Kþ
ad) jednodenní jízdenka T+R zvýhodnČná (vydává se od 1. 7. 2017) vydaná k jízdnému ýD
platnému minimálnČ na území hlavního mČsta 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 dítČ od 6 do 15 let a také pro držitele prĤkazky PID pro
dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi (nárok na slevu se Ĝídí Tarifem PID a je
kontrolován pĜepravními kontrolory PID)................................................................... 35 Kþ
b)
platné ve všech tarifních pásmech PID
24hodinové......................................................................................................................... 160 Kþ
24hodinové zvýhodnČné – pro dítČ od 6 do 15 let ............................................................... 80 Kþ
c)
Neobsazeno.
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d)
e)

5.

6.

Neobsazeno.
3denní jízdenka – MÁV-START Zrt. platné v pásmech P a 0 vþ. B po 3 kalendáĜní dny
v rozsahu dat uvedených na jízdence................................................................................. 310 Kþ
Cena celého souboru vþetnČ jízdného z Budapešti do Prahy prodávané pouze v Maćarsku jako
obchodní nabídka MÁV-START Zrt. není pĜedmČtem tohoto Tarifu.
f)
kongresové jízdné platné jeden den v pásmech P a 0 vþ. B mimo vlaky zapojené do PID
............................................................................................................................................. 55 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
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 ukonþení denního provozu parkovištČ ............... 20 Kþ
Parkování na parkovištích P+R nehlídaných s bezobslužným provozem s omezenou dobou stání na
max. 24 hodin................................................................................................................................... 0 Kþ
Cena þasového kuponu k osobní kartČ nebo k pĜedplatní þasové jízdence platné na území hl. m.
Prahy (pásma P a 0, vþ. B) vydané na základČ poskytnutí osobních údajĤ:
a)
obþanské kupony – pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle
þl. III. odst. 6. písm. b), c), d):
aa) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
(typ I) nebo v podobČ elektronického záznamu nahraného na osobní kartu bez
evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty (typ II – jen karty vydané pĜed
1. 3. 2016):
mČsíþní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................. 550 Kþ
þtvrtletní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................... 1 480 Kþ
pČtimČsíþní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................... 2 450 Kþ
roþní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti................................ 3 650 Kþ
ab) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ (typ I) nebo bez evidence
osobních údajĤ v databázi vydavatele (typ II):
30denní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................. 550 Kþ
90denní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ........................... 1 480 Kþ
150denní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................... 2 450 Kþ
365denní (v pĜestupném roce 366denní) obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby
platnosti........................................................................................................................... 3 650 Kþ
b)
pro juniory od 15 do 19 let:
ba) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let:
mČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 260 Kþ
þtvrtletní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................ 720 Kþ
pČtimČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................................... 1 200 Kþ
bb) na kalendáĜní období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let:
desetimČsíþní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti................... 2 400 Kþ
bc) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele – tarifní
kategorie Junior od 15 do 19 let:
30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................. 260 Kþ
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90denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................. 720 Kþ
150denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti......................................... 1 200 Kþ
bd) na stanovené období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele – tarifní
kategorie Junior od 15 do 19 let:
300denní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti.......................... 2 400 Kþ
c)
pro studenty od 19 do 26 let:
ca) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Student od 19 do 26 let (s potvrzením
o studiu):
mČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 260 Kþ
þtvrtletní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................ 720 Kþ
pČtimČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................................... 1 200 Kþ
cb) na kalendáĜní období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Student od 19 do 26 let (s potvrzením
o studiu):
desetimČsíþní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti................... 2 400 Kþ
cc) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
k prĤkazce PID Student od 19 do 26 let nebo k platnému prĤkazu ISIC nebo
k prĤkazu studenta vyjmenovaných vysokých škol (s potvrzením o studiu):
30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................. 260 Kþ
90denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................. 720 Kþ
150denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti......................................... 1 200 Kþ
cd) na stanovené období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
k prĤkazce PID Student od 19 do 26 let nebo k platnému prĤkazu ISIC nebo
k prĤkazu studenta vyjmenovaných vysokých škol (s potvrzením o studiu):
300denní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti.......................... 2 400 Kþ
d)
pro seniory od 60 do 65 let nebo obþany v hmotné nouzi nebo pro dĤchodce (pro dĤchodce
jen prĤkazky vydané do 31. 7. 2008 a pĜehrané na osobní kartu):
da) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty – tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Další
zĜetele hodní obþané (obþan v hmotné nouzi):
mČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 250 Kþ
þtvrtletní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................ 660 Kþ
pČtimČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................................... 1 100 Kþ
db) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele – tarifní
kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Další zĜetele hodní obþané (obþan v hmotné
nouzi):
30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................. 250 Kþ
90denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................. 660 Kþ
150denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti......................................... 1 100 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
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Cena pĜedplatní þasové jízdenky pĜenosné platné na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 vþ. B):
a)
na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v podobČ elektronického
záznamu nahraného na anonymní nepersonalizovanou kartu:
mČsíþní s volitelným zaþátkem doby platnosti .................................................................. 670 Kþ
þtvrtletní s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................................. 1 880 Kþ
roþní s volitelným zaþátkem doby platnosti.................................................................... 6 100 Kþ
b)
na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) bez prĤkazky PID:
30denní s volitelným zaþátkem doby platnosti .................................................................. 670 Kþ
90denní s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................................... 1 880 Kþ
365denní s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................................. 6 100 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
8.
Cena 30denních pĜeklenovacích jízdenek – vydávány v papírové podobČ na základČ pĜedložení
podané žádosti o vydání karty s dopravní aplikací:
a)
pro dČti od 6 do 15 let – 30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti....... 130 Kþ
b)
pro juniory od 15 do 19 let – 30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti
........................................................................................................................................... 260 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
9.
Rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy – Skupinová víkendová jízdenka + MHD
Praha
a)
Skupinová víkendová jízdenka region StĜedoþeský + MHD Praha (ýD – StĜedoþeský kraj
a Praha) .............................................................................................................................. 444 Kþ
b)
Skupinová víkendová jízdenka síĢová + MHD Praha (ýD celostátní) .............................. 829 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
10. DoplĖkové kupony pro vnČjší pásma a dojezdové pásmo:
a)
DoplĖkové þasové kupony BUS+VLAK – pro použití v pĜímČstských autobusech i ve
vlacích zapojených do systému PID urþené pro pásmo 0 a vnČjší pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Tyto kupony lze použít i samostatnČ pro potĜebný poþet vnČjších pásem nebo kombinaci
vnČjších pásem s pásmem 0 – bez kombinace s kuponem pro pásma P a 0.
aa) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
(obþanské – typ I a zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let) nebo v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty (jen obþanské – typ II – jen karty vydané pĜed
1. 3. 2016):
Obþanské zvýhodnČné
ZvýhodnČné
typ I nebo typ II
pro dČti od 6 do 15 let
MČsíþní
ýtvrtletní
MČsíþní
ýtvrtletní
jedno vnČjší pásmo samostatné (pásmo 1 nebo 2 300 Kþ
760 Kþ
150Kþ
380 Kþ
nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7)
2 pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
230 Kþ
600 Kþ
3 pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
350 Kþ
900 Kþ
4 pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
455 Kþ
1 190 Kþ
5 pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
565 Kþ
1 500 Kþ
6 pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
675 Kþ
1 795 Kþ
7 pásem
1 560 Kþ
4 200 Kþ
780 Kþ
2 100 Kþ
8 pásem
1 780 Kþ
4 800 Kþ
890 Kþ
2 400 Kþ
7.
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ab)

na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti – vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu nebo z UNIPOK ve vybraných pokladnách ýD)
k prĤkazkám PID – k prĤkazce PID obþanské (s evidencí) – typ I (osobní údaje
v databázi DP i na prĤkazce PID) nebo k prĤkazce PID obþanské (bez evidence) –
typ II (osobní údaje pouze na prĤkazce PID) nebo k prĤkazkám s osobními údaji
v databázi DP (DítČ 6–15, Junior 15–19, Student 19–26 let):
Obþanské zvýhodnČné
ZvýhodnČné
typ I nebo typ II
pro dČti od 6 do 15 let
30denní
90denní
30denní
90denní
jedno vnČjší pásmo samostatné (pásmo 1 nebo 2 300 Kþ
760 Kþ
150Kþ
380 Kþ
nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7)
2 pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
230 Kþ
600 Kþ
3 pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
350 Kþ
900 Kþ
4 pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
455 Kþ
1 190 Kþ
5 pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
565 Kþ
1 500 Kþ
6 pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
675 Kþ
1 795 Kþ
7 pásem
1 560 Kþ
4 200 Kþ
780 Kþ
2 100 Kþ
8 pásem
1 780 Kþ
4 800 Kþ
890 Kþ
2 400 Kþ
ac) na pevné kalendáĜní období – vydávány v papírové podobČ k prĤkazkám PID –
k prĤkazce PID obþanské (s evidencí) – typ I (osobní údaje v databázi DP i na
prĤkazce PID) nebo k prĤkazce PID obþanské (bez evidence) – typ II (osobní údaje
pouze na prĤkazce PID) nebo k prĤkazkám s osobními údaji v databázi DP (DítČ
6–15, Junior 15–19, Student 19–26 let):
ZvýhodnČné
Obþanské zvýhodnČné
pro dČti od 6 do 15 let
typ I nebo typ II
(nebo prĤkazky PID s osobními údaji
mimo DítČ od 6 do 15 let)
MČsíþní
ýtvrtletní
MČsíþní
jedno vnČjší pásmo samostatné (pásmo 1
300 Kþ
760 Kþ
150Kþ
nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5)
2 pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
230 Kþ
3 pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
350 Kþ
4 pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
455 Kþ
5 pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
565 Kþ
6 pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
675 Kþ
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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DoplĖkové þasové kupony BUS+VLAK zvláštní zlevnČné (žákovské jízdné) – pro použití
v pĜímČstských autobusech i ve vlacích zapojených do systému PID urþené pro pásmo 0
a vnČjší pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tyto kupony lze použít i samostatnČ pro potĜebný poþet
vnČjších pásem nebo kombinaci vnČjších pásem s pásmem 0 – bez kombinace s kuponem
pro pásma P a 0. Tyto kupony jsou vydávány pouze na pevné kalendáĜní období – mČsíc
nebo 5 mČsícĤ na 1. nebo 2. pololetí školního roku.
ba) na pevné kalendáĜní období – mČsíc (mimo mČsíce þervenec a srpen) nebo 5 mČsícĤ
na 1. nebo 2. pololetí školního roku – vydávány v podobČ elektronického záznamu
nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty:
Pro žáky
Pro žáky
Pro žáky
Pro žáky
od 6 do 15 let od 6 do 15 let
a studenty
a studenty
od 15 do 26 let od 15 do 26 let
MČsíþní
PČtimČsíþní na
MČsíþní
PČtimČsíþní na
dané pololetí
dané pololetí
školního roku
školního roku
jedno vnČjší pásmo samostatné
110 Kþ
510 Kþ
225 Kþ
1 020 Kþ
(pásmo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5
nebo 6 nebo 7)
2 pásma
170 Kþ
795 Kþ
345 Kþ
1 590 Kþ
3 pásma
260 Kþ
1 195 Kþ
525 Kþ
2 395 Kþ
4 pásma
345 Kþ
1 590 Kþ
690 Kþ
3 180 Kþ
5 pásem
420 Kþ
1 970 Kþ
845 Kþ
3 945 Kþ
6 pásem
500 Kþ
2 360 Kþ
1 010 Kþ
4 725 Kþ
7 pásem
585 Kþ
2 745 Kþ
1 170 Kþ
5 490 Kþ
8 pásem
665 Kþ
3 135 Kþ
1 335 Kþ
6 270 Kþ
bb) na pevné kalendáĜní období – mČsíc (mimo mČsíce þervenec a srpen) nebo 5 mČsícĤ
na 1. nebo 2. pololetí školního roku – vydávány v papírové podobČ (také z UNIPOK
ve vybraných pokladnách ýD) k prĤkazkám PID – k prĤkazkám s osobními údaji
v databázi DP (DítČ 6–15, Junior 15–19, Student 19–26 let):
Pro žáky
Pro žáky
Pro žáky
Pro žáky
od 6 do 15 let od 6 do 15 let
a studenty
a studenty
od 15 do 26 let od 15 do 26 let
MČsíþní
PČtimČsíþní na
MČsíþní
PČtimČsíþní na
dané pololetí
dané pololetí
školního roku
školního roku
jedno vnČjší pásmo samostatné
110 Kþ
510 Kþ
225 Kþ
1 020 Kþ
(pásmo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5
nebo 6 nebo 7)
2 pásma
170 Kþ
795 Kþ
345 Kþ
1 590 Kþ
3 pásma
260 Kþ
1 195 Kþ
525 Kþ
2 395 Kþ
4 pásma
345 Kþ
1 590 Kþ
690 Kþ
3 180 Kþ
5 pásem
420 Kþ
1 970 Kþ
845 Kþ
3 945 Kþ
6 pásem
500 Kþ
2 360 Kþ
1 010 Kþ
4 725 Kþ
7 pásem
585 Kþ*
2 745 Kþ*
1 170 Kþ*
5 490 Kþ*
8 pásem
665 Kþ*
3 135 Kþ*
1 335 Kþ*
6 270 Kþ*
* Jen z UNIPOK v pokladnách ýD
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
11. Jízdenky AE (Airport Express) a jízdní doklady ýD platné na lince AE:
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 11. písm. b)
a používají-li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nepĜestupní nebo nepoužijí-li
nČkterý z jízdních dokladĤ uvedený v odst. 11. písm. c) ..................................................... 60 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let zvýhodnČné nepĜestupní nebo nepoužijí-li nČkterý z jízdních dokladĤ
uvedený v odst. 11. písm. c) urþený pro dČti od 6 do 15 let ................................................ 30 Kþ
b)
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všechny druhy jízdních dokladĤ ýD vystavených dle tarifu TR 10 a vyhlášek PTV na
standardním tiskopisu jízdenky (ze všech výdejních zaĜízeních ýD) nebo jako eTiket, TeleTiket
nebo nahrané jako aplikace v þipu In-karty a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle
mezinárodního tarifu SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV nebo jako eTiket.
ca) jednorázové a zpáteþní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha letištČ/Airport
(BUS), rozhodující je platnost v den použití, pro použití jízdenky VLAK+ letištČ Praha
pro cestu zpČt je rozhodující datum a potvrzení razítkem z informaþní pĜepážky na Letišti
Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ letištČ Praha pro cestu zpČt je
neplatná;
cb) síĢové jízdenky: IN 100 % a IN Business (na In-kartČ), Celodenní jízdenka, Celodenní
jízdenka region StĜedoþeský (standardní tiskopis, pro jednu osobu, jeden den), Skupinová
víkendová jízdenka síĢová, Skupinová víkendová jízdenka síĢová + MHD Praha,
Skupinová víkendová jízdenka region StĜedoþeský a Skupinová víkendová jízdenka
region StĜedoþeský + MHD Praha (standardní tiskopis, pro max. 5 osob, jeden den –
pouze soboty nebo nedČle nebo dny státem uznané jako svátek);
cc) kilometrickou banku (KMB) mohou souþasnČ použít 3 cestující starší 15 let, pĜiþemž dvČ
dČti do 15 let se považují za jednoho cestujícího staršího 15 let; v pĜíslušném Ĝádku
s vyplnČným datem odpovídajícím dni použití dokladu musí být jako nástupní/cílová
stanice uvedeno Praha letištČ/Airport (BUS); odpisy KMB provádí výhradnČ
zamČstnanci ýD;
cd) v autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních zaĜízení
ýD, Akþní jízdenka, Vþasná jízdenka ýesko, Vþasná jízdenka Evropa ani zamČstnanecké
a služební jízdní výhody železniþních spoleþností;
ce) pĜi použití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo
TeleTiket pĜedložena ke kontrole pouze vytištČná nebo zobrazená na monitoru (displeji)
pĜenosného elektronického zaĜízení. Linkou AE nelze cestovat pouze na základČ
samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením grafického 2D kódu, ani s tČmito
jízdenkami ve formČ záznamu na In-kartČ.
cf) Neobsazeno.
Ceny jízdného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ snížené sazby DPH.
c)

12.

III.A. Zvláštní ceny jízdného pro vyjmenované kategorie cestujících
pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 vþ. B s Dokladem
o nároku na zvláštní ceny jízdného
1.

2.

3.

Zvláštní ceny jízdného jsou poskytovány na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 vþ. B vyjmenovaným
kategoriím cestujících za splnČní podmínek stanovených tímto tarifem. Podmínkou opravĖující
k použití jízdného dle tohoto þlánku je, že cestující je držitelem Dokladu o nároku na zvláštní ceny
jízdného pro „název kategorie“ dle odst. 4. tohoto þlánku nebo pro definované kategorie pro
pĜechodné období jiný doklad uvedený v odst. 5. tohoto þlánku.
Zvláštní ceny jsou stanoveny pro tyto tarifní kategorie:
a)
kategorie dČti od 6 do 15 let pouze na území hl. m. Prahy (obsahuje podkategorii DítČ od 6 let
do 10 let pouze na území hl. m. Prahy);
b)
kategorie senioĜi od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy;
c)
kategorie senioĜi od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID;
d)
kategorie osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Zvláštní ceny jízdného pro cestující uvedené v odst. 2. za splnČní podmínek uvedených v tomto þlánku
þiní na území Prahy v pásmech P, 0 vþ. B pro:
a)
kategorii dČti od 6 do 15 let pouze na území hl. m. Prahy (obsahuje i kategorii DítČ od 6 let
do 10 let pouze na území hl. m. Prahy).................................................................................. 0 Kþ
b)
kategorii senioĜi od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy .............................................. 0 Kþ
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c)
d)

4.

5.

kategorii senioĜi od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID........................................ 0 Kþ
kategorie osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky
zapojené do systému PID....................................................................................................... 0 Kþ
Pro kategorie uvedené v odst. 2. písm. a), b) a c) tohoto þlánku je dokladem k prokázání nároku na
zvláštní zvýhodnČné jízdné aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného ‚název
kategorie‘“ nebo zvláštní prĤkaz PID pro pĜíslušnou tarifní kategorii s fotografií, jménem,
pĜíjmením a datem narození držitele. Zvláštní prĤkazy PID platné jako Doklad o nároku na zvláštní
ceny jízdného jsou uvedeny v PĜíloze þ. 10. V záhlaví nesou oznaþení „PrĤkaz dítČ 6–15“, „PrĤkaz
senior 65–70“, nebo „PrĤkaz senior 70+“. Plný název dokladu pak zní:
a)
pro kategorii dČti od 6 do 15 let v elektronické podobČ „Doklad o nároku na zvláštní ceny
jízdného pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo v papírové podobČ „PrĤkaz dítČ 6–15“;
b)
pro kategorii senioĜi od 65 do 70 let v elektronické podobČ „Doklad o nároku na zvláštní ceny
jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nebo v papírové podobČ „PrĤkaz senior 65–70“;
c)
pro kategorii senioĜi od 70 let v elektronické podobČ „Doklad o nároku na zvláštní ceny
jízdného pro seniora od 70 let“ nebo v papírové podobČ „PrĤkaz senior 70+“.
PrĤkazy jsou oznaþeny hologramem a datem vydání prĤkazu.
Tyto prĤkazy se vydávají pouze jako Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného, a nelze na nČ
zakoupit pĜedplatní þasové kupóny PID.
Pro kategorii osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku uvedenou v odst. 2. písm. d) tohoto þlánku je
dokladem k prokázání nároku na zvláštní zvýhodnČné jízdné zvláštní prĤkaz PID s oznaþením „PrĤkaz
dítČ do 3 let“ opatĜený jménem a pĜíjmením dítČte, datem narození dítČte a fotografií dítČte nebo
obþanský prĤkaz dítČte nebo cestovní pas dítČte. Podmínky vydání a použití „PrĤkazu dítČ do 3 let“
jsou uvedeny v þlánku IX. U této kategorie nelze pĜi zapomenutém jízdním dokladu provést dodateþné
zpČtné doložení nároku na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku. Jedno
dítČ mĤže být doprovázeno pouze jednou osobou, na kterou lze nárok na zvláštní ceny jízdného
uplatnit.
Všichni oprávnČní uživatelé „DokladĤ o nároku na bezplatnou pĜepravu“ vydaných pĜed datem
platnosti tohoto tarifu jsou oprávnČni nadále používat tyto jízdní doklady. Jejich platnost a použití je
v pĜíslušných tarifních kategoriích stejná jako u „DokladĤ 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 pĜepravu dle þlánku 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.
2.

3.

4.

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlakĤ PID provozovaných dopravcem KŽC Doprava,
s.r.o. na území hl. m. Prahy (dále jen „vlaky PID KŽCD“), jsou upravena odchylnČ.
Ve vlacích PID KŽCD platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své þasové a pásmové platnosti.
Ceny jízdních dokladĤ se Ĝídí þlánkem III. tohoto Tarifu. Platnost jízdních dokladĤ se Ĝídí þlánkem
VII. tohoto Tarifu.
Ve vlacích PID KŽCD jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu ýeských drah TR 10,
které byly pĜedem zakoupeny cestujícími ještČ pĜed nástupem do vlaku PID KŽCD. Prodej jízdních
dokladĤ dle Tarifu ýD TR 10 pĜímo ve vlaku PID KŽCD není zajištČn. Není možné ani vydávání
doplatkĤ dle Tarifu ýD TR 10, napĜ. pro jízdu oklikou atd. Ve vlaku PID KŽCD také není možné
provádČt platby z elektronické penČženky IN-karty.
Ve vlacích PID KŽCD neplatí tarif KŽC Doprava, s.r.o. Cestující je povinen nastoupit do vlaku PID
KŽCD s pĜedem zakoupenou a oznaþenou jízdenkou PID nebo dle Tarifu ýD TR 10. Podrobné
podmínky pro použití železniþních jízdenek ve vlacích PID KŽCD jsou uvedeny v Tarifu ýeských
drah pro vnitrostátní pĜepravu cestujících a zavazadel (ýD TR 10). Ve vlacích PID KŽCD neplatí
jízdní doklady vydané dle mezinárodního železniþního tarifu SCIC-NRT. PĜi použití vlaku PID KŽCD
musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo TeleTiket pĜedložena ke kontrole
pouze vytištČná nebo zobrazená na monitoru (displeji) pĜenosného elektronického zaĜízení. Vlaky PID
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KŽCD nelze cestovat pouze na základČ samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením
grafického 2D kódu, ani s tČmito jízdenkami ve formČ záznamu na In-kartČ.
5.
U vlaku PID KŽCD linky S34 je cestující, který nemá pĜedem zakoupený platný jízdní doklad,
povinen použít pro nástup pouze pĜední dveĜe prvního vozu ve smČru jízdy a zakoupit si jízdní doklad
u vlakové þety (strojvedoucího). Vlaková þeta (povČĜená osoba dopravce) je oprávnČna zkontrolovat
jízdní doklady cestujících, a to i v dobČ pĜed odjezdem vlaku.
6.
U vlaku PID KŽCD linky S34 je cestující povinen použít pro nástup pĜední dveĜe vozu ve smČru jízdy
a pĜi nástupu se prokázat vlakové þetČ platným jízdním dokladem. Vlaková þeta (povČĜená osoba
dopravce) je oprávnČna zkontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dobČ pĜed odjezdem vlaku.
7.
PĜímo ve vlaku PID KŽCD jsou dále vydávány vlakovou þetou jednotlivé pĜestupní jízdenky PID
z pĜíruþní osobní pokladny (POP). U tČchto jízdenek se jedná o doplĖkový prodej a v jejich cenČ je
zapoþtena pĜirážka 8 Kþ u plnocenné a 4 Kþ u zvýhodnČné jízdenky. Tyto jízdenky mají ve srovnání
se standardními jízdenkami PID ponČkud odlišnou platnost. Vydávány jsou pouze tyto jízdenky:
PĜestupní jízdenka PID z POP
Cena
Pásmová platnost ýasová platnost
Možnost použití
Plnocenná
P, 0, B
90 min.
Jen na území Prahy
40 Kþ
ZvýhodnČná
P, 0, B
90 min.
Jen na území Prahy
20 Kþ
8.
ýasová platnost jednotlivé jízdenky vydané ze zaĜízení POP se poþítá od okamžiku vydání. Na
jízdence je vytištČno datum a þas vydání.
9.
ZvýhodnČné jízdenky ze zaĜízení POP platí ve vlacích PID KŽCD pro dČti od 6 do 15 let, pro držitele
prĤkazky PID pro dĤchodce a pro seniory od 60 do 70 let a obþany v hmotné nouzi, pokud cestující
tČchto kategorií nemají nárok na zvláštní ceny jízdného podle þlánku III.A. tohoto Tarifu. ZpĤsob
dokládání nároku na zvýhodnČné jízdné je uveden v þlánku IX. tohoto Tarifu. ZvýhodnČnou jízdenku
lze použít i na úhradu pĜepravného za zavazadlo nebo psa bez schrány nebo jízdní kolo.
10. Jízdenky vydávané ve vlaku PID KŽCD ze zaĜízení POP platí pouze v pásmech P, 0 a B. Není možné
na nČ pĜejet do vnČjších pásem, a to ani tehdy, nastoupil-li cestující do vlaku PID KŽCD v pásmu 0
nebo B. Cestující, který hodlá cestovat do vnČjších pásem PID, si zakoupí jízdenku PID pro celou
cestu (tj. pro potĜebný þas a poþet pásem) v pĜedprodeji a musí ji mít oznaþenou již pĜed nástupem do
vlaku PID KŽCD. Pokud si cestující ve vlaku PID KŽCD zakoupí jízdenku ze zaĜízení POP a nemá
potĜebnou jízdenku PID pro zamýšlenou jízdu v dalších pásmech, zakoupí nebo oznaþí si jízdenku pro
další jízdu až v následném dopravním prostĜedku PID, do kterého pĜestoupí.
11. PĜepravní kontrolu ve vlacích PID KŽCD provádČjí kromČ vlakové þety i pĜepravní kontroloĜi
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti a KŽCD Doprava, s.r.o.
12. Pokud nelze oznaþit v pĜedprodeji zakoupenou jízdenku PID z dĤvodĤ nefunkþnosti všech oznaþovaþĤ
jízdenek PID ve stanici, zakoupí si cestující jízdenku ve vlaku PID KŽCD v doplĖkovém prodeji ze
zaĜízení POP u vlakové þety.
13. PĜeprava zavazadel a psĤ ve vlacích PID KŽCD se Ĝídí Smluvními pĜepravními podmínkami
železniþního dopravce.
14. Pro úhradu pĜepravného za zavazadlo podléhajícího placení platí ve vlacích PID KŽCD ustanovení
Tarifu PID. Pokud bylo pĜepravné za zavazadlo uhrazeno dle Tarifu ýD TR 10, je tento jízdní doklad
uznán i ve vlaku PID KŽCD. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro pĜepravu zavazadla,
uhradí pĜepravné ve vlaku PID KŽCD zvýhodnČnou jízdenkou za 20 Kþ vydanou ze zaĜízení POP.
15. Pro úhradu pĜepravného za psa platí ve vlacích PID KŽCD ustanovení Tarifu PID. Pokud bylo
pĜepravné za psa uhrazeno dle Tarifu ýD TR 10, je tento jízdní doklad uznán i ve vlaku PID KŽCD.
Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro pĜepravu psa, uhradí pĜepravné ve vlaku PID KŽCD
zvýhodnČnou jízdenkou za 20 Kþ vydanou ze zaĜízení POP.
16. Pro úhradu pĜepravného za jízdní kolo platí ve vlacích PID KŽCD ustanovení Tarifu PID. Cestující
s platným jízdním dokladem dle Tarifu PID pĜepravuje v pásmech P, 0, B jízdní kolo ve vlaku PID
KŽCD zdarma. Cestujícímu s jízdenkou dle Tarifu ýD TR 10, který uhradil dle Tarifu ýD TR 10
i pĜepravné za jízdní kolo, je tento jízdní doklad pro pĜepravu kola uznán i ve vlaku PID KŽCD.
Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro pĜepravu kola nebo nemá nárok na pĜepravu kola
zdarma, uhradí pĜepravné ve vlaku PID KŽCD zvýhodnČnou jízdenkou za 20 Kþ vydanou ze
zaĜízení POP.
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17.

18.
19.
20.

ýasová a pásmová platnost jízdenky PID za zavazadlo nebo psa bez schrány nebo jízdního kola je
shodná s þasovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo nebo psa bez schrány
nebo jízdní kolo pĜepravuje, maximálnČ však 300 minut.
Ve vlacích PID KŽCD neplatí SMS jízdenky ani jízdenky z Mobilní penČženky – aplikace Sejf.
Ve vlacích PID KŽCD neplatí zamČstnanecké jízdné DP a zamČstnanecké jízdné ýD. Je uznáváno
zamČstnanecké jízdné KŽC Doprava, s.r.o.
Ve vlacích PID KŽCD se uznávají prĤkazy ZTP4) a ZTP/P4) pro bezplatnou pĜepravu (vþetnČ
kompenzaþních pomĤcek) dle podmínek uvedených v þlánku V. tohoto Tarifu.

III.C. Specifické tarifní podmínky na území mČsta Kladna na
autobusových linkách PID v obvodu MHD Kladno
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu týkající se autobusových linek PID provozovaných na katastrálním
území statutárního mČsta Kladna jsou upravena odchylnČ.
Všechny zastávky linek PID na území mČsta Kladna jsou zaĜazeny do tarifního pásma 3.
Na linkách PID na území mČsta Kladna platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své þasové
a pásmové platnosti, s výjimkami uvedenými níže. Ceny jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. III. tohoto
Tarifu. Platnost jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. VII. tohoto Tarifu. V soubČhu s Tarifem PID platí na
autobusových linkách PID dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. na území mČsta Kladna také Tarif
MHD Kladno a v omezené míĜe je uznáván také Tarif StĜedoþeské integrované dopravy (SID). Rozsah
platnosti na jednotlivých linkách je uveden níže.
Na autobusových linkách PID na území mČsta Kladna neplatí doplĖkový þasový kupón PID
BUS+VLAK vydaný pro jedno samostatné pásmo 3. Jsou uznávány pouze doplĖkové þasové kupóny
PID BUS+VLAK dvou- a vícepásmové platné pro pásmo 3.
Na linkách PID na území mČsta Kladna neplatí pĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu
dvoupásmové 15minutové uvedené v þl. III. odst. 3. tohoto Tarifu.
Linky PID þíselné Ĝady 3xx dopravce ýSAD MHD Kladno a. s., tj. linky 300, 322, 324, 350, zajišĢují
zejména páteĜní spojení Kladna s Prahou. Na tČchto linkách na území mČsta Kladna:
a)
Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno hrazené v hotovosti nebo
z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s. nebo
kompatibilní (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
b)
Platí þasové kupóny dle Tarifu MHD Kladno týdenní, mČsíþní nebo þtvrtletní nahrané na
þipové kartČ vydané dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní (viz PĜíloha 9
tohoto Tarifu).
c)
Neplatí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlášené Magistrátem
mČsta Kladna a odeþítané z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD
Kladno a. s. nebo kompatibilní – jednotlivé jízdné Karta ŽÁKOVSKÁ 1 Kþ, Karta
DģCHODCOVSKÁ 1 Kþ, Karta RODIýOVSKÁ 4 Kþ. (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
d)
Neplatí bezplatná pĜeprava pro jednu osobu doprovázející koþárek s dítČtem dle Tarifu MHD
Kladno.
e)
Neplatí zvýhodnČný pĜestup dle Tarifu MHD Kladno.
f)
Neplatí jízdní doklady dle Tarifu SID (tj. není tarifnČ možný pĜestup mezi linkami SID
a linkami PID).
Linky PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno, tj. linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 620, 623, 624, 626, zajišĢují provoz na katastrálním území mČsta
Kladna (MHD Kladno), nebo zajišĢují spojení mČsta Kladna s okolními obcemi a mČsty. Na tČchto
linkách na území mČsta Kladna:
a)
Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno hrazené v hotovosti nebo
z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní
(viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
b)
Platí þasové kupóny dle Tarifu MHD Kladno týdenní, mČsíþní nebo þtvrtletní nahrané na
þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
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Platí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlášené Magistrátem
mČsta Kladna a odeþítané z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD
Kladno a. s. nebo kompatibilní – Karta ŽÁKOVSKÁ 1 Kþ, Karta DģCHODCOVSKÁ 1 Kþ,
Karta RODIýOVSKÁ 4 Kþ. Kartu RODINNOU lze na linkách PID využít pouze k úhradČ
jízdného pro jednotlivou jízdu z elektronické penČženky.
d)
Platí bezplatná pĜeprava pro jednu osobu doprovázející dČtský koþárek s dítČtem dle Tarifu
MHD Kladno.
e)
Je uznáván þasový kupón StĜedoþeské integrované dopravy (SID) nahraný na þipové kartČ
vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní a platný v tarifní zónČ SID pokrývající
území mČsta Kladna, pokud cestující jede z/do dalších zón StĜedoþeské integrované dopravy
a pĜestupuje na území mČsta Kladna mezi linkou PID a linkou SID.
f)
Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID z/do tarifní zóny SID pokrývající území mČsta
Kladna hrazené z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s.
nebo kompatibilní, pokud cestující jede z/do dalších zón StĜedoþeské integrované dopravy
a pĜestupuje na území mČsta Kladna mezi linkou PID a linkou SID. U jízdného pro jednotlivou
jízdu dle Tarifu SID, které bylo uhrazeno v hotovosti (tj. bez þipové karty), pĜestup mezi PID
a SID tarifnČ není možný.
Linky Ĝady 3xx a 6xx nezaĜazené do MHD Kladno, tj. linky 330, 399, 608, 621 a 622, jsou linky
provozované dopravci AUTODOPRAVA LAMER s. r. o., ýSAD Slaný s. r. o., KateĜina Kulhánková
a POHL Kladno s. r. o. Na tČchto linkách neplatí Tarif MHD Kladno a neplatí jízdní doklady SID
(pĜedplatní ani jednotlivé), tj. není tarifnČ možný pĜestup mezi systémy PID a SID.
Na linkách PID na území mČsta Kladna je uznáváno zvláštní zlevnČné žákovské a studentské jízdné
PID pouze pro pĜímČstské cesty, tj. jízdy mezi mČstem Kladnem a jinými mČsty nebo obcemi. Pro
vnitromČstské cesty v rámci katastrálního území mČsta Kladna zvláštní zlevnČné žákovské
a studentské jízdné neplatí.
Na linkách PID, které jsou vedeny pouze po katastrálním území mČsta Kladna (linky 601, 602, 603,
604, 605, 606, 610, 611 a 613):
a)
Neplatí zvláštní zlevnČné žákovské a studentské jízdné dle Tarifu PID.
b)
Neplatí zvláštní zlevnČné žákovské a studentské jízdné dle Tarifu SID (tj. není tarifnČ možný
pĜestup mezi linkami PID a SID).
Odbavuje-li se cestující na lince PID na území mČsta Kladna dle Tarifu MHD Kladno nebo (na
mČstské lince) þipovou kartou dle Tarifu SID (zaþátek jízdy nebo pĜestup), je povinen si vždy pĜi
nástupu a odbavení u Ĝidiþe odebrat jízdenku, a to i v pĜípadČ použití þasového jízdného, kdy se jedná
o nulovou (evidenþní) jízdenku. Na vyžádání povČĜenou osobou dopravce je cestující povinen se
prokázat spolu s þipovou kartou ýSAD MHD Kladno a. s. evidenþní jízdenkou platnou pro daný spoj
vydanou k této kartČ.
PĜi jedné cestČ (jízdČ) není dovoleno vzájemnČ kombinovat jízdní doklady rĤzných tarifních
systémĤ, 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 pĜedplatní þasové
jízdné, vþetnČ slev.
PĜi skládání platnosti jízdného pro jednotlivou jízdu PID v kombinaci s pĜedplatním þasovým jízdným
PID (kupónem) platným na území mČsta Kladna (pásmo 3) se neuplatĖuje posun þasové a pásmové
platnosti navazující jízdenky pro jednotlivou jízdu PID. V takovém pĜípadČ musí mít cestující
navazující jízdenku pro jednotlivou jízdu PID zakoupenou pĜedem z pĜedprodeje a oznaþí si ji
v oznaþovaþi v autobuse bezprostĜednČ poté, co autobus PID vstoupí do toho navazujícího pásma, na
které cestující již nemá pĜedplatní þasové jízdné (tj. oznaþit jízdenku je tĜeba neprodlenČ po pĜepnutí
pásma na zobrazovacím zaĜízení umístČném v autobuse).
Cestující, který byl odbaven dle Tarifu MHD Kladno (pĜíp. dle Tarifu SID), pĜepravuje zavazadlo
a psa dle Tarifu MHD Kladno (pĜíp. Tarifu SID). Cestující, který byl odbaven dle Tarifu PID,
pĜepravuje zavazadlo a psa dle Tarifu PID. Pro pĜepravu platí Smluvní pĜepravní podmínky PID.
PĜirážky k jízdnému za nedodržení pĜepravní a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem PID a Smluvními
pĜepravními podmínkami PID.
c)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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IV. Cena za pĜepravu zavazadel a psa v provozu PID
1.

2.

3.
4.

5.

V MHD na území hl. m. Prahy a v pĜímČstských linkách PID je stanovena jednotná cena za pĜepravu
zavazadel pro celou síĢ PID bez ohledu na hranice tarifních pásem ve výši:
a)
pro zavazadlo nad rozmČr 25 × 45 × 70 cm......................................................................... 16 Kþ
b)
dČtský koþárek bez dítČte ..................................................................................................... 16 Kþ
c)
pro zavazadlo tyþovitého tvaru nad délku 150 cm a prĤmČr 20 cm..................................... 16 Kþ
d)
pro zavazadlo tvaru desky nad rozmČr 100 × 100 × 5 cm ................................................... 16 Kþ
e)
jízdní kolo na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus)................................................................ 16 Kþ
Maximální rozmČry zavazadel a zavazadla, jejichž pĜeprava je povolena, urþuje PĜepravní Ĝád
a Smluvní pĜepravní podmínky PID.
ýasová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo dle písm. a) až d) je shodná s þasovou a pásmovou
platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo pĜepravuje, maximálnČ však 300 min. Platnost jízdenek
urþených pro úhradu za pĜepravu jízdního kola na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus) dle bodu e) je
pouze pro daný spoj.
PĜepravné za psa bez schrány a podmínky pĜepravy psa:
PĜepravu psa beze schrány lze uskuteþnit pouze za podmínek stanovených ve Smluvních pĜepravních
podmínkách PID. V pásmech P a 0 vþ. B a ve vnČjších pásmech PID je stanovena jednotná cena
jízdenek urþených k úhradČ pĜepravného za psa. Je-li tento jízdní doklad použit ve vlacích zapojených
do PID, musí se osoba pĜepravující psa pĜepravovat také na jízdní doklad PID. Nelze nakombinovat
jízdní doklad pĜepravované osoby za tarif železniþního dopravce a pĜepravné za psa uhradit jako
pĜepravné v systému PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze tuto jízdenku urþenou k úhradČ
pĜepravného za psa použít pouze v pĜípadČ, že již byl oznaþen zaþátek její platnosti nebo byla
zakoupena u Ĝidiþe pĜímČstských autobusových linek PID a je na ní vyznaþen zaþátek platnosti a její
platnost je dostaþující pro dosažení zamýšleného cíle v rámci PID.
Cena jízdenek urþených k úhradČ pĜepravného za psa:
a)
pĜepravné za psa beze schrány nebo za psa ve schránČ o rozmČrech dle þl. IV. odst. 1. písm. a)
............................................................................................................................................. 16 Kþ
ýasová a pásmová platnost jízdenky urþené k úhradČ pĜepravného za psa je shodná s þasovou
a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa pĜepravuje, maximálnČ však 300 min.
b)
neobsazeno
c)
pĜepravné za psa beze schrány na 24 hodin ve všech pásmech PID .................................... 80 Kþ
d)
30denní jízdenka pro pĜepravu psa platná ve všech pásmech PID .................................... 460 Kþ
e)
pĜepravné za psa na lince AE (Airport Express).................................................................. 30 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII. odst. 7., platnost jízdenek dle písm. e) tohoto odstavce je pouze
v daném spoji.
PĜepravné ve vlacích zapojených do systému PID se Ĝídí jednotlivými ustanoveními Smluvních
pĜepravních podmínek železniþních dopravcĤ, kteĜí konkrétní vlaky provozují.
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4., þasové jízdenky uvedené v þl. III. odst. 6.,
þasové jízdenky pĜenosné uvedené v þl. III. odst. 7., pĜeklenovací 30denní jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 8., rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy – Skupinová víkendová jízdenka +
MHD Praha uvedené v þl. III. odst. 9. a doplĖkové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. opravĖují
uživatele v rámci své pásmové a þasové platnosti k bezplatné pĜepravČ jedné z položek uvedené
v þl. IV. odst. 1. písm. a) až d) nebo jednoho psa s výjimkou vlakĤ zaĜazených do systému PID
(odst. 3. tohoto þlánku).
Ceny jízdného a pĜepravného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ snížené sazby DPH.
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V. Bezplatná pĜeprava osob a vČcí v provozu PID na území hl. m.
Prahy a na autobusových linkách zapojených do systému PID
(s výjimkou vlakĤ zapojených do systému PID a linky AE
(Airport Express))
1.

2.
3.
4.

5.

BezplatnČ se pĜepravují osoby:
a)
dČti do 6 let vČku1), které však mohou cestovat pouze s doprovodem osoby starší 10 let;
b)
držitelé prĤkazu „ZTP“4);
c)
držitelé prĤkazu „ZTP/P“4) a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího psa1), pokud se pĜepravují
souþasnČ s tímto držitelem, (bezplatnČ se pĜepravují též kompenzaþní pomĤcky, které osoby
s postižením potĜebují po dobu pĜepravy nebo následný pohyb);
d)
obþané uvedení ve zvláštním pĜedpisu – obþané, na nČž se vztahuje zákon o mimosoudních
rehabilitacích3);
e)
osoby starší 70 let.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Nárok na bezplatnou pĜepravu vzniká za podmínek stanovených v þl. IX. tohoto Tarifu a cestující je
povinen tento nárok doložit v souladu s þl. IX. tohoto Tarifu. Bez doložení nároku na slevu nebo
bezplatnou pĜepravu pĜedepsaným zpĤsobem tento nárok nevzniká.
Cestující má právo vzít s sebou do vozidla bezplatnČ:
a)
snadno pĜenosné vČci, které cestující má u sebe a lze je pĜípadnČ umístit ve vozidle na místo pod
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, nebo podle potĜeby držet na klínČ;
b)
dČtské koþárky s dítČtem;
c)
zavazadla do rozmČru 25 × 45 × 70 cm vþetnČ;
d)
zavazadla tvaru desky do rozmČru 100 × 100 × 5 cm vþetnČ;
e)
zavazadla tyþovitého tvaru do délky 150 cm a do prĤmČru 20 cm vþetnČ;
f)
zvíĜata ve schránČ do rozmČru schrány 25 × 45 × 70 cm vþetnČ;
g)
jízdní kolo, jehož rozmČry pĜesahují rozmČry pro pĜepravu zavazadel, lze pĜepravovat pouze
v metru, v tramvajích (pouze ve stanovených þasových obdobích a stanovených traĢových
úsecích), na lanové dráze na PetĜín a na plavidlech za podmínek stanovených ve Smluvních
pĜepravních podmínkách PID;
h)
maximálnČ dva páry lyží vþetnČ lyžaĜských holí v jednom obalu; lyže bez obalu jsou z pĜepravy
vylouþeny;
i)
snowboard;
j)
nákupní tašku na koleþkách;
k)
pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B lze bezplatnČ pĜepravit psa5), kterého
pĜepravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo s platným dokladem dle Tarifu PID
opravĖujícím k bezplatné pĜepravČ v pásmech P a 0 vþ. B (je-li doklad k bezplatné pĜepravČ dle
Tarifu PID vyžadován).

VI. Bezplatná pĜeprava osob a vČcí ve vlacích zapojených do systému
PID a na lince AE (Airport Express)
1.

Ve vlacích zapojených do systému PID (mimo linku AE) se bezplatnČ se pĜepravují osoby:
a)
dČti do 6 let vČku1) (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby
starší 10 let, pĜiþemž cestující starší 10 let má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvýše dvČ
dČti do 6. roku, pokud pro nČ požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé
dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jakož i za každé další dítČ do 6. roku, zvláštní jízdné tarifu
železniþního dopravce nebo zvýhodnČné jízdné PID;
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prĤvodce držitele prĤkazu „ZTP/P“4), kterým mĤže být buć doprovázející osoba, nebo pes,
pokud se pĜepravují souþasnČ s tímto držitelem.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Na lince AE (Airport Express) se bezplatnČ pĜepravují:
a)
dČti do 6 let vČku1) (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby
starší 10 let, pĜiþemž cestující starší 10 let má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvýše dvČ
dČti do 6. roku, pokud pro nČ požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé
dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jakož i za každé další dítČ do 6. roku, zvláštní jízdné (dle
tarifu ýD nebo zvýhodnČné jízdné PID dle þl. III. odst. 11. písm. b));
b)
držitelé prĤkazu „ZTP“4);
c)
držitelé prĤkazu „ZTP/P“4) a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího psa1), pokud se pĜepravují
souþasnČ s tímto držitelem, (bezplatnČ se pĜepravují též kompenzaþní pomĤcky, které osoby
s postižením potĜebují po dobu pĜepravy nebo následný pohyb).
BezplatnČ mĤže cestující pĜepravit následující pĜedmČty:
a)
ruþní zavazadla, která lze umístit do prostoru nad a pod místem cestujícího o rozmČrech
maximálnČ 90 × 60 × 40 cm;
b)
1 dČtský koþárek s dítČtem;
c)
1 dČtský koþárek ve složeném stavu (golfové hole);
d)
zvíĜe ve schránČ s nepropustným dnem umístČné na klínČ nebo pod místem, jež cestující
zaujímá;
e)
jeden pár lyží s holemi;
f)
snowboard;
g)
dČtské boby;
h)
pouze na lince AE (Airport Express) lze bezplatnČ pĜepravit jízdní kolo zabalené pĜedepsaným
zpĤsobem pro leteckou pĜepravu; v období zvýšených pĜepravních nárokĤ má povČĜený
pracovník dopravce právo pĜepravu jízdního kola odmítnout;
i)
pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B lze ve vlacích zapojených do systému PID
bezplatnČ pĜepravit jízdní kolo, které pĜepravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo
s platným dokladem dle Tarifu PID opravĖujícím k bezplatné pĜepravČ ve vlacích zapojených
do systému PID v pásmech P a 0 vþ. B (je-li doklad k bezplatné pĜepravČ dle Tarifu PID
vyžadován). PĜi využití služby „Úschova bČhem pĜepravy“ zaplatí cestující pouze úschovné dle
tarifu železniþního dopravce.
PĜepravné ve vlacích zapojených do systému PID se Ĝídí jednotlivými ustanoveními Smluvních
pĜepravních podmínek a tarifem pĜíslušného dopravce.
b)

2.
3.
4.

5.

6.

VII.Platnost jízdních dokladĤ PID
1.

2.

Všechny druhy jízdních dokladĤ a jízdenek PID uvedené v tomto tarifu platí pouze v pĜíslušném poþtu
navazujících tarifních pásem (vþetnČ pásem, kde spoj nezastavuje); posloupnost tarifních pásem je
uvedena v þl. II. odst. 3. Jízdenky pro jednotlivou jízdu musí být oznaþeny v tom tarifním pásmu,
v nČmž zaþíná platnost jízdenky. Povolené výjimky jsou uvedeny v odst. 26. až 35. tohoto þlánku.
Omezení pro vybrané vlaky zaĜazené do PID (zejména rychlíky – viz PĜíloha þ. 12) je uvedeno
v odst. 36. tohoto þlánku. Specifické tarifní podmínky na území mČsta Kladna na autobusových
linkách PID v obvodu MHD Kladno jsou uvedeny v þl. III.C. a v pĜíloze 9 tohoto Tarifu.
PĜestupní jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b) platí jako jízdní doklady síĢové
s libovolným poþtem pĜestupĤ v rozsahu þasové a pásmové platnosti jízdenky, není-li dále stanoveno
jinak.
a)
Pro cesty na území Prahy v pásmech P, 0, B se používají jízdenky þtyĜpásmové, platné 90 min.
od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního
odbavovacího zaĜízení.
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

Pro kratší cesty se na území Prahy se používají také jízdenky tĜípásmové, které jsou v tomto
pĜípadČ posuzovány pouze z hlediska þasové platnosti, která je pĜi použití v Praze stanovena na
30 min. od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního
odbavovacího zaĜízení. Jízdenka musí být oznaþena nebo vydána z mobilního odbavovacího
zaĜízení v jednom z pásem na území Prahy buć v pásmu P, nebo v pásmu 0, nebo v pásmu B.
Pro cesty z/do vnČjších pásem do/z pásma B (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem B) se používají pĜestupní jízdenky pro dvČ pásma uvedené v þl. III. odst. 1. (z/do
pásma 1 – projíždČná pásma 1, B) – pro pĜejezd z/do 1. vnČjšího pásma do/z pásma B nelze
v žádném pĜípadČ použít dvoupásmovou jízdenkou 15minutovou uvedenou v þl. III odst. 3 a to
ani v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo
B, 1; pro tĜi pásma (z/do pásma 2 – projíždČná pásma 2, 1, B), pro 4 pásma (z/do pásma 3 –
projíždČná pásma 3, 2, 1, B), pro 5 pásem (z/do pásma 4 – projíždČná pásma 4, 3, 2, 1, B), pro
6 pásem (z/do pásma 5 – projíždČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 7 pásem (z/do pásma 6 –
projíždČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 8 pásem (z/do pásma 7 – projíždČná pásma 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, B). Jízdenky uvedené v þl. 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 oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na
jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Pro cesty z/do vnČjších pásem do/z pásma 0 (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem 0) se používají jízdenky pro tĜi pásma (z/do pásma 1 – projíždČná pásma 1, B, 0), pro
4 pásma (z/do pásma 2 – projíždČná pásma 2, 1, B, 0), pro 5 pásem (z/do pásma 3 – projíždČná
pásma 3, 2, 1, B, 0), pro 6 pásem (z/do pásma 4 – projíždČná pásma 4, 3, 2, 1, B, 0), pro
7 pásem (z/do pásma 5 – projíždČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 8 pásem (z/do pásma 6 –
projíždČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 9 pásem (z/do pásma 7 – projíždČná 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 oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem
z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Pro cesty z/do vnČjších pásem do/z pásma P (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem P) se používají jízdenky pro 5 pásem (z/do pásma 1 – projíždČná pásma 1, B, 0, P), pro
6 pásem (z/do pásma 2 – projíždČná pásma 2, 1, B, 0, P), pro 7 pásem (z/do pásma 3 –
projíždČná pásma 3, 2, 1, B, 0, P), pro 8 pásem (z/do pásma 4 – projíždČná pásma 4, 3, 2, 1, B,
0, P), pro 9 pásem (z/do pásma 5 – projíždČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P), pro 10 pásem (z/do
pásma 6 – projíždČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P) pro 11 pásem (z/do pásma 7 – projíždČná
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 oznaþení nebo od þasu
vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Pro cesty ve vnČjších pásmech se jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b) používají
podle poþtu navazujících pásem a þasová platnost jednotlivých jízdenek je uvedena výše.
Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané
dopravcem. Nárok na používání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 1. písm. b) konþí pro dČti dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu
se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let
nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dle þl. IX.
odst. 3. písm. c). Nárok na používání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 1. písm. b) mají v pásmech P a 0 vþ. B také držitelé prĤkazky PID pro dĤchodce,
seniory a osoby v hmotné nouzi. Nárok se prokazuje prĤkazkou PID pro seniory od 60 do 70 let
nebo prĤkazkou PID pro obþany v hmotné nouzi nebo prĤkazkou PID pro dĤchodce nebo
nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Obþan v hmotné nouzi. PĜestupní
jízdenky þtyĜpásmové uvedené v þl. III. odst. 1. písm. b) jsou urþeny také k úhradČ pĜepravného
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3.

4.

za psa dle þl. IV. odst. 2. písm. a) nebo k úhradČ ceny za zavazadlo podléhající placení
uvedeného v þl. IV. odst. 1.
h)
ýasová platnost pĜestupních jízdenek vydaných v doplĖkovém prodeji Ĝidiþem
v autobusech v pásmu P (jízdenky uvedené v þl. III. odst. 2.) je shodná s þasovou platností
pĜestupních jízdenek pro 4 pásma. Tyto jízdenky jsou þtyĜpásmové a platí max. 90 min. od
oznaþení v pásmech P a 0 vþ. B. Cestující, který nastoupil bez jízdenky v pásmu P a zakoupil si
tuto jízdenku u Ĝidiþe, je povinen ji neprodlenČ po zakoupení u Ĝidiþe oznaþit v oznaþovacím
strojku ve vozidle. PĜedem zakoupenou jízdenku je cestující povinen oznaþit neprodlenČ po
nástupu do vozidla, plavidla nebo pĜi vstupu do pĜepravního prostoru metra nebo lanové dráhy
na PetĜín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle postupu uvedeného v þl. IX.C. Tyto
jízdenky je možné použít také pro kombinaci pásem 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo pro
kombinaci þtyĜ navazujících vnČjších pásem a platí max. 90 min. od oznaþení. Tyto jízdenky
platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ. Pro
stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané
dopravcem. Nárok na používání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 2. písm. b) konþí pro dČti dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu
se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let
nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dle þl. IX.
odst. 3. písm. c). Nárok na používání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 2. písm. b) mají v pásmech P a 0 také držitelé prĤkazky PID pro dĤchodce,
seniory a obþany v hmotné nouzi. Nárok se prokazuje prĤkazkou pro seniory od 60 do 70 let
nebo prĤkazkou PID pro obþany v hmotné nouzi nebo prĤkazkou PID pro dĤchodce nebo
nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Obþan v hmotné nouzi. Ve vlacích
zapojených do systému PID platí pouze pro þtyĜi pásma a s þasovou platností max. 90 min. od
oznaþení. Jízdenku vydanou v doplĖkovém prodeji Ĝidiþem v autobusech v pásmu P uvedenou
v þl. III. odst. 2. písm. b) lze použít k úhradČ pĜepravy za zavazadla dle þl. IV. odst. 1. nebo
k úhradČ pĜepravného za psa dle þl. IV. odst. 2. písm. a).
i)
Jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) – jen položky urþené pouze pro pásmo P – pĜestupní
jízdenky za 24 Kþ a 32 Kþ platí jen v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID. Použití se
Ĝídí þl. XV. v pĜípadČ jízdenky zakoupené formou SMS, nebo þl. XVI. v pĜípadČ jízdenky
zakoupené prostĜednictvím mobilní penČženky.
PĜestupní jízdenky 15minutové uvedené v þl. III. odst. 3. platí pouze ve vnČjších pásmech.
V žádném pĜípadČ neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m.
Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1. Tyto jízdenky jsou dvoupásmové – umožĖují pĜejetí
jedné hranice navazujícího vnČjšího tarifního pásma. Jízdenky platí pouze v autobusech pĜímČstských
linek PID. ýasová platnost je max. 15 min. od oznaþení nebo od okamžiku prodeje Ĝidiþem
z mobilního odbavovacího zaĜízení s možností pĜestupu. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující
þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané dopravcem. Tyto jízdenky neplatí ve vlacích
zapojených do systému PID. Neplatí pro pĜepravné za psa a pĜepravu zavazadel. Nárok na používání
zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro dČti konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6
do 15 let nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dle
þl. IX. odst. 3. písm. c). DržitelĤm prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo osoby v hmotné nouzi
není sleva ve vnČjších pásmech poskytována.
PĜedplatní krátkodobé jízdenky platné na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B:
a)
pĜedplatní krátkodobé jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. a) pouze aa) platí v pásmech
P a 0 vþ. B. Tyto jízdenky platí stanovený poþet hodin od okamžiku oznaþení. Jízdenka
s platností 24 hodin platí 24 hodin od oznaþení. Jízdenka s platností 3 dny (72 hodin) platí
72 hodin od oznaþení. Tyto jízdenky platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako
pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ na území Prahy v pásmech P a 0 vþ. B. Pro stanovení
doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové 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. ZvýhodnČná jízdenka je vydávána pouze s platností
24 hodin. Tato jízdenka je urþena pro dČti od 6 do 15 let (do dne pĜedcházejícímu dni
15. narozenin). Nárok na používání zvýhodnČných krátkodobých pĜedplatních jízdenek na
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b)

c)

d)

24 hodin pro dČti konþí dnem 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID pro
dČti od 6 do 15 let nebo dle þl. IX. odst. 3. písm. c). Nárok na používání zvýhodnČných jízdenek
s platností 24 hodin mají v pásmech P a 0 vþ. B také držitelé prĤkazky PID pro dĤchodce nebo
seniory nebo osoby v hmotné nouzi. Tyto osoby prokazují nárok na slevu prĤkazkou pro seniory
od 60 do 70 let nebo prĤkazkou PID pro obþany v hmotné nouzi nebo prĤkazkou PID pro
dĤchodce nebo nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Obþan v hmotné
nouzi. Jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. a) pouze ab) platí jen v pásmu P mimo vlaky
zapojené do systému PID. Použití se Ĝídí þl. XV. v pĜípadČ jízdenky zakoupené formou SMS,
nebo þl. XVI. v pĜípadČ jízdenky zakoupené prostĜednictvím mobilní penČženky.
Mezinárodní železniþní jízdenky kombinované s Tarifem PID platné v pásmech P, 0, B:
•
Neobsazeno.
•
3denní jízdenka MÁV-START uvedená v þl. III. odst. 4. písm. e) platí v pásmech P a 0
vþ. B tĜi kalendáĜní dny v rozsahu dat uvedených na jízdence. Jízdenka se neoznaþuje
a platí ve dnech na jízdence uvedených. Platnost zaþíná v 00:00 prvního dne platnosti
a konþí ve 24:00 posledního dne platnosti uvedených na jízdence. Jízdenka je vytištČna
z pokladny železniþního dopravce v Maćarsku na mezinárodní železniþní jízdence. Na
jízdence je cizojazyþný text podle úĜedního jazyku vydávajícího subjektu a pro použití
v pásmech P a 0 vþ. B þeský text bez diakritiky „3-denni jizdenky, pasma Pa0, plati Tarif
PID“.
•
Neobsazeno.
Kongresové jízdné dle þl. III. odst. 4. písm. f) se vypoþítává jako násobek poþtu kalendáĜních
dnĤ kongresu, ceny za jeden den dané tímto tarifem a poþtu úþastníkĤ. Platnost jízdenky zaþíná
okamžikem vydání jízdního dokladu a konþí nejpozdČji poslední den kongresu v 24:00. Vydává
se pro poĜadatele kongresĤ a jízdním dokladem pro úþastníky kongresu je doklad oznaþený
Paušální jízdné. Na tomto dokladu je oznaþena platnost v rozsahu dat konání kongresu a název
kongresu. Tento doklad platí jako pĜestupní jízdenka na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0
vþ. B mimo vlaky zapojené do systému PID a linku AE v rozsahu dat platnosti na nČm
uvedených. Jízdenku nelze zpČtnČ doložit a nevyužité jízdné se nevrací. Kongresové jízdné
nelze zakoupit ve veĜejné distribuþní síti, ale jen na základČ paušální úhrady poĜadatelem
kongresu dopravci DP. PoĜadateli kongresu vydá dopravce DP doklady na základČ
smlouvy/objednávky a uhrazené faktury. PoĜadatel kongresu podává žádost o paušální jízdné
nejménČ 30 dnĤ pĜed zahájením kongresu. Paušální jízdné vyĜizuje Dopravní podnik hl. m.
Praha, a.s., oddČlení jízdních dokladĤ, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9. V pĜípadČ žádosti
o incentivní pobídku pro úþastníky kongresu musí být splnČny tyto podmínky: Kongres musí
mít nejménČ 500 úþastníkĤ a nejménČ 20 % úþastníkĤ musí být z jiné zemČ než z ýeské
republiky a úþastníci kongresu stráví v Praze nejménČ dvČ noci. PoĜadatel kongresu podává
žádost o incentivní pobídku nejménČ 30 dnĤ pĜed zahájením kongresu. Incentivní pobídky
vyĜizuje Prague Convention Bureau, RytíĜská 26, 110 00 Praha 1. FormuláĜ žádosti na
www.pragueconvention.cz.
Turistické karty Prague Card platí jako dvoudenní, tĜídenní nebo þtyĜdenní krátkodobé
þasové jízdenky PID na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B a na lince AE (Airport
Express). Neplatí ve vlacích PID a ve vnČjších tarifních pásmech. Karty se vydávají
s platností 2 dny, 3 dny nebo 4 dny ve variantČ pro dospČlé (Adult) a pro studenty (Student).
Distribuci zajišĢuje prodejní síĢ Pražské informaþní služby (Prague City Tourism) uvedená na
www.praguecitytourism.cz. PĜed prvním použitím v dopravním prostĜedku PID musí být
do popisovacího proužku na rubu karty þitelným a nesmazatelným zpĤsobem, tj. za použití
ke kartČ pĜiloženého speciálního þerného fixu, vyznaþeno datum prvního dne platnosti
a jméno a pĜíjmení držitele. Karta je nepĜenosná a platí od vyznaþeného data dva, tĜi nebo
þtyĜi po sobČ jdoucí kalendáĜní dny podle toho, na jaký poþet dní je vydána. Platnost karty konþí
ve 24:00 posledního kalendáĜního dne platnosti. Karta není platným jízdním dokladem, pokud
nejsou þitelnČ vyplnČny a pĜedepsaným zpĤsobem vyznaþeny pĜedepsané údaje, jsou-li údaje
pĜepisovány þi pozmČĖovány, není-li použita uvedeným držitelem (je-li použita neoprávnČnou
osobou), uplynula-li doba její platnosti nebo byla-li použita ve vlaku PID nebo ve vnČjším
tarifním pásmu. PĜi pĜepravní kontrole je cestující povinen pĜedložením osobního dokladu
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doložit, že je dle jména a pĜíjmení uvedeného na kartČ oprávnČným držitelem. Cena karty
Prague Card není pĜedmČtem tohoto Tarifu.
e)
Jednodenní jízdenka T+R, platná v pásmech P, 0, B, kterou lze zakoupit k vyjmenovaným
druhĤm jízdného dle tarifu TR 10 ýD platným minimálnČ na území hlavního mČsta Prahy.
Jízdenku T+R je možné vydat u pokladní pĜepážky ýD k následujícím jízdním dokladĤm ýD:
•
K papírovým i elektronickým jízdním dokladĤm vydaným ze zaĜízení UNIPOK a POP –
jednosmČrné (všechny typy mimo skupinové), zpáteþní (všechny typy mimo skupinové),
vþetnČ slev IN 25, IN 50, traĢové, síĢové (všechny typy mimo skupinové), ve formČ
zápisu v Kilometrické bance (KMB), k Jízdence na léto, IN 100, IN Business.
Jízdenku T+R je možné vydat prĤvodþím ve vlaku k následujícím jízdním dokladĤm ýD:
•
K papírovým i elektronickým jízdním dokladĤm vydaným ze zaĜízení UNIPOK a POP –
jednosmČrné (všechny typy mimo skupinové), zpáteþní (všechny typy mimo skupinové),
vþetnČ slev IN 25, IN 50, traĢové, síĢové (všechny typy mimo skupinové), ve formČ
zápisu v Kilometrické bance (KMB), k Jízdence na léto, IN 100, IN Business.
•
K jízdenkám eTiket zakoupeným v e-shopu ýD (ke všem typĤm mimo skupinové).
Jízdenka T+R platí pouze v dobČ platnosti, která je na ní uvedena a ve spojení s jízdenkou ýD,
ke které byla vydána. Platnost jízdenky T+R vydané k jízdence jednosmČrné, vþetnČ slev IN 25,
IN 50, k jízdence jednodenní síĢové a k jízdence ve formČ zápisu v KMB je do 1:00 dne
následujícího po prvním dnu platnosti pĜíslušné jízdenky ýD, ke které byla vystavena.
Platnost jízdenky T+R vydané k jízdence zpáteþní vþetnČ slev IN 25, IN 50 a k Jízdence na léto
je do 1:00 dne následujícího po dni, který si cestující urþí jako její první den platnosti v rámci
intervalu platnosti jízdenky ýD, ke které byla vydána. Jízdenku T+R je ke zpáteþní jízdence
nebo k Jízdence na léto možné zakoupit pouze jednou, tj. na jeden zvolený den platnosti.
Platnost jízdenky T+R vydané k síĢovým jízdenkám IN 100, IN Business a traĢovým jízdenkám
je do 1:00 dne následujícího po dni, který si cestující urþí jako její první den platnosti v rámci
intervalu platnosti jízdenky ýD, ke které byla vydána. Jízdenku T+R je možné u tČchto síĢových
nebo traĢových jízdních dokladĤ zakoupit i opakovanČ, tj. na kterýkoliv den, kdy cestující
použije tento jízdní doklad ve vlacích ýD v rámci platnosti síĢové nebo traĢové jízdenky ýD.
PĜi pĜepravní kontrole se cestující prokazuje jízdenkou T+R spolu s jízdenkou ýD (nebo kartou
ýD s nahranou elektronickou jízdenkou), ke které byla vydána. Na jízdence T+R je uveden text
„Platí jen s jízd./kartou ýD konc. þ. XXX“, kde XXX jsou poslední tĜi þíslice z þísla jízdenky
ýD nebo karty ýD, ke které byla jízdenka T+R vydána. Za správnost vydávání jednodenní
jízdenky T+R k dokladĤm ýD odpovídají ýD.
Jízdenku T+R nelze vydat k zamČstnanecké jízdence „Železniþní prĤkazka“.
PĜedplatní krátkodobé jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. b) platí ve všech pásmech PID
24 hodin od oznaþení. Tyto jízdenky platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako pĜestupní,
s libovolným poþtem pĜestupĤ. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence
a þasové 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 pĜípadČ, že již byl oznaþen zaþátek její platnosti nebo byla zakoupena u Ĝidiþe
pĜímČstských autobusových linek PID nebo zakoupena z UNIPOK nebo z POP a je na ní vyznaþen
zaþátek platnosti a její platnost je dostaþující pro dosažení zamýšleného cíle v rámci PID. 24hodinová
zvýhodnČná jízdenka je urþena pro dČti od 6 do 15 let. Nárok na používání zvýhodnČných
krátkodobých pĜedplatních jízdenek na 24 hod. pro dČti konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6
do 15 let nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, nebo dle
þl. IX. odst. 3. písm. c). PĜedplatní krátkodobou jízdenku uvedenou v þl. III. odst. 4. písm. b) pouze
položka 24hodinová v cenČ 80 Kþ lze použít jako úhradu pĜepravného za psa ve všech pásmech PID
a platí 24 hodin od oznaþení.
Neobsazeno.
30denní jízdenka pro pĜepravu psa platná ve všech pásmech PID uvedená v þl. IV. odst. 2. písm. d)
platí 30 dnĤ (720 hodin) od oznaþení. Tato jízdenka slouží k úhradČ pĜepravného za psa a platí v rámci
své þasové a pásmové platnosti jako pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ. Pro stanovení doby
platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané dopravcem.
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Žákovské jízdné – jízdenky pro jednotlivou jízdu:
a)
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu – zvláštní zlevnČné uvedené v þl. III. odst. 1. písm.
c) a d) platí v pĜímČstských autobusech PID ve vnČjších pásmech nebo v kombinaci pásma 0, B
a vnČjší pásmo/pásma nebo pásmo B a vnČjší pásmo/pásma nebo pro pĜíslušný poþet
navazujících vnČjších pásem. Jízdenky zvláštní zlevnČné neplatí v žádném pĜípadČ v pásmu P.
•
Pro cesty z/do vnČjších pásem do/z pásma B (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem B) se používají jízdenky pro dvČ pásma uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a d)
(z/do pásma 1 – projíždČná pásma 1, B) – pro pĜejezd z/do 1. vnČjšího pásma do/z
pásma B nelze v žádném pĜípadČ použít dvoupásmovou jízdenkou 15minutovou
uvedenou v þl. III odst. 3 c) a d) a to ani v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m.
Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1; pro tĜi pásma (z/do pásma 2 –
projíždČná pásma 2, 1, B), pro 4 pásma (z/do pásma 3 – projíždČná pásma 3, 2, 1, B), pro
5 pásem (z/do pásma 4 – projíždČná pásma 4, 3, 2, 1, B), pro 6 pásem (z/do pásma 5 –
projíždČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 7 pásem (z/do pásma 6 – projíždČná pásma 6, 5, 4,
3, 2, 1, B), pro 8 pásem (z/do pásma 7 – projíždČná 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 þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem
z mobilního odbavovacího zaĜízení.
•
Pro cesty z/do vnČjších pásem do/z pásma 0 (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem 0) se používají jízdenky pro 3 pásma (z/do pásma 1 – projíždČná pásma 1, B, 0),
pro 4 pásma (z/do pásma 2 – projíždČná pásma 2, 1, B, 0), pro 5 pásem (z/do pásma 3 –
projíždČná pásma 3, 2, 1, B, 0), pro 6 pásem (z/do pásma 4 – projíždČná pásma 4, 3, 2, 1,
B, 0), pro 7 pásem (z/do pásma 5 – projíždČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 8 pásem
(z/do pásma 6 – projíždČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 9 pásem (z/do pásma 7 –
projíždČná pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0). PĜestupní 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 Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení s možností pĜestupĤ
v rámci své þasové a pásmové platnosti.
•
Pro cesty ve vnČjších pásmech se jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a d)
používají podle poþtu navazujících pásem. ýasová platnost jednotlivých jízdenek je
uvedena výše.
•
Pro cesty z/do vnČjších pásem do/z pásma P (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu P) se
používají jízdenky zvláštní zlevnČné jedinČ jako doplnČk pro pĜíslušný poþet vnČjších
pásem k jízdnímu dokladu platnému pro území Prahy (pásma P, 0 a B).
b)
PĜestupní jízdenky 15minutové pro jednotlivou jízdu – zvláštní zlevnČné uvedené v þl. III.
odst. 3. písm. c) a d) platí pouze pro dvČ navazující vnČjší pásma pouze v autobusech
pĜímČstských linek PID max. 15 min. od vydání Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Tyto jízdenky neplatí v pásmu P nebo v pásmu 0 nebo v pásmu B samostatnČ ani pro žádnou
jejich kombinaci na území Prahy a ani pro kombinaci pásma B, 1, a to ani v pĜípadech, kdy je
zastávka na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1.
c)
Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané
dopravcem. Zvláštní zlevnČné jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí na noþních linkách a ve
vlacích zapojených do systému PID. Lze je používat pouze ve dnech vyznaþených školou na
žákovském prĤkazu. Podmínkou poskytnutí slevy je vystavený žákovský prĤkaz. Žákovský
prĤkaz pro žáky od 6 do 15 let opravĖuje držitele prĤkazu k použití zvláštní zlevnČné jízdenky
uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a þl. III. odst. 3. písm. c). Žákovský prĤkaz pro žáky od 15 do
26 let opravĖuje držitele prĤkazu k použití zvláštní zlevnČné jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1.
písm. d) a þl. III. odst. 3. písm. d). Nárok na používání žákovských jízdenek pro jednotlivou
jízdu od 6 do 15 let zvláštních zlevnČných uvedených v þl. III. odst. 1. písm. c) a þl. III. odst. 3.
písm. c) konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin nebo ukonþením školní docházky. Nárok
na používání žákovských jízdenek pro jednotlivou jízdu od 15 do 26 let zvláštních zlevnČných
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uvedených v þl. III. odst. 1. písm. d) a þl. III. odst. 3. písm. d) konþí dnem pĜedcházejícím dni
26. narozenin, pĜerušením nebo ukonþením studia7), 8). Tyto jízdenky nelze zakoupit
v pĜedprodeji, ale pouze pĜímo u ĜidiþĤ pĜímČstských linek. Jízdenka se neoznaþuje. Platí pouze
pro jízdy z/do místa bydlištČ do/z školy. Neplatí jako síĢové jízdenky v rámci tarifních pásem.
O sobotách a nedČlích platí pouze tehdy, je-li na žákovském prĤkazu pĜeškrtnut pracovníkem
školy symbol kladívek. U nového vzoru žákovského prĤkazu platí o sobotách a nedČlích pouze
tehdy, je-li symbol „So/Ne“ ponechán nepĜeškrtnutý. Neplatí a nevydávají se v mČsících
þervenec a srpen.
PĜedplatní þasové jízdenky opatĜené platným þasovým kuponem pro pásma P a 0 nebo nahraným
na kartČ uvedeným v þl. III. odst. 6. a v þl. III. odst. 7. a jízdenky pĜeklenovací uvedené v þl. III.
odst. 8. platí zásadnČ jako jízdní doklady síĢové s libovolným poþtem pĜestupĤ v pĜíslušných,
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 zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se
symbolem 0 jak v tištČné, tak i ve elektronické podobČ.
a)
ýasové jízdenky s volitelným zaþátkem doby platnosti mČsíþní, þtvrtletní, pČtimČsíþní,
desetimČsíþní a roþní nahrané na osobní kartu uvedené v þl. III. odst. 6. písm. a) pouze aa);
písm. b) pouze ba) a bb); písm. c) pouze ca) a cb); písm. d) pouze da) mají þasovou platnost
v rozsahu dat platnosti i pásmovou platnost nahranou pĜímo na kartČ. Jízdenka platí mČsíc nebo
tĜi mČsíce (þtvrtletí) nebo pČt mČsícĤ nebo deset mČsícĤ nebo dvanáct mČsícĤ (rok) podle délky
pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém 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 dnĤ pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ
zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat uvedených
na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne
platnosti uvedeného na jízdence. Jejich þasová a pásmová platnost se zobrazí pĜi þtení na
validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe autobusĤ pĜímČstských
linek; vĤdci plavidla, prĤvodþímu ve vlaku anebo pĜepravnímu kontrolorovi ve þtecím zaĜízení.
Pouze pro roþní kupon nahraný na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty (typ I) lze pĜerušit platnost kuponu dle pravidel uvedených v þl. VIII. tohoto Tarifu.
b)
ýasové jízdenky vydané na stanovené období s volitelným nebo omezenČ volitelným
zaþátkem doby platnosti, vydávané v papírové podobČ z jízdenkového programu uvedené
v þl. 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 pĜímo na þasovém kuponu. Jízdenka platí
dle pĜíslušné tarifní kategorie 30, 90, 150, 300 nebo 365 (v pĜestupném roce 366) kalendáĜních
dnĤ podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém
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 dnĤ pĜed zaþátkem
platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu
þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do
24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence.
c)
Neobsazeno.
d)
ýasové jízdenky pĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti mČsíþní, þtvrtletní a roþní
nahrané na anonymní nepersonalizovanou kartu uvedené v þl. III. odst. 7. písm. a) mají
þasovou platnost v rozsahu dat platnosti i pásmovou platnost nahranou pĜímo na kartČ. Jízdenka
platí mČsíc nebo tĜi mČsíce (þtvrtletí) nebo dvanáct mČsícĤ (rok) podle délky pĜedplaceného
období pouze v rozsahu þasových dat nahraných jako elektronický záznam na kartČ, 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 dnĤ pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení
jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat nahraných jako
elektronický záznam na kartČ, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich þasová a pásmová platnost se zobrazí pĜi
þtení na validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe autobusĤ
pĜímČstských linek; vĤdci plavidla, prĤvodþímu ve vlaku nebo pĜepravnímu kontrolorovi ve
þtecím zaĜízení.
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ýasové jízdenky pĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti, vydávané v papírové
podobČ z jízdenkového programu, uvedené v þl. III. odst. 7. písm. b) mají období platnosti
uvedeno dopravcem pĜímo na jízdence. Jízdenka platí 30, 90 nebo 365 (v pĜestupném roce 366)
kalendáĜních dnĤ podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených
na þasovém 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 dnĤ
pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka
v rozsahu þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na
jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence.
f)
Držitelé pĜedplatních þasových jízdenek obþanských uvedených v þl. III. odst. 6. písm. a)
mohou v sobotu, v nedČli a svátcích pĜepravit bezplatnČ spoleþnČ s sebou jedno dítČ do 15 let
s tím, že možnost bezplatné spolupĜepravy dítČte do 15 let pro držitele obþanských pĜedplatních
jízdenek neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. Nárok dítČte na bezplatnou pĜepravu
dle pĜedchozí vČty konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin a dítČ se prokazuje prĤkazkou
PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let nahranou na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo jiným zpĤsobem uvedeným v þl. IX.
odst. 3. písm. c).
g)
30denní pĜeklenovací jízdenky uvedené v þl. III. odst. 8. jsou vydávány pouze v papírové
podobČ pouze pro dČti od 6 do 15 let a juniory od 15 do 19 let. Tyto pĜeklenovací jízdenky jsou
vydávány pouze na základČ pĜedložení žádosti o vydání karty s dopravní aplikací. Na tuto
jízdenku je cestující – držitel této jízdenky – povinen na rubové stranČ jízdenky vyplnit své
jméno, pĜíjmení, datum narození, a to þitelnČ hĤlkovým písmem, zpĤsobem, který neumožĖuje
smazání (perem nebo propisovací tužkou s modrou nebo þernou barvou náplnČ) a musí být pĜi
prvním vstupu do pĜepravního prostoru nebo do vozidla (plavidla) neprodlenČ oznaþena
v oznaþovaþi. Bez vyplnČných údajĤ a oznaþení je jízdenka neplatná. Tyto þasové jízdenky platí
30 kalendáĜních dnĤ (720 hodin) od oznaþení. Cestující je povinen na žádost povČĜené osoby
dopravce umožnit kontrolu oprávnČnosti užití této jízdenky. Nedoloží-li cestující oprávnČnost
použití této jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky. OprávnČnost použití
v tomto pĜípadČ nelze doložit zpČtnČ.
PĜedplatní þasové jízdenky opatĜené pĜíslušným platným doplĖkovým þasovým kuponem
BUS+VLAK nebo pĜedplatní þasové jízdenky nahrané na osobní kartČ uvedeným v þl. III. odst. 10.
písm. a) a b) platí pouze ve vnČjších pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 a vnČjší pásmo/a (podle
poþtu pásem, pro která je doplĖkový þasový kupon urþen) v pĜímČstských autobusech a ve vlacích
zapojených do systému PID jako jízdní doklady síĢové pro pĜíslušný poþet navazujících pásem
provozované sítČ PID. Povolené výjimky jsou uvedeny v odst. 26. až 31. tohoto þlánku. Pro tento typ
jízdního dokladu se pásmo 0 a pĜíhraniþní pásmo B zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se
symbolem 0. Na kupony, kde je požadováno vyplnČní pásmové platnosti cestujícím, si pro pásmovou
platnost v pásmech B a 0 cestující vyplĖuje do dopisovacího pole pouze pásmo 0. DoplĖkové þasové
kupony pro vnČjší pásma 1 až 5, pĜípadnČ kombinace s pásmem 0 nelze vzájemnČ sþítat (tj. napĜ. pro
4 vnČjší pásma je nutné použít doplĖkový kupon pro 4 vnČjší pásma a nelze použít 2 doplĖkové
kupony pro 2 vnČjší pásma).
a)
Jízdenky na osobní kartČ obþanské zvýhodnČné typ I nebo typ II uvedené v þl. III. odst. 10.
písm. a) pouze aa) a jízdenky na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze aa) na mČsíc
s volitelným zaþátkem doby platnosti nebo þtvrtletí s volitelným zaþátkem doby platnosti
mají þasovou platnost v rozsahu dat platnosti nahranou pĜímo na kartČ. Na kartČ je nahraná
i pásmová platnost pĜíslušného kuponu. Jízdenka platí mČsíc (resp. tĜi mČsíce (þtvrtletí)) podle
délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém 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 dnĤ pĜed zaþátkem platnosti.
V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat
uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. ýasová a pásmová platnost tČchto jízdenek se
zobrazí pĜi þtení na validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe
autobusĤ pĜímČstských linek; vĤdci plavidla, prĤvodþímu ve vlaku anebo pĜepravnímu
kontrolorovi ve þtecím zaĜízení.
e)

10.
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ýasové jízdenky s volitelným zaþátkem doby platnosti 30denní a 90denní uvedené v þl. III.
odst. 10. písm. a) pouze ab) mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem
pĜímo na þasovém kuponu vydaném z jízdenkového programu a (u vyjmenovaných druhĤ
þasových kuponĤ také z UNIPOK ve stanicích ýD). Jízdenka platí tĜicet (resp. devadesát)
kalendáĜních dnĤ podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených
na þasovém 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 dnĤ
pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka
v rozsahu þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na
jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence.
c)
ýasové jízdenky opatĜené pĜíslušným þasovým kuponem pro pevné kalendáĜní období
(mČsíc, þtvrtletí) uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze ac) platí po dobu kalendáĜního
období vytištČného na kuponu (kalendáĜní mČsíc, kalendáĜní þtvrtletí) a také poslední den
mČsíce pĜed zapoþetím platnosti a tĜi dny následující po ukonþení platnosti pĜíslušného kuponu.
Cestující je povinen pĜed vstupem do vozidla þi pĜepravního prostoru do pĜedtištČných okének
na þasovém kuponu vyplnit úplnČ, þitelnČ a správnČ identifikaþní þíslo shodné s þíslem
prĤkazky PID a pásmovou platnost kuponu, v nČmž bude þasový kupon používat. Do
dopisovacího pole pro pásmovou platnost se zapisuje þíselné oznaþení pásma vždy jednou
þíslicí do jednoho okénka dopisovacího pole. Pro použití ve vnČjších pásmech v kombinaci
s pásmy B nebo 0 a B se zapíše prvního okénka dopisovacího pole þíslice 0. Platnost ve
vnČjších pásmech se vyplĖuje vzestupnČ dle navazujícího poĜadí. Na doplĖkovém þasovém
kuponu pro jedno samostatné pásmo nesmí být v žádném pĜípadČ vyplnČno pásmo P ani 0 ani B
– tj. doplĖkový þasový kupon pro jedno samostatné pásmo neplatí samostatnČ pro pásmo P ani
pro pásmo 0 ani pro pĜíhraniþní pásmo B. Na doplĖkovém kuponu pro dvČ pásma nesmí být
vyplnČna kombinace 0 a B ani P a 0.
Skupinová víkendová jízdenka + MHD Praha uvedené v þl. III. odst. 9. opravĖují v den své
platnosti (maximálnČ do 24:00) k pĜepravČ maximálnČ 5 spolucestujících, pĜiþemž pouze maximálnČ
2 cestující z celkového poþtu mohou být starší 15 let (ode dne 15. narozenin). Cestující musí cestovat
spoleþnČ. Jízdenka platí ve všech prostĜedcích PID na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B.
Jízdenka se neoznaþuje. Použití ve vlacích ýeských drah, a. s. se Ĝídí dle Smluvních pĜepravních
podmínek ýeských drah pro veĜejnou drážní osobní dopravu (SPPO ýD) a Tarifem ýeských drah pro
vnitrostátní pĜepravu cestujících a zavazadel (TR 10).
PĜedplatní þasové jízdenky vydané na základČ osobních údajĤ držitele a pĜedplatní þasové jízdenky
nahrané na osobní kartČ mohou být souþasnČ opatĜeny dvČma þasovými kupony – pro pásma P a 0
(uvedeným v þl. III. odst. 6.) a doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK (uvedeným v þl. III.
odst. 10.). V tomto pĜípadČ platí jako síĢové jízdenky s libovolným poþtem pĜestupĤ v systému PID
v pásmech P a 0 a ve vnČjších pásmech, pro která je platný doplĖkový þasový kupon. V tomto smyslu
platí i ve vlacích zapojených do systému PID. Použití a platnost se Ĝídí pĜíslušnými ustanoveními
odst. 9. a 10. tohoto þlánku. Oba kupony mohou mít rozdílné období platnosti. V okamžiku použití
však musí být oba kupony platné þasovČ a platné v tČch pásmech, v nichž jsou použity.
Platnou jízdenkou PID je též prĤkazka PID vydaná na základČ osobních údajĤ držitele s þasovým
kuponem s volitelným zaþátkem platnosti z jízdenkového programu, která je platná v pásmech
uvedených na kuponu a cena je souþtem cen jízdného uvedených v þl. 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
pĜípadech jen 30denní, resp. 90denní kupony, podle pĜíslušné tarifní kategorie a poþtu vnČjších pásem
na kuponu uvedených. Na jednom jízdním dokladu mohou být uvedena souþasnČ pásma P, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pĜíhraniþní pásmo B zapoþítává jako jedno
pásmo a oznaþuje se symbolem 0. Cena takového jízdního dokladu je souþtem ceny obou kuponĤ.
Tyto jízdenky mají období platnosti uvedeno dopravcem pĜímo na þasovém kuponu (jízdence).
Jízdenka platí tĜicet (resp. devadesát) kalendáĜních dnĤ pouze v rozsahu þasových dat uvedených na
þasovém 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 dnĤ pĜed zaþátkem
platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových
dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního
dne platnosti uvedeného na jízdence.
b)

11.

12.

13.
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14.

Žákovské jízdné zvláštní zlevnČné (pĜedplatní)
a)
v podobČ elektronického záznamu na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty na pevné kalendáĜní období mČsíc nebo pololetí školního roku – pĜíslušný
kupon zvláštní zlevnČný uvedený v þl. III. odst. 10. písm. ba) je nahrán na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty. Nedílnou souþástí jízdního dokladu je
platný žákovský prĤkaz, který je dokladem nároku na slevu v trase uvedené na prĤkazu. Platí
v pĜímČstských autobusech PID nebo ve vlacích zapojených do systému PID pouze ve vnČjších
pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 a vnČjší pásmo/pásma (podle poþtu pásem, pro která je
doplĖkový þasový kupon urþen). Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B
zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se symbolem „0“. Platí pouze pro jízdy z/do místa
bydlištČ do/z školy. Neplatí jako síĢové jízdenky v rámci tarifních pásem. O sobotách a nedČlích
platí pouze tehdy, je-li na žákovském prĤkazu pĜeškrtnut pracovníkem školy symbol kladívek.
U nového vzoru žákovského prĤkazu platí o sobotách a nedČlích pouze tehdy, je-li symbol
„So/Ne“ ponechaný nepĜeškrtnutý. Neplatí a nevydávají se v þervenci a v srpnu. Podmínkou
poskytnutí slevy je vystavený platný žákovský prĤkaz. Pásmová platnost je v pásmech
nahraných v záznamu na kartČ. ýasová a pásmová platnost tČchto jízdenek se zobrazí pĜi þtení
na validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe autobusĤ pĜímČstských
linek; prĤvodþímu ve vlaku anebo pĜepravnímu kontrolorovi ve þtecím zaĜízení. Tyto kupony
platí jen v rozsahu nahrané þasové (kalendáĜní mČsíc 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 podobČ na pevné kalendáĜní období mČsíc nebo na dané pololetí školního roku
– pĜedplatní þasová jízdenka PID se skládá z prĤkazky PID a doplĖkového þasového kuponu
BUS+VLAK zvláštního zlevnČného (vnČjší pásma 1 až 7, pĜípadnČ kombinace s pásmem 0)
uvedeného v þl. III. odst. 10. písm. bb) a platného žákovského prĤkazu, který je dokladem
nároku na slevu v trase uvedené na prĤkazu. Platí v pĜímČstských autobusech PID nebo ve
vlacích zapojených do systému PID pouze ve vnČjších pásmech nebo v kombinaci pásmo 0
a vnČjší pásmo/pásma (podle poþtu pásem, pro která je doplĖkový þasový kupon urþen). Pro
tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se
symbolem „0“. V papírové podobČ – emise z tiskárny na pevné kalendáĜní období – se
nevydávají tyto kupony v mutaci pro 7 nebo 8 pásem. Platí pouze pro jízdy z/do místa bydlištČ
do/z školy. Neplatí jako síĢové jízdenky v rámci tarifních pásem. O sobotách a nedČlích platí
pouze tehdy, je-li na žákovském prĤkazu pĜeškrtnut pracovníkem školy symbol kladívek.
U nového vzoru žákovského prĤkazu platí o sobotách a nedČlích pouze tehdy, je-li symbol
„So/Ne“ ponechaný nepĜeškrtnutý. Neplatí a nevydávají se v þervenci a v srpnu. Podmínkou
poskytnutí slevy je vystavený žákovský prĤkaz. Cestující je povinen pĜed vstupem do vozidla þi
pĜepravního prostoru do pĜedtištČných okének na þasovém kuponu vyplnit úplnČ, þitelnČ
a správnČ identifikaþní þíslo shodné s þíslem prĤkazky PID a také vyplnit þísla navazujících
tarifních pásem, v nichž je þasový kupon používán. ýasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10.
písm. b) zvláštní zlevnČné musí mít vyplnČné i dopisovací pole na rubové stranČ kuponu. Do
tohoto pole se zapisuje série a þíslo žákovského prĤkazu, 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 prĤkaz pro žáky
od 6 do 15 let opravĖuje držitele prĤkazu k použití zvláštní zlevnČné jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 10. písm. b) – položka pro žáky a studenty od 6 do 15 let. Žákovský prĤkaz pro žáky od 15
do 26 let opravĖuje držitele prĤkazu k použití zvláštní zlevnČné jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 10. písm. b) – položka pro žáky od 15 do 26 let. Na doplĖkovém þasovém kuponu pro
jedno pásmo – zvláštním zlevnČném – nesmí být v žádném pĜípadČ vyplnČno pásmo 0 ani B – tj.
doplĖkový þasový kupon pro jedno samostatné pásmo neplatí pro pásmo P ani pro pásmo 0 ani
pro pásmo B. Na doplĖkovém kuponu pro dvČ pásma nesmí být vyplnČna kombinace 0 a B ani
P a 0. ýasové jízdenky opatĜené pĜíslušným þasovým kuponem pro kalendáĜní období (mČsíc)
uvedené v þl. III. odst. 10. písm. b) zvláštní zlevnČné platí také poslední den mČsíce pĜed
zapoþetím platnosti a tĜi dny následující po ukonþení platnosti pĜíslušného kuponu, s výjimkou
mČsícĤ þervenec a srpen, kdy þasový pĜesah kuponu platného pro mČsíc þerven nebo druhé
pololetí není uznáván tĜi dny v mČsíci þervenci a poslední den mČsíce srpna není uznáván
þasový kupon platný pro záĜí nebo 1. pololetí. Tyto jízdní doklady mohou být ve formČ kuponĤ
emise z tiskárny nebo vydávané z UNIPOK v pokladnách ýeských drah. Tyto jízdenky neplatí
na noþních linkách. Lze je používat pouze ve dnech dle vyznaþení školy na žákovském prĤkazu.
Nárok na používání doplĖkových kuponĤ BUS+VLAK od 6 do 15 let zvláštních zlevnČných
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uvedených v þl. III. odst. 10. písm. b) konþí pro žáky od 6 do 15 let dnem pĜedcházejícím dni
15. narozenin nebo ukonþením školní docházky. Nárok na používání doplĖkových kuponĤ
BUS+VLAK od 15 do 26 let zvláštních zlevnČných uvedených v þl. III. odst. 10. písm. b) konþí
dnem pĜedcházejícím dni 26. narozenin, pĜerušením nebo ukonþením studia7), 8). Tyto kupony je
možné s prĤkazkou PID a žákovským prĤkazem používat samostatnČ nebo v kombinaci
s þasovými kupony platnými v pásmech „P a 0“ uvedenými v þl. III. odst. 6. písm. b) a c). Oba
kupony mohou mít rozdílné období platnosti. V okamžiku použití však musí být oba platné
þasovČ a platné v tČch pásmech, v nichž jsou použity. V pĜípadČ, že cestující použije kartu a je-li
pro vnČjší pásma oprávnČn použít þasový kupon zvláštní zlevnČný uvedený v þl. III. odst. 10.
písm. b), pak pouze v tomto pĜípadČ mĤže nahradit prĤkazku PID kartou a do dopisovacího pole
na þasovém kuponu urþeného pro zapsání þísla prĤkazky PID je povinen zapsat posledních
deset þíslic z þísla karty.
Jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku 24hodinovou, 3denní, 30denní pĜeklenovací jízdenku
urþenou k úhradČ jízdného pro osoby a 30denní jízdenku pro pĜepravu psa je cestující povinen oznaþit
neprodlenČ po nástupu do vozidla nebo plavidla nebo pĜi vstupu do pĜepravního prostoru metra,
pĜepravního prostoru zastávky lanové dráhy na PetĜín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle
postupu uvedeného v þl. IX.C. vsunutím do otvoru oznaþovacího zaĜízení tak, aby oznaþení bylo
provedeno na místČ jízdenky k tomu urþeném. Jízdenka se vkládá do oznaþovacího strojku ve smČru
šipky (resp. šipek) lícem nahoru. PĜestupní jízdenky se po pĜestupu již znovu neoznaþují. Neoznaþují
se pouze jízdenky vydané z prodejních zaĜízení povČĜenými osobami dopravcĤ (mobilní odbavovací
zaĜízení v autobusech pĜímČstských linek, POP, UNIPOK), jejichž platnost zaþíná okamžikem vydání
(pĜípadnČ þasem zaþátku platnosti jízdenky dle požadavku cestujícího – jen zkušební provoz výdeje
jízdenek PID na železnici ze zaĜízení UNIPOK)2), který je na nich vyznaþen pĜímo pĜi prodeji.
Jízdní doklad a na nČm vyznaþené údaje není dovoleno jakkoli upravovat nebo pozmČĖovat.
U jízdních dokladĤ vydaných v papírové podobČ se þasový kupon vkládá do plastového pouzdra
pĜedplatní þasové jízdenky lícní stranou navrch tak, aby byla možná v pĜípadČ potĜeby kontrola rubové
strany. Druhý doplĖkový þasový kupon se vkládá do pouzdra na rubovou stranu prĤkazky PID,
popĜípadČ do zvláštní kapsy pouzdra, lícní stranou navrch. V pouzdĜe mohou být umístČny pouze
originální jízdní doklady (popĜípadČ prĤkaz studenta vysokých škol uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto
Tarifu, karta – zejména v pĜípadČ je-li použita s doplĖkovým kuponem uvedeným v þl. III. odst. 10.
písm. b) nebo pokyny vydané dopravcem). Není dovoleno do plastového pouzdra vkládat vČci, které
s pĜedplatní þasovou jízdenkou a její platností nesouvisí.
PĜedplatní þasová jízdenka vydaná na základČ osobních údajĤ držitele a osobní karta jsou nepĜenosné.
PĜedplatní þasová jízdenka vydaná na základČ osobních údajĤ v papírové podobČ se skládá z prĤkazky
PID a þasového kuponu pro pásma P a 0 nebo z prĤkazky PID a doplĖkového þasového kuponu nebo
z prĤkazky PID a kombinace þasového kuponu pro pásma P a 0 a doplĖkového þasového kuponu. Pro
použití jízdenek zvláštních zlevnČných je souþástí jízdního dokladu také platný žákovský prĤkaz pro
pĜíslušnou vČkovou kategorii. Jízdní doklad nahraný na osobní kartČ je tato karta, která má všechny
údaje, slevovou kategorii a kupon/y nahrány v elektronické podobČ. PĜi aktivaci kartové aplikace se ke
kartČ cestujícímu spolu s kartou vydává jeden kus náhradního jízdního dokladu pro všechna pásma na
24 hodin. Tento náhradní jízdní doklad cestující mĤže využít v pĜípadČ identifikované poruchy
nahrávky na kartČ nebo v pĜípadČ neþitelných údajĤ nebo jiné poruchy. PĜi poruše si cestující oznaþí
tento náhradní jízdní doklad, na kterém musí být vyplnČno i þíslo karty a pĜi pĜepravní kontrole se
prokazuje jak kartou, tak i souþasnČ tímto náhradním jízdním dokladem, který je zároveĖ dokladem
pro reklamaci. V pĜípadČ, že není možné jízdenku oznaþit pĜed nástupem do vlaku PID, nechá si
cestující oznaþit náhradní jízdní doklad prĤvodþím vlaku náhradním zpĤsobem. Bude-li reklamace
uznána jako oprávnČná, tj. cestující mČl na kartČ nahranou platnou pĜedplatní jízdenku, obdrží cestující
zároveĖ nový náhradní jízdní doklad ke své kartČ. NeoprávnČná reklamace nezakládá nárok na nový
náhradní jízdní doklad a v pĜípadČ problémĤ pĜi kontrole je pak cestujícímu úþtováno jízdné dle Tarifu
PID nebo pĜíslušného železniþního dopravce.
Pro pĜípad kontroly povČĜenou osobou, musí mít cestující platný jízdní doklad u sebe po celou dobu
pĜepravy, bČhem pobytu ve vyznaþeném pĜepravním prostoru a v okamžiku vystoupení z tramvaje
nebo z autobusu nebo z plavidla nebo v okamžiku, kdy opouští pĜepravní prostor. Za platný jízdní
doklad se považují pouze originální jízdní doklady. Nelze v žádném pĜípadČ použít a uznat notáĜsky þi
jinak úĜednČ ovČĜenou fotokopii jízdního dokladu. Jízdenka ve formČ elektronického záznamu se stává
platnou až okamžikem jejího nahrání na kartu v rozsahu þasových údajĤ uvedených v elektronickém
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záznamu na kartČ, okamžik zakoupení jízdenky nemá na platnost jízdenky žádný vliv. Doba uplynulá
od okamžiku zakoupení jízdenky ve formČ elektronického záznamu do doby jejího nahrání na kartu
není považována za dobu platnosti jízdenky. Jízdenky musí mít rozmČry stanovené v technických
specifikacích pro tisk jízdních dokladĤ. Informaci o tČchto rozmČrech lze získat na odboru pĜepravní
kontroly na Centrálním dispeþinku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2.
Jízdní doklad je neplatný, jestliže pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené PĜepravním
Ĝádem nebo tímto tarifem, nedodržel Smluvní pĜepravní podmínky PID, nejsou-li vyplnČny
pĜedepsané 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 nČj nejsou patrné údaje potĜebné pro kontrolu správnosti jeho
použití, neodpovídají-li údaje skuteþnosti nebo byly neoprávnČnČ pozmČnČny, je-li použit
neoprávnČnou osobou, uplynula-li nebo nenastala-li doba jeho platnosti, nejde-li o originál. Jízdenka
pro jednotlivou jízdu, krátkodobá þasová jízdenka, 30denní pĜeklenovací jízdenka a 30denní jízdenka
pro pĜepravu psa je neplatná, zejména vykazuje-li známky opakovaného použití (oznaþení), je-li
oznaþená na jiném než k tomu urþeném místČ, údaje jsou neþitelné nebo je jízdenka zcela neoznaþená
nebo byla-li neoprávnČnČ upravena nebo pozmČnČna nebo byla-li oznaþena cestujícím nebo vyplnČny
požadované údaje (v pĜípadČ 30denní pĜeklenovací jízdenky) až po výzvČ povČĜené osoby dopravce
(pĜepravního kontrolora) ke kontrole. Neplatný jízdní doklad je povČĜená osoba dopravce vybavená
kontrolním odznakem a prĤkazem oprávnČna odebrat podle § 6 PĜepravního Ĝádu. Karta je považována
za neplatný jízdní doklad v pĜípadČ, že byla zablokována pro použití v rámci kartové aplikace nebo
nelze platnost þasového kuponu nahraného na kartu zkontrolovat prostĜednictvím k tomu urþeného
technického zaĜízení, není-li na ní nahrán jízdní doklad pro pásmo/a a þasové období, v nČmž je karta
použita. V pĜípadČ osobní karty se jedná o neplatný jízdní doklad též v pĜípadČ, že z dĤvodu poškození
vnČjších znakĤ osobní karty nelze jednoznaþnČ identifikovat jejího držitele, nebo je využívána jako
jízdní doklad osobou odlišnou od jejího držitele nebo není-li jejím držitelem souþasnČ doložen nárok
na uplatĖovanou slevu z jízdného. PĜepravní kontrolor není oprávnČn kartu cestujícímu odebrat.
Za platný jízdní doklad je pokládána, pĜi splnČní požadavku pásmové a þasové platnosti a ostatních
podmínek uvedených v tomto tarifu, neoznaþená jízdenka Skupinová víkendová jízdenka + MHD
Praha na území Prahy v pásmech P, 0 vþ. B platná v den vyznaþený na jízdence ve všech prostĜedcích
MHD Praha pro spoleþnČ se pĜepravující skupinu cestujících, která nepĜekroþí vČkové složení a poþet
cestujících stanovených tímto tarifem.
Za platný jízdní doklad je pokládána neoznaþená jízdenka prodaná Ĝidiþem z mobilního odbavovacího
zaĜízení nebo neoznaþená jízdenka vydaná železniþním dopravcem z UNIPOK nebo POP 24hodinová
nebo jednodenní T+R s vyznaþeným zaþátkem platnosti pĜi splnČní požadavku pásmové a þasové
platnosti. Zaþátek platnosti je na tČchto jízdenkách vyznaþen pĜímo prodejními zaĜízeními nebo je
stanoven tímto tarifem. Ukonþení platnosti a pásmová platnost se Ĝídí tímto tarifem.
Z hlediska dodržení tarifních podmínek ze strany cestujícího lze pĜi pĜepravní kontrole uznat za platný
jízdní doklad dvČ shodnČ oznaþené jízdenky, které odpovídají z hlediska þasové a pásmové platnosti.
Souþet cen jízdenek nesmí být nižší než cena jízdenky, kterou by byl cestující povinen v daném
pĜípadČ použít. ObČ jízdenky musí být oznaþeny ve stejném oznaþovaþi a ve stejný þas. V þase
oznaþení je povolen maximální rozdíl jedna minuta. PĜestupní jízdenku nelze složit z více jízdenek
postupnČ oznaþovaných a z jízdenek, kdy cena jízdného, kterou cestující zaplatí, by byla nižší než
cena obvyklá za pĜíslušný poþet projetých tarifních pásem.
Skonþí-li bČhem jízdy dopravním prostĜedkem PID þasová nebo pásmová platnost jízdenky, je
cestující povinen bez prodlení oznaþit si další. Cestující, který je držitelem pĜedplatní þasové jízdenky
pro pásma P a 0 s þasovým kuponem v papírové podobČ nebo v podobČ elektronického záznamu
nahraného na kartu nebo krátkodobé þasové jízdenky (na 24 hodin, 3 dny) pro pásma P a 0 vþ. B nebo
cestující – držitel prĤkazky PID pro dĤchodce nebo senior nebo obþan v hmotné nouzi s platnou
zvýhodnČnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu nebo doloží-li Doklad o nároku na zvláštní ceny
jízdného na území hl. m. Prahy a cestuje v autobusech pĜímČstských 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 potĜebný poþet vnČjších pásem) z pĜedprodeje, mĤže si
zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu pro další pásma u Ĝidiþe hned pĜi nástupu do vozidla. Jízdenku
z pĜedprodeje lze také oznaþit hned pĜi nástupu do vozidla, avšak v pĜípadČ, že jej k okamžitému
oznaþení jízdenky vyzve Ĝidiþ, je cestující povinen si jízdenku z pĜedprodeje oznaþit ihned. Cestující je
povinen prokázat se Ĝidiþi pĜi nástupu do vozidla bez vyzvání výše uvedeným jízdním dokladem
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(v pĜípadČ osobní karty – elektronická kontrola) nebo dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného
platným pro pásma P a 0 vþ. B a zakoupit si nebo oznaþit si zbývající jízdenku pro potĜebný poþet
pásem. V pĜípadČ pĜedplatního þasového kuponu nahraného na kartČ se cestující prokazuje pĜiložením
karty k tomu urþenému technickému zaĜízení na dobu nezbytnČ nutnou ke kontrole karty a též
umožnČním vizuální kontroly podle prĤkazové fotografie na kartČ. Neprokáže-li se cestující tímto
jízdním dokladem nebo nárokem na zvláštní ceny jízdného dokladovaným pĜedepsaným zpĤsobem,
Ĝidiþ mu prodá jízdenku vþetnČ pásem 0 a B. V pĜípadČ neþitelné karty mĤže cestující použít náhradní
jízdní doklad v souladu s odst. 18. tohoto þlánku. PĜi cestČ z vnČjších pásem do pásma B nebo 0
(respektive pĜi pokraþování do pásma P) si cestující oznaþí jízdenku neprodlenČ pĜi nástupu do vozidla
nebo si ji zakoupí u Ĝidiþe autobusu. PĜi cestČ z vnČjších pásem do pásma 0 nebo B, resp. pokraþování
do pásma P, je-li cestující držitelem pĜedplatní þasové jízdenky pro pásma P a 0 nebo krátkodobé
þasové jízdenky (na 24 hodin, 3 dny) pro pásma P a 0 vþ. B a cestuje v autobusech pĜímČstských linek
PID do pásmové platnosti svého jízdního dokladu (na území hl. m. Prahy) a nemá-li jízdenku pro
jednotlivou jízdu (pro potĜebný poþet tarifních pásem) z pĜedprodeje, je povinen se prokázat nČkterým
z výše uvedených jízdních dokladĤ nebo dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného na území hl. m.
Prahy – platným pro pásma P a 0 vþ. B bez vyzvání pĜi zakupování jízdenky u Ĝidiþe. Cestující, držitel
prĤkazky PID pro dĤchodce nebo senior od 60 do 70 let nebo obþan v hmotné nouzi, který použije
zvýhodnČnou jízdenku pro jednotlivou jízdu, má nárok na slevu na území hl. m. Prahy pouze s pĜedem
zakoupenou jízdenkou pro pásmo 0 vþ. B nebo pásma P a 0 vþ. B. PĜi cestČ z vnČjších pásem do
pásma 0 (respektive pĜi pokraþování do pásma P) si oznaþí jízdenku pro potĜebný poþet vnČjších
pásem neprodlenČ pĜi nástupu do vozidla nebo si ji zakoupí u Ĝidiþe autobusu. ZvýhodnČnou jízdenku
pĜi cestČ z vnČjších pásem do pásma 0 vþ. B (respektive pĜi pokraþování do pásma P) je povinen si
oznaþit neprodlenČ po zmČnČ pásma na B anebo 0, není-li v jízdním Ĝádu linky pásmo B uvedeno.
Nemá-li pĜedem zakoupenou jízdenku zvýhodnČnou, nelze slevu v pĜímČstských linkách poskytnout,
tj. jeho cesta není považována za vnitromČstskou. Cestující se prokazuje souþasnČ platným jízdním
dokladem pro pásma P a 0 vþ. B (popĜípadČ dalšími požadovanými doklady stanovenými tímto
tarifem) a jízdenkou vydanou Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení nebo jízdenkou
z pĜedprodeje oznaþenou pĜi vstupu do vozidla. Jízdenka vydaná strojkem mobilního odbavovacího
zaĜízení nebo jízdenka oznaþená pĜi nástupu do vozidla má v tomto pĜípadČ pásmovou i þasovou
platnost poþítanou od pásma navazujícího na již zaplacené tarifní pásmo nebo tarifní pásmo, v nČmž
má cestující nárok na zvláštní ceny jízdného. SpoleþnČ pĜedložené jízdní doklady se z hlediska
pásmové a þasové platnosti posuzují jako jeden jízdní doklad. Po opuštČní zastávky na hranici dvou
tarifních pásem musí mít cestující platnou jízdenku do následující zastávky.
Cestující ve vlacích zapojených do systému PID, který je držitelem pĜedplatní þasové jízdenky pro
pásma P a 0 s þasovým kuponem v papírové podobČ nebo v podobČ elektronického záznamu
nahraného na kartu nebo krátkodobé þasové jízdenky – na 24 hodin, 3 dny, nebo doloží-li nárok na
zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy – pro pásma P a 0 vþ. B a má v úmyslu pokraþovat do
vnČjších tarifních pásem, mĤže použít k další cestČ (po skonþení pásmové platnosti pĜedplatní þasové
jízdenky pro pásma P a 0 nebo krátkodobé þasové jízdenky – na 24 hodin, 3 dny – pro pásma P a 0
vþ. B) pĜestupní jízdenku pro jednotlivou jízdu PID z pĜedprodeje, kterou si oznaþí v oznaþovaþi
umístČném v obvodu železniþní stanice nebo železniþní zastávky na území hl. m. Prahy, v níž zaþíná
jeho jízda vlakem zapojeným do systému PID. V pĜípadČ pĜedplatního þasového kuponu nahraného na
kartČ se cestující prokazuje pĜedložením karty do rukou povČĜené osoby železniþního dopravce na
dobu nezbytnČ nutnou k elektronické kontrole karty a též k umožnČní vizuální kontroly podle
prĤkazové fotografie na kartČ. V pĜípadČ neþitelné karty mĤže cestující použít náhradní jízdní doklad
v souladu s odst. 18. tohoto þlánku. Náhradní jízdní doklad mu oznaþí povČĜená osoba pĜíslušného
dopravce. Pásmová platnost jízdenky se v tomto pĜípadČ poþítá od skonþení pásmové platnosti
jízdního dokladu/nároku na zvláštní ceny jízdného, který cestující vlastní pro pásma P a 0 vþ. B. PĜi
kontrole se vždy prokazuje obČma jízdními doklady (popĜípadČ dalšími požadovanými doklady
stanovenými tímto tarifem) tak, aby mohla být doložena skuteþná platnost jízdenky pro jednotlivou
jízdu. V tomto pĜípadČ se pásmová i þasová platnost poþítá od pásma navazujícího na již zaplacené
tarifní pásmo. SpoleþnČ pĜedložené jízdní doklady se z hlediska pásmové a þasové platnosti posuzují
jako jeden jízdní doklad. Po opuštČní zastávky na hranici dvou tarifních pásem musí mít cestující
platnou jízdenku do následující zastávky. Jízdenky oznaþené jinde než v oznaþovaþích umístČných
v obvodu nástupní železniþní stanice nebo železniþní zastávky nelze ve vlacích zapojených do
systému PID pro úþel posunutí pásmové a þasové platnosti uznat jako platný jízdní doklad. Pokud není
pĜi zapoþetí cesty vlakem zapojeným do systému PID výjimeþnČ možné oznaþit jízdenku PID pro
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poruchu všech oznaþovacích strojkĤ v železniþní stanici nebo zastávce, je cestující povinen opatĜit si
jízdenku podle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID. Ve vlacích zapojených
do systému PID je sleva pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory od 60 do 70 let nebo obþany
v hmotné nouzi nebo držiteli osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s tarifní kategorií Senior od 60 do 70 let nebo obþan v hmotné nouzi v jednotlivém jízdném
poskytována výhradnČ pro cesty v pásmech P a 0 vþ. B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy
si cestující, držitel výše uvedené prĤkazky PID nebo nahrané tarifní kategorie na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele kartČ, 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 (oznaþenou) 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 vþ. B ve vlaku zapojeném do
systému PID není považována za vnitromČstskou cestu.
Je-li zastávka PID v jízdním Ĝádu linky mimo území hl. m. Prahy zaĜazena 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
výhodnČjší pro cestujícího. ZaĜazení zastávky se vztahuje pouze k zastávce uvedené v jízdním Ĝádu
pĜedmČtné linky. Stejná zastávka na jiné lince mĤže být zaĜazena pouze do jednoho nebo jiného
tarifního pásma. Na území hl. m. Prahy jsou vybrané zastávky pĜímČstských linek zaĜazeny do
pásma B. PĜi pĜestupu z/do pásma B pĜímo do/z pásma P cestující hradí jízdné, jako kdyby projel
i pásmo 0.
Na lince PID þ. 426 je v úseku BĜežany II (2. tarifní pásmo) až ýeský Brod (3. tarifní pásmo)
povoleno použití doplĖkového þasového kuponu zvláštního zlevnČného žáky od 6 do 15 let nebo
doplĖkového þasového kuponu pro dČti od 6 do 15 let pro jedno tarifní pásmo. V dopisovacím poli
kuponu si žák/dítČ od 6 do 15 let vyplĖuje tarifní pásmo 2, nebo si zakoupí kupon pro 2. pásmo
(nahraný na kartČ nebo z jízdenkového programu).
Je-li zastávka na území Prahy zaĜazena do pĜíhraniþního pásma B (pĜíp. B, 1), nelze pro dojetí nebo
výjezd z této zastávky použít v žádném pĜípadČ pĜestupní jízdenky uvedené v þl. III. odst. 3.
Neobsazeno.
Na lince PID þ. 229 se vybrané zastávky zaĜazují do pásma P a souþasnČ do pásem B nebo 0 takto:
• linka 229: Depo HostivaĜ – DolnomČcholupská pásmo P, 0; Dolní MČcholupy – UhĜínČves
pásmo P, B.
Cestujícím je dovoleno použít jízdní doklad výhodnČjší z hlediska pásmové platnosti, za souþasného
nepĜekroþení þasové platnosti použitého jízdního dokladu.
Pro cestující, držitele pĜedplatní jízdenky s doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK platným pro
tarifní pásmo 4, kteĜí pouze projíždČjí zastávkou MeþeĜíž (zaĜazenou v tarifním pásmu 5) pĜímým
spojem vyznaþeným v jízdním Ĝádu, 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.
Pro cestující, kteĜí jsou držiteli pĜedplatní jízdenky s doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK
platným pro kombinaci vnČjších pásem s pásmem 0 (vþ. B), se na lince PID þ. 166 zaĜazují zastávky
Ládví, Na Slovance, Vinopalnická a Bulovka do pásma P a souþasnČ do pásma 0. Neplatí pro cestující
s jízdenkami pro jednotlivou jízdu.
Pro cestující, kteĜí jsou držiteli pĜedplatní jízdenky s doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK
platným pro kombinaci vnČjších pásem s pásmem 0 (vþ. B), se na linkách PID þ. 100, 119 a 191
zaĜazují zastávky LetištČ, Schengenská, Terminál 1, Terminál 2 a U Hangáru do pásma P a souþasnČ
do pásma 0. Neplatí pro cestující s jízdenkami pro jednotlivou jízdu.
Na lince PID þ. 180 se zastávky Zliþín a Obchodní centrum Zliþín zaĜazují do pásma P a souþasnČ do
pásma B. Cestujícím je dovoleno použít jízdní doklad výhodnČjší z hlediska pásmové platnosti, za
souþasného nepĜekroþení þasové platnosti použitého jízdního dokladu.
Na lince PID þ. 651 se mezi zastávkami Hrusice a Hrusice, Na Šmejkalce, ležícími v tarifním
pásmu 2, uznávají i pĜedplatní þasové kupony PID zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let a zvláštní
zlevnČné žákovské kupony pro žáky od 6 do 15 let pro jedno pásmo platné pro tarifní pásmo 3. Toto
opatĜení platí v obou smČrech pouze v ranní špiþce pracovního dne v období od 6:00 do 8:00.
Ve vlacích zaĜazených do PID je možné na linkách uvedených v PĜíloze þ. 12 tohoto Tarifu
(rychlíky) použít jízdní doklady PID (vþetnČ nárokĤ na zvláštní cenu jízdného) v rámci své þasové
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a pásmové platnosti pouze z/do stanic a zastávek, zaĜazených do PID, ve kterých pĜíslušný spoj
pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje, vþetnČ navazování jízdních dokladĤ PID s jízdenkami
železniþního dopravce, které je možné také pouze z/do stanic a zastávek, zaĜazených do PID, ve
kterých pĜíslušný spoj pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje.

VIII. Zkušební provoz výdeje jízdenek PID na železnici ze zaĜízení
UNIPOK
1.

2.
3.

PĜestupní jízdenky PID uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b) jsou vydávány ve zkušebním provozu
též na vybraných železniþních stanicích z výdejního zaĜízení UNIPOK. Tato jízdenka se již dále
neoznaþuje, potĜebné údaje – datum, þas a pásmo zaþátku platnosti, pásmová a þasová platnost
jízdenky – jsou na ní již vytištČny zaĜízením UNIPOK pĜi výdeji. Jízdenky z UNIPOK se vydávají
vždy s datem platnosti v den nákupu jízdenky, pĜiþemž þasový zaþátek platnosti mĤže být buć
okamžikem nákupu, nebo posunutý dle požadavku cestujícího nejvýše do pĤlnoci. Není dovoleno
vydat jízdenku zpČtnČ, tedy s þasem zaþátku platnosti nižším, než je aktuální þas. Jízdenka z UNIPOK
použitá pĜed zaþátkem þasu platnosti je neplatná. Jízdenka musí svou pásmovou platností zaþínat vždy
v pásmu, do kterého je zaĜazena železniþní stanice, kde je jízdenka vydána.
V železniþních stanicích zaĜazených do tarifního pásma P nebo 0 se nevydávají z UNIPOK jízdenky
pĜestupní dvoupásmové s þasovou platností 30 minut.
Ceny jízdenek z UNIPOK a jejich þasové a pásmové platnosti jsou shodné s jízdenkami uvedenými
uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b).

IX. Podmínky vydávání jízdních dokladĤ, podmínky pro poskytování
slev a služeb pro jednotlivé tarifní kategorie a podmínky pro
vystavování duplikátĤ
1.

2.

PĜedplatní þasové jízdenky vydané na základČ osobních údajĤ držitele mají pro každý druh jízdného
zvláštní prĤkazku PID nebo nahraný typ slevy na osobní kartČ (s výjimkou studentĤ vysokých škol
uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu používajících prĤkazky tČchto škol jako náhradní prĤkazku
PID) a pĜíslušný þasový kupon. ýasová jízdenka je platná jen tehdy, je-li pĜíslušná prĤkazka PID
opatĜena platným þasovým kuponem shodného typu zvýhodnČní (slevy) nebo kuponem, pro který lze
prĤkazku použít, nebo je-li na osobní kartČ nahraný kupon odpovídající nahrané slevové kategorii
držitele karty nebo kupon, který lze na kartu nahrát a je-li cestujícím pĜedloženo pĜedepsané potvrzení,
které, je-li požadováno, je uvedeno u tarifních kategorií v odst. 3. tohoto þlánku. PrĤkazky PID
vystavené na základČ osobních údajĤ držitelĤ a osobní karty jsou nepĜenosné.
Vydávání osobních karet a prĤkazek PID
a)
Osobní karta je vydávána hl. m. Prahou. Pro použití karty jako nosiþe kuponu v PID je tĜeba
požádat i o aktivaci kartové aplikace. Požadovaným dokladem k doložení totožnosti je prĤkaz
totožnosti vydaný orgánem státní správy a opatĜený fotografií žadatele. K žádosti se pĜikládá
prĤkazová fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní kartu lze vydat jako
osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ I nebo jako osobní
kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ II (vydávána jen do
29. 2. 2016). Již vydanou osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele nelze
pĜevést na osobní kartu bez evidence. Pokud si držitel osobní karty s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele nechá vystavit osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi
vydavatele, požádá o zrušení pĤvodní karty a vrátí osobní kartu s evidencí vydavateli. Za
nevyužité kupony nahrané na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty se vrací alikvotní þást jízdného dle þl. X. NáslednČ budou jeho osobní údaje z databáze
vydavatele vymazány ve lhĤtČ 30 kalendáĜních dnĤ. Bez vrácení karty nelze provést vymazání
osobních údajĤ z evidence vydavatele karty.
aa) Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ I je
pĜipravena k vyzvednutí nebo odeslání do 14 dnĤ. Vydání osobní karty s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem
karty. Žádost lze podat na kontaktním místČ nebo prostĜednictvím internetu na stránkách
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3.

vydavatele karty. DP pĜi aktivaci dopravní aplikace pĜiĜadí CLN (card logic number) –
logické þíslo karty. Cestující pro dopravní aplikaci na osobní kartu uvádí pouze jméno,
pĜíjmení a datum narození. Na potisku každé osobní karty s evidencí je uvedeno jméno,
pĜíjmení a prĤkazová fotografie držitele, identifikaþní þíslo osobní karty s evidencí
a poslední den platnosti této karty. V databázi DP je evidováno CLN – logické þíslo karty
a datum narození.
ab) Osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ II
(vydávána jen do 29. 2. 2016) se vydává pouze na poþkání. Žadatel nevyplĖuje žádost
o vydání karty a pracovník kontaktního místa ji vydává za osobní asistence žadatele.
Žadatel je povinen prokázat svoji totožnost a zkontrolovat správnost údajĤ, které mají být
uvedeny na potisku osobní karty bez evidence. Žádost se podává ústnČ na vybraném
kontaktním místČ. Žadatel je povinen pĜedat pĜi vydání souþasnČ také prĤkazovou
fotografii, která mu bude po vydání osobní karty bez evidence vrácena. Na potisku každé
osobní karty bez evidence je uvedeno jméno, pĜíjmení a prĤkazová fotografie držitele,
identifikaþní þíslo osobní karty bez evidence a poslední den platnosti této karty a dále
informace, že se jedná o osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele.
Spolu s osobní kartou bez evidence je držiteli pĜedán autentizaþní kód (DIC) sloužící
k autentizaci držitele vĤþi Servisnímu kartovému centru (SKC). Poplatek za vydání
osobní karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dopravce –
typ II se Ĝídí ustanovením þl. XI. odst. 10. Vydání osobní karty bez evidence osobních
údajĤ v databázi vydavatele se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. Tato
karta je vybavena pouze bezkontaktním þipem. O aktivaci dopravní aplikace požádá
žadatel pĜi vydání karty.
ac) Prodloužení platnosti karty: Vydavatel karty mĤže umožnit prodloužení platnosti
kartám (osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ I,
osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ II, anonymní
karta nepersonalizovaná), jejichž platnost konþí. Prodloužení platnosti karty se Ĝídí
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. PĜi jedné návštČvČ (resp. zasunutí karty do validátoru nebo
prodloužením platnosti v zákaznickém centru) dojde nejen k prodloužení platnosti karty,
ale i k dohrání pĜíslušných zĤstatkĤ kuponĤ PID, pokud jsou takové zĤstatky
k prodlužované kartČ v systému dopravní aplikací evidovány.
b)
PrĤkazka PID – k vystavení prĤkazky PID je po žadateli požadována ĜádnČ vyplnČná žádanka,
obþanský prĤkaz (cestovní pas) a fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok).
Žádanka musí být podepsána žadatelem, který tímto podpisem udČluje souhlas s vedením
osobních údajĤ v databázi DP. Požadované osobní údaje – jméno, pĜíjmení, datum narození,
poštovní smČrovací þíslo (PSý). DP pĜiĜazuje prĤkazce identifikaþní þíslo; osobní údaje držitele
jsou uvedeny v databázi DP i na prĤkazce PID (na prĤkazce PID mimo PSý) a DP pĜidČluje
identifikaþní þíslo. Na vystavené prĤkazce PID stvrzuje žadatel správnost údajĤ svým
podpisem. PrĤkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení prĤkazky PID
zaplatí žadatel 20 Kþ, za pouzdro 10 Kþ. PrĤkazka se vydává na poþkání. Pokud v prĤbČhu
platnosti prĤkazky dojde ke zmČnČ na stranČ cestujícího (napĜ. zmČna osobních údajĤ, vznik
nároku na zvýhodnČné jízdné atd.), konþí platnost prĤkazky k datu zmČny. Dopravce má právo
platnost prĤkazek ukonþit k vyhlášenému datu.
Tarifní kategorie a potĜebné doklady pro vystavování prĤkazek PID/karet:
a)
Tarifní kategorie jízdné obþanské zvýhodnČné – prĤkazka PID obþanská s evidencí –
typ I nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ I
PrĤkazka PID obþanská – typ I – tato prĤkazka se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku.
PrĤkazka PID je oznaþena „OBýANSKÁ S EVIDENCÍ“. PrĤkazka se vydává na deset let.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ I je vydávána hl. m.
Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Vydává se na 4 roky pro použití s nahranými
kupony obþanskými pro pásma P a 0 vþ. B nebo pro použití s nahranými kupony pro vnČjší pásma
nebo pro kombinaci kuponĤ pro pásma P a 0 vþ. B a navazující vnČjší pásmo/pásma.
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Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID – OBýANSKÁ S EVIDENCÍ
s platným kuponem – typ I nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty –
typ I s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• možnost vrácení alikvotní þásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• s výjimkou vlakĤ zaĜazených do systému PID pouze v tarifních pásmech P a 0 vþ. B možnost
pĜepravy dítČte od 6 do 15 let o sobotách, nedČlích a státem uznaných svátcích bezplatnČ (pro dítČ
poþínaje dnem 10. narozenin dítČte je tĜeba doložit nárok na tuto pĜepravu dle tohoto odstavce
písm. c);
• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ I kdykoli; výmČna karty se Ĝídí
podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
b)
Tarifní kategorie jízdné obþanské zvýhodnČné (bez evidence) – prĤkazka PID obþanská
bez evidence – typ II nebo osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty – typ II
PrĤkazka PID – obþanská – typ II – k vystavení prĤkazky PID je po žadateli požadována fotografie
o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok) a na zadní stranČ fotografie þitelnČ napsané jméno
a pĜíjmení. Požadované osobní údaje – jméno, pĜíjmení. Tyto osobní údaje jsou uvedeny pouze na
jízdním dokladu. Na vystavené prĤkazce PID stvrzuje žadatel správnost údajĤ svým podpisem.
PrĤkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení prĤkazky PID zaplatí žadatel
20 Kþ, za pouzdro 10 Kþ. PrĤkazka PID je oznaþena „OBýANSKÁ BEZ EVIDENCE“. PrĤkazka se
vydává na poþkání. PrĤkazka se vydává na deset let. Pokud v prĤbČhu platnosti prĤkazky dojde ke
zmČnČ na stranČ cestujícího (napĜ. zmČna osobních údajĤ, vznik nároku na zvýhodnČné jízdné atd.),
konþí platnost prĤkazky k datu zmČny. Dopravce má právo platnost prĤkazek ukonþit k vyhlášenému
datu.
Osobní karta bez evidence osobních údajĤ 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 þlánku. Vydává se na
4 roky pro použití s nahranými kupony obþanskými pro pásma P a 0 vþ. B nebo pro použití
s nahranými kupony pro vnČjší pásma nebo pro kombinaci kuponĤ pro pásma P a 0 vþ. B a navazující
vnČjší pásmo/pásma. Na tuto kartu nelze nahrát žádnou slevovou kategorii a držitel je oprávnČn
používat pouze obþanské pĜedplatní jízdné. Nelze na ni nahrát ani kupon nebo kupony, jejichž þasová
platnost by pĜekroþila dobu exspirace karty a nelze vydat duplikát této karty.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID – OBýANSKÁ BEZ EVIDENCE
s platným kuponem nebo osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty –
typ II s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• s výjimkou vlakĤ zaĜazených do systému PID pouze v tarifních pásmech P a 0 vþ. B možnost
pĜepravy dítČte od 6 do 15 let o sobotách, nedČlích a státem uznaných svátcích bezplatnČ (pro dítČ
poþínaje dnem 10. narozenin dítČte je tĜeba doložit nárok na tuto pĜepravu dle tohoto odstavce
písm. c);
• možnost dohrání zbývající þásti þasového kuponu pouze ve vyjmenovaných pĜípadech výmČny karty
(z dĤvodu oprávnČné reklamace osobní karty bez evidence, z dĤvodu výmČny osobní karty bez
evidence na stranČ vydavatele, z dĤvodu uplynutí doby platnosti osobní karty bez evidence (nejdĜíve
2 mČsíce pĜed skonþením platnosti stávající osobní karty bez evidence), z dĤvodĤ zmČny osobních
údajĤ držitele karty uvedených na potisku osobní karty bez evidence, z dĤvodu poškození osobní karty
bez evidence – ve všech pĜípadech, vþetnČ dĤvodu poškození karty, však musí být þitelné jméno,
pĜíjmení držitele karty a zĜetelná fotografie s jednoznaþnČ rozpoznatelnou podobou držitele osobní
karty bez evidence). Ve všech pĜípadech musí být souþasnČ provedena autentizace osobní karty bez
evidence v souladu s podmínkami stanovenými vydavatelem karty a pĜedložena a vrácena
vymČĖovaná osobní karta bez evidence a doloženy osobní údaje na kartČ žadatele o výmČnu; výmČna
karty se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. V pĜípadČ poškození osobní karty bez
evidence, u které nelze jednoznaþnČ pĜeþíst osobní údaje a rozpoznat fotografii držitele a v pĜípadČ
ztráty nebo odcizení takovéto karty nelze dohrát na novČ vydanou kartu zbývající þást þasového
kuponu a držitel nemá nárok na vrácení alikvotní þásti jízdného.
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c)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 15 let
Tato tarifní kategorie je urþena pro dČti od 6 do 15 let. Nárok na slevu zaþíná dnem 6. narozenin
a konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má nárok na slevu v jízdném pro jednotlivou
jízdu a v pĜedplatném pro dČti od 6 do 15 let. PĜi žádosti o vystavení prĤkazky PID nebo nahrání
tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je žadatel
(v tomto pĜípadČ zákonný zástupce dítČte) povinen doložit vČk dítČte a poskytnout jeho požadované
osobní údaje – jméno, pĜíjmení, datum narození, poštovní smČrovací þíslo (PSý).
PrĤkazka PID se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku s tím, že k vystavení prĤkazky PID je
nutná pĜítomnost zákonného zástupce dítČte s rodným listem dítČte, pĜípadnČ jeho ovČĜenou fotokopií.
Identifikace zákonného zástupce se ovČĜuje srovnáním rodného listu dítČte s obþanským prĤkazem
zákonného zástupce (musí souhlasit alespoĖ datum narození, jméno a místo narození rodiþe).
PĜedložení rodného listu je možno nahradit obþanským prĤkazem v tČch pĜípadech, kdy dítČ žadatele
je v tomto obþanském prĤkazu zapsáno vþetnČ jeho rodného þísla, popĜípadČ cestovním pasem.
Žádanka musí být podepsána zákonným zástupcem dítČte, þímž zákonný zástupce udČluje souhlas
s vedením osobních údajĤ dítČte v databázi DP. Na vystavené prĤkazce PID stvrzuje zákonný zástupce
správnost údajĤ svým podpisem. PrĤkazka PID je oznaþena „ŽÁKOVSKÁ“. PrĤkazka se vydává na
pČt let. V pĜípadČ zániku nároku na slevu dovršením vČku je platnost prĤkazky ukonþena pro
pĜedplatní jízdné posledním dnem mČsíce, v nČmž držitel dovršil 15 let, pro úþely doložení nároku na
zvýhodnČné jízdné pro jednotlivé jízdenky je platnost této prĤkazky ukonþena dnem pĜedcházejícím
dni 15. narozenin.
Tato prĤkazka PID se použije pouze pro doplĖkové þasové kupony pro dČti od 6 do 15 let nebo
doplĖkové þasové kupony zvláštní zlevnČné pro žáky od 6 do 15 let spolu s pĜíslušným žákovským
prĤkazem. PĜi použití této prĤkazky pro zvláštní zlevnČné jízdné v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo
jakékoli dovolené kombinaci zvláštního zlevnČného jízdného vyjmenovaných tarifních pásem,
požaduje se doložení nároku na slevu žákovským prĤkazem pĜi každé kontrole povČĜeným
pracovníkem dopravce. Dále se používá jako doklad k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné dle
þl. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b), odst. 3. písm. b), odst. 4. pouze písm. a) a b) pouze položka
24hodinová zvýhodnČná pro dítČ od 6 do 15 let a též pĜi spoleþné pĜepravČ dle þl. VII. odst. 9. písm. f).
Nárok na zvýhodnČné jízdné lze prokázat i tarifní kategorii DítČ od 6 do 15 let nahranou na osobní
kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty. Osobní karta s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku.
Jménem nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný zástupce.
Nárok na slevu pro dČti od 6 do 15 let na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu nebo 24hodinové
jízdenky lze prokázat také prĤkazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo
prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i prĤkazkou ovČĜenou razítkem právnické osoby þi
jinými specifickými znaky vydavatele – právnické osoby nebo ve formČ plastové karty vydané
právnickou osobou, na nichž je uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie a datum narození nebo údaj,
z nČhož je jednoznaþnČ patrný den, mČsíc a rok narození dítČte.
Prokazování nároku na slevu pro jednotlivé jízdné PID nebo 24hodinové jízdenky je povinné pro dČti
od 10 let (ode dne 10. narozenin).
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu,
posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez doložení nároku na slevu
zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto þlánku.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID „ŽÁKOVSKÁ“ s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• možnost vrácení alikvotní þásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
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d)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 10 let pouze na území hl. m. Prahy
Tato tarifní kategorie je urþena pro dČti od 6 do 10 let. Nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného
zaþíná dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 10. narozenin. Cestující má nárok na
pĜepravu za zvláštní ceny jízdného ve všech prostĜedcích PID pouze na území hl. m. Prahy –
v pásmech P a 0 vþ. B. Na lince AE se pĜeprava za zvláštní ceny jízdného pro dČti od 6 do 10 let
neposkytuje. Ve vnČjších pásmech PID se pĜeprava za zvláštní ceny jízdného pro tuto tarifní kategorii
neposkytuje. Prokazování nároku na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného je povinné jedním z níže
uvedených zpĤsobĤ ode dne 6. narozenin.
K prokázání nároku na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy lze použít prĤkazku
PID pro dČti od 6 do 15 let nebo také prĤkazku vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém
PID, nebo prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou prĤkazkou vydanou
právnickou osobou a ovČĜenou razítkem þi jinými specifickými znaky vydavatele nebo i ve formČ
plastové karty vydanou právnickou osobou, na nichž je uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie
a datum narození nebo údaj, z nČhož je jednoznaþnČ patrný den, mČsíc a rok narození dítČte.
Pro dČti, které nemají žádnou prĤkazku, lze nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného doložit
identifikaþní prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 10 let, nebo „PrĤkazem dítČ 6–15“, nebo jsou-li držiteli
osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, mohou si zakoupit aplikaci
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let na území hl. m. Prahy (pásma P a 0
vþ. B). Identifikaþní prĤkazky PID pro dČti od 6 do 10 let se od 25. 5. 2015 novČ nevydávají.
Nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného lze prokázat Dokladem o nároku na zvláštní ceny
jízdného pro dČti od 6 do 15 let nahraným na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty nebo PrĤkazem PID pro dČti od 6 do 15 let s oznaþením „PrĤkaz dítČ 6–15“ (viz
pĜíloha þ. 10). Doklad o nároku na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let je
vydáván v elektronické podobČ na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
na období stanovené dopravcem nebo v papírové podobČ jako „PrĤkaz dítČ 6–15“. Zaþátek platnosti
mĤže být nejdĜíve ode dne 6. narozenin, nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného konþí nejpozdČji
dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Jménem nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný
zástupce. Doklad o nároku na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného v elektronické podobČ lze nahrát na
kontaktních místech odbavovacího systému. Cena tohoto dokladu þiní 120 Kþ. V pĜípadČ výmČny
dosavadní karty s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného za prĤkaz PID je výmČna
bezplatná.
K vydání „PrĤkazu dítČ 6–15“ je žadatel povinen doložit osobní údaje dítČte – jméno, pĜíjmení,
datum narození. Doložení požadovaných údajĤ je možné buć rodným listem dítČte (pĜípadnČ jeho
ovČĜenou fotokopií), nebo obþanským prĤkazem dítČte, nebo cestovním pasem dítČte, nebo
i obþanským prĤkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v nČm dítČ zapsané. Po žadateli je
požadována fotografie dítČte o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou
uvedeny jen na „PrĤkazu dítČ 6–15“. Za vystavení „PrĤkazu dítČ 6–15“ zaplatí žadatel 20 Kþ. „PrĤkaz
dítČ 6–15“ je vydáván s platností nejvýše do dne pĜedcházejícímu dni 15. narozenin. V pĜípadČ ztráty
nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nemá žádný jízdní doklad
a nedoloží nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného, posuzován jako cestující bez platného jízdního
dokladu dle þl. XIII. Bez doložení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto þlánku.
e)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 15 let pouze na území hl. m. Prahy
Tato tarifní kategorie je urþena pro dČti od 6 do 15 let. Nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného
zaþíná dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má nárok na
pĜepravu za zvláštní ceny jízdného ve všech prostĜedcích PID pouze na území hl. m. Prahy –
v pásmech P a 0 vþ. B. Na lince AE se pĜeprava za zvláštní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let
neposkytuje. Ve vnČjších pásmech PID se pĜeprava 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 dítČ od 6 do 15 let v elektronické podobČ na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo v papírové podobČ jako „PrĤkaz dítČ 6–15“ (viz
pĜíloha þ. 10). Jiné prĤkazy u dČtí starších 10 let nejsou uznávány jako Doklad o nároku na
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zvláštní ceny jízdného. DČti ve vČku od 6 do 10 let mohou nárok na zvláštní ceny jízdného prokázat
nČkterým ze zpĤsobĤ uvedeným v odst. 3. písm. d) tohoto þlánku.
K vydání „PrĤkazu dítČ 6–15“ je žadatel povinen doložit osobní údaje dítČte – jméno, pĜíjmení,
datum narození. Doložení požadovaných údajĤ je možné buć rodným listem dítČte (pĜípadnČ jeho
ovČĜenou fotokopií), nebo obþanským prĤkazem dítČte, nebo cestovním pasem dítČte, nebo
i obþanským prĤkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v nČm dítČ zapsané. Po žadateli je
požadována fotografie dítČte o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou
uvedeny jen na „PrĤkazu dítČ 6–15“. Za vystavení „PrĤkazu dítČ 6–15“ zaplatí žadatel 20 Kþ. „PrĤkaz
dítČ 6–15“ je vydáván s platností nejvýše do dne pĜedcházejícímu dni 15. narozenin. V pĜípadČ ztráty
nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Jménem nezletilého žadatele podává žádost jeho zákonný
zástupce. Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let je vydáván pouze
v elektronické podobČ na kartu na období stanovené dopravcem. Zaþátek platnosti mĤže být nejdĜíve
ode dne 6. narozenin, nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného konþí nejpozdČji dnem
pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Postup pro vydání osobní karty s evidencí osobních údajĤ
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 pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na zvláštní
ceny jízdného, posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez doložení
nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8. tohoto þlánku.
Poskytované služby pro držitele jízdního dokladu (osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty) s uvedeným typem karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• možnost vydání duplikátu kuponĤ nahraných na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
f)
Tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let
Tato tarifní kategorie je urþena na území hl. m. Prahy pro juniory od 15 do 19 let. Nárok na slevu
zaþíná dnem 15. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 19. narozenin. Cestující má nárok na
slevu þasové pĜedplatní jízdenky dle þl. III. odst. 6. písm. b).
PrĤkazka PID se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku. PrĤkazka PID je oznaþena „JUNIOR
15–19“. Tato prĤkazka PID se použije pro þasové kupony pro pásma P a 0, vþ. B, a dále pro
doplĖkové þasové kupony nebo doplĖkové þasové kupony zvláštní zlevnČné pro žáky a studenty od 15
do 26 let spolu s pĜíslušným žákovským prĤkazem. PĜi použití prĤkazky kategorie Junior 15–19 jako
prĤkazky PID pro zvláštní zlevnČné jízdné v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo jakékoli dovolené
kombinaci zvláštního zlevnČného jízdného vyjmenovaných tarifních pásem, požaduje se doložení
nároku na slevu žákovským prĤkazem pĜi každé kontrole povČĜeným pracovníkem dopravce. PrĤkazka
se vydává na pČt let.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID Junior 15–19 s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
pĜíslušným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• možnost vrácení alikvotní þásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
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g)
Tarifní kategorie Student od 19 do 26 let
Tato tarifní kategorie je pro studenty stĜední nebo vysoké školy od 19 do 26 let. Nárok na slevu zaþíná
dnem 19. narozenin a konþí ukonþením nebo pĜerušením studia, nejpozdČji však dnem pĜedcházejícím
dni 26. narozenin. Cestující má nárok na slevu þasové pĜedplatní jízdenky na území hl. m. Prahy dle
þl. III. odst. 6. písm. c) a nárok na slevu je povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný školní rok
nebo platným prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. Studenty od 19 do 26 let se rozumČjí žáci a studenti
všech škol do vČku 26 let, kteĜí plní povinnou školní docházku nebo se soustavnČ pĜipravují na
budoucí povolání ve stĜední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenþní formČ
studia7), 8). PĜi žádosti o vystavení prĤkazky PID pro studenty od 19 do 26 let nebo nahrání jízdenky
urþené této tarifní kategorii na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
nebo pĜi pĜepravní kontrole je student povinen prokázat, že je studentem výše citovaných škol,
potvrzením o studiu pro daný školní rok nebo platným prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. a poskytnout
požadované osobní údaje.
PrĤkazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) toho þlánku. PrĤkazka PID je oznaþena „STUDENT
19–26“. PrĤkazka se vydává na pČt let. Pokud v prĤbČhu platnosti prĤkazky dojde ke zmČnČ na stranČ
cestujícího (napĜ. zmČna osobních údajĤ, zánik nároku na zvýhodnČné jízdné atd.), konþí platnost
prĤkazky k datu zmČny. V pĜípadČ zániku nároku na slevu je platnost prĤkazky ukonþena posledním
dnem mČsíce, v nČmž došlo k zániku nároku na slevu. Dopravce má právo platnost prĤkazek ukonþit
k vyhlášenému datu.
Tato prĤkazka PID se použije také pro doplĖkové þasové kupony nebo doplĖkové þasové kupony
zvláštní zlevnČné pro žáky a studenty od 15 do 26 let spolu s pĜíslušným žákovským prĤkazem. Je-li
prĤkazka kategorie „Student 19–26 let“ použita jako prĤkazka PID pro zvláštní zlevnČné jízdné
v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo jakékoli dovolené kombinaci zvláštního zlevnČného jízdného
vyjmenovaných tarifních pásem, požaduje se doložení nároku na slevu žákovským prĤkazem pĜi
každé kontrole povČĜeným pracovníkem dopravce.
U této tarifní kategorie lze jako prĤkazku PID použít i platný prĤkaz ISIC dle þlánku IX.B. tohoto
Tarifu. PrĤkaz ISIC v takovém pĜípadČ platí zároveĖ jako potvrzení o studiu.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Student je povinen pĜedložit potvrzení o studiu ve stejném
režimu jako u papírových prĤkazek PID. Doložení nároku na slevu pro studenty od 19 do 26 let pĜi
zakupování jízdních dokladĤ je dopravcem požadováno vždy, nejménČ však na zaþátku školního roku
nebo na zaþátku semestru a musí se prokazatelnČ vztahovat k období, na které žadatel slevu požaduje.
K doložení nároku na slevu pĜi zakupování jízdních dokladĤ lze použít i platný prĤkaz ISIC dle
þlánku IX.B. Platnost tohoto prĤkazu nebo prolongaþní známky ISIC karty nesmí být nižší než
platnost jízdního dokladu, který cestující používá nebo požaduje v distribuþní síti k zakoupení.
NepĜedloží-li cestující požadovaný doklad, kterým dokládá nárok na slevu v dopravcem urþeném
termínu, nárok na slevu zaniká (nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na prĤkazce PID. Pokud
prĤkazka PID studenta stĜední 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 pouzdĜe
spolu s þasovou 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 údajĤ
v databázi vydavatele karty, kteĜí uplatĖují nárok na slevu student od 19 do 26 let. Pokud prĤkazka
PID, která nebyla vystavena v aktuálním školním roce, nebo karta není opatĜena Potvrzením o studiu
v aktuálním školním roce, nebo není-li nárok na slevu doložen v povolených pĜípadech ISIC kartou
opatĜenou platnou prolongaþní známkou nebo v povolených pĜípadech ISIC kartou, která je platná
a jejíž platnost je zĜejmá z dat na ní uvedených, na celé období platnosti jízdního dokladu, je tento
jízdní doklad neplatný.
Za doklad, na jehož základČ je poskytována sleva jízdného studentĤm do 26 let jsou považovány
i prĤkazy studenta vysokých škol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu. Student vysoké školy11)
uvedené v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu, který používá prĤkaz studenta jako doklad nahrazující prĤkazku
PID pro studenty od 19 do 26 let, na jehož základČ je oprávnČn používat zvýhodnČné jízdenky
uvedené v þl. III. odst. 6. písm. c) pouze cc) a cd) je povinen prokázat se jízdenkou (kuponem)
souþasnČ s tímto prĤkazem studenta. I na tyto prĤkazy a k nim vydané þasové kupony, které jsou na
základČ smlouvy s vyjmenovanými školami považovány za prĤkazky nahrazující prĤkazku 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 doplĖkové þasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze ab) mimo položky
pro dČti od 6 do 15 let a doplĖkové þasové kupony zvláštní zlevnČné uvedené v þl. III. odst. 10.
písm. b) mimo položky pro žáky od 6 do 15 let.
Pro držitele osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s tarifní kategorií
Student 19–26 let starší 19 let slouží prĤkaz studenta vysokých škol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto
Tarifu jako potvrzení o studiu.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID Student 19–26 s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
pĜíslušným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID;
• možnost vrácení alikvotní þásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
h)
Tarifní kategorie pro zvláštní zlevnČné jízdné
ha) žák od 6 do 15 let (pro zvláštní zlevnČné jízdné)
je dítČ vykonávající povinnou školní docházku ve školách zĜízených dle zákona
þ. 561/2004 Sb., o soustavČ základních a stĜedních škol, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ od
zahájení prvního roþníku školní docházky do patnácti let, tj. ode dne 6. narozenin do dne
pĜedcházejícího dni 15. narozenin. Tato tarifní kategorie se vztahuje pouze na uživatele
zvláštního zlevnČného jízdného pro žáky od 6 do 15 let. Sleva je poskytována pouze na
pĜímČstských linkách PID nebo ve vlacích PID v pásmu 0 nebo 0, B a ve vnČjších pásmech, a to
buć pro kombinaci vnČjší pásmo/pásma a pásmo B nebo pro kombinaci vnČjší pásmo/pásma
a pásma 0, B nebo pouze pro vnČjší pásmo/pásma. SamostatnČ 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 pĜedplatném pro žáky od 6 do 15 let. Ve vlacích PID není poskytováno
žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu.
Žákovský prĤkaz pro žáky od 6 do 15 let není jízdním dokladem, ale oprávnČním pro použití
slevy. Jako prĤkazka PID se použije prĤkazka PID pro dČti od 6 do 15 let. V pĜípadČ, že
cestující použije osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty a je-li pro
vnČjší pásma nebo kombinaci vnČjších pásem a pásma 0 vþ. B oprávnČn použít þasový kupon
zvláštní zlevnČný, pak do dopisovacího pole na þasovém kuponu urþeného pro zapsání þísla
prĤkazky PID je povinen zapsat posledních deset þíslic z þísla þipové karty a kartou tak v tomto
pĜípadČ mĤže nahradit prĤkazku PID. Žákovský prĤkaz je prĤkaz vydaný dopravcem
k uplatnČní nároku pro poskytování žákovského jízdného. Žákovské prĤkazy se mezi dopravci
železniþní veĜejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a veĜejné vnitrostátní silniþní linkové
osobní autobusové dopravy navzájem uznávají. Žákovský prĤkaz musí obsahovat jméno,
pĜíjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydlištČ žáka, název školy, školou
(razítkem a podpisem oprávnČné osoby) potvrzený údaj o trvání školního, místo sídla školy,
razítko s názvem dopravce a podpis oprávnČného zamČstnance dopravce. Není-li místo bydlištČ
a místo školy oznaþeno na žákovském prĤkazu tarifním pásmem, není toto dĤvodem
k neposkytnutí slevy. Nevyuþuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznaþí škola tuto skuteþnost
na žákovském prĤkazu. Dojíždí-li žák za úþelem vyuþování v rámci pĜedepsaných osnov do
jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné
další žákovský prĤkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v nČmž jej bude žák
používat. ěádnČ vyplnČný a školou potvrzený žákovský prĤkaz pĜedkládá žák spolu s fotografií
k ovČĜení dopravci na místech stanovených v odst. 5. tohoto þlánku. Za ztracené, odcizené
a nevyužité jízdenky a žákovské prĤkazy se náhrada neposkytuje. V pĜípadČ ztráty, poškození þi
uplynutí doby platnosti žákovského prĤkazu se nevystavuje duplikát, ale nový žákovský prĤkaz.
Cena tiskopisu žákovského prĤkazu a poplatek za ovČĜení žákovského prĤkazu u dopravcĤ je
stanoven konkrétním dopravcem a není pĜedmČtem tohoto Tarifu. Žákovský prĤkaz pro žáky
od 6 do 15 let se vydává maximálnČ na þtyĜi školní roky, platnost pro každý školní rok musí být
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znovu potvrzena školou. Bez tohoto potvrzení je prĤkaz neplatný. Platnost žákovského prĤkazu
konþí nejpozdČji dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
hb) žákovský prĤkaz pro žáky a studenty od 15 do 26 let
Žáky/studenty od 15 do 26 let se rozumČjí žáci/studenti všech škol do vČku 26 let vČku, kteĜí
plní povinnou školní docházku nebo se soustavnČ pĜipravují na budoucí povolání ve stĜední,
vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenþní formČ studia7), 8). Tato tarifní
kategorie se vztahuje pouze na uživatele zvláštního zlevnČného jízdného pro žáky od 15
do 26 let. Sleva je poskytována pouze na pĜímČstských linkách PID nebo ve vlacích PID
v pásmu 0 nebo 0, B a ve vnČjších pásmech, a to buć pro kombinaci vnČjší pásmo/pásma
a pásmo B nebo pro kombinaci vnČjší pásmo/pásma a pásma B, 0 nebo pouze pro vnČjší
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 pĜedplatném pro žáky
a studenty od 15 do 26 let. Ve vlacích PID není poskytováno žákovské jízdné pro jednotlivou
jízdu.
Žákovský prĤkaz pro žáky a studenty od 15 do 26 let není jízdním dokladem, ale
oprávnČním pro použití slevy. Jako prĤkazka PID se použije prĤkazka PID pro juniory od 15
do 19 let nebo prĤkazka PID pro studenty od 19 do 26 let. V pĜípadČ, že cestující použije osobní
kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty a je-li pro vnČjší pásma nebo
kombinaci vnČjších pásem a pásma 0 vþ. B oprávnČn použít þasový kupon zvláštní zlevnČný,
pak do dopisovacího pole na þasovém kuponu urþeného pro zapsání þísla prĤkazky PID je
povinen zapsat posledních deset þíslic z þísla þipové karty a kartou tak v tomto pĜípadČ mĤže
nahradit prĤkazku PID. Žákovský prĤkaz je prĤkaz vydaný dopravcem k uplatnČní nároku pro
poskytování žákovského jízdného. Žákovské prĤkazy se mezi dopravci železniþní veĜejné
vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a veĜejné vnitrostátní silniþní linkové osobní autobusové
dopravy navzájem uznávají. Žákovský prĤkaz musí obsahovat jméno, pĜíjmení žáka, datum
narození, aktuální fotografii, místo bydlištČ žáka, název školy, školou (razítkem a podpisem
oprávnČné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, místo sídla školy,
razítko s názvem dopravce a podpis oprávnČného zamČstnance dopravce. Není-li místo bydlištČ
a místo školy oznaþeno na žákovském prĤkazu tarifním pásmem, není toto dĤvodem
k neposkytnutí slevy. Nevyuþuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznaþí škola tuto skuteþnost
na žákovském prĤkazu. Dojíždí-li žák za úþelem vyuþování v rámci pĜedepsaných osnov do
jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné
další žákovský prĤkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v nČmž jej bude žák
používat. ěádnČ vyplnČný a školou potvrzený žákovský prĤkaz pĜedkládá žák spolu s fotografií
k ovČĜení dopravci na místech stanovených v odst. 5. tohoto þlánku. Za ztracené, odcizené
a nevyužité jízdenky a žákovské prĤkazy se náhrada neposkytuje. V pĜípadČ ztráty, poškození þi
uplynutí doby platnosti žákovského prĤkazu se nevystavuje duplikát, ale nový žákovský prĤkaz.
Cena tiskopisu žákovského prĤkazu a poplatek za ovČĜení žákovského prĤkazu u dopravcĤ je
stanoven konkrétním dopravcem a není pĜedmČtem tohoto Tarifu. Žákovský prĤkaz pro žáky
a studenty od 15 do 26 let se vydává pro každý školní/akademický rok zvlášĢ. Platnost
žákovského prĤkazu konþí nejpozdČji dnem pĜedcházejícím dni 26. narozenin.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ s platným kuponem zvláštním zlevnČným jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi 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 vČku od dne 60. narozenin do dne pĜedcházejícímu dni
70. narozenin. Na území hl. m. Prahy je tato tarifní kategorie pro uživatele od dne 60. narozenin do
dne pĜedcházejícímu dni 65. narozenin.
Cestující má nárok na slevu pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) na þasové pĜedplatní
jízdenky dle þl. III. odst. 6. písm. d) a na jízdné pro jednotlivou jízdu dle þl. III. odst. 1. písm. b),
odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let
a také pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi. Ve vnČjších
pásmech nebo pro kombinaci vnČjších pásem s pásmem B nebo s pásmy 0 a B se používají v této
kategorii pĜedplatní þasové jízdenky uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) jen položky obþanské jízdné.
PĜi žádosti o vystavení prĤkazky PID nebo nahrání tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí
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osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je žadatel povinen doložit vČk a poskytnout své
požadované osobní údaje.
PrĤkazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku. PrĤkazka PID je oznaþena „SENIOR
60–70“. PrĤkazka se vydává na deset let. V pĜípadČ zániku nároku na slevu dovršením vČku je platnost
prĤkazky ukonþena posledním dnem mČsíce, v nČmž držitel dovršil 70 let. PrĤkazka PID pro seniory
od 60 do 70 let se vydává jako souþást pĜedplatní jízdenky nebo jako doklad k prokázání nároku na
slevu pro vnitromČstské cesty na území hl. m. Prahy.
PrĤkaz PID s oznaþením „PrĤkaz senior 60–65“ se vydává pouze k prokázání nároku na slevu pro
jednotlivé jízdné. K vydání „PrĤkazu senior 60–65“ je žadatel povinen doložit vČk a poskytnout
požadované osobní údaje – jméno, pĜíjmení, datum narození. K doložení požadovaných údajĤ je tĜeba
pĜedložit obþanský prĤkaz (cestovní pas). Po žadateli je požadována fotografie o rozmČrech
3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen na „PrĤkazu senior 60–65“. Za
vystavení „PrĤkazu senior 60–65“ zaplatí žadatel 20 Kþ. „PrĤkaz senior 60–65“ je vydáván s platností
nejvýše do dne pĜedcházejícímu dni 65. narozenin. V pĜípadČ ztráty nebo poškození se nevystavuje
duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty lze nahrát pro tuto kategorii þasové kupony pro pásma P a 0 vþ. B, pĜedplatní kupony
pro vnČjší tarifní pásma nebo pro kombinaci pásma 0 vþ. B s navazujícím/i vnČjším/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 opravĖujícím k použití zvýhodnČných jízdenek na
území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0 vþ. B).
PrĤkazku PID pro seniory od 60 do 70 let, „PrĤkaz senior 60–65“ nebo nahranou tarifní kategorii
Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty lze použít
k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitromČstské cesty (jízdy)
dle þl. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová
zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let a také pro držitele prĤkazky PID pro seniory nebo obþany
v hmotné nouzi.
Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na pĜímČstských linkách se držitelĤm prĤkazky
PID pro seniory od 60 do 70 let nebo „PrĤkazu senior 60–65“, pokraþuje-li držitel této prĤkazky
(prĤkazu) z/do vnČjších pásem, neposkytuje pĜi zakoupení jízdenky u Ĝidiþe. Tato cesta není
považována za vnitromČstskou.
Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro držitele prĤkazky PID pro seniory od 60 do 70 let
nebo „PrĤkazu senior 60–65“ v jednotlivém jízdném poskytována výhradnČ pro cesty v pásmech P a 0
vþ. B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy si cestující, držitel výše uvedené prĤkazky PID
nebo „PrĤkazu 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 (oznaþenou) jízdenkou pro celou svoji cestu v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na
území Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 vþ. B ve vlaku zapojeném do systému PID není považována
za vnitromČstskou cestu.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu,
posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez doložení nároku na slevu
zaplatí cestující jízdné dle odst. 8. tohoto þlánku.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID – Senior 60–70 s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID;
• možnost vrácení alikvotní þásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
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j)
Tarifní kategorie Další zĜetele hodní obþané (dále jen Obþan v hmotné nouzi)
Tato tarifní kategorie je pro potĜeby tohoto Tarifu definována pro osobu s trvalým pobytem v ýeské
republice, která nemá nárok na slevu nebo bezplatnou pĜepravu dle jiných ustanovení tohoto Tarifu:
ja)
která je poživatelem invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ; pĜi žádosti
o vydání prĤkazky PID opravĖující k použití zvýhodnČného jízdného je tato osoba
povinna pĜedložit potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ
nebo Rozhodnutí o pĜiznání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ; nárok na
slevu se dokládá opakovanČ potvrzením, které je platné od data vystavení do data pĜíští
kontrolní lékaĜské prohlídky. Není-li na potvrzení uvedeno datum pĜíští kontrolní
lékaĜské prohlídky, platí potvrzení nejdéle jeden rok od data vydání, jinak nárok na slevu
nelze uznat;
jb) nebo osoba dĤchodového vČku, která pobírá mČsíþnČ se opakující penČžité dávky sociální
péþe z dĤvodu hmotné nouze; pĜi žádosti o vydání prĤkazky PID je tato osoba povinna
pĜedložit potvrzení odboru sociální péþe; nárok na slevu se dokládá opakovanČ, vždy po
uplynutí dvanácti mČsícĤ;
jc)
nebo osoba s trvalým pobytem v ýeské republice dĤchodového vČku, která je
poživatelem invalidního dĤchodu, který nahrazuje starobní dĤchod, který jí není vyplácen
jen proto, že invalidní dĤchod pĜesahoval hranici nejvyšší výmČry úhrnu dĤchodĤ podle
pĜedpisĤ úþinných pĜed 1. lednem 1996; tato osoba je pĜi žádosti o vydání prĤkazky PID
povinna pĜedložit potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu a souþasnČ Rozhodnutí
o nepĜiznání starobního dĤchodu z dĤvodu, že invalidní dĤchod, který žadatel pobírá,
pĜesahuje hranici nejvyšší výmČry úhrnu dĤchodĤ podle pĜedpisĤ úþinných pĜed
1. lednem 1996, pĜípadnČ potvrzení ýeské správy dĤchodového zabezpeþení o vydání
tohoto Rozhodnutí;
jd) nebo osoba, které vznikl nárok na slevu do data 31. 7. 2008 dle podmínek pro tarifní
kategorii DĤchodce pouze však starobní dĤchodce, ale nedosáhla vČku 60 let (do dne
pĜedcházejícího dni 60. narozenin) a je držitelem prĤkazky PID pro dĤchodce typu
starobní dĤchodce po pĜevodu kategorie DĤchodce na þipovou kartu nebo pĜi ukonþení
platnosti papírové prĤkazky do doby dosažení vČku pro kategorii Senior od 60 do 70 let
a pĜevedení do této kategorie.
Cestující má nárok na slevu pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) na þasové pĜedplatní
jízdenky dle þl. III. odst. 6. písm. d) a na jízdné pro jednotlivou jízdu dle þl. III. odst. 1. písm. b),
odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let
a také pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi.
PĜi žádosti o vystavení prĤkazky PID nebo nahrání tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je žadatel povinen poskytnout požadované osobní údaje.
PrĤkazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) toho þlánku s tím, že žadatel je povinen pĜedložit:
• pro pĜípad dle ja) Rozhodnutí o pĜiznání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ;
• pro pĜípad dle jb) potvrzení úĜadu práce o pobírání pravidelných penČžitých dávek sociální péþe
z dĤvodu hmotné nouze (toto potvrzení je vyžadováno opakovanČ 1× za 12 mČsícĤ);
• pro pĜípad dle jc) potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu a souþasnČ Rozhodnutí o nepĜiznání
starobního dĤchodu z dĤvodu, že invalidní dĤchod, který žadatel pobírá, pĜesahuje hranici nejvyšší
výmČry úhrnu dĤchodĤ podle pĜedpisĤ úþinných pĜed 1. lednem 1996, pĜípadnČ potvrzení ýeské
správy sociálního zabezpeþení o vydání tohoto Rozhodnutí;
• pro pĜípad dle jd) Rozhodnutí o pĜiznání starobního dĤchodu nebo jeho kopie. Jako potvrzení lze
použít i PrĤkazku PID pro dĤchodce typu starobní dĤchodce vydanou pĜed 31. 7. 2008.
PrĤkazka PID je oznaþena „SP“. PrĤkazka se vydává na deset let. Pominou-li dĤvody k poskytování
slevy v kategorii hmotná nouze, je držitel povinen prĤkazku neprodlenČ vrátit dopravci.
PrĤkazky PID pro dĤchodce se od 1. 8. 2008 nevydávají, s výjimkou duplikátĤ. Tyto prĤkazky
nesou oznaþení „DĤchodce SD“. Lze je používat pouze jako doklad na slevu v jednotlivém jízdném na
území hl. m. Prahy pro vnitromČstské cesty (jízdy) nebo pro doplĖkové kupony pro vnČjší tarifní
pásma nebo pro kombinaci pásma 0 vþ. B s navazujícím/i vnČjším/i pásmem/pásmy nebo jako doklad
k prokázání nároku na slevu.
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Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku a po doložení nároku pro tuto tarifní kategorii. K doložení
nároku žadatel pĜedkládá stejné doklady, jako jsou požadovány v pĜípadČ vydání prĤkazky PID
uvedené v ustanovení písm. j) výše. Rozhodnutí o pĜiznání starobního dĤchodu pĜiznaného nejpozdČji
do data 31. 7. 2008 lze nahradit PrĤkazkou PID pro dĤchodce vydanou pĜed 1. 8. 2008.
PrĤkazku PID pro obþany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu lze použít
i k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitromČstské cesty
(jízdy) dle þl. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b), odst. 4. písm. aa) pouze položka 24hodinová
zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let a také pro držitele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo
obþany v hmotné nouzi.
Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na pĜímČstských linkách se držitelĤm prĤkazky
PID pro obþany v hmotné nouzi, pokraþuje-li držitel této prĤkazky z/do vnČjších pásem, neposkytuje
pĜi zakoupení jízdenky u Ĝidiþe. Tato cesta není považována za vnitromČstskou.
Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro držitele prĤkazky PID pro obþany v hmotné nouzi
v jednotlivém jízdném poskytována výhradnČ pro cesty v pásmech P a 0 vþ. B. Pro navazující cestu
mimo území hl. m. Prahy si cestující, držitel výše uvedené prĤkazky 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 (oznaþenou) jízdenkou pro celou svoji cestu
v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na území Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 vþ. B ve vlaku
zapojeném do systému PID není považována za vnitromČstskou cestu.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu
požadovaným zpĤsobem (prĤkazkou a potvrzením dle písm. ja) až jd)), posuzován jako cestující bez
platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez doložení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8
tohoto þlánku.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID, osoby v hmotné nouzi s platným
kuponem nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kategorie Obþan
v hmotné nouzi s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID;
• možnost vrácení alikvotní þásti za nevyužité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• možnost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí 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 vČku od dne 65. narozenin do dne pĜedcházejícímu dni
70. narozenin. Cestující má nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného ve všech prostĜedcích PID
pouze na území hl. m. Prahy – v pásmech P a 0 vþ. B. Na lince AE se pĜeprava za zvláštní ceny
jízdného neposkytuje. Ve vnČjších pásmech PID se pĜeprava 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 podobČ na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo v papírové podobČ prĤkazem PID oznaþeným
„PrĤkaz senior 65–70“.
PrĤkaz PID s oznaþením „PrĤkaz senior 65–70“ se vydává v papírové podobČ jako Doklad o nároku
na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let. K vydání „PrĤkazu senior 65–70“ je žadatel
povinen doložit vČk a poskytnout požadované osobní údaje – jméno, pĜíjmení, datum narození.
K doložení požadovaných údajĤ je tĜeba pĜedložit obþanský prĤkaz (cestovní pas). Po žadateli je
požadována fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen
na „PrĤkazu senior 65–70“. Za vystavení „PrĤkazu senior 65–70“ zaplatí žadatel 20 Kþ. „PrĤkaz
senior 65–70“ je vydáván s platností nejvýše do dne pĜedcházejícímu dni 70. narozenin. V pĜípadČ
ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65
do 70 let je vydáván pouze v elektronické podobČ na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
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v databázi vydavatele karty na období platnosti stanovené dopravcem, maximálnČ ode dne
65. narozenin do dne pĜedcházejícího dni 70. narozenin. Zaþátek platnosti mĤže být nejdĜíve ode dne
65. narozenin, nárok na pĜepravu za zvláštní ceny jízdného v této kategorii konþí nejpozdČji dnem
pĜedcházejícím dni 70. narozenin.
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému.
Cena tohoto dokladu þiní 120 Kþ, a to i v pĜípadech, kdy cestující nevyužije maximálnČ možné období
platnosti.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na bezplatnou
pĜepravu, zvláštní ceny jízdného nebo slevu postupem dle tohoto Tarifu, posuzován jako cestující bez
platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez doložení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle
odst. 8. tohoto þlánku.
Poskytované služby pro držitele jízdních dokladĤ (osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty) s uvedeným typem karty jsou:
• možnost zpČtného doložení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• možnost vydání duplikátu kuponĤ nahraných na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí 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 pĜepravu ve všech tarifních pásmech PID mimo vlaky zapojené do systému PID. Na území
hl. m. Prahy – v pásmech P a 0 vþ. B je povolena pro tuto tarifní kategorii pĜeprava za zvláštní ceny
jízdného i ve vlacích zapojených do systému PID za podmínek uvedených níže. Na lince AE se
pĜeprava za zvláštní ceny jízdného v této kategorii neposkytuje.
Doložení vČku je pro uznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na pĜepravu za zvláštní ceny
jízdného povinné.
Dokladem k prokázání nároku v prostĜedcích PID mimo vlaky zapojené do systému PID je aplikace
„Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“, nahraná v elektronické podobČ na
osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, nebo prĤkazka PID oznaþená
„IDENTIFIKAýNÍ“ nebo „PrĤkaz senior 70+“. Dosavadní prĤkazky PID „IDENTIFIKAýNÍ“ se
uznávají do konce své platnosti, nové se nevydávají. K prokázání nároku v prostĜedcích PID mimo
vlaky zapojené do systému PID lze použít také platný obþanský prĤkaz þlenské zemČ Evropské unie,
cestovní pas nebo prĤkaz o povolení k pobytu pro cizince. Takto lze prokázat nárok na bezplatnou
pĜepravu 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 vþ. B), se
osoby starší 70 let prokazují Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let
vydávaného pouze v podobČ elektronického záznamu nahraného na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo v podobČ prĤkazu PID oznaþeného „PrĤkaz
senior 70+“ dle PĜílohy þ. 10. Jiné prĤkazy u osob starších 70 let nejsou ve vlacích PID uznávány
jako Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného. Doklad o nároku na pĜepravu za zvláštní ceny
jízdného ve vlacích zapojených do PID je vydáván na dobu 4 let. Cena tohoto dokladu þiní 20 Kþ.
Zaþátek platnosti mĤže být nejdĜíve ode dne 70. narozenin. Tímto dokladem lze také prokázat nárok
na bezplatnou pĜepravu dle þlánku V. odst. 1. písm. e) v prostĜedcích PID (kromČ linky AE a vlakĤ
PID) na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B a ve vnČjších tarifních pásmech na autobusových
linkách zapojených do systému PID. Ve vnČjších pásmech není ve vlacích zapojených do systému PID
pĜeprava za zvláštní ceny jízdného ani bezplatná pĜeprava povolena.
K vystavení „identifikaþní prĤkazky PID“ je po žadateli požadována fotografie o rozmČrech
3,5 × 4,5 cm a na zadní stranČ fotografie þitelnČ napsané jméno a pĜíjmení. Žadatel souþasnČ doloží, že
je starší 70 let oficiálním dokladem, který obsahuje jméno, pĜíjmení, fotografii a datum narození. Na
vystavené prĤkazce PID stvrzuje žadatel správnost údajĤ svým podpisem. Za vystavení identifikaþní
prĤkazky zaplatí žadatel 20 Kþ. PrĤkazka PID je oznaþena „IDENTIFIKAýNÍ“. PrĤkazka platí pro
všechna pásma PID mimo vlaky zapojené do systému PID. V pĜípadČ ztráty nebo poškození se
nevystavuje duplikát, ale nová identifikaþní prĤkazka.
K vydání „PrĤkazu senior 70+“ je žadatel povinen doložit vČk a poskytnout požadované osobní
údaje – jméno, pĜíjmení, datum narození. K doložení požadovaných údajĤ je tĜeba pĜedložit obþanský
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4.

5.

prĤkaz (cestovní pas). Po žadateli je požadována fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden
rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen na „PrĤkazu senior 70+“. Za vystavení „PrĤkazu senior 70+“
zaplatí žadatel 20 Kþ. V pĜípadČ ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora
od 70 let lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému. Cena tohoto dokladu þiní 20 Kþ.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedoloží nárok na slevu,
posuzován jako cestující bez platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez doložení nároku na slevu
zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto þlánku.
m) Neobsazeno.
n)
Anonymní nepersonalizovaná karta slouží jako nosiþ pĜenosných jízdních dokladĤ
v elektronické podobČ a o jejím držiteli není veden žádný záznam a držitel není identifikován
ani na potisku anonymní karty. Je vydávána na poþkání na základČ žádosti zájemce na
pĜíslušném kontaktním místČ. Vydávání, výmČna a autentizace anonymních karet se Ĝídí
podmínkami stanoveným vydavatelem karty. K anonymní kartČ je držiteli vydán DIC pro
autentizaci karty. VýmČnou anonymní karty se rozumí vydání nové anonymní karty náhradou za
pĤvodní (nejedná se o duplikát). V pĜípadech výmČny anonymní karty (z dĤvodu oprávnČné
reklamace anonymní karty, z dĤvodu výmČny anonymní karty na stranČ vydavatele, z dĤvodu
uplynutí doby platnosti anonymní karty (nejdĜíve 2 mČsíce pĜed skonþením platnosti stávající
osobní karty bez evidence), z dĤvodu podstatného poškození anonymní karty) lze na novou
kartu dohrát zbývající þást þasové jízdenky pĜenosné jen v pĜípadČ, že žadatel o výmČnu
pĜedloží a vrátí anonymní kartu (popĜípadČ vČrohodnČ doloží þíslo karty, jejíž výmČnu
požaduje) a je schopen tuto anonymní kartu autentizovat. PĤvodní anonymní karta bude
zablokována.
o)
„PrĤkaz dítČ do 3 let“ pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku
Tento zvláštní prĤkaz PID dokládá nárok na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ
do 3 let vČku, a to pouze na území hl. m. Prahy mimo vlaky zapojené do systému PID.
K vydání prĤkazu je žadatel povinen doložit osobní údaje dítČte – jméno, pĜíjmení, datum
narození. Doložení požadovaných údajĤ je možné buć rodným listem dítČte (pĜípadnČ jeho
ovČĜenou fotokopií) nebo obþanským prĤkazem dítČte nebo cestovním pasem dítČte. Po žadateli
je požadována aktuální fotografie dítČte o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok). Osobní
údaje jsou uvedeny jen na „PrĤkazu dítČ do 3 let“. Za vystavení „PrĤkazu dítČ do 3 let“ zaplatí
žadatel 20 Kþ. „PrĤkaz dítČ do 3 let“ je vydáván s platností 1 rok, nejvýše však do dne
pĜedcházejícímu dni 3. narozenin dítČte. V pĜípadČ ztráty nebo poškození se nevystavuje
duplikát, ale nový prĤkaz.
U tohoto prĤkazu PID nelze pĜi jeho zapomenutí provést dodateþné zpČtné doložení nároku na
zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku.
PrĤkazky PID pro uvedené kategorie cestujících jsou vydávány ve vybraných pĜedprodejích dopravce
povČĜeného Tarifní smlouvou6) na základČ požadovaných dokladĤ. Pokud žadatel nepĜedloží
požadované doklady pro uvedené typy kategorií þasových jízdenek, nárok na slevu nevzniká
(zanikne).
Žákovské prĤkazy jsou potvrzovány ve vybraných pĜedprodejních místech dopravcĤ:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (pracovištČ Centrální dispeþink MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 a ve
vybraných pĜedprodejních místech ve stanicích metra – viz informaþní materiály DP a weby
www.dpp.cz a www.pid.cz)
ARRIVA CITY s. r. o. (ÚAN Florenc; provozovna U SeĜadištČ 9)
ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s. r. o. (DobĜíš – PĜíbramská 779, Beroun – informaþní kanceláĜ
PlzeĖská 27 (areál Dynastavu), HoĜovice – nám. B. NČmcové (nad autobusovým nádražím),
provozovna Praha-západ – Nádražní 4)
ýSAD MHD Kladno a. s. (Kladno, Vrbenského ulice – autobusové nádraží)
ýSAD Polkost spol. s r. o. (Kostelec nad ýernými lesy – provozovna námČstí SmiĜických 16)
ýSAD StĜední ýechy a. s. (Stará Boleslav – autobusové stanovištČ, MČlník – autobusové stanovištČ)
Martin Uher s. r. o., provozovna Mníšek pod Brdy
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6.

7.

8.

9.

OAD Kolín s. r. o. (Kolín – provozovna Polepská 4, ýeský Brod – Liblice 171, Nymburk – CK
Polabí – Na pĜíkopČ 61)
ýeské dráhy, a. s. – všechny osobní pokladny
Duplikáty lze vydat jedinČ k prĤkazkám PID vystaveným od 26. 2. 2001. Pro vystavení duplikátu
cestující uvede datum narození nebo þíslo prĤkazky. Duplikáty nelze vystavit k obþanským
prĤkazkám bez evidence osobních údajĤ, identifikaþním prĤkazkám pro osoby starší 70 let,
identifikaþním prĤkazkám pro dČti od 6 do 10 let, „PrĤkazĤm dítČ 6–15“, „PrĤkazĤm senior 60–65“,
„PrĤkazĤm senior 65–70“, „PrĤkazĤm senior 70+“ a k prĤkazkám PID, jejichž vydávání bylo
ukonþeno k 31. 7. 2008, s výjimkou dĤchodcĤ typu starobní dĤchodce, jimž byla vydána prĤkazka
PID pro dĤchodce pĜed tímto datem a ještČ jim nevznikl nárok na slevu v kategorii Senior od 60
do 70 let. Tyto prĤkazky se vystavují jako nová prĤkazka dle požadavkĤ stanovených pro jednotlivé
kategorie uvedených v tomto þlánku v odst. 3.
Duplikáty k þasovým kuponĤm lze vystavit pouze ke kuponĤm s volitelným zaþátkem platnosti
nahraným na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo vydaným
k prĤkazkám PID tarifních kategorií s osobními údaji v databázi DP i na prĤkazce PID nebo
k Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ 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 podobČ. Za vystavení duplikátĤ cestující uhradí manipulaþní
poplatky uvedené v þl. XI. tohoto Tarifu. Duplikáty se nevystavují ke kuponĤm vydanými na
obchodní jméno ýeské dráhy, a.s., na kupony vydané na pevné kalendáĜní období, na kupony vydané
k prĤkazkám PID obþanským bez evidence – typ II (osobní údaje jen na prĤkazce PID), na kupony
nahrané na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ II, na
pĜeklenovací 30denní jízdenky (þl. III. odst. 8.) a na jízdenky pĜenosné (þl. III. odst. 7.).
a)
Duplikáty se vydávají ke kuponĤm nahraným na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty (typ I) uvedeným v þl. 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 dítČ 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 pĜípadČ
výmČny osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty (vydání duplikátu)
hl. m. Prahou v souladu podmínkami stanovenými vydavatelem karty budou na kontaktním
místČ odbavovacího systému nahrány duplikáty þasových pĜedplatných kupónĤ nebo DokladĤ
o nároku na zvláštní ceny jízdného na novou kartu.
b)
Duplikáty se vydávají též ke kuponĤm vydaným z jízdenkového programu, uvedeným v þl. III.
odst. 6. písm. a) pouze ab), b) pouze bc) a bd), c) pouze cc) a cd), d) pouze db) jen s prĤkazkou
typ I, a ke kuponĤm uvedeným v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze ab) jen s prĤkazkou typ I.
Duplikát þasového kupónu lze v tomto pĜípadČ vystavit cestujícímu maximálnČ jedenkrát za
24 mČsícĤ. Duplikáty se vystavují výhradnČ v budovČ Centrálního dispeþinku, Na Bojišti 5,
Praha 2 a v prodejním centru Roztyly.
c)
V pĜípadČ osobní karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele lze dohrát zbývající
þást þasového kuponu v pĜípadech a za podmínek uvedených v þl. IX. odst. 3. písm. b).
d)
V pĜípadČ anonymní nepersonalizované karty lze dohrát zbývající þást þasové jízdenky
v pĜípadech a za podmínek uvedených v þl. IX. odst. 3. písm. n).
PĜi bezplatné pĜepravČ þi použití zvýhodnČného jízdního dokladu nebo zvláštní ceny jízdného je
cestující vždy povinen na výzvu povČĜeného pracovníka doložit skuteþnosti, které ho k nároku na
takovou pĜepravu þi typ jízdného opravĖují. Bez doložení nároku na bezplatnou pĜepravu, na zvláštní
cenu jízdného þi zvýhodnČný jízdní doklad cestující nesplĖuje podmínky pro bezplatnou þi
zvýhodnČnou pĜepravu nebo použití zvláštní ceny jízdného. Cestující je povinen zaplatit plnocenné
jízdné pro jednotlivou jízdu, pĜípadnČ jízdné, na které prokáže nárok.
Pro držitele osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty se pĜi pĜechodu z jedné
kategorie do druhé kategorie cena jízdného pro nahraný kupon vypoþte jako podíl podle poþtu dnĤ,
kdy vzniká nárok na rĤzné typy jízdného dle pĤvodní a následující tarifní kategorie. Pro jízdenky
v papírové podobČ na pevné kalendáĜní období nebo i s volitelným zaþátkem platnosti z jízdenkového
programu je umožnČno pĜi pĜechodu z jedné tarifní kategorie do další využít slevu pĤvodní tarifní
kategorie do konce mČsíce, v nČmž konþí nárok na slevu, ve kterém lze oprávnČnČ uplatnit podmínky
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pro vydání takové jízdenky (kuponu), a to bez ohledu na dobu platnosti uvedenou na prĤkazce PID
a na þasovém kuponu. Platnost uvedená na prĤkazce PID nárok na slevu nezakládá.

IX.A. Prokazování vČku dČtí pĜi hromadných školních akcích
1.

2.

Pro cestování dČtí ve vČtších skupinách pĜi školních akcích jako doklad o vČku uznávají Hromadná
potvrzení o vČku pro dČti pro spoleþnou školní akci, vydaná školou. DČti úþastnící se takové akce mají
nárok na pĜepravu za zvýhodnČné jízdné nebo za zvláštní ceny jízdného za splnČní následujících
podmínek.
a)
„Hromadné potvrzení o vČku pro dČti od 6 do 10 let pro spoleþnou školní akci“ lze použít
jako doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pĜi hromadných školních akcích na území hl. m.
Prahy v pásmech P, 0, B v prostĜedcích PID s výjimkou vlakĤ PID. Toto potvrzení musí
obsahovat: datum akce, seznam dČtí – jména, pĜíjmení a data narození úþastníkĤ spoleþné školní
akce. Seznam musí být vyhotoven na hlaviþkovém papíĜe školy, potvrzen odpovČdnou osobou
školy a musí na nČm být otisk razítka školy. Potvrzení tohoto typu nelze uznat pĜi
individuálních cestách jednotlivých žákĤ a to ani v pĜípadČ, že by se jeho kopií prokazoval
každý žák, ale jen pro spoleþnČ cestující skupinu. Škola svým osvČdþením zodpovídá za to, že
údaje žákĤ jsou pravdivé.
b)
„Hromadné potvrzení o vČku pro dČti od 10 do 15 let pro spoleþnou školní akci“ lze použít
jako doklad o nároku na zvýhodnČné jízdné dle tarifu PID na území hl. m. Prahy v pásmech P,
0, B pĜi hromadných školních akcích v prostĜedcích PID s výjimkou vlakĤ PID. Toto potvrzení
musí obsahovat: datum akce, seznam dČtí – jména, pĜíjmení a data narození úþastníkĤ spoleþné
školní akce. Seznam musí být vyhotoven na hlaviþkovém papíĜe školy, potvrzen odpovČdnou
osobou školy a musí na nČm být otisk razítka školy. Potvrzení tohoto typu nelze uznat pĜi
individuálních cestách jednotlivých žákĤ a to ani v pĜípadČ, že by se jeho kopií prokazoval
každý žák, ale jen pro spoleþnČ cestující skupinu. V pĜípadČ, že dČti od 10 do 15 let chtČjí na
území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B využívat pĜepravu za zvláštní ceny jízdného, je nutné, aby
mČly „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let“ nahraný na osobní
kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, nebo nárok na zvláštní ceny
jízdného doložit pĜíslušným „PrĤkazem dítČ 6–15“. Škola svým osvČdþením zodpovídá za to, že
údaje žákĤ jsou pravdivé.
Jsou-li ve skupinČ dČti obou vČkových kategorií, vystaví škola dvČ 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 prĤkazy ISIC a podmínky jejich
použití v PID
1.

2.

Platný prĤkaz International Student Identity Card – ISIC vydaný v ýR pro žáky a studenty stĜedních
škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií, které jsou akreditovány
Ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy ýR (dále jen „akreditované školy MŠMT“) se
v systému PID uznává jako potvrzení o studiu, kde pĜíslušná akreditovaná škola MŠMT potvrzuje, že
držitel tohoto platného prĤkazu ISIC je žákem/studentem s nárokem na zvýhodnČné þasové jízdné pro
studenty od 19 do 26 let dle þl. IX. odst. 3. písm. g). Platným ISIC prĤkazem akreditovaných škol
MŠMT se jeho držitel prokazuje pĜi nákupu þasového kuponu pro studenty od 19 do 26 let dle þl. III.
odst. 6. písm. c) a pĜi pĜepravní kontrole spoleþnČ s jízdním dokladem. PrĤkaz ISIC mĤže být dále
použit jako prĤkazka PID pro tarifní kategorii Student od 19 do 26 let. V tČchto pĜípadech není po
cestujícím vyžadováno jiné potvrzení o studiu.
PrĤkaz ISIC jako prĤkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu
trvání školního, resp. akademického roku, na nČjž byl prĤkaz ISIC vydán, pouze však v období
09/20xx až 08/20xx+1. Byla-li prodloužena jeho pĜedchozí platnost ISIC pĜíslušnou prolongaþní
(revalidaþní) známkou, je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního, resp.
akademického roku, na nČjž byl prĤkaz ISIC prodloužen touto prolongaþní (revalidaþní) známkou,
pouze však v období 09/20xx až 08/20xx+1.
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3.

4.
5.

6.

Za platný ISIC prĤkaz žákĤ a studentĤ akreditovaných škol MŠMT je považován pouze platný prĤkaz,
jehož platnost lze elektronicky ovČĜit v databázi držitelĤ karet ISIC provozovanou GTS. Ve výdejním
místČ ISIC Point, Letenská 118/1, Praha 1, je možné získat þasové jízdné i s platným ISIC prĤkazem,
který nelze elektronicky ovČĜit v databázi držitelĤ prĤkazu. Po pĜedložení tohoto prĤkazu ISIC
a ovČĜení jeho platnosti je možné si nechat vystavit PrĤkazku PID pro studenty od 19 do 26 let. Platný
a ovČĜený ISIC nahrazuje v tomto pĜípadČ potvrzení o studiu na žádance. Ostatní podmínky pro
vystavení prĤkazky PID jsou uvedeny v þl. IX. odst. 3. písm. g).
PrĤkaz ISIC nenahrazuje v žádném pĜípadČ, a to ani na území hl. m. Prahy (tarifní pásma 0, B),
žákovský prĤkaz, urþený pro zvláštní zlevnČné jízdné pro žáky a studenty dle þl. IX. odst. 3. písm. h).
PrĤkaz ISIC má podobu plastové karty opatĜené fotografií držitele, jeho osobními údaji (den, mČsíc
a rok narození), názvem školy, základní dobou platnosti a licenþním þíslem. Doba platnosti prĤkazu
ISIC mĤže být opakovanČ prodlužována platnou ISIC prolongaþní (revalidaþní) známkou.
V pĜípadČ technologických pĜekážek, zabraĖujících pĜedávání dat v databázi držitelĤ karet ISIC, mĤže
být po dobu trvání tČchto technologických pĜekážek pozastaveno uznávání prĤkazĤ ISIC jako
potvrzení o studiu pro nákup zvýhodnČných þasových kupónĤ pro studenty od 19 do 26 let dle þl. III.
odst. 6. písm. c). V takovém pĜípadČ bude prĤkaz ISIC uznáván pouze jako prĤkazka PID a studentĤm
bude umožnČno doložit jiné aktuálnČ platné potvrzení o studiu.

IX.C. Použití jízdenek PID ve vlacích PID
1.

2.

3.

4.

Na všech železniþních tratích pĜevážnČ na území Prahy a StĜedoþeského kraje, zaĜazených do systému
PID, je ve vlacích PID v rámci své þasové a pásmové platnosti povoleno použití pĜedplatních
þasových jízdenek (kupónĤ) PID, krátkodobých þasových jízdenek PID a pĜestupních jízdenek PID
pro jednotlivou jízdu (s výjimkou jízdenek uvedených v þl. III. odst. 3.) dle jejich þasové a pásmové
platnosti. Režim odbavení, tj. možnost použití (oznaþení) pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou
jízdu a krátkodobých þasových jízdenek PID z pĜedprodeje na jednotlivých tratích, stanicích
a zastávkách se liší dle technického vybavení stanic a zastávek. Seznam tratí, stanic, zastávek, pĜíp.
vlakĤ, zaĜazených do PID a jejich režim odbavení cestujících s jízdenkou PID je uveden
v pĜíloze þ. 8 písm. a).
Ve stanicích a zastávkách vybavených oznaþovaþi jízdenek PID, instalovanými v prostoru stanice
(zastávky), je cestující pĜi použití pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu a krátkodobých
þasových jízdenek PID povinen nastupovat do vlaku PID zásadnČ s pĜedem oznaþenou jízdenkou
PID. Oznaþení cestující provádí (nemá-li jízdenku již oznaþenou z jiného dopravního prostĜedku PID
nebo jiné železniþní stanice zaĜazené do PID) již pĜed nástupem do vlaku PID v oznaþovaþích
umístČných v prostoru železniþní stanice nebo zastávky. V pĜípadČ nefunkþnosti všech oznaþovaþĤ
v prostoru stanice (zastávky) si cestující opatĜí jízdenku dle platného tarifu železniþního dopravce.
PĜi nástupu ve stanicích a zastávkách (viz pĜíloha þ. 8), které nejsou vybaveny oznaþovaþi PID
v prostoru stanice (zastávky), mĤže být povoleno oznaþení pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou
jízdu a krátkodobých þasových jízdenek PID v oznaþovaþích umístČných ve vlacích. V takovém
pĜípadČ si cestující neprodlenČ oznaþí jízdenku PID v oznaþovaþi umístČném v železniþním
vozidle, a to bezprostĜednČ po nástupu do vlaku PID. Po oznaþení jízdenky je cestující povinen se
pĜesvČdþit o tom, zda údaje vyznaþené na jízdence odpovídají skuteþnosti. PĜípadné nedostatky
v oznaþení jízdenky se reklamují u vlakové þety. Pokud není výjimeþnČ možné oznaþit jízdenku PID
pro poruchu všech oznaþovaþĤ ve vlaku PID, bude cestující odbaven ve vlaku dle platného tarifu
železniþního dopravce.
PĜi nástupu ve stanicích a zastávkách (viz pĜíloha þ. 8), které nejsou vybaveny oznaþovaþi
v prostoru stanice (zastávky) a nejedná se o vlak PID vybavený oznaþovaþi, mĤže být povoleno
náhradní oznaþení pĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé þasové jízdenky PID
vlakovou þetou. V tomto pĜípadČ si musí cestující bezprostĜednČ po nástupu do vlaku PID nechat
oznaþit jízdenku PID náhradním zpĤsobem od vlakové þety (u prĤvodþího nebo vlakvedoucího, ve
vlaku se samoobslužným zpĤsobem odbavování cestujících u strojvedoucího). Vlaková þeta oznaþí
zĜetelnČ takovou jízdenku PID na lícové stranČ razítkem nebo otiskem kleští a dále do oznaþovacího
pole jízdenky zapíše þitelnČ tarifní pásmo, datum a þas, dle vzoru uvedeného v PĜíloze þ. 8 písm. b).
Zapsané datum se musí shodovat s datem razítka nebo otisku kleští.
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5.

6.

7.

Ve stanicích a zastávkách, které nejsou vybaveny oznaþovaþi v prostoru stanice (zastávky),
nejedná se o vlak PID vybavený oznaþovaþi a není ani zavedeno oznaþování jízdenky PID
náhradním zpĤsobem vlakovou þetou dle odst. 4., není oznaþení jízdenky PID možné. V takovém
pĜípadČ cestující mĤže ve vlaku použít jízdenku PID jen tehdy, pokud ji má již oznaþenu z jiného
dopravního prostĜedku PID nebo z jiné železniþní stanice PID a jízdenka vyhovuje pro zamýšlenou
cestu pásmovou a þasovou platností. Jinak bude ve vlaku odbaven dle platného tarifu železniþního
dopravce.
Za oznaþené jízdenky se považují též jízdenky PID oznaþené nebo zakoupené u povČĜené osoby,
tj. vydané z mobilního odbavovacího zaĜízení u Ĝidiþe v autobusech pĜímČstských linek, z POP nebo
UNIPOK, jejichž platnost zaþíná okamžikem vydání, který je na nich vyznaþen pĜímo pĜi prodeji,
a které vyhovují zamýšlené jízdČ þasovou a pásmovou platností. PĜestupní jízdenky se pĜi pĜestupu již
znovu neoznaþují.
Nemá-li cestující zakoupenou jízdenku PID z pĜedprodeje, odbavuje se ve vlaku PID dle platného
tarifu železniþního dopravce.

X. Vrácení þásti jízdného
1.

2.

3.

Dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoleþnost (DP) mĤže vrátit cestujícímu þást
jízdného za odevzdané nevyužité jízdní doklady z dĤvodĤ, které jsou na stranČ cestujícího:
a)
pĜiznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na zvláštní ceny jízdného;
b)
pĜiznání nároku na zamČstnanecké jízdné;
c)
úmrtí držitele þasového jízdního dokladu;
d)
dlouhodobá hospitalizace;
e)
odcizení jízdních dokladĤ nahlášené Policii ýR a jejich opČtovné nalezení, (prokazatelné
zaplacení jízdného za stejné období dvakrát);
f)
neobsazeno;
g)
pĜiznání nároku na slevu v kategorii Obþan v hmotné nouzi – jen pro držitele pĜedplatních
þasových jízdenek obþanských;
h)
pĜi pĜechodu držitele osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty na
osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele a souþasném zakoupení
obþanského kuponu na osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele;
i)
ostatní dĤvody.
ýást jízdného se vrací za nevyužité þasové kupony platné v rámci PID uvedené v þl. III. odst. 6.
nahrané na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo k prĤkazce
vydané na základČ osobních údajĤ vedených v databázi DP vydané na základČ osobních údajĤ vþetnČ
data narození držitele (tj. s výjimkou kuponĤ uvedených v þl. III. odst. 6. vydaných k prĤkazce
obþanská bez evidence – typ II nebo nahraných na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty – typ II). Dále je možné vrátit za stanovených podmínek þást jízdného a za
nevyužité doplĖkové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) nahrané na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo k prĤkazce vydané na základČ osobních údajĤ
vedených v databázi DP vþetnČ data narození držitele (tj. s výjimkou kuponĤ uvedených v þl. III.
odst. 10. písm. a) pouze ab) a ac) vydaných k prĤkazce obþanská bez evidence – typ II nebo nahraných
na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty – typ II), popĜípadČ jako
rozdíl cen (alikvotní þásti rozdílu cen) þasových kuponĤ uvedených v þl. III. odst. 6. písm. a) a ceny
þasových kuponĤ v þl. III. odst. 6. písm. d). Za nevyužité jízdní doklady, které nejsou v evidenci DP
nebo vydavatele karty a je na nich uvedeno pouze identifikaþní þíslo, se þást jízdného za odevzdané
nevyužité jízdní doklady nevrací. Jízdné se nevrací ani za odevzdané nevyužité jízdenky uvedené
v þl. III. odst. 7. (pĜenosné) a jízdenky nahrané na anonymní kartČ nepersonalizované. Jízdné se
nevrací za nevyužité þasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. b) (žákovské zvláštní zlevnČné).
Alikvotní þást jízdného nelze vrátit za duplikát kuponu ani za kupon, k nČmuž byl duplikát vystaven,
s výjimkou duplikátu kuponu nahraného na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty, kdy lze vrátit alikvotní þást nevyužitého jízdného i za tento duplikát kuponu.
Je-li uživateli znemožnČno využít výše uvedené pĜedplatní þasové jízdenky, a to nejménČ na dobu
nepĜetržitých 16 dní do ukonþení þasové platnosti zakoupené jízdenky (þasového kuponu), DP vrátí
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4.

5.

þást jízdného zpČt za nevyužitý þasový jízdní doklad. Jízdné se vrací pouze v tom kalendáĜním roce,
pro jehož þasový úsek zakoupená jízdenka platí. PĜi vracení jízdného se alikvotní þást (poþítáno na
kalendáĜní dny) za nevyužitou nebo jen þásteþnČ využitou jízdenku snižuje o:
a)
úhradu nákladĤ souvisejícími s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 2. ve všech
pĜípadech dle odst. 1. tohoto þlánku;
b)
pĜi vracení jízdného podle odst. 1. písm. i) tohoto þlánku se snižuje vracená alikvotní þást
jízdného souþasnČ o rozdíl mezi poþtem násobkĤ mČsíþní (nebo 30denní) pĜedplatní jízdenky
v pĜíslušné tarifní kategorii a násobné jízdenky s delším obdobím platnosti (tj. 3krát mČsíþní
mínus þtvrtletní (90denní); nebo 5krát mČsíþní mínus pČtimČsíþní (150denní), nebo 10krát
mČsíþní mínus desetimČsíþní (300denní), nebo 12krát mČsíþní mínus roþní (365denní).
Jízdné se vrací ke dni jeho vyžádání. Dnem vyžádání se rozumí den, kdy cestující odevzdá DP na
urþeném pracovišti na Centrálním dispeþinku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 v papírové podobČ kupon
(jízdenku), jehož alikvotní þást požaduje vrátit, nebo kdy dojde k vymazání þasového kuponu
nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, jehož alikvotní þást
cestující požaduje vrátit. PĜi dlouhodobé hospitalizaci se jízdné vrací ke dni nástupu do
zdravotnického zaĜízení, pĜi vzniku nároku na bezplatnou pĜepravu nebo nároku na zvláštní ceny
jízdného ke dni vzniku nároku, pĜi zcizení jízdních dokladĤ ke dni oznámení Policii ýR. PĜi vzniku
nároku na zvláštní ceny jízdného u dČtí od 10 do 15 let nebo seniorĤ od 65 do 70 let na území hl. m.
Prahy v pásmech P a 0 vþ. B, který je podmínČn nahráním pĜíslušného Dokladu o nároku na zvláštní
ceny jízdného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo pĜíslušným
PrĤkazem PID dle PĜílohy þ. 10, lze jízdné vrátit nejdĜíve ke dni zaþátku platnosti tohoto dokladu, pĜi
dodržení dalších postupĤ pro vracení alikvotní þásti nevyužitého jízdného stanovených v tomto
þlánku. U osob ZTP nebo ZTP/P se jízdné vrací ke dni vydání prĤkazu ZTP nebo ZTP/P. Alikvotní
þást jízdného se vrací nejpozdČji do 3 kalendáĜních mČsícĤ od vzniku nároku na vrácení jízdného.
Jízdné se vrací pouze na vybraných pracovištích.
Jako doklady potĜebné pro vrácení þásti jízdného pĜedplatních þasových jízdenek se uznávají pĜi:
•
pĜiznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na zvláštní ceny jízdného:
doklady prokazující splnČní podmínek výmČru Ministerstva financí ýR, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami, mimosoudní rehabilitace (§ 29 zákona þ. 87/1991 Sb.) – prĤkaz
Vojenského sdružení rehabilitovaných, Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6
do 15 let nebo Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nahraný na
osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, u osob ZTP nebo ZTP/P je
dokladem prokazujícím nárok na bezplatnou pĜepravu vydaný platný prĤkaz ZTP nebo ZTP/P;
•
pĜiznání nároku na zamČstnanecké jízdné:
zamČstnanecký pomČr;
•
úmrtí držitele pĜedplatní þasové jízdenky:
úmrtní list;

6.
7.
8.

•
dlouhodobá hospitalizace:
písemné potvrzení zdravotnického zaĜízení;
•
odcizení jízdních dokladĤ a jejich opČtovné nalezení:
pĤvodní jízdní doklad a novČ zakoupený jízdní doklad; v tomto pĜípadČ nelze uznat jako doklad pouze
protokol o trestním oznámení;
•
pĜiznání nároku na slevu v kategorii obþan v hmotné nouzi – jen pro držitele pĜedplatních
þasových jízdenek obþanských s kuponem uvedeným v þl. III. odst. 6. písm. a):
doklady k doložení nároku na slevu dle þl. IX. odst. 3. písm. j).
Poplatek ani jeho þást za nevyužitý Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného se nevrací.
O vrácení þásti jízdného za nevyužité jízdní nebo þásteþnČ využité jízdní doklady v jiných pĜípadech
rozhoduje DP individuálnČ. Rozhodnutí DP je koneþné.
Dopravce ýeské dráhy, a. s. (ýD) mĤže vrátit cestujícímu þást jízdného za odevzdané nevyužité jízdní
doklady PID vydané na prodejních místech ýD nebo ve vlacích ýD z dĤvodu, které jsou na stranČ
cestujícího. U jízdních dokladĤ vydaných na prodejních místech ýD lze požádat o vrácení þásti
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jízdného pouze na prodejním místČ, kde byl doklad zakoupen, u jízdních dokladĤ vydaných ve vlaku
ýD na kterémkoliv prodejním místČ ýD.
a)
ýást jízdného se vrací za nevyužité doplĖkové kupony vydané v papírové podobČ z UNIPOK
dle þl. III. odst. 10. písm. a) odrážka ab):
• pĜed zaþátkem þasové platnosti dokladu se alikvotní þást jízdného snižuje o úhradu nákladĤ
související s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 2.;
• po zaþátku þasové platnosti dokladu jen pokud zbývá 16 a více kalendáĜních dní þasové
platnosti jízdního dokladu, se snižuje alikvótní þást jízdného o rozdíl v cenČ zakoupeného
dokladu a podílem ceny za zbývající nevyužité dny platnosti a náklady související s vrácením
jízdného uvedené v þl. XI. odst. 2.
b)
ýást jízdného se vrací za nevyužité doplĖkové kupony vydané v papírové podobČ z UNIPOK
dle þl. III. odst. 10. písm. b) odrážka bb):
• pĜed zaþátkem þasové platnosti dokladu se alikvotní þást jízdného snižuje o úhradu nákladĤ
související s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 2. Po zaþátku þasové platnosti jízdního
dokladu se jízdné nevrací.
c)
ýást jízdného se vrací za nevyužité jízdní doklady vydané v papírové podobČ z UNIPOK nebo
ve vlaku ýD dle þl. III. odst. 4. písm. a) odrážka aa), ac), ad) a písm. b):
• pĜed zaþátkem þasové platnosti dokladu se alikvotní þást jízdného snižuje o úhradu nákladĤ
související s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 5. Po zaþátku þasové platnosti jízdního
dokladu se jízdné nevrací.

XI. Manipulaþní poplatky (náklady) a platby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poplatek za vystavení duplikátu prĤkazky PID.............................................................................. 60 Kþ
Náklady spojené s vrácením þásti jízdného za nevyužité þasové jízdenky .................................... 60 Kþ
Poplatek za vystavení duplikátu þasového kuponu v papírové podobČ ......................................... 60 Kþ
Poplatek spojený s vrácením þásti jízdného pĜi vzniku nároku na slevy pro obþany v hmotné nouzi
........................................................................................................................................................ 60 Kþ
Náklady spojené s vrácením jízdného za nevyužité jízdenky þasové krátkodobé vydané ýD ze zaĜízení
UNIPOK..................................................................................... 10 % ceny jízdenky, minimálnČ 10 Kþ
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Poplatky za vydání a výmČnu karet se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
Všechny poplatky a platby jsou uvedeny vþ. DPH.

XII.Prodej jízdních dokladĤ
1.

2.

3.

Jízdní doklady se prodávají v pĜedprodejní síti PID, ve vybraných stanicích ýD (pouze omezený
sortiment) a u externích smluvních prodejcĤ. KromČ toho lze získat jízdenky pro jednotlivou jízdu
v pĜedprodejních automatech, u ĜidiþĤ pĜímČstských linek a v doplĖkovém prodeji i u ĜidiþĤ mČstských
autobusových linek.
ýasové kupony s volitelným poþátkem platnosti z jízdenkového programu se prodávají ve vybraných
pĜedprodejích (seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz). Tento þasový kupon lze zakoupit 1 až
60 dnĤ pĜed zvoleným poþátkem platnosti. DP mĤže z provozních dĤvod horní lhĤtu uvedenou
v tomto odstavci prodloužit až na 180 dnĤ nebo zkrátit až na 10 dnĤ. Tuto skuteþnost oznámí na
www.dpp.cz, v místech pĜedprodejĤ a na kontaktních místech odbavovacího systému.
Kupony urþené na karty se prodávají a nahrávají na kontaktních místech odbavovacího systému
(seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz) nebo prostĜednictvím e-shopu na
www.dpp.cz/e-jizdenka. Lze je zakoupit 1 až 60 dnĤ pĜed zvoleným zaþátkem platnosti. DP mĤže
z provozních dĤvod horní lhĤtu uvedenou v tomto odstavci prodloužit až na 180 dnĤ nebo zkrátit až na
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

10 dnĤ. Tuto skuteþnost oznámí na www.dpp.cz, v místech pĜedprodejĤ a na kontaktních místech
odbavovacího systému. Po zakoupení jízdenky nebo þasového kuponu prostĜednictvím e-shopu je
cestující pĜed prvním použitím zakoupeného jízdního dokladu povinen jízdenku aktivovat na
validátoru. Seznam validátorĤ je na www.dpp.cz/validatory. Pro nákup kuponĤ na e-shopu je pro
tarifní kategorie Junior 15 až 19 let, Student 19 až 26 let, Senior od 60 do 65 let nebo Obþan v hmotné
nouzi tĜeba novČ vydanou osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
aktivovat na pĜedprodejním místČ. Tarifní kategorie je aktivována nejpozdČji druhý den.
Zakoupení jízdenky (þasového kuponu) s volitelným zaþátkem platnosti v první den platnosti je možné
za tČchto podmínek: þas uplynulý v den zakoupení jízdenky nebo þasového kuponu pĜed okamžikem
jejího vydání nebo nahrání na kartu v pĜedprodejním místČ/kontaktním místČ odbavovacího systému
nebo v pĜípadČ kuponu zakoupeného prostĜednictvím e-shopu okamžikem aktivace na validátoru není
uznán jako doba platnosti jízdenky (þasového kuponu) v tento den a nezakládá nárok na vrácení þásti
jízdného ani nelze prodloužit o tuto dobu platnosti jízdenky (þasového kuponu) nad rámec data
platnosti na této jízdence (þasovém kuponu) uvedeného nebo nahraného na kartČ.
Není možno zakoupit jízdenku nebo þasový kupon s volitelným poþátkem platnosti s poþátkem data
platnosti nižším než je aktuální datum dne prodeje.
Cestujícímu, který si vþas neopatĜil jízdenku, je umožnČno ji zakoupit v prodeji u Ĝidiþe, pouze však
v provozu autobusové dopravy v pásmu P. V prodeji jsou pouze jízdenky stanovené tímto tarifem
v þl. III. odst. 2. Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce a cestující, který si kupuje jízdenku
v prodeji u Ĝidiþe, nastupuje pĜedními dveĜmi. Cestujícímu, který si vþas neopatĜil jízdenku, je
umožnČno ji zakoupit v prodeji u vĤdce plavidla na pĜívozech a to pouze jízdenky uvedené v þl. 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 doporuþeno, aby cestující mČl pĜipravenou pĜimČĜenou hotovost s ohledem na
cenu kupovaných jízdenek a v pĜípadČ placení mincemi pĜedem odpoþítané mince. Takto zakoupenou
jízdenku si cestující musí neprodlenČ oznaþit v odbavovacím zaĜízení. PĜi nesplnČní podmínek –
zakoupení jízdenky v zastávce/vývazišti a neprodleného oznaþení jízdenky – je cestující, který se
neprokáže platným jízdním dokladem nebo dokladem opravĖujícím k bezplatné pĜepravČ nebo
dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného, v pĜípadČ pĜepravní kontroly posuzován jako cestující
bez platné jízdenky. Toto ustanovení nezakládá nárok cestujícího na zakoupení plného sortimentu
jízdenek pro jednotlivou jízdu.
V autobusech pĜímČstských linek je povinný nástup pĜedními dveĜmi a jízdenku pro jednotlivou jízdu
si lze zakoupit u Ĝidiþe bez pĜíplatku. Cestující, který si zakupuje jízdenku v prodeji u Ĝidiþe, nastupuje
pĜedními dveĜmi a v zájmu plynulého provozu je doporuþeno, aby mČl pĜipravenou pĜimČĜenou
hotovost s ohledem na cenu kupovaných jízdenek. Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce.
Takto zakoupenou jízdenku (kromČ jízdenek z prodejního strojku mobilního odbavovacího zaĜízení) si
cestující musí neprodlenČ oznaþit v odbavovacím zaĜízení. PĜi nesplnČní podmínek – zakoupení
jízdenky v zastávce a neprodleného oznaþení jízdenky, je-li oznaþení povinné dle tohoto Tarifu – je
cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem nebo dokladem opravĖujícím k bezplatné
pĜepravČ nebo dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného, v pĜípadČ pĜepravní kontroly posuzován
jako cestující bez platné jízdenky.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a d) a v þl. III. odst. 3. písm. c) a d)
zvláštní zlevnČné lze zakoupit pouze u Ĝidiþe pĜímČstských linek bez pĜirážky. Cestující, který si
kupuje jízdenku v prodeji u Ĝidiþe, nastupuje pĜedními dveĜmi a v zájmu plynulého provozu je
doporuþeno, aby mČl pĜipravenou pĜimČĜenou hotovost s ohledem na cenu kupovaných jízdenek
a v pĜípadČ placení mincemi pĜedem odpoþítané mince. Zakoupení jízdenky je možné pouze
v zastávce. Tyto jízdenky se neoznaþují.
DoplĖkové þasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. b) zvláštní zlevnČné lze zakoupit ve
vybraných pĜedprodejích PID a ve vybraných stanicích ýD. Kupony vydané ve stanicích ýD znČjící
na obchodní jméno ýeské dráhy, a.s. však nejsou v databázi DP a nelze na nČ vystavit duplikát.
Cestující je povinen se pĜi nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podobČ (údaje o kuponu
v elektronické podobČ jsou uvedeny na dokladu o prodeji) pĜesvČdþit, zda mu byl jízdní doklad vydán
podle jeho požadavkĤ a vyznaþené údaje odpovídají skuteþnosti.
Odstoupení od smlouvy, která byla uzavĜena mezi cestujícím a DP prostĜednictvím e-shopu a jejímž
pĜedmČtem byla objednávka a nákup þasové jízdenky (kupónu), není možné (v souladu s § 1837
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písm. j) zákona þ. 89/2012 Sb. – Nový obþanský zákoník). PĜi požadavku ze strany cestujícího na
vrácení jízdného se v takovém pĜípadČ postupuje podle þlánku X. tohoto Tarifu.

XII.A. Zkušební provoz prodeje jízdních dokladĤ hrazených
platební kartou v pĜímČstských autobusových linkách PID
1.
2.
3.

4.
5.

Na vybraných pĜímČstských autobusových linkách je možné pĜi prodeji jízdního dokladu u Ĝidiþe platit
bezkontaktními platebními kartami.
PĜi platbČ bezkontaktní platební kartou musí cestující pĜiložit kartu k platebnímu terminálu
odbavovacího zaĜízení na dobu nezbytnČ nutnou.
Cestující se pĜi pĜevzetí jízdenky pĜesvČdþí, zda mu byla vydána podle jeho požadavkĤ. Nesouhlasí-li
jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávnČn jízdenku odmítnout. PĜi žádosti o storno musí
cestující na výzvu Ĝidiþe pĜiložit k platebnímu terminálu odbavovacího zaĜízení stejnou kartu, kterou
jízdní doklad zaplatil. Pokud cestující pĜiloží jinou kartu, než kterou použil k úhradČ jízdního dokladu,
nebude storno jízdenky provedeno. Stornování jízdenky je možné pouze do 5 minut od jejího
vystavení. PĜi stornu je vytištČna „Storno jízdenka“, která s pĤvodní jízdenkou zĤstává jako doklad
Ĝidiþi pro kontrolu tržeb, a „Storno transakce“ jako potvrzení pro cestujícího o zrušené transakci.
V pĜípadČ storna se uhrazené jízdné nevrací hotovČ, ale na kartu, z níž byla pĤvodní transakce
provedena.
V pĜípadČ nefunkþnosti platebního terminálu odbavovacího zaĜízení nemá cestující nárok na
bezplatnou pĜepravu.

XII.B. Zkušební provoz doplĖkového prodeje jízdních dokladĤ
hrazených platební kartou v mČstských linkách PID (MHD
Praha)
1.

2.

3.

4.

Na vybraných spojích mČstských linek MHD provozovaných v rámci PID na území Prahy (pásmo P)
je možné uhradit jednotlivé nebo krátkodobé þasové jízdné bezkontaktní platební kartou v platebním
terminálu odbavovacího zaĜízení umístČném ve vozidle. Jedná se o doplĖkový prodej jízdních
dokladĤ, s pĜirážkou ve výši 0 Kþ.
Cestující, který hodlá využít možnost nákupu jízdenky v platebním terminálu pomocí bezhotovostní
platební karty, je povinen si jízdenku v tomto platebním terminálu zakoupit bezprostĜednČ po nástupu
do vozidla. PĜi platbČ bezkontaktní platební kartou postupuje cestující podle instrukcí na displeji
terminálu, pĜiþemž si zvolí druh jízdného a na dobu nezbytnČ nutnou pĜiloží platební kartu ke þtecímu
místu platebního terminálu. Na displeji se zobrazí informace, zda byla transakce provedena, nebo
zamítnuta, v pĜípadČ provedení transakce terminál vytiskne jízdenku. Cestující je povinen si vytištČnou
jízdenku odebrat.
Vydaná jízdenka je pĜestupní a je platná od okamžiku vydání. Neoznaþuje se, potĜebné údaje jsou již
na ní vyznaþeny. Platební terminál odbavovacího zaĜízení vydává pouze tyto jízdenky:
Jízdné
Druh jízdenky
ýasová platnost Pásmová platnost
Jednotlivá plnocenná
30 min
Praha (P, 0, B)
24 Kþ
Jednotlivá plnocenná
90 min
Praha (P, 0, B)
32 Kþ
Jednotlivá zvýhodnČná
30 min
Praha (P, 0, B)
12 Kþ
Jednotlivá zvýhodnČná
90 min
Praha (P, 0, B)
16 Kþ
Krátkodobá 24hodinová plnocenná
24 hodin
Praha (P, 0, B)
110 Kþ
Krátkodobá 24hodinová zvýhodnČná
24 hodin
Praha (P, 0, B)
55 Kþ
Nárok na zvýhodnČné jízdné je stejný jako u jízdenek uvedených v þl. III. odst. 1. písm. b).
V pĜípadČ zamítnutí transakce, nefunkþnosti platební karty nebo nefunkþnosti platebního terminálu
odbavovacího zaĜízení nemá cestující nárok na bezplatnou pĜepravu.
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XIII. PĜepravní kontrola
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kontrolu dodržování tarifních a pĜepravních podmínek v provozu PID (mimo vlaky zapojené do
systému PID) provádČjí pĜepravní kontroloĜi DP. Na autobusových linkách provozovaných jinými
dopravci PID provádí DP pĜepravní kontrolu na základČ smlouvy o povČĜení, tak aby byl zajištČn
efektivní a jednotný systém kontroly ve veĜejné linkové dopravČ provozované v systému PID.
PĜepravní kontrolor DP se kontrolovanému cestujícímu prokazuje kontrolním odznakem se
þtyĜmístným identifikaþním þíslem. Na vyžádání je pĜepravní kontrolor povinen pĜedložit
kontrolovanému cestujícímu služební prĤkaz s podobenkou a þíslem shodným s þíslem odznaku.
PĜepravní kontrolou mĤže být na základČ smlouvy o povČĜení pĜepravní kontrolou ve veĜejné linkové
dopravČ s dopravcem/dopravci PID povČĜen jiný subjekt (jen ve vnČjších tarifních pásmech
pĜímČstských autobusových linek provozovaných v systému PID). Pokud dojde k povČĜení jiného
subjektu než DP, je dopravce povinen zveĜejnit ve vozidle, že pĜepravní kontrolou je povČĜen mimo
DP také jiný povČĜený subjekt a uvést jeho obchodní jméno a zpĤsob, jakým se tato pĜepravní kontrola
prokazuje cestujícímu.
Ve vlacích zapojených do systému PID provádí pĜepravní kontrolu povČĜená osoba dopravce
v souladu s obecnČ závaznými právními pĜedpisy. Cestující bez jízdenky ve vlaku je posuzován dle
tarifu dopravce provozujícího daný spoj a Smluvních pĜepravních podmínek tohoto dopravce. Na
lince AE provádČjí pĜepravní kontrolu také povČĜené osoby dopravce ýeské dráhy, a.s.
PĜepravní kontrolor je oprávnČn požadovat od cestujícího pĜedložení jízdního dokladu a dokladĤ
opravĖujících k použití slevy. Cestující je povinen na vyzvání povČĜené osoby kdykoliv bČhem
pĜepravy nebo bČhem pobytu ve vyznaþeném pĜepravním prostoru a v okamžiku vystoupení
z tramvaje nebo z autobusu nebo plavidla nebo v okamžiku, kdy opouští pĜepravní prostor, pĜedložit
jízdní doklad. PĜedložením jízdního dokladu se rozumí pĜedat jízdní doklad povČĜené osobČ dopravce
do ruky k provedení kontroly platnosti tohoto dokladu, pokud o to povČĜená osoba dopravce
cestujícího požádá. Pokud je jízdní doklad nahrán na kartČ, je cestující povinen umožnit bez
zbyteþných prĤtahĤ pĜepravnímu kontrolorovi elektronickou kontrolu tohoto jízdního dokladu pomocí
k tomu urþeného technického zaĜízení a u osobní karty též umožnit provedení vizuální kontrolu podle
fotografie na osobní kartČ. Cestující je povinen po dobu nezbytnČ nutnou pro provedení kontroly
platnosti jízdního dokladu setrvat na místČ kontroly. Cestující se nezbavuje povinnosti pĜedložit jízdní
doklad ani mimo vozidlo PID nebo plavidlo PID nebo pĜepravní prostor, byl-li k pĜedložení vyzván ve
vozidle nebo plavidle nebo pĜi vystoupení z vozidla nebo plavidla nebo pĜepravního prostoru.
V pĜípadČ jízdy bez platného jízdního dokladu, nedoložení nároku na slevu, nároku na zvláštní ceny
jízdného þi bezplatnou pĜepravu nebo jiného porušení Smluvních pĜepravních podmínek je pĜepravní
kontrolor oprávnČn ukládat a vybírat stanovenou pĜirážku a odebrat neplatný jízdní doklad nebo
žákovský prĤkaz. Osobní kartu není pĜepravní kontrolor oprávnČn odebrat.
PĜepravní kontrolor je také oprávnČn dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišĢovat osobní údaje
potĜebné k vymáhání uložené pĜirážky nebo uloženou pĜirážku vybrat na místČ. PĜi nedodržení
pĜepravních podmínek cestujícím je pĜepravní kontrolor, Ĝidiþ nebo jiná povČĜená osoba oprávnČn
vylouþit cestujícího z pĜepravy. PĜepravní kontrolor nebo jiná povČĜená osoba (Ĝidiþ vozidla, vĤdce
plavidla) jsou oprávnČni pĜi pĜepravní kontrole, nebo prodeji jízdenky, požadovat po cestujícím
v souladu s obecnČ závaznými právními pĜedpisy sdČlení cíle cesty cestujícího, tak aby mohla být
jednoznaþnČ posouzena platnost jízdního dokladu popĜípadČ vydána náležitá jízdenka.
Cestující, který se nemĤže prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místČ zaplatit pĜirážku
v hotovosti, je povinen se prokázat pĜepravnímu kontrolorovi osobním dokladem a sdČlit osobní údaje
potĜebné na vymáhání zaplacení jízdného a pĜirážky. Osobní údaje se prokazují obþanským prĤkazem,
pĜípadnČ jiným prĤkazem vydaným státním orgánem.
Cestující, který se nemĤže prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a pĜirážku 1500 Kþ; pĜi
zaplacení na místČ nebo v doplatkové pokladnČ DP, popĜípadČ v doplatkové pokladnČ subjektu, který
na základČ povČĜení provedl pĜepravní kontrolu (dále jen doplatková pokladna), nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky se pĜirážka snižuje
na 800 Kþ.
a)
Pokud je cestující držitelem þasové jízdenky s poskytnutým datem narození v databázi DP
a s mČsíþní nebo delší dobou platnosti nebo osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty s nahranou jízdenkou, která byla platná v dobČ a místČ kontroly, a tuto
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8.

9.

10.

11.

skuteþnost prokáže v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující pracovní den od 12:30,
nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky, zaplatí pĜirážku 50 Kþ. Toto platí i pro
zpČtné doložení nároku na slevu v pĜípadech, že cestující pĜi pĜepravní kontrole pĜedloží
jízdenku, ale nepĜedloží spoleþnČ s touto jízdenkou potvrzení nebo žákovský prĤkaz
vyžadované tímto tarifem.
b)
Pokud je cestující držitelem osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s nahraným dokladem (pĜíp. pro definované kategorie pro pĜechodné období držitelem jiného
dokladu) o nároku na zvláštní ceny jízdného nebo je pro tento nárok na zvláštní ceny jízdného
držitelem „PrĤkazu dítČ 6–15“, „PrĤkazu senior 65–70“ nebo „PrĤkazu senior 70+“, který byl
platný v dobČ a místČ kontroly, a tuto skuteþnost prokáže v doplatkové pokladnČ nejdĜíve
následující pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky,
zaplatí pĜirážku 50 Kþ. Nelze provést dodateþné zpČtné doložení nároku na zvláštní ceny
jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku ve smyslu tohoto odstavce.
c)
Pokud je cestující držitelem prĤkazu opravĖujícího k bezplatné pĜepravČ, který byl platný
v dobČ a místČ kontroly, a tuto skuteþnost prokáže v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky, zaplatí pĜirážku
50 Kþ.
d)
Pokud se držitel osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty pĜi
pĜepravní kontrole prokázal platnou kartou, pĜiþemž v dobČ kontroly nebylo možné zjistit, zda
je na kartČ nahrána platná jízdenka, a prokáže v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30 a nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky, že na osobní
kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty byla nahrána jízdenka platná v dobČ
a v místČ provedení pĜepravní kontroly, bude uložená pĜirážka v plné výši prominuta.
e)
Prokáže-li se cestující padČlaným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu nebo
jeho kopií), jízdním dokladem pozmČnČným þi upravovaným, snížení pĜirážky se neposkytuje.
PĜirážka se nesnižuje též v pĜípadech pĜedložení jízdního dokladu použitého jinou osobou.
PĜirážku nelze zaplatit na místČ, platba je možná jen v doplatkové pokladnČ.
f)
V pĜípadČ použití vlaku zapojeného do systému PID bez platného jízdního dokladu PID nelze
provést dodateþné pĜedložení jízdního dokladu PID ve smyslu tohoto odstavce.
g)
Pokud je cestující držitelem osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s nahranou þasovou jízdenkou nebo aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“, která
je jinak platná v dobČ a místČ kontroly, avšak v okamžiku kontroly nelze uznat kartu (nosiþ) za
platnou z toho dĤvodu, že již skonþená platnost karty nebyla prodloužena ve validátoru (je-li
prodloužení možné), postupuje se stejnČ, jako u písm. a) nebo b) tohoto odstavce. PĜed zpČtným
doložením v doplatkové pokladnČ si cestující musí platnost karty prodloužit ve validátoru nebo
nechat vystavit kartu novou. Bez validace (prodloužení platnosti) karty nebo vystavení nové
karty nelze zpČtné doložení provést.
Cestující, který se nemĤže prokázat platným dokladem o zaplacení ceny stanovené za pĜepravu
spoluzavazadla, zaplatí stanovenou cenu a pĜirážku ve výši 200 Kþ za každý zjištČný pĜípad. PĜi
zaplacení na místČ nebo v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující pracovní den od 12:30, nejpozdČji
15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky se pĜirážka snižuje na 100 Kþ.
Cestující, který se nemĤže prokázat platným jízdním dokladem za pĜepravu psa, zaplatí stanovenou
cenu a pĜirážku ve výši 200 Kþ. PĜi zaplacení na místČ nebo v doplatkové pokladnČ nejdĜíve
následující pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne uložení pĜirážky se pĜirážka
snižuje na 100 Kþ.
Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit pĜirážku k jízdnému a odmítne
se prokázat osobním dokladem a sdČlit osobní údaje, je povČĜená osoba oprávnČna jednat v souladu se
znČním obecnČ závazného právního pĜedpisu, aby byla zajištČna práva dopravce. Porušení pĜepravních
povinností cestujícím, který ohrozí výkon pĜepravní kontroly, je pĜestupkem podle obecnČ závazného
právního pĜedpisu.
Kontrolovat tarifní a pĜepravní kázeĖ cestujících jsou oprávnČni dle obecnČ závazných právních
pĜedpisĤ i Ĝidiþi vozidel PID nebo vĤdci plavidla PID (obsluha plavidla, pĜevozníci). ěidiþi
pĜímČstských linek PID a vĤdci plavidla PID (obsluha plavidla, pĜevozníci) jsou povinni jízdní
doklady cestujících kontrolovat.
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12.

Ostatní podmínky pĜepravní kontroly jsou stanoveny ve Smluvních pĜepravních podmínkách
a v obecnČ závazných pĜedpisech.

XIII.A. Zkušební projekt snížení pĜirážky k jízdnému za jízdu bez
platného jízdního dokladu pĜi následném nákupu roþního
þasového jízdného pro pásma P, 0, B v období od 23. 10. 2017
do 31. 3. 2018
1.
2.

3.

4.

NČkterá ustanovení þlánku XIII. tohoto Tarifu jsou po dobu trvání zkušebního projektu upravena
odchylnČ.
Cestujícímu, který se pĜi pĜepravní kontrole nemĤže prokázat platným jízdním dokladem a u kterého
by jinak bylo postupováno podle þl. XIII. odst. 7. kromČ písm. a) až g), se snižuje pĜirážka k jízdnému
za jízdu bez platného jízdního dokladu na 400 Kþ za splnČní následujících podmínek:
• Cestující nepĜedložil platný jízdní doklad na území hl. m. Prahy, tedy v pásmech P, 0, B na
mČstských nebo pĜímČstských linkách PID s výjimkou linky AE a vlakĤ zaĜazených do PID.
• Cestující uloženou pĜirážku k jízdnému nezaplatil na místČ kontroly.
• Cestující si následnČ zakoupí roþní nebo 365(366)denní obþanskou þasovou jízdenku (kupón)
platnou pro pásma P, 0, B dle þl. III. odst. 6 písm. a) bod aa) nebo ab), nahranou na osobní kartČ nebo
vydanou k PrĤkazce PID s evidencí osobních údajĤ v databázi dopravce/vydavatele karty, a tuto
skuteþnost doloží v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující pracovní den od 12:30 a nejpozdČji pátý
kalendáĜní den ode dne pĜepravní kontroly, pĜi které byla cestujícímu uložena pĜirážka k jízdnému za
jízdu bez platného jízdního dokladu. Sníženou pĜirážku 400 Kþ cestující uhradí souþasnČ
s pĜedložením zakoupené roþní nebo 365(366)denní þasové jízdenky v doplatkové pokladnČ. Platnost
obþanské þasové roþní nebo 365(366)denní jízdenky musí zaþínat nejpozdČji v den, kdy je za úþelem
snížení pĜirážky v doplatkové pokladnČ cestujícím pĜedložena.
Snížení pĜirážky k jízdnému na 400 Kþ se vztahuje na pĜirážky k jízdnému uložené v období
od 23. 10. 2017 do 31. 3. 2018 vþetnČ, pĜiþemž rozhodující je datum uskuteþnČní pĜepravní kontroly,
pĜi které byla pĜirážka uložena.
Cestující nemá nárok na snížení pĜirážky k jízdnému na 400 Kþ:
• pokud nepĜedložil platný jízdní doklad ve vnČjších pásmech PID nebo ve vlaku PID (a to i na území
hl. m. Prahy) nebo v lince AE,
• pokud si následnČ po uložení pĜirážky k jízdnému zakoupil jakoukoliv þasovou jízdenku (kupón)
PID s obdobím platnosti kratším než roþní nebo 365(366)denní nebo pro jakoukoliv jinou tarifní
kategorii než obþanské jízdné (tj. slevy pro juniory, studenty, seniory atd.), nebo pokud si zakoupil
obþanské þasové jízdné (kupón) bez evidence osobních údajĤ v databázi dopravce resp. vydavatele
karty nebo pĜenosné þasové jízdné (kupón) dle þl. III. odst. 7.
V tČchto pĜípadech se postupuje dle þl. XIII. odst. 7.

XIV. Zvláštní
jízdní
doklady,
a zamČstnanecké jízdné
1.

2.

smluvní

úhrady

jízdného

Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o pĜepravČ osob a sjednaném zpĤsobu úhrady jízdného
v dopravních prostĜedcích PID, kde dopravní výkon bude dopravci hrazen objednatelem formou
individuální paušální úhrady.
K poskytnutí zvláštních jízdních dokladĤ „Jízdenka pro hosta – 0 Kþ“ pro pĜepravu prostĜedky PID
jsou oprávnČni:
a)
pro oficiální návštČvy hlavního mČsta Prahy na pokyn primátora nebo jím povČĜené osoby
Ĝeditel organizace ROPID;
b)
pro oficiální návštČvy organizace ROPID Ĝeditel organizace ROPID;
c)
pro oficiální návštČvy DP generální Ĝeditel DP.
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3.

4.

ZamČstnanecké jízdné se Ĝídí platnou kolektivní smlouvou a SmČrnicí generálního Ĝeditele Dopravního
podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti Tarifní zásady pro poskytování zamČstnaneckého jízdného.
ZamČstnanecké jízdné platí na všech linkách PID na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 vþ. B); neplatí
ve vlacích zapojených do systému PID a na lince AE (Airport Express). Neplatí ve vnČjších pásmech.
Na lince AE (Airport Express) neplatí zamČstnanecké jízdné ýD. V PID (kromČ vlakĤ ýD zapojených
do systému PID) neplatí zamČstnanecké jízdné ýD.

XV. Provoz elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunikaþním
zaĜízením ve formČ SMS
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou
spoleþností, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSý 190 22, Iý 000 05 886 (dále jen DP),
uchováváno telefonní þíslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen
telefonní þíslo). Poskytnutí telefonního þísla ze strany uživatele systému SMS jízdenek je zcela
dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpĜístupnit. Telefonní þíslo je
DP uchováváno pro úþely reklamaþního Ĝízení a pro úþely vyplývající ze závazných právních pĜedpisĤ
(zejména daĖových), a to pouze na dobu nezbytnČ nutnou k dosažení zmínČného úþelu. Telefonní þíslo
bude DP dále pĜedáváno spoleþnostem:
• Erika, a.s. se sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 9–11, PSý 110 00, Iý 250 98 900,
• CROWSNEST, a.s. se sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 9/392, PSý 110 00, Iý 275 81 560,
které po technické stránce, v pozici zpracovatele, zajišĢují provoz systému SMS jízdenek. Uživatel
systému SMS jízdenek je oprávnČn požadovat informaci o zpĤsobu uchovávání telefonního þísla, ze
kterého objednával SMS jízdenku, a pokud zjistí nepĜesnosti v údajích zpracovávaných DP þi
nČkterým z uvedených zpracovatelĤ, je oprávnČn žádat provedení opravy. Pokud uživatel zjistí nebo se
domnívá, že DP þi nČkterý z uvedených zpracovatelĤ provádí zpracování telefonního þísla zpĤsobem,
který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života pĜíkazce nebo v rozporu s obecnČ
závaznými právními pĜedpisy, mĤže:
• požádat DP þi pĜíslušného zpracovatele o vysvČtlení,
• požadovat, aby DP þi pĜíslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
• obrátit se na ÚĜad pro ochranu osobních údajĤ.
Cestující má pĜi výbČru jízdenky alternativní možnost volby, zda použije jízdenku klasickou (papírová
jízdenka) nebo SMS jízdenku. VýbČrem SMS jízdenky pĜistupuje dobrovolnČ na stanovené podmínky
jejího použití a kontroly platnosti, zejména na pĜedložení mobilního komunikaþního zaĜízení, v nČmž
je SMS jízdenka uložena, pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce. Cestující dále
odesláním žádosti o zaslání SMS jízdenky prostĜednictvím mobilního telefonu udČluje Dopravnímu
podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti souhlas s uchováním a zpracováním telefonního þísla pro
reklamaþní úþely a takové úþely, které jsou vyžadovány právními pĜedpisy.
Formou SMS jízdenky lze zakoupit jízdenky:
a)
pro jednotlivou jízdu za 32 Kþ s platností maximálnČ 90 minut
b)
pro jednotlivou jízdu za 24 Kþ s platností maximálnČ 30 minut
c)
krátkodobou jízdenku za 110 Kþ s platností maximálnČ 24 hodin
d)
krátkodobou jízdenku za 310 Kþ s platností maximálnČ 72 hodin
ZvýhodnČné jízdenky k uvedeným jízdenkám nejsou ve formČ SMS jízdenky zavedeny.
ýasová platnost SMS jízdenky je dle data a v rozsahu þasĤ stanovených v SMS jízdence.
SMS jízdenka platí jako pĜestupní na území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí v pásmu 0
vþ. B a ve vnČjších tarifních pásmech (na pĜímČstských linkách PID). Neplatí ve vlacích zapojených
do systému PID.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do pĜepravního prostoru metra nebo lanové
dráhy na PetĜín s již pĜijatou platnou SMS jízdenkou na mobilním komunikaþním zaĜízení. PĜi
pĜepravní kontrole je cestující povinen pĜedložit neprodlenČ na výzvu povČĜené osoby dopravce SMS
jízdenku a reálným zpĤsobem umožnit ovČĜení její platnosti. ýas urþený k neprodlenému pĜedložení
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SMS jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potĜebuje k zprovoznČní mobilního komunikaþního
zaĜízení, ukonþení telefonního hovoru nebo konání jiné þinnosti nesouvisející s neprodleným
pĜedložením SMS jízdenky. Zakoupením SMS jízdenky cestující souhlasí s tím, že k ovČĜení platnosti
této jízdenky pĜedloží k nahlédnutí pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce
mobilní komunikaþní zaĜízení pro ovČĜení veškerých pĜijatých dat SMS jízdenky (tj. nejen samotného
textu pĜijaté SMS zprávy, ale též i jejích dalších detailĤ). SouþasnČ cestující poskytne pĜi pĜepravní
kontrole veškerou možnou souþinnost k ovČĜení platnosti SMS jízdenky. Nesplní-li cestující tyto
podmínky nebo jen jednu z nich, je pĜi pĜepravní kontrole považován za cestujícího bez platné
jízdenky. Práva a povinnosti pĜi pĜepravní kontrole jsou uvedena v þl. XIII. Tarifu PID.
Není-li SMS jízdenka na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole nalezena, je cestující
považován za cestujícího bez platné jízdenky.
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 pĜímo smluvním distributorem SMS jízdenek;
• odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky v dobČ provádČní pĜepravní kontroly;
• byla-li jakkoli upravována, pĜepisována nebo pĜeposlána;
• nelze-li z pĜíþin na stranČ cestujícího ovČĜit její platnost;
• není-li na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole nalezena.
V pĜípadČ neoprávnČné reklamace cestující nemá nárok na snížení uložené pĜirážky.
Postup pĜi nákupu SMS jízdenky:
Podmínkou možnosti nákupu SMS jízdenky je aktivovaná služba Prémium SMS.
a)
do mobilního komunikaþního zaĜízení napište text: DPTcena, podle ceny požadované jízdenky,
tj. DPT24, DPT32, DPT110, DPT310
b)
odešlete na telefonní þíslo 902 06
PĜi nákupu jízdenky 24hodinové nebo 72hodinové je vyžadováno zaslání potvrzující SMS zprávy ve
tvaru ANO na þíslo 902 06.
PĜibližnČ do dvou minut pĜijde SMS jízdenka. Tento þasový údaj je pouze orientaþní. Na displeji
mobilního komunikaþního zaĜízení se zobrazí SMS jízdenka.
Vzor jízdenka za 32 Kþ:
DP hl.m.Prahy, a.s.
Jízdenka pĜestupní 32,- Kþ
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.
Duplikát SMS jízdenky je možné získat v pĜípadČ smazání jízdenky v dobČ její platnosti za poplatek
3 Kþ. Postup pro zaslání duplikátu již zakoupené jízdenky:
a)
do mobilního komunikaþního zaĜízení napište text: DPTA
b)
odešlete na telefonní þíslo 900 06 03
PĜibližnČ do dvou minut pĜijde SMS jízdenka. Tento þasový údaj je pouze orientaþní. Na displeji
mobilního komunikaþního zaĜízení se zobrazí SMS jízdenka.
Vzor jízdenka za 32 Kþ:
DP hl.m.Prahy, a.s.
Jízdenka pĜestupní 32,- Kþ 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.
DaĖový doklad (paragon) je možné vystavit v elektronické podobČ na internetovém portálu
www.smsjizdenka.cz. Cestujícímu je umožnČn, prostĜednictvím zadání telefonního þísla použitého pro
nákup SMS jízdenky, pĜístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS
jízdenek na dané telefonní þíslo. Potvrzením výbČru SMS jízdenky nebo daného þasového období se
zobrazí elektronický daĖový doklad, který lze vytisknout.
Ceny jízdného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ snížené sazby DPH.
Objednávací SMS je zpoplatnČna tarifem mobilního operátora.
Reklamace SMS jízdenky jsou vyĜizovány na telefonní lince DP 296 19 18 17. Cestující je oprávnČn
reklamaci uplatnit bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji však do dvou mČsícĤ ode dne reklamovaného
poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

XVI. Elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunikaþním
zaĜízením prostĜednictvím Mobilní penČženky
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Od 1. 7. 2013 je v provozu inovovaný systém prodeje elektronických jízdenek v nové podobČ mobilní
penČženky (MOP) nazvané sejf.
Aplikace sejf nahrazuje dosavadní zkušební verzi Mobilní penČženky, která byla v provozu
od 1. 11. 2009. Pokud chtČjí uživatelé zkušební verze Mobilní penČženky tuto službu využívat
i nadále, je nutná aktualizace na nový systém MOP – instalace aplikace sejf. Pro nakládání
s telefonním þíslem platí ustanovení uvedená v þl. XV. odst. 1.
Cestující má pĜi výbČru jízdenky alternativní možnost volby, zda použije jízdenku klasickou (papírová
jízdenka) nebo elektronickou (mobilní jízdné) v MOP. VýbČrem mobilního elektronického jízdného
pĜistupuje dobrovolnČ na stanovené podmínky jeho použití a kontroly platnosti, zejména na pĜedložení
mobilního komunikaþního zaĜízení (dále jen mobilní telefon), v nČmž je mobilní jízdné uloženo,
pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce. Cestující dále nákupem mobilní
jízdenky prostĜednictvím mobilního telefonu udČluje Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové
spoleþnosti souhlas s uchováním a zpracováním telefonního þísla pro reklamaþní úþely a takové úþely,
které jsou vyžadovány právními pĜedpisy.
ProstĜednictvím MOP – aplikace sejf lze zakoupit jízdenky:
a)
pro jednotlivou jízdu za 32 Kþ s platností maximálnČ 90 minut
b)
pro jednotlivou jízdu za 24 Kþ s platností maximálnČ 30 minut
c)
krátkodobou jízdenku za 110 Kþ s platností maximálnČ 24 hodin
d)
krátkodobou jízdenku za 310 Kþ s platností maximálnČ 72 hodin
ZvýhodnČné jízdenky k uvedeným jízdenkám nejsou ve formČ MOP jízdenky zavedeny.
ýasová platnost mobilní jízdenky je dle data a v rozsahu þasĤ stanovených v mobilní jízdence.
Mobilní jízdenky zakoupené prostĜednictvím MOP – aplikace sejf platí jako pĜestupní jízdenky na
území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí v pásmu 0 vþ. B a ve vnČjších tarifních pásmech (na
pĜímČstských linkách PID). Neplatí ve vlacích zapojených do systému PID.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do pĜepravního prostoru metra nebo lanové
dráhy na PetĜín s již pĜijatou platnou mobilní jízdenkou z MOP – aplikace sejf na svém mobilním
komunikaþním zaĜízení. PĜi pĜepravní kontrole je cestující povinen neprodlenČ pĜedložit na výzvu
povČĜené osoby dopravce mobilní jízdenku a reálným zpĤsobem umožnit ovČĜení její platnosti. ýas
urþený k neprodlenému pĜedložení mobilní jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potĜebuje
k zprovoznČní mobilního komunikaþního zaĜízení, ukonþení telefonního hovoru nebo konání jiné
þinnosti nesouvisející s neprodleným pĜedložením mobilní jízdenky. Zakoupením mobilní jízdenky
z MOP – aplikace sejf cestující souhlasí s tím, že k ovČĜení platnosti této jízdenky pĜedloží
k nahlédnutí pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce mobilní komunikaþní
zaĜízení pro ovČĜení veškerých pĜijatých dat mobilní jízdenky (tj. nejen samotného textu elektronické
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jízdenky, ale též i jejích dalších detailĤ). SouþasnČ cestující poskytne pĜi pĜepravní kontrole veškerou
možnou souþinnost k ovČĜení platnosti mobilní jízdenky z MOP. Nesplní-li cestující tyto podmínky
nebo jen jednu z nich, je pĜi pĜepravní kontrole považován za cestujícího bez platné jízdenky. Práva
a povinnosti pĜi pĜepravní kontrole jsou uvedeny v þl. XIII. Tarifu PID.
Není-li mobilní jízdenka z MOP – aplikace sejf na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole
nalezena, je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky
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 pĜímo smluvním distributorem;
• zakoupil-li cestující mobilní jízdenku v dobČ provádČní pĜepravní kontroly;
• byla-li jakkoli upravována, pĜepisována nebo pĜeposlána;
• nelze-li z pĜíþin na stranČ cestujícího ovČĜit její platnost;
• není-li na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole nalezena.
V pĜípadČ neoprávnČné reklamace cestující nemá nárok na snížení uložené pĜirážky.
Pro poĜízení jízdenky prostĜednictvím MOP – aplikace sejf je tĜeba mít dokonþenou registraci úþtu
elektronických penČz prostĜednictvím aplikace sejf.
Postup instalace MOP – aplikace sejf a registrace úþtu je uveden v pĜíloze þ. 5 Tarifu PID.
DaĖový doklad (paragon) je možné vystavit v elektronické podobČ na internetovém portálu
www.dpp.cz. Cestujícímu je umožnČn, prostĜednictvím zadání hash kódu použitého pro nákup mobilní
jízdenky, pĜístup do systému, který obsahuje pĜehled o všech jízdenkách zakoupených prostĜednictvím
tohoto telefonního þísla. Potvrzením výbČru mobilní jízdenky nebo daného þasového období se
zobrazí elektronický daĖový doklad, který lze vytisknout.
Reklamace MOP (mobilní jízdenky) jsou vyĜizovány na telefonní lince DP 296 19 18 17. Cestující je
oprávnČn reklamaci uplatnit bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji však do dvou mČsícĤ ode dne
reklamovaného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

XVII. Ustanovení spoleþná, pĜechodná a závČreþná
1.

2.
3.

4.

5.

Vztahy vznikající pĜi provádČní PID mezi dopravcem a cestujícími, kromČ cenových vztahĤ, které
upravuje tento tarif, jsou provádČny v souladu se zákonem þ. 111/1994 Sb., o silniþní dopravČ,
v platném znČní, se zákonem þ. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znČní a s PĜepravním Ĝádem
a dopravce je vydává jako Smluvní pĜepravní podmínky. VýĖatek ze Smluvních pĜepravních
podmínek PID je uveĜejnČn v dopravních prostĜedcích, v metru a u lanové dráhy na PetĜín
v pĜepravním prostoru. Vztahy vznikající ve vlacích zapojených do systému PID pĜi provádČní
pĜepravy mezi dopravcem a cestujícími jsou uvedeny v úplném znČní Smluvních pĜepravních
podmínek pĜíslušného železniþního dopravce.
Tarifní ustanovení v pĜípadČ náhradní dopravy PID je Ĝešeno zvláštním ustanovením v rámci
pĜíslušného dopravního a organizaþního opatĜení vydávaného dopravci PID.
V pĜípadČ vyhlášení smogové situace nebo jiné mimoĜádné situace na území hl. m. Prahy (pásma P a 0
vþ. B), pĜi níž je v prostĜedcích PID s výjimkou vlakĤ zapojených do systému PID vyhlášena
bezplatná pĜeprava cestujících (nulová tarifní sazba), nevzniká držitelĤm þasových jízdenek za dny
bezplatné pĜepravy nárok na vrácení þásti jízdného.
Pro vztahy vyplývající z integrace vlakĤ zapojených do systému PID se ustanovení Tarifu PID použijí
pĜimČĜenČ a v souladu s pĜedpisy zapojených železniþních dopravcĤ a specifikace je Ĝešena smluvnČ10).
PĜi pĜípadném zpoždČní vlaku vČtším než 15 minut, pro které hrozí uplynutí platnosti jízdenky PID pro
jednotlivou jízdu pĜi pĜestupu z vlaku a pokraþování v cestČ dalšími prostĜedky PID v Praze nebo
StĜedoþeském kraji, si cestující nechají potvrdit zpoždČní u povČĜeného zamČstnance ýD (ve smyslu
Smluvních pĜepravních podmínek ýeských drah pro veĜejnou drážní osobní dopravu (SPPO ýD) –
„hlášenka o zpoždČní vlaku“). Platnost jízdenky se prodlužuje o toto zpoždČní zvýšené o 10 minut
potĜebných pro získání potvrzení.
Neobsazeno.
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V pĜípadČ mimoĜádných situací v provozu a distribuci elektronického jízdného nahraného na kartách
je hlavní mČsto Praha, zastoupené organizací ROPID, oprávnČno operativnČ vyhlásit úpravu tohoto
Tarifu na www.ropid.cz nebo www.dpp.cz, pĜípadnČ na www.praha.eu. Takováto operativní zmČna se
nesmí dotknout tarifních sazeb schválených hl. m. Prahou a StĜedoþeským krajem.
V pĜípadnČ nemožnosti vydávat duplikáty jízdních dokladĤ nahraných na kartČ bude cestujícím vydán
náhradní doklad (zbývající þást kupónu) v papírové podobČ k PrĤkazce PID pĜíslušné tarifní kategorie.
Ustanovení týkající se výdeje duplikátĤ elektronických kupónu nahraných na kartČ se použijí
v pĜimČĜeném rozsahu.
Neobsazeno.
Tarif PID platný od 3. 2. 2015 v platném znČní se zrušuje.
Tento tarif nabývá úþinnosti dnem 1. 2. 2016.
Ing. et Ing. Petr Tomþík v. r.
Ĝeditel ROPID
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Vysv³tlivky
Dle aktuálního výmČru Cenového vČstníku MF ýR v platném znČní.
Od data vyhlášení. Platnost ustanovení bude vyhlášena na www.ropid.cz a www.dpp.cz.
3)
§ 29 zákona þ. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
4)
Zákon þ. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zmČnČ souvisejících
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
5)
Ustanovení se vztahuje na takový poþet psĤ, který je pĜepravován v souladu se Smluvními pĜepravními
podmínkami PID.
6)
Tarifní smlouva je dohoda uzavĜená mezi dopravci PID a ROPID o dČlbČ tržeb a smluvních ujednáních
souvisejících s jízdními doklady PID.
7)
Zákon þ. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmČnČ a doplnČní dalších zákonĤ (zákon o vysokých
školách), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
8)
Zákon þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
9)
§ 10–14 zákona þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
10)
Smlouva o závazku veĜejné služby ve veĜejné drážní osobní dopravČ a o úhradČ prokazatelné ztráty
dopravce uzavĜená mezi hl. m. Prahou a ýeskými drahami.
11)
PrĤkaz studenta vysokých škol je uznáván na základČ smlouvy o spolupráci pĜi distribuci jízdních dokladĤ
uzavĜené mezi vysokými školami uvedenými v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu a DP.
1)
2)
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Pâílohy
PĜíloha þ. 1
PĜíloha þ. 2
PĜíloha þ. 3
PĜíloha þ. 4
PĜíloha þ. 5
PĜíloha þ. 6
PĜíloha þ. 7
PĜíloha þ. 8
PĜíloha þ. 9
PĜíloha þ. 10
PĜíloha þ. 11
PĜíloha þ. 12

PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy.
PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro vnČjší pásma a dojezdové pásmo PID.
Ceny jízdného, pĜepravného a parkovného v PID. Bezplatná pĜeprava a zvláštní ceny
jízdného. Zvláštní jízdné na lince AE (Airport Express).
Seznam úsekĤ pĜímČstských autobusových linek PID a železniþních stanic a zastávek
zaĜazených do pásma 0 a do pásma B.
Mobilní penČženka – aplikace Sejf – návod k používání.
Oznaþování jízdenek – vzor.
Seznam vysokých škol, které mají s DP uzavĜenou smlouvu o spolupráci pĜi distribuci
jízdních dokladĤ.
ZaĜazení železniþních stanic a zastávek v PID do pásem a dle zpĤsobu oznaþení jízdenek
PID pro jednotlivou jízdu. Vzory oznaþení jízdenek PID ve vlaku náhradním zpĤsobem.
Místní tarify MHD platné v soubČhu s Tarifem PID.
Vzory prĤkazek PID platných jako doklad o nároku na slevu nebo „Doklad o nároku na
zvláštní ceny jízdného“.
PĜekryvy PID s jinými integrovanými systémy.
Seznam linek dálkové železniþní dopravy (rychlíkĤ) zaþlenČných do systému PID.
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PĜíloha þ. 1

PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy

Níže uvedené tabulky jsou struþným pĜehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladĤ a poskytovaných služeb jsou uvedeny v
pĜíslušných þláncích Tarifu PID.
Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Cena Kþ

550

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Cena Kþ

1480

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Cena Kþ

2450

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Tarifní kategorie

DítČ od 6 do 15
let (ode dne 6.
narozenin do dne
pĜedcházejícího
dni 15.
narozenin)

Cena Kþ

3650

Cena Kþ

130

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

365/366 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

365/366 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

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

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dalšího doplatku

ano

ano

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

30 dnĤ od oznaþení - osobní údaje na
jízdence (náhradní Ĝešení do vydání
karty)

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

-

-

ano, dle oznaþení

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Cena Kþ

260

Cena Kþ

720

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

30 dnĤ od oznaþení - osobní údaje na
jízdence (náhradní Ĝešení do vydání
karty)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

ano, dle oznaþení

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

ne

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Cena Kþ

1200

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve škole s
akreditací MŠ ýR

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Cena Kþ

2400

Cena Kþ

260

Cena Kþ

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

300 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

deset mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
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Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve škole s
akreditací MŠ ýR

720

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve škole s
akreditací MŠ ýR

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve škole s
akreditací MŠ ýR

Cena Kþ

1200

Cena Kþ

2400

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

300 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

deset mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Senior od 60 do
65 let (ode dne
60. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 65.
narozenin) nebo
obþan v hmotné
nouzi (pro obþany
v hmotné nouzi s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením dle þl.
XI. Tarifu PID)

Tarifní kategorie

Senior od 60 do
65 let (ode dne
60. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 65.
narozenin) nebo
obþan v hmotné
nouzi (pro obþany
v hmotné nouzi s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením dle þl.
XI. Tarifu PID)

Cena Kþ

250

Cena Kþ

660

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Senior od 60 do
65 let (ode dne
60. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 65.
narozenin) nebo
obþan v hmotné
nouzi (pro obþany
v hmotné nouzi s
povinností doložit
nárok na slevu
potvrzením dle þl.
XI. Tarifu PID)

Cena Kþ

1100

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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PĜenosné pĜedplatní þasové jízdenky pro území hl. m. Prahy
Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

PĜenosné
jízdenky s
volitelným
zaþátkem
platnosti

Tarifní kategorie

PĜenosné
jízdenky s
volitelným
zaþátkem
platnosti

Cena Kþ

670

Cena Kþ

1880

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na jízdence

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na kartČ personalizovaná

E-kupon na kartČ nepersonalizovaná
(pĜenosná)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

není k dispozici

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX. odst. 3. písm. n); pĤvodní kupon na
black list

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na jízdence

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na kartČ personalizovaná

E-kupon na kartČ nepersonalizovaná
(pĜenosná)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

není k dispozici

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX. odst. 3. písm. n); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

PĜenosné
jízdenky s
volitelným
zaþátkem
platnosti

Cena Kþ

6100

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na jízdence

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na kartČ personalizovaná

E-kupon na kartČ nepersonalizovaná
(pĜenosná)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

není k dispozici

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX. odst. 3. písm. n); pĤvodní kupon na
black list

-
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Doklady pro doložení nároku na zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy
Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B

Aplikace Doklad
o nároku na
zvláštní ceny
jízdného pro
dítČ od 6 do 15
let (ode dne 6.
narozenin do dne
pĜedcházejícího
dni 15.
narozenin)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvláštní ceny
jízdného pro
dítČ od 6 do 15
let (ode dne 6.
narozenin do dne
pĜedcházejícího
dni 15.
narozenin)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B

Aplikace Doklad
o nároku na
zvláštní ceny
jízdného pro
seniora od 65 do
70 let (ode dne
65. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 70.
narozenin) PID)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvláštní ceny
jízdného pro
seniora od 65 do
70 let (ode dne
65. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 70.
narozenin) PID)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvláštní ceny
jízdného pro
seniora od 70 let
(ode dne 70.
narozenin)

Cena Kþ

120

Cena Kþ

20

Cena Kþ

120

Cena Kþ

20

Cena Kþ

20

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

Aplikace na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

v rozsahu dat platnosti nahraném jako
elektronický záznam na osobní kartČ

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

Nosiþ

PrĤkazka PID

Popis

"PrĤkaz dítČ 6-15"

Doba platnosti

po dobu platnosti prĤkazky

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

Aplikace na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

v rozsahu dat platnosti nahraném jako
elektronický záznam na osobní kartČ

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

Nosiþ

PrĤkazka PID

Popis

"PrĤkaz senior 65-70"

Doba platnosti

po dobu platnosti prĤkazky

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

PrĤkazka PID

Popis

Aplikace na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

"PrĤkaz senior 70+"

Doba platnosti

v rozsahu dat platnosti nahraném jako
elektronický záznam na osobní kartČ

po dobu platnosti prĤkazky (4 roky)

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ano

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

ne
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Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvláštní ceny
jízdného pro
osobu
doprovázející
dítČ do 3 let
vČku (do dne
pĜedcházejícího
dni 3. narozenin)

Cena Kþ

20

Nosiþ

PrĤkazka PID

Popis

"PrĤkaz dítČ do 3 let"

Doba platnosti

1 rok, nejvýše do dne pĜedcházejícího
3. narozeninám dítČte

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ne

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

možnost vydání duplikátu kuponu

ne
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PĜíloha þ. 2

PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro vnČjší pásma a dojezdové pásmo PID
Níže uvedené tabulky jsou struþným pĜehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladĤ a poskytovaných služeb jsou uvedeny
v pĜíslušných þláncích Tarifu PID.
Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Obþanské

300

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu kuponu
možnost vydání duplikátu za
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
jméno ýeské dráhy, a.s.)
mČsícĤ
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Obþanské

760

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro který dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

150

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního mČsíce, pro
který je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

380

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

110

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

510

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

225

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1020

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Obþanské

460

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Obþanské

1200

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro které
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

230

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu kuponu
možnost vydání duplikátu za
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
jméno ýeské dráhy, a.s.)
mČsícĤ
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

600

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

170

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

795

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

345

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1590

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Obþanské

700

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Obþanské

1800

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

350

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu kuponu
možnost vydání duplikátu za
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
jméno ýeské dráhy, a.s.)
mČsícĤ
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

900

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

260

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1195

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

525

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

2395

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Obþanské

920

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Obþanské

2400

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

455

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

1190

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

345

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1590

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

690

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

3180

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Obþanské

1130

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Obþanské

3000

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

565

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu kuponu
možnost vydání duplikátu za
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
jméno ýeské dráhy, a.s.)
mČsícĤ
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

1500

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

420

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1970

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

845

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

3945

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Obþanské

1350

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Obþanské

3600

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

675

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu kuponu
možnost vydání duplikátu za
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
jméno ýeské dráhy, a.s.)
mČsícĤ
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti

43/64

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

1795

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

možnost vydání duplikátu za
možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

500

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

2360

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1010

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

4725

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Obþanské

1560

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Obþanské

4200

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti

50/64

-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

780

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

2100

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

585

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

2745

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1170

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

5490

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Obþanské

1780

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Obþanské

4800

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

ne

-

možnost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dalšího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

možnost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

možnost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

890

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

2400

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

možnost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

665

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Žák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

3135

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

1335

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
doložit nárok
na slevu
žákovským
prĤkazem

6270

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

-

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí školního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo žádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné doložení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyužitého
jízdného (zbývá-li nevyužitých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

možnost pĜerušení platnosti kuponu

ne

-

-

možnost vydání duplikátu kuponu

možnost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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PĜíloha þ. 3
Ceny jízdného, pĜepravného a parkovného v PID
Níže uvedené tabulky jsou struþným pĜehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladĤ a poskytovaných služeb jsou
uvedeny v pĜíslušných þláncích Tarifu PID.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu
Požadované
doklady (osobní
údaje) ke
kontrole
Jízdenky platné pouze ve vnČjších pásmech na pĜímČstských autobusových linkách
(neplatí v Praze v pásmech P, 0, B)
–
nejsou
PĜestupní
12
2
dvČ navazující
pĜestupní
autobusy (jen
plnocenné
vnČjší pásma
(neplatí ve pĜímČstské linky)
vlacích PID) – 15 min., neplatí
ve vlacích
zapojených do
systému PID
dČti od 6
doložení vČku
autobusy (jen
6
2
dvČ navazující
pĜestupní
PĜestupní
dítČte
zvýhodnČné
vnČjší pásma
(neplatí ve pĜímČstské linky) do 15 let*
vlacích PID) – 15 min., neplatí
ve vlacích
zapojených do
systému PID
Jízdenky platné pouze ve vnČjších pásmech nebo pro pásma B, 1 ve všech dopravních prostĜedcích PID
pĜestupní
30 min.
–
nejsou
PĜestupní
18
2
B, 1 nebo max. dvČ
plnocenné
navazující vnČjší
pásma
pĜestupní
30 min.
dČti od 6
doložení vČku
9
2
B, 1 nebo max. dvČ
PĜestupní
do 15 let*
dítČte
zvýhodnČné
navazující vnČjší
pásma
Jízdenky platné v Praze i ve vnČjších pásmech ve všech dopravních prostĜedcích PID
pĜestupní
60 min.
–
nejsou
PĜestupní
24
3
0, B, 1; nebo B, 1,
plnocenné
2 nebo tĜi
navazující vnČjší
pásma
PĜestupní
24
Praha
P, 0, B
pĜestupní
30 min.
–
nejsou
plnocenné
pĜestupní
60 min.
dČti od 6
doložení vČku
12
3
0, B, 1; nebo B, 1,
PĜestupní
do 15 let*
dítČte
zvýhodnČné
2 nebo tĜi
navazující vnČjší
pásma
PĜestupní
dČti – doložení
12
Praha
P, 0, B
pĜestupní
30 min.
dČti od 6
zvýhodnČné
do 15 let*; vČku; senioĜi od
dĤchodci 60 do 70 let nebo
obþané v hmotné
nebo
senioĜi od nouzi na základČ
60 do 70 doložení nároku –
pĜíslušnou
let nebo
prĤkazkou PID
obþané
v hmotné nebo pĜíslušnou
aplikací na osobní
nouzi
kartČ**
pĜestupní
90 min.
–
nejsou
PĜestupní
32
4
P, 0, B nebo 0, B,
plnocenné
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČjší pásma
Typ
jízdného

Jízdné Poþet Pásmová platnost
Kþ
pásem

PĜestupnost

1/9

Možnost použití Sleva pro
kategorii
a þasová
platnost

Typ
jízdného

Jízdné Poþet Pásmová platnost
Kþ
pásem

PĜestupnost

Možnost použití Sleva pro
kategorii
a þasová
platnost

PĜestupní
zvýhodnČné

16

4

P, 0, B nebo 0, B,
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČjší pásma

pĜestupní

90 min.

Dovozné za
zavazadlo
nebo psa
(mimo vlaky
PID)
PĜestupní
plnocenné –
prodej
u ĜidiþĤ
mČstských
linek
PĜestupní
zvýhodnČné
– prodej
u ĜidiþĤ
mČstských
linek

16

–

platnost shodná
s platností jízdenky
cestujícího

pĜestupní

40

4

P, 0, B nebo 0, B,
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČjší pásma

pĜestupní

platnost shodná
s platností
jízdenky
cestujícího, max.
300 min.
90 min.

20

4

P, 0, B nebo 0, B,
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČjší pásma

pĜestupní

90 min.

PĜestupní
plnocenné

40

5

pĜestupní

120 min.

PĜestupní
zvýhodnČné

20

5

pĜestupní

PĜestupní
plnocenné

46

6

PĜestupní
zvýhodnČné

23

6

P, 0, B, 1 nebo 0,
B, 1, 2, 3 nebo B,
1, 2, 3, 4 nebo
5 navazujících
vnČjších pásem
P, 0, B, 1 nebo 0,
B, 1, 2, 3 nebo B,
1, 2, 3, 4 nebo
5 navazujících
vnČjších pásem
P, 0, B, 1, 2 nebo 0,
B, 1, 2, 3, 4 nebo
B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo
6 navazujících
vnČjších pásem
P, 0, B, 1, 2 nebo 0,
B, 1, 2, 3, 4 nebo
B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo
6 navazujících
vnČjších pásem

Požadované
doklady (osobní
údaje) ke
kontrole
dČti – doložení
dČti od 6
do 15 let*; vČku; senioĜi od
v pásmech 60 do 70 let nebo
obþané v hmotné
P, 0, B
nouzi na základČ
také
dĤchodci doložení nároku –
pĜíslušnou
nebo
senioĜi od prĤkazkou PID
nebo pĜíslušnou
60 do 70
let nebo aplikací na osobní
kartČ**
obþané
v hmotné
nouzi
–
–

–

nejsou

dČti od 6
do 15 let*;
v pásmech
P, 0, B
také
dĤchodci
nebo
senioĜi od
60 do 70
let nebo
obþané
v hmotné
nouzi
–

dČti – doložení
vČku; senioĜi od
60 do 70 let nebo
obþané v hmotné
nouzi na základČ
doložení nároku –
pĜíslušnou
prĤkazkou PID
nebo pĜíslušnou
aplikací na osobní
kartČ**

120 min.

dČti od 6
do 15 let*

doložení vČku
dítČte

pĜestupní

150 min.

–

nejsou

pĜestupní

150 min.

dČti od 6
do 15 let*

doložení vČku
dítČte
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nejsou

Typ
jízdného

Jízdné Poþet Pásmová platnost
Kþ
pásem

PĜestupní
plnocenné

54

PĜestupní
zvýhodnČné

27

PĜestupní
plnocenné

62

PĜestupní
zvýhodnČné

31

PĜestupní
plnocenné

68

PĜestupní
zvýhodnČné

34

PĜestupní
plnocenné
PĜestupní
zvýhodnČné
PĜestupní
plnocenné
PĜestupní
zvýhodnČné

76

PĜestupní
plnocenné

32

PĜestupní
plnocenné

24

38
84
42

PĜestupnost

7

Možnost použití Sleva pro
kategorii
a þasová
platnost

P, 0, B, 1, 2, 3 nebo
pĜestupní
180 min.
0, B, 1, 2, 3, 4, 5
nebo B, 1, 2, 3, 4,
5, 6 nebo sedm
vnČjších pásem
pĜestupní
180 min.
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
vnČjších pásem
pĜestupní
210 min.
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
pĜestupní
210 min.
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
pĜestupní
240 min.
9
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5
nebo 0, B, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
pĜestupní
240 min.
9
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5
nebo 0, B, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
10
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
270 min.
5, 6
10
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
270 min.
5, 6
11
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
300 min.
5, 6, 7
11
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
300 min.
5, 6, 7
SMS jízdenky platné pouze v Praze v pásmu P
pĜestupní
90 min.; neplatí
Praha
P – v metru,
ve vlacích
tramvajích,
zapojených do
mČstských
systému PID
autobusech, na
lanovce na PetĜín
pĜestupní
30 min.; neplatí
Praha
P – v metru,
ve vlacích
tramvajích,
zapojených do
mČstských
systému PID
autobusech, na
lanovce na PetĜín

–

Požadované
doklady (osobní
údaje) ke
kontrole
nejsou

dČti od 6
do 15 let*

doložení vČku
dítČte

–

nejsou

dČti od 6
do 15 let*

doložení vČku
dítČte

–

nejsou

dČti od 6
do 15 let*

doložení vČku
dítČte

–

nejsou

dČti od 6
do 15 let*
–

doložení vČku
dítČte
nejsou

dČti od 6
do 15 let*

doložení vČku
dítČte

–

nejsou

–

nejsou

Doložení vČku dítČte: Na slevu v jednotlivém jízdném povinné od 10 let vČku dítČte (ode dne 10. narozenin) –
prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo také prĤkazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo
prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou prĤkazkou vydanou právnickou osobou ovČĜenou razítkem þi
jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve formČ plastové karty vydané a ovČĜené právnickou osobou, na nichž je
uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie a datum narození nebo rodné þíslo dítČte, nebo kartou nebo identifikaþní
prĤkazkou.
*…Na území Prahy v pásmech P, 0 a B se pĜepravují dČti do 6 let zdarma. DČti ve vČku od 6 do 15 let se pĜepravují
za zvláštní cenu jízdného ve výši 0 Kþ, s tím že od 6 do 10 let lze dokladovat vČk a nárok na zvláštní ceny jízdného
nČkterým zpĤsobem opravĖujícím ke slevČ v jednotlivém jízdném nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného
pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo „PrĤkazem dítČ 6–15“. Ode dne 10. narozenin se nárok na cenu jízdného ve výši 0 Kþ
dokládá pouze „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo „PrĤkazem dítČ 6–15“.
Pokud dítČ od 10 let není držitelem aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo
„PrĤkazu dítČ 6–15“, cestuje za zvýhodnČné jízdné, v pĜípadČ, že doloží vČk, jinak cestuje za plnocenné jízdné. Pokud
dítČ od 6 do 10 let nedoloží pĜedepsaným zpĤsobem vČk, cestuje za zvýhodnČné jízdné. Na území Prahy v pásmech P, 0
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a B se pĜepravují (mimo vlaky PID) za zvláštní cenu jízdného 0 Kþ obþané starší 70 let, pokud doloží vČk prĤkazkou
PID nebo aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahranou na kartČ nebo
„PrĤkazem senior 70+“. K doložení nároku lze použít i platný obþanský prĤkaz þlenské zemČ Evropské unie, cestovní
pas nebo prĤkaz o povolení k pobytu pro cizince. Osoby ve vČku od 65 do 70 let se pĜepravují za zvláštní cenu jízdného
0 Kþ pouze tehdy, pokud mají kartu s nahranou aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65
do 70 let“ nebo „PrĤkaz senior 65–70“. Jinak dĤchodci a senioĜi ve vČku od 60 do 65 let platí zvýhodnČné jízdné, pokud
doloží nárok na tuto slevu pĜedepsaným zpĤsobem. Ve vlacích PID je jediným možným doložením nároku na zvláštní
cenu jízdného 0 Kþ na území hl. m. Prahy pĜíslušná aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ nahraná na
osobní kartČ nebo „PrĤkaz senior 65–70“ nebo „PrĤkaz senior 70+“. Ve vnČjších tarifních pásmech se bezplatná
pĜeprava ani jízdné za 0 Kþ ve vlacích PID neposkytuje.
**…Doložení nároku u obþanĤ v hmotné nouzi pĜíslušnou aplikací na osobní kartČ ode dne vyhlášení.

Krátkodobé pĜedplatní jízdenky
Typ jízdného Jízdné
Kþ

Poþet
pásem

Pásmová
platnost

PĜestupnost

Požadované
doklady (osobní
údaje) ke kontrole
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky platné v pásmech P a 0 (vþ. B) – platí ve všech dopravních prostĜedcích PID
24hodinová
110
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
24 hodin
–
nejsou
dČti – doložení
55
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
24 hodin
dČti od 6
24hodinová
do 15 let; vČku; senioĜi od 60
pro dČti od 6
do 70 let nebo
v pásmech
do 15 let
obþané v hmotné
P nebo 0
vþ. B také nouzi na základČ
doložení nároku –
dĤchodci
pĜíslušnou
nebo
prĤkazkou PID
senioĜi od
nebo pĜíslušnou
60 do 70
aplikací na osobní
let nebo
kartČ***
obþané
v hmotné
nouzi
3denní
310
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
72 hodin
–
nejsou
(72hodinová)
–
souþást mezinárodní
310**
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
3 kalendáĜní dny
3-denní
jízdenky pro
v rozsahu dat
jízdenka
železniþní dopravu
uvedených na
MÁV-START
– požadované
jízdence
Zrt.
osobní údaje nejsou
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Možnost použití
a þasová platnost

Sleva pro
kategorii

Typ jízdného Jízdné
Kþ
Jízdenka
jednodenní
T+R

70

Poþet
pásem

Pásmová
platnost

PĜestupnost

Možnost použití
a þasová platnost

Sleva pro
kategorii

4

P a 0 (vþ. B)

pĜestupní

doplatková
jízdenka z POP
nebo UNIPOK;
platí v den platnosti
pĜíslušné jízdenky
ýD – papírové
a elektronické
vydané z POP nebo
UNIPOK
jednosmČrné
(všechny typy
mimo skupinové),
zpáteþní (všechny
typy mimo
skupinové), vþetnČ
slev IN 25, IN 50,
traĢové, síĢové
(všechny typy
mimo skupinové),
ve formČ zápisu
v Kilometrické
bance (KMB),
k Jízdence na léto,
IN 100, IN
Business,
k jízdenkám eTiket
z e-shopu ýD
(všechny typy
mimo skupinové);
platnost do 1:00
následujícího dne

–

5/9

Požadované
doklady (osobní
údaje) ke kontrole
platí pouze ve
spojení s pĜíslušnou
jízdenkou dle Tarifu
TR 10 ýD, ke které
je vydána.
Požadované osobní
údaje nejsou.

Typ jízdného Jízdné
Kþ

Poþet
pásem

Pásmová
platnost

PĜestupnost

Možnost použití
a þasová platnost

Sleva pro
kategorii

Požadované
doklady (osobní
údaje) ke kontrole
platí pouze ve
spojení s pĜíslušnou
jízdenkou dle Tarifu
TR 10 ýD, ke které
je vydána. DČti –
doložení vČku;
senioĜi od 60 do
70 let nebo obþané
v hmotné nouzi na
základČ doložení
nároku – pĜíslušnou
prĤkazkou PID
nebo pĜíslušnou
aplikací na osobní
kartČ***

dČti od 6
doplatková
do 15 let;
jízdenka z POP
nebo UNIPOK; v pásmech
platí v den platnosti P nebo 0
pĜíslušné jízdenky vþ. B také
dĤchodci
ýD – papírové
nebo
a elektronické
vydané z POP nebo senioĜi
od 60
UNIPOK
do 70 let
jednosmČrné
nebo
(všechny typy
obþané
mimo skupinové),
zpáteþní (všechny v hmotné
nouzi
typy mimo
skupinové), vþetnČ
slev IN 25, IN 50,
traĢové, síĢové
(všechny typy
mimo skupinové),
ve formČ zápisu
v Kilometrické
bance (KMB),
k Jízdence na léto,
IN 100, IN
Business,
k jízdenkám eTiket
z e-shopu ýD
(všechny typy
mimo skupinové);
platnost do 1:00
následujícího dne
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky platné pouze v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID
ve formČ SMS jízdenky nebo zakoupené prostĜednictvím MOP
–
potvrzovací SMS
pĜestupní
24 hodin
24hodinová
110
Praha P – v metru,
neplatí ve vlacích
SMS
tramvajích,
zapojených do
mČstských
systému PID
autobusech,
na lanovce
na PetĜín
a pĜívozech
–
potvrzovací SMS
pĜestupní
72 hodin
310
Praha P – v metru,
3denní
neplatí ve vlacích
tramvajích,
(72hodinová)
zapojených do
mČstských
SMS
systému PID
autobusech,
na lanovce
na PetĜín
a pĜívozech
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky platné ve všech tarifních pásmech – ve všech dopravních prostĜedcích PID
24hodinová
160
všechna
všechna
pĜestupní
24 hodin
–
nejsou
pásma
pásma
80
všechna
všechna
pĜestupní
24 hodin
dČti od 6 doložení vČku dítČte
24hodinová
pásma
pásma
do 15 let*
pro dČti od 6
do 15 let

Jízdenka
jednodenní
T+R
zvýhodnČná
(od 1. 7. 2017)

35

4

P a 0 (vþ. B)

pĜestupní

Doložení vČku dítČte: Na slevu v jednotlivém jízdném – prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo také prĤkazkou
vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou
prĤkazkou ovČĜenou razítkem þi jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve formČ plastové karty, na nichž je
uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie a datum narození nebo rodné þíslo dítČte, nebo kartou nebo identifikaþní
prĤkazkou. 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 pĜepravují dČti do 6 let zdarma. DČti ve vČku od 6 do 15 let se pĜepravují
za zvláštní cenu jízdného ve výši 0 Kþ, s tím že od 6 do 10 let lze dokladovat vČk a nárok na zvláštní ceny jízdného
nČkterým zpĤsobem opravĖujícím ke slevČ v jednotlivém jízdném nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného
pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo „PrĤkazem dítČ 6–15“. Ode dne 10. narozenin se nárok na cenu jízdného ve výši 0 Kþ
dokládá pouze „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo „PrĤkazem dítČ 6–15“.
Pokud dítČ od 10 let není držitelem aplikace „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let“ nebo
„PrĤkazu dítČ 6–15“, cestuje za zvýhodnČné jízdné, v pĜípadČ, že doloží vČk, jinak cestuje za plnocenné jízdné. Pokud
dítČ od 6 do 10 let nedoloží pĜedepsaným zpĤsobem vČk, cestuje za zvýhodnČné jízdné.
**…Jen cena jízdenky, jízdenka je prodávána jako souþást souboru (balíþku).
***…Doložení nároku u obþanĤ v hmotné nouzi pĜíslušnou aplikací na osobní kartČ ode dne vyhlášení.

Parkovné na parkovištích P+R na území hl. m. Prahy
Typ
parkovného

Parkovné Poþet
Kþ
pásem

jednodenní

20

–

Pásmová
platnost
–

PĜestupnost

Možnost použití
a þasová platnost

Požadované doklady
(osobní údaje) ke kontrole

Parkovné P+R
–
do ukonþení denního
provozu parkovištČ

nejsou

Zavazadla
PĜepravné za zavazadla v provozu PID
zavazadlo nad rozmČr 25 × 45 × 70 cm
dČtský koþárek bez dítČte
zavazadlo tyþovitého tvaru nad délku 150 cm a prĤmČr 20 cm
zavazadlo tvaru desky nad rozmČr 100 × 100 × 5 cm
jízdní kolo na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus) – platí jen na daný spoj

Cena Kþ
16
16
16
16
16

Maximální rozmČry zavazadel a zavazadla, jejichž pĜeprava je povolena vþetnČ podmínek pĜepravy, urþuje
PĜepravní Ĝád a Smluvní pĜepravní podmínky PID.
PĜedplatní þasové jízdenky a krátkodobé pĜedplatní jízdenky opravĖují k bezplatné pĜepravČ jednoho z výše
uvedených zavazadel kromČ položky „jízdní kolo na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus)“.

Psi
PĜepravné za psa bez schrány
PĜepravné za psa (þasová platnost jízdenky pro psa je shodná s jízdenkou cestujícího, max. 300 min.)
PĜepravné za psa na 24 hodin ve všech pásmech PID
PĜepravné za psa ve všech pásmech vþetnČ vlakĤ PID – 30denní
PĜepravné za psa na lince AE (Airport Express)

Cena Kþ
16
80
460
30

PĜedplatní þasové jízdenky a krátkodobé pĜedplatní jízdenky opravĖují k bezplatné pĜepravČ jednoho psa (kromČ
vlakĤ PID a linky AE).

Bezplatná pĜeprava a zvláštní ceny jízdného
Bezplatná pĜeprava osob
Poskytuje Prokázání nároku
se dle
DČti do 6 let vČku mimo vlaky CV MF Pouze s doprovodem osoby starší 10 let.
PID – všechna pásma PID
DČti do 6 let vČku ve vlacích CV MF Pouze s doprovodem osoby starší 10 let, pĜiþemž cestující starší 10 let
zapojených do systému PID
má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvýše dvČ dČti do 6. roku,
pokud pro nČ požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro
druhé dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jakož i za každé další dítČ do
6. roku, zvláštní jízdné tarifu dopravce nebo zvýhodnČné jízdné PID.
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Poskytuje Prokázání nároku
se dle
Držitelé prĤkazu ZTP a ZTP/P CV MF PrĤkaz ZTP, ZTP/P.
a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího
psa, pokud se pĜepravují souþasnČ
s tímto držitelem, popĜípadČ
nutných kompenzaþních pomĤcek
– mimo vlaky PID
Obþané uvedení ve zvl. pĜedpisu
HMP
Rozhodnutí soudu.
(rehabilitovaní) – mimo vlaky PID
HMP
Doložení vČku – identifikaþní prĤkazka PID nebo Doklad o nároku na
Osoby starší 70 let (mimo vlaky
zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let nahraný na kartu nebo
zapojené do systému PID) –
„PrĤkaz senior 70+“. K doložení nároku lze použít i platný obþanský
všechna pásma PID
prĤkaz þlenské zemČ Evropské unie, cestovní pas nebo prĤkaz
o povolení k pobytu pro cizince.

Zvláštní ceny jízdného na území Prahy
Poskytuje Prokázání nároku
se dle
DČti od 6 do 10 let pouze v pásmech P a 0
HMP
Doložení vČku dítČte* nebo Doklad o nároku na zvláštní ceny
vþ. B
jízdného pro dítČ od 6 do 15 let na území hl. m. Prahy nahraný
na kartu nebo „PrĤkaz dítČ 6–15“.
DČti od 6 do 15 let pouze v pásmech P a 0
HMP
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítČ od 6
vþ. B
do 15 let na území hl. m. Prahy nahraný na kartu, nebo
„PrĤkaz dítČ 6–15“.
HMP
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65
Osoby od 65 do 70 let let ve vlacích
do 70 let nahraný na kartu nebo „PrĤkaz senior 65–70“.
zapojených do systému PID pouze
v pásmech P a 0 vþ. B
HMP
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora
Osoby starší 70 let ve vlacích zapojených
od 70 let nahraný na kartu nebo „PrĤkaz senior 70+“.
do systému PID pouze v pásmech P a 0
vþ. B
HMP
Doložení vČku dítČte – prĤkazkou PID „DÍTċ DO 3 LET“
Osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku –
nebo obþanským prĤkazem dítČte nebo cestovním pasem
pouze na území hl. m. Prahy a s výjimkou
dítČte.
vlakĤ PID
*…Doložení vČku dítČte: PrĤkazkou PID pro dČti od 6 do 10 let nebo také prĤkazkou vydanou jiným dopravcem
i mimo systém PID, školou nebo prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou prĤkazkou ovČĜenou razítkem þi
jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve formČ plastové karty, na nichž je uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie
a datum narození nebo rodné þíslo dítČte, nebo kartou nebo identifikaþní prĤkazkou. Doložení nároku na pĜepravu za
zvláštní cenu jízdného 0 Kþ je vyžadováno ode dne 6. narozenin.

Bezplatná pĜeprava vČcí (mimo vlaky zapojené do PID a linku AE)
• snadno pĜenosné vČci, které cestující má u sebe a lze je pĜípadnČ umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo
nad sedadlem cestujícího, nebo podle potĜeby držet na klínČ
• dČtské koþárky s dítČtem
• zavazadla do rozmČru 25 × 45 × 70 cm vþetnČ
• zavazadla tvaru desky do rozmČru 100 × 100 × 5 cm vþetnČ
• zavazadla tyþovitého tvaru do délky 150 cm a do prĤmČru 20 cm vþetnČ
• zvíĜata ve schránČ do rozmČru schrány 25 × 45 × 70 cm vþetnČ
• jízdní kolo, jehož rozmČry pĜesahují rozmČry pro pĜepravu zavazadel, lze pĜepravovat pouze v metru,
v tramvajích (pouze ve stanovených þasových obdobích a stanovených traĢových úsecích), na lanové dráze na
PetĜín a na plavidlech za podmínek stanovených ve „Smluvních pĜepravních podmínkách PID“
• maximálnČ dva páry lyží vþetnČ lyžaĜských holí v jednom obalu; lyže bez obalu jsou z pĜepravy vylouþeny
• snowboard
• nákupní taška na koleþkách
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Zvláštní jízdné na lince AE (Airport Express)
Typ jízdného
Cena Kþ
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu pro dČti od 6 do 15 let a používají-li jako
60
jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nepĜestupní
pro dČti od 6 do 15 let zvýhodnČné nepĜestupní
30
Platným jízdním dokladem na lince AE jsou také:
Všechny druhy jízdních dokladĤ ýD vystavené dle tarifu TR 10 a vyhlášek PTV na standardním tiskopisu jízdenky
(ze všech výdejních zaĜízeních ýD) nebo jako eTiket, TeleTiket nebo nahrané jako aplikace v þipu In-karty
a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle mezinárodního tarifu SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV
nebo jako eTiket.
a) Jednorázové a zpáteþní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha letištČ/Airport (BUS), rozhodující je
platnost v den použití, pro použití jízdenky VLAK+ letištČ Praha pro cestu zpČt je rozhodující datum a potvrzení
razítkem z informaþní pĜepážky na Letišti Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ letištČ Praha pro
cestu zpČt je neplatná.
b) SíĢové jízdenky: IN 100 % a IN Business (na In-kartČ), Celodenní jízdenka, Celodenní jízdenka region
StĜedoþeský (standardní tiskopis, pro jednu osobu, jeden den), Skupinová víkendová jízdenka síĢová, Skupinová
víkendová jízdenka síĢová + MHD Praha, Skupinová víkendová jízdenka region StĜedoþeský a Skupinová
víkendová jízdenka region StĜedoþeský + MHD Praha (standardní tiskopis, pro max. 5 osob, jeden den – pouze
soboty nebo nedČle nebo dny státem uznané jako svátek).
c) Kilometrickou banku (KMB) mohou souþasnČ použít 3 cestující starší 15 let, pĜiþemž dvČ dČti do 15 let se
považují za jednoho cestujícího staršího 15 let. V pĜíslušném Ĝádku s vyplnČným datem odpovídajícím dni
použití dokladu musí být jako nástupní/cílová stanice uvedeno Praha letištČ/Airport (BUS); odpisy KMB provádí
výhradnČ zamČstnanci ýD.
d) V autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních zaĜízení ýD, Akþní jízdenka,
Vþasná jízdenka ýesko, Vþasná jízdenka Evropa ani zamČstnanecké a služební jízdní výhody železniþních
spoleþností.
e) PĜi použití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo TeleTiket pĜedložena ke
kontrole pouze vytištČná nebo zobrazená na monitoru (displeji) pĜenosného elektronického zaĜízení. Linkou AE
nelze cestovat pouze na základČ samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením grafického 2D kódu, ani
s tČmito jízdenkami ve formČ záznamu na In-kartČ.
ZamČstnanecké jízdní výhody DP na lince AE neplatí.

Bezplatná pĜeprava na lince AE (Airport Express)
a) DČti do 6 let vČku (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby starší 10 let, pĜiþemž
cestující starší 10 let má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvýše dvČ dČti do 6. roku, pokud pro nČ požaduje
pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jakož i za každé
další dítČ do 6. roku, zvláštní jízdné (dle tarifu ýD nebo zvýhodnČné jízdné PID).
b) Držitelé prĤkazu ZTP.
c) Držitelé prĤkazu ZTP/P vþetnČ prĤvodce a vodícího psa, pokud se pĜepravují souþasnČ s tímto držitelem
(bezplatnČ se pĜepravují též kompenzaþní pomĤcky, které osoby s postižením potĜebují po dobu pĜepravy nebo
následný pohyb).
Podrobné podmínky pro použití železniþních jízdenek na lince AE jsou uvedeny v Tarifu ýeských drah pro
vnitrostátní pĜepravu cestujících a zavazadel (ýD TR 10) a v mezinárodním tarifu SCIC-NRT.
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PĜíloha þ. 4
Seznam zastávek zaĜazených do pásma B, pro vlaky zaĜazené do
systému PID stanice a zastávky zaĜazené do pásma 0 nebo B
1. PĜímČstské linky
Pásmo B – pĜímČstské autobusové linky
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

DČdina – Nádraží Veleslavín
Mrákovská – ěeporyjské námČstí
Moravanská – HuntíĜovská
KolodČje – Bazar; Sychrov – Nádraží Horní Poþernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1)
Sychrov – Nádraží Horní Poþernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1)
NámČstí JiĜího Berana – TĜeboradice
Sobín – Zliþín
Depo Zliþín – Zliþín
Depo Zliþín – Zliþín
Depo Zliþín – Zliþín; Zderazská – Nádraží Radotín
Depo Zliþín – Zliþín
Depo Zliþín – Zliþín
K TuchomČĜicĤm – BoĜislavka
Zderazská – Nádraží Radotín
Strnady – Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1)
Na Viniþkách – SídlištČ Radotín
Puþálka – BoĜislavka
—
K Chatám – Zbraslavské námČstí
Terminál 1/Schengenská – LetištČ
—
—
Terminál 1 – Nádraží Veleslavín
U Hangáru – Nádraží Veleslavín
U Hangáru – Zliþín
Benice – Nádraží UhĜínČves
Drazdecká/HrnþíĜe – Opatov
Drazdecká/HrnþíĜe – Opatov
Opatov
KolodČje – Dolní MČcholupy
DČdina – Nádraží Veleslavín
Ke BĜezinČ – U Zvoniþky
Pramenná – IKEM
Ke BĜezinČ – U Zvoniþky
—
Pramenná – IKEM
Na HĤrce – Zliþín
Pramenná – IKEM
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338
339
340
341
343
344
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
358
359
360
361
362
363
364
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

Strnady – Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1)
Pramenná – IKEM
Sedlecký pĜívoz – Nádraží Podbaba
Toþná – Hornocholupická
Bazar – Nádraží Klánovice-sever (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1)
Sychrov – Nádraží Horní Poþernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1)
ýerný Most (pásmo B, 1)
Depo Zliþín – Zliþín; Na HĤrce – Obora HvČzda
Na Boleslavce – Ćáblice
—
Sedlecký pĜívoz – Nádraží Podbaba
TĜeboradice – Obchodní centrum ýakovice
Mrákovská – ěeporyjské námČstí
ýertousy – Nádraží Horní Poþernice (zastávky v Šestajovicích v pásmu B, 1)
Sychrov – Nádraží Horní Poþernice
Lysolaje – Nádraží Podbaba
Puþálka – BoĜislavka
Depo Zliþín – Zliþín
Výhledy/Výhledské námČstí – Suchdol
Strnady – Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1)
Strnady – Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1)
IKEM
K Sukovu – Opatov
UhĜínČveský hĜbitov – Dolní MČcholupy
Pod Hradem – Dolní MČcholupy
ýerný Most (pásmo B, 1)
Na Boleslavce – Ćáblice
Na Boleslavce – Ćáblice
PrunéĜovská – Kobylisy
PrunéĜovská – Kobylisy
PrunéĜovská – Kobylisy
PrunéĜovská – Kobylisy
PrunéĜovská – Kobylisy
VinoĜ – HuntíĜovská
VinoĜ – HuntíĜovská
TuháĖská – Obchodní centrum ýakovice
VinoĜ – HuntíĜovská
ýerný Most (pásmo B, 1)
Depo Zliþín – Zliþín
UhĜínČves – Nové námČstí
UhĜínČveský hĜbitov – Betonárka
UhĜínČveský hĜbitov – Betonárka
Depo Zliþín – Zliþín
HrnþíĜský hĜbitov – Opatov
Zliþín
UhĜínČves – Nové námČstí
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390 Strnady – Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovišti v pásmu B, 1)
391 SídlištČ Rohožník – Nádraží Klánovice
396 Nádraží Satalice – Na Tykaþce
397 Opatov
398 Sychrov – Nádraží Horní Poþernice
399 DČdina – Nádraží Veleslavín
951 SídlištČ Radotín/Na Viniþkách – Nádraží Radotín
952 Depo Zliþín – Halenkovská
953 VinoĜ – Bakovská
954 Sedlecký pĜívoz – Nádraží Podbaba
955 K Sukovu – Modrá škola
956 Pramenná – IKEM
957 Sobín – Zliþín – Halenkovská
958 PrunéĜovská – Kobylisy
959 UhĜínČves – Ke KateĜinkám
960 —
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Zastávky zaĜazené do B jsou uvedeny v jízdních Ĝádech.
Úpravy v zaĜazení zastávek do pásma B v prĤbČhu provozu nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu
PID, budou však zapracovány do nejbližšího následujícího dodatku tohoto Tarifu PID.

2. Vlaky zapojené do systému PID
a) Pásmo 0 – úseky železniþních tratí:
traĢ 011
traĢ 070
traĢ 090
traĢ 091
traĢ 120
traĢ 122
traĢ 171
traĢ 173
traĢ 210
traĢ 221
traĢ 231

Praha-LibeĖ až Praha-Klánovice
Praha-Vysoþany až Praha-ýakovice
Praha-Holešovice zast. (Praha-Holešovice) až Praha-Sedlec
Praha-HostivaĜ až Praha-Sedlec
Praha-Dejvice až Praha-RuzynČ
Praha-Smíchov severní nást. až Praha-Zliþín
Praha-Smíchov až Praha-Radotín
Praha-Smíchov až Praha-ěeporyje
Praha-Braník až Praha-Zbraslav
Praha-Strašnice zast. až Praha-Kolovraty
Praha-Vysoþany až Praha-Horní Poþernice

b) z toho pásmo B:
traĢ 011
Praha-Klánovice
traĢ 070
Praha-ýakovice, Praha-Kbely, Praha-Satalice
traĢ 090
Praha-Sedlec; Praha-Podbaba
traĢ 091
Praha-Sedlec; Praha-Podbaba
traĢ 120
Praha-RuzynČ; Praha-Veleslavín
traĢ 122
Praha-Zliþín
traĢ 171
Praha-Radotín
traĢ 173
Praha-ěeporyje
traĢ 210
Praha-Zbraslav; Praha-KomoĜany
traĢ 221
Praha-Kolovraty; Praha-UhĜínČves; Praha-Horní MČcholupy
traĢ 231
Praha-Horní Poþernice
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Zastávky a stanice zaĜazené do pásma 0, resp. B jsou
uvedeny v jízdních Ĝádech. Úpravy v zaĜazení zastávek a stanic do pásma 0, resp. B v prĤbČhu provozu

3/4

3

nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu PID, budou však zapracovány do nejbližšího následujícího
dodatku tohoto Tarifu PID.
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PĜíloha þ. 5
Mobilní penČženka – aplikace Sejf – návod k používání
Další alternativou k papírové jízdence je elektronická jízdenka zakoupená prostĜednictvím
mobilní aplikace Sejf, která ke svému provozu využívá datových pĜenosĤ.

1. Registrace a instalace aplikace Sejf
Aplikaci Sejf lze zdarma stáhnout z Appstore nebo GooglePlay.
Po stažení Sejfu je pak nutné zadat telefonní þíslo, na které je následnČ zaslán osmimístný
potvrzovací kód formou SMS. Ten je nutné vložit do pĜíslušného pole v Sejfu. V dalším kroku
registrace je potĜeba zvolit si PIN, kterým budou vždy potvrzovány všechny platby a jiné transakce.
Posledním krokem registrace je zadání emailové adresy, na kterou je následnČ zaslán PUK. Ten
slouží uživateli jako heslo pro komunikaci s operátorem napĜíklad, když zapomene PIN, nebo bude
chtít zablokovat þi odblokovat svĤj Sejf.

2. Vložení penČz do Sejfu.
Možnosti vložení penČz do Sejfu jsou následující:
• pĜevodem nebo inkasem z bankovního úþtu,
• platební kartou pĜes zabezpeþenou platební bránu,
• vkladem finanþní hotovosti na úþet aplikace Sejf v Raiffeisenbank, þíslo úþtu je
112113114/5500,
• jako variabilní symbol se uvádí þíslo úþtu uživatele, které je uloženo v pokynech
a v nápovČdČ.

3. Postup zakoupení jízdenky prostĜednictvím Sejfu a zobrazení platných
jízdenek
a) V aplikaci Sejf v mobilním telefonu
• uživatel zvolí Koupit > Jízdenky a kupóny MHD > DPP,
• v zobrazeném seznamu oznaþí uživatel požadovaný typ jízdenky (napĜ. na 90 minut
za 32 Kþ),
• a poté stiskem tlaþítka Zaplatit výbČr potvrdí,
• následnČ je vyzván k zadání PIN, þímž je platba dokonþena.
b) Postup zakoupení nové jízdenky prostĜednictvím funkce „Oblíbené“:
• uživatel si na hlavní plochu Sejfu pĜidá nejþastČji kupovanou jízdenku dle pĜíslušného tarifu
a objeví se nové tlaþítko oznaþené logem a patĜiþným popisem,
• jedním stisknutím tohoto tlaþítka provede objednání jízdenky, jejíž platbu dokonþí 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 oznaþením
Ĝádku požadované jízdenky a následným potvrzením výbČru stiskem volby Vybrat.
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4. Klientská sekce na www.sejf.cz
K pĜihlášení uživatele ke svému úþtu v klientské sekci na webu www.sejf.cz je tĜeba zadat
telefonní þíslo v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx a pĜihlašovací kód, který uživatel získá
takto:
• Na horní lištČ hlavního menu rozbalit položky umístČné vedle informace o zĤstatku
a stisknout položku Kód pro web. Po vložení PIN a následném potvrzení se zobrazí
jednorázový vstupní kód.
• Na webových stránkách www.sejf.cz do formuláĜe v horní þásti obrazovky se vloží þíslo
mobilního telefonu uživatele, na nČmž je aplikace nainstalovaná a do druhého Ĝádku
vygenerovaný vstupní kód.

5. Stav úþtu
Po úspČšném pĜihlášení do webového rozhraní dojde k pĜesmČrování na první (informativní)
stránku s názvem STAV ÚýTU, kde uživatel zjistí kromČ základních informací o nastavení svého
úþtu (þíslo úþtu, mČna, vlastník, PIN) i výši použitelného zĤstatku.

6. Historie pohybĤ
Tato stránka umožĖuje získat pĜehled o všech provedených platbách (vþetnČ pĜíchozích) v rámci
aplikace Sejf za urþité období (den, týden, mČsíc, 3 mČsíce).
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PĜíloha þ. 6
Oznaþování jízdenek – vzor

Oznaþovací pole je tvoĜeno chemicky reagujícími proužky, které zpĤsobí dvoubarevné zabarvení vytištČných
údajĤ po oznaþení. ZmČna barvy je patrná již 30 sekund až 1 minutu po oznaþení, k úplnému vybarvení
dochází pĜibližnČ za 5 minut. Údaje z oznaþovaþe na jízdenkách jsou shodné s údaji uvedenými u jízdenek ze
stacionárního automatu. Tyto informace se vztahují ke všem jízdenkám vydávaným v pĜedprodeji.
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Údaje na jízdenkách oznaþených v oznaþovacích zaĜízeních
Jízdenka ze stacionárního automatu
þas (hodiny – minuty)
datum (den – mČsíc – rok)
tarifní pásmo
þíslo linky (pouze v tramvajích, autobusech
a pĜívozech)
evidenþní þíslo vozu, vyjma pĜívozĤ a žel. st.
(v metru umístČní oznaþovaþe, v žel. st. její þíslo)
þíslo oznaþovaþe (v metru oznaþení stanice),
vyjma žel. st. a pĜívozĤ
druh dopravy (A, ED, M, CD, PRIVOZ)
Oznaþovací pole jízdenek ze stacionárních automatĤ je tvoĜeno chemicky reagujícími proužky, které zpĤsobí
dvoubarevné zabarvení vytištČných údajĤ po oznaþení. ZmČna barvy je patrná již 30 sekund až 1 minutu po
oznaþení, k úplnému vybarvení dochází pĜibližnČ za 5 minut. Tyto informace se vztahují ke všem jízdenkám
vydávaným v pĜedprodeji.
Údaje na jízdenkách vydaných Ĝidiþem na pĜímČstských autobusových linkách
datum (den – mČsíc – rok)
þas (hodiny – minuty)
tarifní pásmo
poĜadové þíslo jízdenky
þíslo odbavovacího zaĜízení
evidenþní þíslo vozu
linka
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PĜíloha þ. 7
Seznam vysokých škol, které mají s DP uzavĜenou smlouvu
o spolupráci pĜi distribuci jízdních dokladĤ
• ýeské vysoké uþení technické v Praze (ýVUT)
• Univerzita Karlova v Praze (UK)
• ýeská zemČdČlská univerzita v Praze (ýZU)
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
• Akademie múzických umČní
V pĜípadČ ukonþení smluvní spolupráce s nČkterou z vyjmenovaných vysokých škol jsou prĤkazy
studenta uznávány jako souþást jízdního dokladu až do ukonþení platnosti zakoupeného þasového kuponu.
Po datu ukonþení spolupráce nelze již kupon k prĤkazu studenta zakoupit.
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Pâíloha «. 8
a)

Zaâazení železni«ních stanic a zastávek v PID do pásem a dle zpõsobu
ozna«ení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu
Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě

Tarifní
pásmo
PID
5

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
–
Ɣ
*
–

Beþváry

013

BČleþ
Benešov u Prahy
Beroun

3
5
4

–
–
Ɣ

–
–
–

Ɣ
–
–

–
Ɣ
–

Beroun-Závodí
Bojanovice
Bojov
Bošice

172
221
170, 171, 173,
174
173, 174
210
210
012, 013

4
2
2
5

–
–
–
–

–
–
–
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
*

–
–
–
–

Bošice zastávka

013

5

–

Ɣ

*

–

Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem zastávka
Brandýs nad Labem-Zápská
Brandýsek
BĜíza obec
Bukovno
Byšice
Cítov
CtinČves
ýachovice
ýelákovice
ýelákovice zastávka
ýelákovice-JiĜina
ýerþany
ýernošice
ýernošice-Mokropsy
ýernuc
ýeský Brod
ýisovice
ýtyĜkoly
Davle
Dobrovice
Dobrovíz
Dobrovíz-Amazon
DobĜichovice
DobĜíĖ
DobĜíš
Dolany nad Vltavou
Dolní BeĜkovice
Dolní BĜežany-Jarov
DĜetovice
DĜísy
Hlećsebe

074
074
074
093
096
064
070
090
095
071
074, 231
074
231
210, 212, 221
171
171
095
011
210
221
210
071
121
121
171
090
210
090
090
210
093
072
076

2
2
2
4
5
7
4
5
5
5
2
2
2
4
1
1
5
3
3
3
2
6
1
1
1
7
5
2
5
1
3
4
4

–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–

Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–

–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
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Poznámka
*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

HnČvice
Horní BeĜkovice
Horní Poþaply
HoĜátev
Hostivice
Hostivice-Litovice
Hostivice-Sadová
Hostivice-U hĜbitova
HostouĖ u Prahy
Hovorþovice
HvČzdonice
Chlumþany u Loun
Chlumín
Chocerady
ChotČtov
Chotutice

Tarifní
pásmo
PID
090
6
095
5
090
5
060
5
120, 121, 122
1
122
1
122
1
122
1
121
1
070
1
212
4
110
7
092
2
212
4
070
6
012
5

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
*
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
*
–

Chrást nad Sázavou
Chroustov

210
012

4
5

–
–

–
Ɣ

Ɣ
*

–
–

ChvatČruby
ChýnČ
ChýnČ jih
Jeneþ
Jeneþ zastávka
Jílové u Prahy
Jinoþany
JiĜice
Kamenné Zboží
Kamenné Žehrovice
Kamenný Most u Kralup nad
Vltavou
Kamenný PĜívoz
Kanina
Karlštejn
Katusice
Kladno
Kladno mČsto
Kladno-Dubí
Kladno-Ostrovec
Kladno-RozdČlov
Kladno-Švermov
Kladno-Vrapice
Kleneþ
Klínec
Klobuky v ýechách
Kluþov
KmetinČves
Kojetice u Prahy
Kojovice
Koleþ
Kostelec nad Labem

092
122
122
120
121
210
173
074
231
120
110

3
1
1
1
1
3
1
2
5
4
4

–
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–

Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ

–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
*

–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–

210
076
171
064
093, 120
093
093
093
120
093
093
096
210
110
011
095
070
070
121
074

4
5
3
6
3
3
3
3
3
3
3
6
2
5
3
5
2
5
3
2

Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
*
–
–
–
–
Ɣ
–

–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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Poznámka

*…ve spČšných vlacích

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*…ve spČšných vlacích

*…ve spČšných vlacích

Stanice/zastávka
Kostomlaty nad Labem
Kostomlaty pod ěípem
Košátky
KouĜim
Kováry
Královice u Zlonic
Kralupy nad Vltavou

ýíslo tratČ
dle KJě
231
095
070
012

121
110
090, 092, 093,
110, 111
Kralupy nad Vltavou pĜedmČstí 110, 111
Kralupy nad Vltavou-Minice
093
KrálĤv DvĤr
170
KrálĤv DvĤr-Popovice
170
Krhanice
210
Krnsko
070
Kropáþova Vrutice
070
LáznČ ToušeĖ
074
Lhotka u MČlníka
076
Lhotka u MČlníka zastávka
076
Libþice nad Vltavou
090
Libþice nad Vltavou-Letky
090
LibČchov
072
Líny
064
LiteĖ
172
Lobkovice
074
LodČnice
173
Loucká
095
Louny
110
Louny
114, 126
Louny mČsto
114, 126
Louny stĜed
114, 126
LštČní
212
Luka pod Medníkem
210
LuštČnice
071
Lužec nad Vltavou
094
Lysá nad Labem
072, 231, 232
Lysá nad Labem-Dvorce
072
Malá Hraštice
210
Malý Újezd
072
MČchenice
210
MČlnická Vrutice
076
MČlník
072, 076
MČlník-Mlazice
072
MČšice u Prahy
070
Milovice
232
Mirošovice u Prahy
221
Mladá Boleslav hl. n.
064, 070, 071
Mladá Boleslav mČsto
064
Mladá Boleslav-DebĜ
070
Mlþechvosty
090
MnetČš
095
Mnichovice
221

Tarifní
pásmo
PID
5
6
5
5

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
*
–

3
5
3

–
–
Ɣ

–
Ɣ
–

Ɣ
–
–

–
–
–

3
3
4
4
4
7
5
2
4
4
2
2
5
7
3
2
2
5
7
7
7
7
4
3
6
5
3
3
4
4
1
4
4
4
1
4
2
7
7
7
4
6
2

–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ

Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–

*
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–
*
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
–
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Poznámka

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*…ve spČšných vlacích

*…ve spČšných vlacích

Mníšek pod Brdy
Mochov

210
–

Tarifní
pásmo
PID
3
2

Mochov zastávka

–

2

–

–

–

–

Mokrovraty
Mraþ
MstČtice
Mšeno
Nebužely
Nelahozeves
Nelahozeves zámek
NepĜevázka
Neratovice
Neratovice mČsto
Nesvaþily
NetĜeba
NeumČĜice
Noutonice
Nová Ves pod Pleší
Nové Ouholice
Nuþice
Nuþice zastávka
Nymburk hl. n.

5
5
1
6
5
3
3
7
2
2
4
3
4
2
4
4
1
1
5

–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
–
–

Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
*
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–

–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ

Nymburk mČsto
Olovnice
Olovnice zastávka
Ostrá
Otradovice
Otvovice
Ovþáry
Páleþek
Pavlov
Pecerady
Peþky
Peruc
Petrov u Prahy
Petrov-Chlomek
PlaĖany

210
221
231
064, 076
076
090
090
071
070, 074, 092
074
172
092
110
121
210
090
173
173
060, 061, 071,
231
060, 061
110
111
231
072
093
072
110
120
210
011, 012
110
210
210
012

5
4
4
4
3
3
4
5
2
4
5
6
2
2
5

–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–

–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ

–
*
–
–
Ɣ
–
Ɣ
*
–
Ɣ
–
*
–
Ɣ
*

Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PlaĖany zastávka

012

5

–

Ɣ

*

–

Plužiny
PodČbrady
Podlešín

212
231
110, 121

5
6
4

–
–
–

–
–
Ɣ

Ɣ
–
*

–
Ɣ
–

Polerady nad Labem
PoĜíþany
PoĜíþí nad Sázavou
PoĜíþí nad Sázavou-Svárov

074
011, 060
210
210

2
4
4
4

–
Ɣ
Ɣ
–

Ɣ
–
–
–

–
–
–
Ɣ

–
–
–
–

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–

Poznámka

toho þasu bez obsluhy
vlaky zaĜazenými do PID
toho þasu bez obsluhy
vlaky zaĜazenými do PID

*…ve spČšných vlacích

*…ve spČšných vlacích

*…ve spČšných vlacích

*…ve spČšných vlacích

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*…ve spČšných vlacích
a vlacích Cyklohráþek

Stanice/zastávka
Praha hlavní nádraží

Praha Masarykovo nádraží
Praha-BČchovice
Praha-BČchovice stĜed
Praha-Braník
Praha-Bubny
Praha-Bubny Vltavská
Praha-Cibulka
Praha-ýakovice
Praha-Dejvice
Praha-Dolní Poþernice
Praha-Hluboþepy
Praha-Holešovice
Praha-Holešovice zastávka
Praha-HolynČ
Praha-Horní MČcholupy
Praha-Horní Poþernice
Praha-HostivaĜ
Praha-Jinonice
Praha-Kaþerov
Praha-Kbely
Praha-Klánovice
Praha-Kolovraty
Praha-KomoĜany
Praha-Krþ
Praha-Kyje
Praha-LibeĖ
Praha-ModĜany zastávka
Praha-Podbaba
Praha-Radotín
Praha-RuzynČ
Praha-ěeporyje
Praha-Satalice
Praha-Sedlec
Praha-Smíchov
Praha-Smíchov severní
nástupištČ
Praha-StodĤlky
Praha-Strašnice zastávka
Praha-UhĜínČves
Praha-Veleslavín
Praha-Velká Chuchle
Praha-Vršovice
Praha-Vysoþany
Praha-Zbraslav
Praha-Zliþín
Praha-Žvahov
Proseþnice

Tarifní
pásmo
PID
P
011, 070, 090,
120, 122, 171,
210, 221, 231
011, 070, 090,
P
120, 231
011
0
011
0
210
0
120
P
120
P
122
0
070
B
120
0
011
0
173
0
090, 091
0
090
0
173
0
221
B
231
B
091, 221
0
122
0
210
P
070
B
011
B
221
B
210
B
210
P
011
0
011, 091
0
210
0
090, 091
B
171
B
120
B
173
B
070
B
090, 091
B
171, 173
0
122
0

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
–
–
–

122
221
221
120
171
070, 122, 210,
221
070, 231
210
122
122
210

ýíslo tratČ
dle KJě

Ɣ

–

–

–

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0
0
B
B
0
P

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

0
B
B
0
4

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
Ɣ

–
–
–
–
–
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Poznámka

Pyšely
Radim

221
012

Tarifní
pásmo
PID
4
5

Rostoklaty
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem mČsto
Roudnice nad Labem-BezdČkov
Roudnice nad LabemHracholusky
Roztoky u Prahy
Roztoky-Žalov
Rudná u Prahy
Rudná zastávka
RymanČ
ěepov
ěevnice
ěež
ěíþany
Sadská
Samechov
Sázava
Sázava zastávka
Senohraby
Skalsko
Skochovice
Skramouš
Skuhrov pod Brdy
Slaný

011
090
096
096
096
096

2
7
7
7
7
7

Ɣ
–
–
–
–
–

–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

–
–
–
–
–
–

–
Ɣ
–
–
–
–

090, 091
090
122, 173
173
210
064
171
090
221
060
212
212
212
221
064
210
064
172
110

1
1
1
1
3
7
2
1
1
5
4
5
5
3
6
1
6
4
4

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ

–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
*

–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–

Slaný pĜedmČstí

110

4

–

Ɣ

*

–

Srbsko
Stará Boleslav
Stará HuĢ
Stranþice
Straškov
Stratov
StĜedokluky
StĜíbrná Skalice
SudomČĜ u Mladé Boleslavi
SvČtice
ŠtČtí
Tatce
Telce
Tišice
TmáĖ
Toušice

171
072
210
221
095, 096
231
121
212
064
221
072
011
110
070
095
013

3
3
5
1
5
4
1
4
6
1
6
4
6
3
5
5

Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
–
–

–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ

–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
*
–
–
*

–
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–

Trnová
TĜebestovice
TuchomČĜice

064
060
121

6
4
1

–
Ɣ
–

–
–
–

–
–
Ɣ

Ɣ
–
–

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
*
–

Poznámka

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*…ve spČšných vlacích
a ve vlacích Cyklohráþek
*…ve spČšných vlacích
a ve vlacích Cyklohráþek

*…ve spČšných vlacích

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

Tuklaty
Týnec nad Sázavou
Úholiþky
UnhošĢ
Úvaly
Úžice
Veleliby
Velká Buþina
Velké Zboží
Velký Borek
Velvary
Vlkovec
VodČrady
VraĖany
Vrané nad Vltavou
Vrátno
Vráž u Berouna
Vražkov
Vrbþany

Tarifní
pásmo
PID
011
1
210
4
090
1
120
2
011
1
092
3
061, 071
5
111
4
231
6
076
4
111
4
212
4
071
6
090, 094, 095
4
210
1
064
6
173
3
096
5
012
5

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
*
–

Vrbiþany
Vrbno nad Lesy
Všejany
Všenory
Všeradice
Všetaty
Zadní TĜebaĖ
Zákolany
Zákolany zastávka
Zalešany

110
110
071
171
172
070, 072
171, 172
093
121
012

5
6
5
1
4
4
2
3
3
5

–
–
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–

Ɣ
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–
Ɣ

*
*
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
*

–
–
Ɣ
–
–
–
–
–
–
–

Záluží
Zásmuky

090
013

6
5

–
–

–
Ɣ

–
*

Ɣ
–

Zbuzany
ZdČtín u ChotČtova
Zeleneþ
ZemČchy
Zlenice
Zlonice

173
070
231
110
212
095, 110

1
6
1
3
4
5

Ɣ
–
Ɣ
–
Ɣ
–

–
–
–
Ɣ
–
Ɣ

–
–
–
*
–
*

–
Ɣ
–
–
–
–

Zlonice zastávka
Zlonín
ZvolenČves
Žabonosy

095
070
110
012

5
1
4
5

–
Ɣ
–
–

Ɣ
–
Ɣ
Ɣ

–
–
*
*

–
–
–
–

Živonín

076

5

–

–

–

Ɣ

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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Poznámka

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*…ve spČšných vlacích
*…ve spČšných vlacích

*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*…ve spČšných vlacích
*…ve spČšných vlacích
a ve vlacích Cyklohráþek

*…ve spČšných vlacích
*…ve vlacích
Podlipanský motoráþek

VysvČtlivky:
A – oznaþovaþ na nástupišti nebo u pĜístupu k nástupišti
B – oznaþení v oznaþovaþi ve vlaku (neprodlenČ po nástupu do vozidla)
C – náhradní oznaþení obsluhou vlaku (neprodlenČ po nástupu do vozidla)
D – doþasnČ bez možnosti oznaþení pĜi nástupu; nástup pouze s pĜedem oznaþenou jízdenkou PID
z jiného dopravního prostĜedku PID, jinak nutno zakoupit jízdenku dle tarifu železniþního dopravce
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID, není-li v poznámce stanoveno jinak. Úpravy v zaĜazení
stanic a zastávek do pásem a úpravy zpĤsobu oznaþování jízdenek PID ve stanicích a zastávkách v prĤbČhu
provozu nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu PID, budou však zapracovány do nejbližšího
následujícího dodatku Tarifu PID.
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b)

Vzory ozna«ení jízdenek PID ve vlaku náhradním zpõsobem

Vlaková þeta jízdenku PID oznaþí zĜetelnČ na lícové stranČ razítkem a dále do oznaþovacího pole
jízdenky zapíše þitelnČ tarifní pásmo, datum a þas ve tvaru:
X / DD.MM.RRRR / HH:MM
kde
X ................................ tarifní pásmo PID
DD.MM.RRRR ......... datum (den, mČsíc a rok), vþetnČ nul, napĜ. 7. záĜí 2014 jako 07.09.2014
HH:MM..................... þas (hodiny a minuty), vþetnČ nul, napĜ. 9:05 jako 09:05

Jízdenky oznaþené razítkem a záznamem vlakové þety:

Jízdenka oznaþená otiskem kleští a záznamem vlakové þety:
Otisk kleští obsahuje datum ve formátu DD.MM.R, kde R je
poslední þíslice aktuálního roku. V úrovni otištČných údajĤ se vyrazí
malá díra o prĤmČru pĜibližnČ 1,5 mm.
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PĜíloha þ. 9
Místní tarify MHD platné v soubČhu s Tarifem PID
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Místní tarify MHD schvalují pĜíslušné samosprávy a vydávají provozovatelé veĜejných služeb na
linkách, na kterých je tento tarif uplatĖován v soubČhu s Tarifem PID.
PĜeprava zavazadel a psĤ se Ĝídí obecnými ustanoveními Tarifu PID, není-li stanoveno jinak.
Není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID
þl. III.
Tarifní kategorie a jejich podmínky platné pro místní tarify MHD:
a)
ZvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let: Nárok na pĜepravu za zvýhodnČné jízdné zaþíná
dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. DČti ve vČku od 10 do 15 let
prokazují svĤj vČk (nárok na zvýhodnČné jízdné) prĤkazem, který vystaví dopravce, pĜípadnČ
jiným prĤkazem ovČĜeným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno,
pĜíjmení a datum narození dítČte. PrĤkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. VČk dítČte je
možno prokázat i platným cestovním pasem nebo obþanským prĤkazem.
b)
PĜedplatní þasové jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let: Nárok na slevu zaþíná dnem
15. narozenin a konþí ukonþením nebo pĜerušením studia, nejpozdČji však dnem pĜedcházejícím
dni 26. narozenin. Nárok na zvýhodnČné pĜedplatní þasové jízdné mají žáci a studenti od 15
do 26 let, kteĜí plní povinnou školní docházku nebo se soustavnČ pĜipravují na budoucí povolání
ve stĜední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenþní formČ studia.
Nárok na slevu je cestující povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný školní rok.
c)
PĜípadné další tarifní kategorie a jejich podmínky jsou uvedeny v þl. 6. u pĜíslušného místního
tarifu MHD.
Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) je nepĜestupní, tj. vždy na jednu jízdu daným spojem
bez ohledu na vzdálenost, a pozbývá platnosti okamžikem vystoupení cestujícího z autobusu nebo
opuštČním oblasti MHD, pro kterou platí.
Místní tarify MHD:
a)
Tarif MHD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Platí na autobusových linkách PID pouze v obvodu mČsta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní:
Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné:
MČsíþní plnocenné ............................................................................................................. 200 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ...................................................................... 100 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 100 Kþ
PĜepravné nepĜestupní za psa bez schrány ....................................................................................... 6 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné je v podobČ papírového kupónu s pevnČ danou kalendáĜní platností od 1. dne
v mČsíci. Kupón má vždy þasový pĜesah platnosti 3 dny do následujícího mČsíce.
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
b)
Tarif MHD Odolena Voda
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČsta Odolena Voda mezi zastávkami:
• Odolena Voda, Dolínek;
• Odolena Voda, Dolínek, Vodolská;
• Odolena Voda, Dolní námČstí;
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• Odolena Voda, U klubu;
• Odolena Voda, U školy.
Neplatí pro cesty z/do zastávky:
• Odolena Voda, závod.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní:
Plnocenné ............................................................................................................................... 5 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 3 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
c)
Tarif MHD Neratovice
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČsta Neratovice a obce Libiš. Na lince PID 479
lze provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice i pro cesty pĜes zastávku Veliká Ves, ale nelze
provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice z a do této zastávky. U navazujících spojĤ linky PID 479
není pĜejezd mezi spoji v zastávce „Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA“ považován za
pĜestup.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní:
Plnocenné ............................................................................................................................... 8 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 Kþ
PĜepravné nepĜestupní za koþárek bez dítČte ................................................................................... 4 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
d)
Tarif MHD MČlník
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČst MČlník a LibČchov a obce Velký Borek
s výjimkou linky PID 617.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené v hotovosti:
Plnocenné ............................................................................................................................. 12 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 Kþ
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené þipovou kartou:
Plnocenné ............................................................................................................................... 8 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné:
MČsíþní plnocenné ............................................................................................................. 320 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ...................................................................... 160 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 160 Kþ
PĜepravné nepĜestupní za psa bez schrány, zavazadlo, koþárek bez dítČte:
Hrazené v hotovosti ............................................................................................................. 12 Kþ
Hrazené þipovou kartou ......................................................................................................... 8 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné je nahrané na þipové kartČ s možností volby poþáteþního dne platnosti
v mČsíci. Platí jen v rozsahu dat nahraných na kartČ bez možnosti pĜesahu platnosti.
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
e)
Tarif MHD Kralupy nad Vltavou
Platí pouze na autobusových linkách PID s výjimkou linek PID 316 a 620 pouze na území mČst
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 pĜes zastávku Dolany nad Vltavou, Debrno,
ale nelze provést odbavení dle tarifu MHD Kralupy nad Vltavou z a do této zastávky.
ZmČna þísla linky PID 457 na 458 nebo naopak, pĜi které vozidlo pokraþuje na bezprostĜednČ
navazujícím spoji (není fakticky pĜerušena pĜeprava cestujícího), není z hlediska Tarifu MHD Kralupy
nad Vltavou považována za pĜestup.
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V pĜedprodeji se prodávají zvýhodnČné bloþky nepĜestupních jízdenek platné pouze pro obvod
MHD Kralupy nad Vltavou.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené v hotovosti (u Ĝidiþe):
Plnocenné ............................................................................................................................. 12 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 Kþ
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené z bloþku zakoupeného v pĜedprodeji:
Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
f)
Tarif MHD Nymburk
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČsta Nymburk.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené v hotovosti (u Ĝidiþe) nebo elektronickou penČženkou vydanou
dopravcem OAD Kolín, s. r. o.:
Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
g)
Tarif MHD Kladno
Obvod MHD Kladno je vymezen územím mČsta Kladna. Místní tarif platí na autobusových linkách
PID v obvodu MHD Kladno dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. Místní tarif neplatí na autobusových
linkách PID nezaĜazených do MHD Kladno. Místní tarif na linkách PID þíselné Ĝady 3xx platí pouze
v omezené míĜe. Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) se hradí v hotovosti nebo
z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s., a to pĜi
nástupu do vozu u Ĝidiþe.
ýasové jízdné se poskytuje ve formČ týdenních, mČsíþních nebo þtvrtletních kupónĤ nahraných na
þipové kartČ dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s. Cestující je povinen pĜi nástupu do vozidla si
u Ĝidiþe vždy odebrat jízdenku, která je nepĜestupní. Povinnost odebrat jízdenku má cestující i pĜi
využití þasového pĜedplatního jízdného, kdy se jedná o nulovou (evidenþní) jízdenku. Na vyžádání
povČĜenou osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s þipovou kartou ýSAD MHD
Kladno a. s. evidenþní jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kartČ.
Základní jízdné a pĜepravné hrazené v hotovosti u Ĝidiþe
Plnocenné jízdné .................................................................................................................. 16 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let............................................................................. 8 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 8 Kþ
PĜepravné za psa .................................................................................................................... 8 Kþ
PĜepravné za zavazadlo podléhající placení........................................................................... 6 Kþ
Základní jízdné a dovozné hrazené þipovou kartou z elektronické penČženky
Plnocenné jízdné* ................................................................................................................ 14 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let............................................................................. 7 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 7 Kþ
PĜepravné za psa .................................................................................................................... 7 Kþ
PĜepravné za zavazadlo podléhající placení........................................................................... 5 Kþ
Jednotlivé jízdné hrazené z elektronické penČženky
Karta OBýANSKÁ, karta RODINNÁ – jednotlivé plnocenné jízdné* .............................. 14 Kþ
Karta RODINNÁ – zvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let ............................................. 7 Kþ
Karta RODINNÁ – zvýhodnČné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let..................................... 7 Kþ
Karta RODINNÁ – pĜepravné za psa .................................................................................... 7 Kþ
Karta RODINNÁ – pĜepravné za zavazadlo podléhající placení........................................... 5 Kþ
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Slevy na jednotlivém jízdném vyhlášené Magistrátem mČsta Kladna a platné pouze na území mČsta
Kladna, hrazené z elektronické penČženky (neplatí na linkách PID þíselné Ĝady 3xx)
Karta DģCHODCOVSKÁ – pro seniory od 65 do 70 let a pro poživatele starobního nebo
invalidního dĤchodu III. stupnČ – jednotlivé jízdné .............................................................. 1 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – jednotlivé jízdné ........................................ 1 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky, uþnČ, studenty stĜedních škol denního studia – jednotlivé jízdné
............................................................................................................................................... 1 Kþ
Karta RODIýOVSKÁ – pro osoby na rodiþovské dovolené s dítČtem do 4 let vČku – platí pro
prvních 40 jízd v mČsíci (pro další jízdy uhradí cestující jednotlivé obþanské jízdné
z elektronické penČženky dle Tarifu MHD Kladno nebo dle Tarifu PID) ............................. 4 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné platné pouze na území mČsta Kladna
Karta OBýANSKÁ – týdenní ............................................................................................ 125 Kþ
Karta OBýANSKÁ – mČsíþní ........................................................................................... 380 Kþ
Karta OBýANSKÁ – þtvrtletní ....................................................................................... 1120 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – týdenní ..................................................... 55 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – mČsíþní................................................... 150 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – þtvrtletní................................................. 430 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, uþnČ, studenty stĜedních škol denního studia
– týdenní .............................................................................................................................. 65 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, uþnČ, studenty stĜedních škol denního studia
– mČsíþní ............................................................................................................................ 190 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, uþnČ, studenty stĜedních škol denního studia
– þtvrtletní .......................................................................................................................... 550 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – týdenní ............... 65 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – mČsíþní ............. 190 Kþ
Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – þtvrtletní ........... 550 Kþ
Bezplatná pĜeprava
BezplatnČ se pĜepravuje:
a)
jedna osoba doprovázející dČtský koþárek s dítČtem (neplatí na linkách PID þíselné Ĝady 3xx);
b)
pĜíslušník Policie ýR ve služebním stejnokroji;
c)
strážník MČstské policie Kladno ve služebním stejnokroji nebo po prokázání se služebním
prĤkazem a odznakem.
Používání þipových karet dopravce ýSAD MHD Kladno a.s. na linkách PID v obvodu MHD Kladno
ýipová karta dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. (þipová karta dopravce) je elektronický platební
prostĜedek umožĖující cestujícím bezhotovostní odbavení v autobusových linkách na území mČsta
Kladna. Na každou þipovou kartu dopravce si cestující mĤže uložit finanþní obnos a z tohoto obnosu
þerpat pĜi zakoupení jízdného pro jednotlivou jízdu (tzv. elektronická penČženka). Na nČkteré druhy
þipových karet dopravce je dále možné nahrát pĜedplatní þasové jízdné na linky v obvodu MHD
Kladno. ZĤstatek penČz na kartČ a platnost pĜedplatního jízdného je tištČna na jízdenku. Z každé
þipové karty dopravce (elektronické penČženky) je možné zaplatit jízdné i spolucestujícímu.
Odbavovací systém neumožĖuje souþasné odbavení z pĜedplatního jízdného spolu s doplatkem ceny
z elektronické penČženky nebo hotovČ, neumožĖuje kombinaci Tarifu MHD Kladno a Tarifu PID,
pĜíp. Tarifu SID.
Typy þipových karet a podmínky tarifních kategorií
Karta RODINNÁ – Karta je pouze elektronickou penČženkou umožĖující odbavení cestujícího za
jízdné pro jednotlivou jízdu dle požadavku cestujícího (obyþejné jízdné, po prokázání nároku na slevu,
zvýhodnČné jízdné). Karta je pĜenosná, tj. lze ji zapĤjþit k použití jiné osobČ.
Karta OBýANSKÁ – Na kartu je možné nabít pĜedplatní þasové jízdné (týdenní, mČsíþní, þtvrtletní)
s volitelným zaþátkem platnosti a neomezeným poþtem jízd v daném období, pĜíp. lze dobít a používat
také jako elektronickou penČženku. Karta je nepĜenosná, tj. je urþena k používání pouze držiteli karty.
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Karta ŽÁKOVSKÁ – Karta je urþena pro:
1)
dČti a žáky od 6 do 15 let (do dne pĜedcházejícímu dni 15. narozenin)
a)
pro MHD Kladno je kartu možné dobít þasovým pĜedplatním jízdným
b)
pro MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodnČným jednotlivým jízdným, které se
odeþítá z elektronické penČženky za každou projetou jízdu
2)
žáky, uþnČ a studenty denního studia stĜedních škol
a)
pro MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodnČným jednotlivým jízdným
(1 Kþ/1 jízdu), které se odeþítá z elektronické penČženky za každou projetou jízdu
Tyto osoby pĜedkládají v urþeném termínu (záĜí) potvrzení školského zaĜízení o trvání studia
nebo platný žákovský prĤkaz.
3)
žáky a studenty od 15 do 26 let (do dne pĜedcházejícímu dni 26. narozenin) stĜední nebo vysoké
školy
a)
pro MHD Kladno je kartu možné dobít þasovým pĜedplatním jízdným na neomezený
poþet jízd
Tyto osoby pĜedkládají v urþeném termínu (Ĝíjen) potvrzení školského zaĜízení o trvání studia
nebo platný žákovský prĤkaz.
Na kartu je možné nabít pĜedplatní þasové jízdné (týdenní, mČsíþní, þtvrtletní) s volitelným zaþátkem
platnosti, pĜíp. lze dobít a používat souþasnČ také jako elektronickou penČženku.
Karta je nepĜenosná, urþena k používání pouze držiteli karty.
Karta DģCHODCOVSKÁ – Karta je urþena pro:
1)
osoby nad 65 let (ode dne 65. narozenin) – karta umožĖuje automatické odbavení cestujícího za
zlevnČné jednotlivé jízdné (1 Kþ/1 jízdu) v MHD Kladno
2)
poživatele starobního nebo invalidního dĤchodu III. stupnČ – karta umožĖuje automatické
odbavení cestujícího za zlevnČné jednotlivé jízdné (1 Kþ/1 jízdu) v MHD Kladno. Karta je
platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku.
Karta je nepĜenosná, urþena k používání pouze držiteli karty.
Karta RODIýOVSKÁ – Karta je urþena pro osoby pobírající rodiþovský pĜíspČvek a doprovázející
dítČte do 4 let vČku (do dne pĜedcházejícímu dni 4. narozenin), které není pĜepravováno v koþárku.
Karta je elektronickou penČženkou opravĖující držitele k prvním 40 jízdám za 4 Kþ bČhem
kalendáĜního mČsíce v MHD Kladno. Nevyužitý poþet jízd se do dalších období nepĜevádí. K dalším
jízdám (tj. od 41. jízdy) v mČsíci opravĖuje k cestám za plnocenné jízdné 14 Kþ.
Karta je platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku,
karta je platná maximálnČ do dne 4. narozenin dítČte.
Karta je nepĜenosná, urþena k používání pouze držiteli karty.
PĜi cestování bez dítČte lze kartu RODIýOVSKOU použít pouze pro odbavení za plnocenné jízdné
14 Kþ z elektronické penČženky, nikoli za zlevnČný tarif RODIýOVSKÉ karty.
ZpĤsob odbavování cestujících v autobusech MHD Kladno
Každý cestující obdrží pĜi nástupu jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu pĜepravy u sebe
a v pĜípadČ kontroly povČĜenou osobou dopravce ji pĜedložit spolu s kartou. ZaĜízení umožĖuje
odbavení zaplacením hotovČ ve voze u Ĝidiþe nebo zabudovaným þtecím zaĜízením pomocí þipové
karty. PĜi odbavení kartou cestující po nástupu do vozu pĜiloží platební kartu do blízkosti þteþky
(tj. asi 5 až 8 cm). ýtecí zaĜízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace, u karet
množstevních odeþte jízdu nebo odpovídající þástku a zaĜízení vytiskne jízdenku, kterou si cestující
sám odebere. V pĜípadČ žádosti o jiný druh jízdenky, než pro který je daná karta urþena nebo pro jízdu
mimo MHD Kladno oznámí cestující pĜed pĜiložením karty Ĝidiþi druh požadované jízdenky. PovČĜená
osoba dopravce (Ĝidiþ, pĜepravní kontrolor) je oprávnČna vyzvat uživatele karty k vizuální kontrole
podobenky na kartČ, zda je karta použita oprávnČným držitelem karty (platí pro karty OBýANSKÁ,
ŽÁKOVSKÁ, DģCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ a RODIýOVSKÁ).
Podmínky pro vydání þipových karet dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. jsou uvedeny na
internetových stránkách www.csadkladno.cz.
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ýASOVÉ PěEDPLATNÍ JÍZDNÉ – poþet jízd v pĜedplaceném období není omezen. PĜedplatní
þasové jízdné je nahrané na þipové kartČ s možností volby poþáteþního dne platnosti. Platí jen
v rozsahu dat nahraném na kartČ, bez možnosti pĜesahu platnosti.
* ZVÝHODNċNÝ PěESTUP (neplatí linkách PID þíselné Ĝady 3xx) – je možné využít pĜi platbČ
kartou v MHD Kladno pĜi odbavení za jednotlivé jízdné z elektronické penČženky za plnocenné jízdné
14 Kþ (v zónách SID pĜi odbavení za jednotlivé jízdné z karty z elektronické penČženky). Cestující má
nárok na jeden pĜestup, pĜi kterém má pĜestupní (již uhrazenou) zónu zdarma. PĜestup musí být
uskuteþnČn v þasovém limitu do 20 minut od pĜedchozího výstupu, pĜestup a není nutno ho hlásit
Ĝidiþi – odbavovací zaĜízení hlídá þasový limit, který je uložen vždy na kartČ. ýasový limit je také
vytištČn na jízdence. V pĜípadČ chybnČ vyhodnoceného pĜestupu odbavovacím zaĜízením a úþtováním
jiného tarifu než pĜestupního je reklamace neoprávnČnČ odeþteného jízdného uplatĖována ve všech
informaþních kanceláĜích dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. (po pĜedložení jízdenky).
Z technologických dĤvodĤ není možné využít pĜestup u jízdenky pro spolucestující a u hromadné
spoleþné jízdenky.
UPOZORNċNÍ: Odbavovací systém neumožĖuje odbavení z pĜedplatního kupónu spolu s doplatkem
ceny z elektronické penČženky nebo hotovČ, neumožĖuje kombinaci Tarifu MHD a Tarifu PID.
Ostatní podmínky jsou uvedeny v þl. III.C. Tarifu PID.
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PĜíloha þ. 10
Vzory prĤkazek PID platných jako doklad o nároku na slevu nebo
„Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“

PrĤkaz dítČ 6–15 jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let“
v pásmech P, 0, B (k doložení nároku povinný pro kategorii 10–15 let).
PrĤkaz dítČ 6–15 se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.

PrĤkaz senior 65–70 jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 65 do
70 let“ v pásmech P, 0, B.
PrĤkaz senior 65–70 se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.
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PrĤkaz 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).
PrĤkaz senior 70+ se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.

PrĤkaz dítČ do 3 let jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející
dítČ do 3 let vČku“ v pásmech P, 0, B. Neplatí ve vlacích PID. PrĤkaz platí jeden rok od data
vydání, proto je pod fotografií dítČte pole pro vyznaþení data vydání prĤkazu.
PrĤkaz dítČ do 3 let se vydává pouze jako „Doklady o nároku na zvláštní ceny jízdného“
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.

PrĤkaz senior 60–65 vydávaný pouze jako doklad o nároku na slevu v pásmech P, 0, B,
tj. k použití zvýhodnČných jednotlivých jízdenek dle þlánku III. odst. 1. písm. b).
PrĤkaz senior 60–65 neplatí jako „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ a nelze na
nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.
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PĜíloha þ. 11
PĜekryvy PID s jinými integrovanými systémy
I. PĜekryv PID s integrovaným dopravním systémem Doprava Ústeckého
kraje (DÚK)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

PĜekryvná oblast PID a DÚK je vymezena územím mezi mČsty Roudnice nad Labem, ŠtČtí, MČlník
a Kralupy nad Vltavou a tvoĜí pĜechod mezi StĜedoþeským a Ústeckým krajem. Zahrnuje železniþní
a autobusovou dopravu.
Tarif DÚK je zónovČ-relaþní a þasový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relaþní
a þasové platnosti, která je na jízdenkách vyznaþena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena
jinak. Jízdenky DÚK, a to pouze papírové, platí u zapojených železniþních dopravcĤ pouze ve
2. vozové tĜídČ osobních vlakĤ, spČšných vlakĤ a vyhlášených rychlíkĤ na linkách a vymezených
úsecích uvedených v Tarifu DÚK a Smluvních pĜepravních podmínkách (SPP) DÚK. V Tarifu DÚK,
resp. SPP DÚK je také uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány þi uznávány papírové jízdní
doklady, þásteþnČ integrované jízdní doklady na bázi Bezkontaktní þipové karty DÚK (dále jen „BýK
DÚK“) a kde jsou uznávány þásteþnČ integrované mobilní jízdní doklady provozovatelĤ MHD (SMS
jízdenky, jízdenky a þasové kupóny zakoupené v aplikaci SEJF apod.). Cestující musí zohlednit
nosiþ jízdního dokladu a brát v úvahu pĜi 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.
Na vybraných úsecích autobusových linek PID 464, 466, 467, 468, 475 a 496 jsou kromČ jízdních
dokladĤ dle Tarifu PID uznávány také integrované papírové jízdní doklady DÚK dle své zónové,
relaþní a þasové platnosti v systému DÚK. Na tČchto linkách PID se nevydávají a neuznávají jízdní
doklady na bázi BýK DÚK a doklady využívající elektronickou penČženku na BýK DÚK, ani není
možné vydávání doplatkĤ dle Tarifu DÚK pro jízdu oklikou. Cestující, kteĜí chtČjí na tČchto úsecích
využít jízdné dle Tarifu DÚK, musí mít platný papírový jízdní doklad DÚK opatĜen pĜedem již pĜed
nástupem do vozu. Úseky na tČchto linkách PID, kde lze využívat jízdné dle Tarifu DÚK, jsou
uvedeny v jízdních Ĝádech. Ve vozidle (u Ĝidiþe) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu PID.
Na linkách PID 464, 466, 467, 468, 475 a 496 platí Smluvní pĜepravní podmínky PID. Prokazování
nároku na slevu, nároku na bezplatnou pĜepravu a pĜeprava zavazadel a psĤ se Ĝídí Tarifem PID; pĜi
použití platného jízdního dokladu DÚK se Ĝídí Tarifem DÚK vþetnČ dokládání nároku na slevu,
s výjimkou bezplatných pĜeprav. ZaĜazení do tarifních pásem resp. tarifních zón je uvedeno v jízdních
Ĝádech. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem DÚK nebo nedoloží nárok na slevu
dle Tarifu DÚK, je posuzován jako cestující PID. PĜirážky k jízdnému za nedodržení pĜepravní
a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem PID a Smluvními pĜepravními podmínkami PID.
Na vybraných úsecích autobusových linek Integrovaného dopravního systému DÚK 635, 646, 672,
676 a 683 jsou kromČ jízdních dokladĤ dle tarifu DÚK uznávány také papírové jízdní doklady PID dle
své þasové a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i pĜedplatní. PĜi použití jednotlivých
jízdenek PID musí mít cestující potĜebnou jízdenku PID pĜed nástupem do vozidla pĜedem oznaþenu,
resp. zakoupenu v jiném dopravním prostĜedku PID nebo na železniþní stanici zaĜazené do PID. PĜi
použití pĜedplatního þasového jízdného (kupónĤ) PID je takový kupón uznán jen tehdy, pokud je
v papírové podobČ. Neuznávají se elektronické þasové kupóny PID nahrané na þipové kartČ. Ve
vozidle (u Ĝidiþe) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu DÚK.
Na linkách Integrovaného dopravního systému DÚK 635, 646, 672, 676 a 683 platí Smluvní pĜepravní
podmínky DÚK. Prokazování nároku na slevu, nároku na bezplatnou pĜepravu a pĜeprava zavazadel
a psĤ se Ĝídí Tarifem DÚK; pĜi použití platného jízdního dokladu PID se Ĝídí Tarifem PID vþetnČ
dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných pĜeprav. ZaĜazení do tarifních zón resp. tarifních
pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem PID
nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu PID, je posuzován jako cestující DÚK. PĜirážky k jízdnému
za nedodržení pĜepravní a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem DÚK a Smluvními pĜepravními podmínkami
DÚK.
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7.

8.

9.

10.

Na železniþní lince DÚK U4, která je pokraþováním linky PID S4 v úseku HnČvice – Roudnice nad
Labem, jsou kromČ jízdních dokladĤ Tarifu DÚK uznávány také jízdní doklady PID dle své þasové
a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i pĜedplatní. PĜi použití jednotlivých jízdenek PID
musí mít cestující potĜebnou jízdenku PID pĜed nástupem do vlaku pĜedem oznaþenu, resp. zakoupenu
v jiném dopravním prostĜedku PID nebo na železniþní stanici zaĜazené do PID.
Na železniþní lince PID R20 v úseku Roudnice nad Labem – HnČvice jsou kromČ jízdních dokladĤ dle
Tarifu PID uznávány také integrované papírové jízdní doklady DÚK dle své zónové, relaþní a þasové
platnosti v systému DÚK. Cestující, kteĜí chtČjí na tČchto úsecích využít jízdné dle Tarifu DÚK, musí
mít platný papírový jízdní doklad DÚK opatĜen již pĜedem, pĜed nástupem do vlaku.
Na železniþních linkách DÚK U21 (Roudnice nad Labem – Straškov – BĜíza obec) a U22 (BĜíza obec
– Straškov – CtinČves – VraĖany) jsou kromČ jízdních dokladĤ Tarifu DÚK uznávány také jízdní
doklady PID dle své þasové a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i pĜedplatní. PĜi použití
jednotlivých jízdenek PID musí mít cestující potĜebnou jízdenku PID pĜed nástupem do vlaku DÚK
pĜedem oznaþenu, resp. zakoupenu, v jiném dopravním prostĜedku PID nebo na železniþní stanici
zaĜazené do PID.
Na linkách PID v úsecích, kde je uznáván tarif DÚK, je jako platný jízdní doklad uznávána i pĜedem
zakoupená platná jednodenní síĢová jízdenka Labe-Elbe (vydávaná též pod názvy REGIONet LabeElbe nebo Elbe-Labe-Ticket). Použití jízdenky Labe-Elbe se Ĝídí 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 dokladĤ StĜedoþeské integrované dopravy (SID) na
linkách PID zajišĢujících MHD na území mČsta Kladna
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Jízdní doklady SID jsou uznávány pouze na linkách PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazených do MHD
Kladno, tj. þísla 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 620, 623, 624,
626, a to pouze na území mČsta Kladna (tj. v obvodu MHD Kladno).
Cestujícímu, držiteli pĜedplatního þasového jízdného SID (kupónu) nahraného na þipové kartČ ýSAD
MHD Kladno a. s. a platného pro zónu SID pokrývající území mČsta Kladna, je tento kupón v lince
PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno uznán jako platný jízdní doklad. Cestujícímu je pĜi
nástupu do vozu vždy vydána evidenþní jízdenka. Cestující je povinen si tuto jízdenku odebrat. Na
vyžádání povČĜenou osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s þipovou kartou ýSAD
MHD Kladno a. s. evidenþní jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kartČ.
U jízdenek pro jednotlivou jízdu je pĜi splnČní podmínek daných Tarifem SID a Tarifem MHD Kladno
uznáván jeden tzv. zvýhodnČný pĜestup mezi linkami SID a linkami PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazených
do MHD Kladno, pokud je tento pĜestup realizován na území mČsta Kladna (viz PĜíloha 9 tohoto
Tarifu).
Cestující, který na území Kladna v lince PID Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno zaþíná jízdu (cestu)
a zamýšlí pĜestoupit do linky SID a pokraþovat do dalších zón SID, je pĜi nástupu do vozu linky PID
odbaven jízdenkou pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno za pĜedpokladu, že jízdné uhradí
z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. Cestujícímu je pĜi nástupu
do vozu linky PID vydána jízdenka dle Tarifu MHD Kladno. PĜi pĜestupu na linku SID za splnČní
podmínek daných Tarifem SID a Tarifem MHD Kladno se uplatní tzv. zvýhodnČný pĜestup Kladna
(viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
Cestujícímu, který na území Kladna v lince PID Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno konþí jízdu
(cestu), kterou zapoþal v jiné zónČ SID a pĜestoupil na území Kladna do linky PID Ĝady 6xx zaĜazené
do MHD Kladno, je pĜi pĜestupu na tuto linku PID uznáno jako platný jízdní doklad již uhrazené
jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID platné pro pĜíslušné zóny za pĜedpokladu, že bylo uhrazeno
z elektronické penČženky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. Cestujícímu je pĜi
takovém pĜestupu do vozu linky PID vydána jízdenka dle Tarifu MHD Kladno. Pro tzv. zvýhodnČný
pĜestup platí pravidla daná Tarifem MHD Kladno (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu) a Tarifem SID.
U linek PID þíselné Ĝady 3xx dopravce ýSAD MHD Kladno a. s., tj. þísla 300, 322, 324, 350, a u linek
þíselné Ĝady 3xx a 6xx nezaĜazených do MHD Kladno, tj. þísla 330, 399, 608, 621, 622 nejsou jízdní
doklady SID uznávány, a tedy není tarifnČ možný pĜestup mezi linkami PID a linkami SID.
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Pâíloha «. 12
Seznam linek dálkové železni«ní dopravy (rychlíkõ) za«len³ných do
systému PID
ýíslo linky
Úsek linky integrovaný v PID
Poznámka
R10
Praha – PodČbrady
R17 (popĜ. Ex7) Praha – Benešov u Prahy
R20 (popĜ. R5) Praha – Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem
R21
Praha – Mladá Boleslav hl. n.
R22
PodČbrady – Mladá Boleslav hl. n.
R23
PodČbrady – ŠtČtí
R24
Praha – Kladno
Ve vlacích tČchto linek dálkové dopravy je možné použít jízdní doklady PID (vþetnČ nárokĤ na zvláštní
cenu jízdného) v rámci své þasové a pásmové platnosti pouze z/do stanic a zastávek zaĜazených do PID, ve
kterých pĜíslušný spoj pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje, vþetnČ navazování jízdních dokladĤ PID
s jízdenkami železniþního dopravce, které je možné také pouze z/do stanic a zastávek zaĜazených do PID, ve
kterých pĜíslušný spoj pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje.
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID, není-li v poznámce stanoveno jinak. PĜípadné zmČny
a úpravy v prĤbČhu provozu nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu PID, budou však zapracovány
do nejbližšího následujícího dodatku Tarifu PID.
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Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)
Příloha č. 3
Dopravce:
Objednatel :
xx neveřejný údaj xx

KŽC Doprava s. r. o.
Hl. m. Praha

Výchozí model provozních aktiv
Příloha č. 4
Dopravce:
Objednatel :
xx neveřejný údaj xx

KŽC Doprava s. r. o.
Hl. m. Praha
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͛ «À À«
ηηâÀæ«À ÀÀǤ


͛Ǥ͙ âÀÀ 
 Ȃ~  ÀÀ Àāā«À
  « ± âÀÀ     À ÀǤ  ý   ±
ǣ
• 
• ǡÀ
•  
• 
• ± 

À«ÀÀāâ³ À À â±
 Ǥ


͛Ǥ͚ 
À ~ǡǤǤǤǡ͛͜Ǥ

³±±ÀǤ

͛Ǥ͛ āÀ À

 āÀ     À  ³     Ǥ
âÀ³æ³ý ³À³³â âÀæÀǤ

 æÀ  ý À  ³âÀǡ    Ǥ À  ï«³ý 
â³   Ǧ  ³ â ± Ǥ  âÀ³ â
ÀæÀā±āÀâÀ± ±À« Ǥ

 À ³À ý  õ   À «â «³ǡ ā ±
«ÀǤ     À  āÀ   õ  â±  
 ý āǤ

 âāÀ   â À À  õ  ³À À ǡ æ³ý 
    À «ǡ  ͟Ǥ  À À ³À   âÀǡ  âÀ³
³ÀÀ³ý  ͟õÀǤ 
 âÀ  Ȁ À « ± À  ͟ ÀǤ   «À
« À   ± ýæ    «À ͞ ȋÀ õ   Ȃ ā Ȍ
õ    ā«À ³ ā  ± «ÀǤ   
    ǣ ȋ Ȍǡ âÀ   À â À À 
õ  ³À   ý  õǤ      À   À À
ǡïÀýæ͘ǡ͘͝ά±À
͝
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āýÀǤ«ÀõïÀǡ
«±±«±  õ«Ǥ

 âÀ³ǡ ā ïÒ ³À  âÀæý ³À   âÀæ   âÀ «Ǥ ͙
õ     ā«À ³ǡ Ǥ âÀ   âÀ «Ǥ ͚
õ ā«À³āæÀāâÀæ
 ͙ Ƿ³À ý  ǲ Ǥ    ͙͚ ǷâÀ± ǲǡ   
 ³â õ    âÀ  À  ³Ǥ  À 
ÀâÀ âÀ³±Ǥ

 âāÀõǣ

͙Ȍ ³À«³ â  ý      Ǥ  â  âÀ «Ǥ ͛ 
õ ā«À³Ǥ
͚Ȍ â  À ³ ý  āÀ  ý       ͙͝
õ  «À âÀæ± âÀ ³À ǡ  ý  â  Ǥ 
ââÀ«Ǥ͜õ ā«À³Ǥ
͛Ȍ ³À«³ â  ā³À õ ý     À  «ý   À
ā³À ý  Ǥ  â  âÀ «Ǥ ͝  õ    
ā«À³Ǥ
͜Ȍ ³À«³ â  āÀ ý  âÀý   ý  âÀ «Ǥ ͚ 
õ     ā«À ³Ǥ  â  âÀ «Ǥ ͞  õ
 ā«À³Ǥ
͝Ȍ  ͙͝ õ  ³ ÀÀ â  âÀ õ  ³õ    À  À
ǡ±â³±Ǥ

â     ± ³Ǥ  À ³À ý  õ
  â «â «³ǡ ā  ± «ÀǤ     
ý  ā  â±  ³        
ý  āǤ  ± Àǡ ±  õ    À À 
âÀÀǡý Ǥ


͛Ǥ͜ ý 
ý      ³ ³ ý³   â À
ǡ±³ā âÒÀǤ


͛Ǥ͝  Àý õ
 À æý  õǡ ±       ±À  À
ǡÀǤ


͞
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͜ ā«À 
ηη    À    ā«À    ³   ý  À
ȋ   Ǣǡ    ÀǢ   Ǣ±  Ȍǡ
âÀæ±³ ±Ǥ


͜Ǥ͙ 
͜Ǥ͙Ǥ͙Ǥ͙ ³Àý õ
æëýȂæ ±ýâ³Ǥ
ĺ ͙

͜Ǥ͙Ǥ͙Ǥ͚ āÀ 
æë âāÀ«³āÀ
â± ͙ǤâÀǤ
䲑
 ͚

͜Ǥ͙Ǥ͙Ǥ͛ Àõæëý±ý
 ±³âÀȋȌǤ
䲑
 ͛

͜Ǥ͙Ǥ͙Ǥ͜
 ±ý õ
ǡ «±  ÀÀ â À   â   À 
³ā±ǡæ³ ±³âÀýǤ


䲑
 ͜

͜Ǥ͙Ǥ͙Ǥ͝ ³À Ǧâ
æëý ǤâýǡǦ ÀÀ
â± À͘āή͝Ǥ
䲑
 ͙͙

͜Ǥ͙Ǥ͙Ǥ͞ âÀ±
 āÀ â± âÀ±  ȋ âÀ «Ǥ ͞ õ    ā«À
Ȍǡâ±« ÀǤ
䲑
 ͙͚


͜Ǥ͚ ǡÀȋ³±Ȍ
͜Ǥ͚Ǥ͙ ā
ā±± ýæÀýÀ Àā
ǤāýÀā±± À À
  ý ā  ý ā Ǥ
͜Ǥ͚Ǥ͚

âÀ±

 ǷâÀ±ǲ ā ±À  Ǥ ý    ͛͜ 
ȋ ͜Ǥ͛ȌǤ


䲑
 ͙͡

͜Ǥ͚Ǥ͛ 
͜Ǥ͚Ǥ͛Ǥ͙
ý 
æ   À ā ý    ǡ «³   À³À
ý «À õǤ
͟
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͜Ǥ͚Ǥ͛Ǥ͚ 
 À ý «À  À À   ǡ À ý ā± À
 Ǥ³æÀâÀ æÀýâ³ā±â
 À À À Ǥ     ³āÀ ³    Ò͛
³À  âǤ  À  āÀÀ À  õ «  æ
â Ǥ  À  À    À À  ý
ǤæÀ ëÀ±Ǥ

͜Ǥ͚Ǥ͛Ǥ͛ «À 
Àý« ±ȋȌǤ

͜Ǥ͚Ǥ͛Ǥ͜ ,
Àýâýȋ«âÀȌâ«±ȋýý 
õ«ÀȌǡ«ÀÀý«±āǤ
ĺ ͙͝

͜Ǥ͚Ǥ͜ À±
͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͙ âÀ±
±âæýâÀ͚ή͚â͚ή͚
â³Ǥ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͚ «
«  ± ³«À    ³ǡ ā± ǡā 
Àǡý ýǡ³͘

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͛  ÀâÀÀ
  âý ±ǡ ± ǡ À Àǡ ý ý  Àý
«À ȋ³ ͙     ͙͘͝ À À ǡ â«ā ³     
ā  õ±  À À Àǡ À        
±ȌǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͜ ³Àõ À À
À  À À  ³ â «   âā  À  õǡ
«³âā³Àõý ý âÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͝ À
×æ«³À âÀ Ǥ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͞ ³À±
³À±ÀýÀā±â ±
«ÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͟ eÀââÀ
ÀæÀââÀý âÀ͙͛͘͘Ǥ͘͘͞âÀý âÀǤ

͠
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͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͠ ±ÀÀÀâÀ
³æÀâÀ±ÀÀÀāÀ³³ÀÀ
âÀ  À³±  ±  âÀ  âÀ    À  âÀǤ ³æÀ «À  ā
À³  âÀ  âÀǤ  âÀý  âÀ    «À ā â ³ âÀ
âÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͡ À õâÀ ³æÀ «ÀÀÀâÀ
À õâÀ ³æÀ «ÀÀ Àǣ
• ± À ÀǣÀÀ
•   À ÀǣÀÀ³
• ââý âÀ ǣÀÀ
• âÀÀâÀǣÀÀÀÀ«³

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͙͘ «ÀÀ
«À À  â«  À ±  À À   ā±
  À Àǡ À    āÀ  «À   À «À
ÀââÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͙͙ ³«ÀÀâ À 
³  À À   À  À â³    «À
±Ǥ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͙͚ âÀý±
ÀýâÀý±ǤÀ
āý âÀǡ À« ±± À À À ÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͙͛ ā±«
  À ý ā± «ǡ ±  â ®  À ǡ 
ÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͜Ǥ͙͜ 
Àïāýȋ«ǡ
«³ā±ȌǤ

͜Ǥ͚Ǥ͝ ÀÀ À À 
͜Ǥ͚Ǥ͝Ǥ͙  
    ȋ³  âȌ  Àǡ À  «±Ǥ ā±  
À À«Àǣ
Ȍ âÀÀǣÀÀ À«À À Ǣ
Ȍ ³ǣ³ÀÀ À«À
ǡ À ± ± ȋȌǢ
æÀ «³ý āÀâǢ
Ȍ

͡
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Ȍ âÀ À «À   Ȃ ± ïǣ «À  ǡ À  
ǡ  À À    ǡ À «  À   ǡ ±
 ± ǡ±āâǢ
Ȍ     À ā     « ͘͝α͘͝  
ā±ȋȌǢ
Ȍ    ȋ ³   ³   ͚͘α͚͘ Ȍ À³±  ā± 
ȋȌǢ
Ȍ ȋȌǢ
䲑
 ͡

͜Ǥ͚Ǥ͝Ǥ͚ ³æÀ«À
 ³æÀ «À   āÀ   ǡ ± Àǡ  ³
±ǤëÀ«Àǣ
• «Àǣ«À ÀǢǤ«ý õǣ͙͙͘͜͡Ǣ
• «Àǣ  «À ǡ À  À À ±  ± Ǣ Ǥ «
ý õǣ͙͙͚͙͡Ǣ

͜Ǥ͚Ǥ͝Ǥ͛ âÀ«À
 âÀ «À   āÀ     À ý âÀ
āÀāý³ȋõ± ȌǤ
ëÀāāýýÀâǡ
À À  ȋý  ā± âÀ³ǡ   æ³  «À
 À À « À ǡ ±À À³À ±  À
ȌǤ    ± ïǣ «À  ǡ À   ǡ 
À À ǡÀ«À ǡ± ± 
ǡ±āâǤ

͜Ǥ͚Ǥ͝Ǥ͜  ±æÀ
 ýæÀǤ

͜Ǥ͚Ǥ͝Ǥ͝ À± 
À± À³ýæ ïāÒÀ À«ȋǤ͚
͘͘͝͝õȌǣ
• ýýÒ  ýǢ
• ýýÒÀ âÀ À  ýǢ
•  ±Ǣ

͜Ǥ͚Ǥ͝Ǥ͞ æÀÀ À À
• âÀ«À À ±õ³ Ǣ
• ±±æâÀā±À À Àǡ
±±æÀ³±«À ÀǢ
͜Ǥ͚Ǥ͞ À À À 
͜Ǥ͚Ǥ͞Ǥ͙ ÀÀ õ À 
ý    ā±  ȋ õ    ý õ ÀȌ
ÀÀ Àâ± ÀâÀÀǡâ³æ ǡ
ÀÀõ³ā³³ ±ÀǤ
䲑
 ͞

͙͘
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͜Ǥ͚Ǥ͟ ±
͜Ǥ͚Ǥ͟Ǥ͙ ±
 ý   ÀāÀ  Ò ««³ ÀāÀ  ȋÀ
ÀāÀ«³͚͘άȌȂýæÀ³͘͝͝Ǣæ³À
±±âÀ À  ý ææÀ
ýæ ͘͝͝  Ǥ

͜Ǥ͚Ǥ͠ À
͜Ǥ͚Ǥ͠Ǥ͙ 
±  ³ ý ȋ   À ή͙͝ ā ή͛͘ Òõ   æ 
   À ÀȌǡ  âÀ     ā ± ³À ȋ³
 ± ³ À   ā± ³ À â ǡ ³ 
±ā±³ÀÀȌǤ


͜Ǥ͛ ǡ    À ȋâ  ³
±Ȍ
͜Ǥ͛Ǥ͙ ā

ā±± ýæÀýÀ Àā
 Ǥ  ā ýÀ ā±   ý À À
    ý  ā    ý  ā  Ǥ À
«͜Ǥ͛ÀâÀǡ âý âÀ ±ǡā³
±ǤÀý³͝άýõǤ
͜Ǥ͛Ǥ͚

âÀ±

ǷâÀ±ǲā±À Ǥý ͛͜À
ýæÀ͘͝Ǥ


䲑
 ͙͡

͜Ǥ͛Ǥ͛ 
͜Ǥ͛Ǥ͛Ǥ͙ 
 À ý «À  À À   ǡ À ý ā± À
 Ǥ³æÀâÀ æÀýâ³ā±â
 À À À Ǥ     ³āÀ ³    Ò͛
³À  âǤ  À  āÀÀ À  õ «  æ
â Ǥ  À  À    À À  ý
ǤæÀ ëÀ±Ǥ

͜Ǥ͛Ǥ͛Ǥ͚ «À 
Àý« ±ȋȌǤ


͙͙
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͜Ǥ͛Ǥ͛Ǥ͛ ,
Àýâýȋ«âÀȌâ«±ȋýý 
õ«ÀȌǡ«ÀÀý«±āǤ
ĺ ͙͝

͜Ǥ͛Ǥ͜ À±
͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͙ âÀ±
±âæýâÀ͚ή͚͛ή͚â
͚ή͚â³Ǥ

͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͚ «
«ā±Ǥ

͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͛  ÀâÀÀ
À³±ā±±ȋÀ ³À õȌǡÀÀǡ
ýÀý«ÀǤ

͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͜ ³Àõ À À
À  À À  ³ â «   âā  À  õǡ
«³âā³Àõý ý âÀǤ

͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͝ ³À±
³À±ÀýÀā±â ±
«ÀǤ

͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͞ eÀââÀ
ÀæÀââÀý âÀ͙͛͘͘Ǥ͘͘͞âÀý âÀǤ

͜Ǥ͛Ǥ͜Ǥ͟ 
Àïāýȋ«ǡ
«³ā±ȌǤ

͜Ǥ͛Ǥ͝ ÀÀ À À 
͜Ǥ͛Ǥ͝Ǥ͙  
 ȋ³âȌÀǡÀ«±Ǥ
À À«Àǣ
Ȍ ³ǣ³ ǡÀâ
Ǣ
Ȍ
æÀ Ǣ
Ȍ âÀ À «À   Ȃ ± ïǣ «À  ǡ À  
ǡ  À À    ǡ À «  À   ǡ ±
 ± Ǣ
Ȍ     À ā     « ͘͝α͘͝  
ā±ȋȌǢ

͙͚
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   ȋ ³   ³ 
ȋȌǢ
Ȍ ȋȌǢ
Ȍ

 ͚͘α͚͘ Ȍ À³±  ā± 

䲑
 ͡

͜Ǥ͛Ǥ͝Ǥ͚

âÀ«À

   ëÀ ā    āý ý À â  ȋ±À
À³À± ÀȌǤ±ïǣ«Àǡ À
  ǡ  À À    ǡ À «  À   ǡ ±
 ± Ǥ

͜Ǥ͛Ǥ͝Ǥ͛  ±æÀ
 ýæÀǤ

͜Ǥ͛Ǥ͝Ǥ͜ À± 
À± À³ýæ ïāÒÀ À«ȋǤ͚
͘͘͝͝õȌǣ
• ýýÒ  ýǢ
• ýýÒÀ âÀ À  ýǢ
•  ±Ǣ

͜Ǥ͛Ǥ͝Ǥ͝ æÀÀ À À
• ±±æÀ³±«À ÀǢ
͜Ǥ͛Ǥ͞ À À À 
͜Ǥ͛Ǥ͞Ǥ͙ ÀÀ õ À 
ý    ā±  ȋ õ    ý õ ÀȌ
ÀÀ Àâ± ÀâÀÀǡâ³æ ǡ
ÀÀõ³ā³³ ±ÀǤ
䲑
 ͞

͜Ǥ͛Ǥ͟ À
͜Ǥ͛Ǥ͟Ǥ͙ 
æ³Àή͙͝λή͛͘λȋâÀ³ǡā
À ÀȌǤ


͜Ǥ͜ Ȁ ȋâÀ±Ȍ

͜Ǥ͜Ǥ͙ ǡÀÀ

䲑
 ͙͘

͜Ǥ͜Ǥ͚ À À À 

͜Ǥ͜Ǥ͚Ǥ͙ ÀÀ õ À  

䲑
 ͟

͙͛
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͜Ǥ͜Ǥ͚Ǥ͚
«««õÀ

䲑
 ͠

͜Ǥ͜Ǥ͛ ± 

ĺ ͝

͜Ǥ͜Ǥ͜ , 

䲑
 ͙͟

͜Ǥ͝ 
͜Ǥ͝Ǥ͙Ǥ͙ À
À    æ³ǡ âÀ ³  â  ± æÀ  æ±
Àǡ«±± ǤýÀ³
   æ âǤ À   æ    À 
³āýāǤý ³³ 
À À ââÀý  «ÀāÀ Ǥ
䲑
 ͙͛

͜Ǥ͝Ǥ͙Ǥ͚ lÒ
ý      À  ³   À À âÀ ³ «±
   ý «À À õ   ȋǡ
āÀ«ÀȌǤ
䲑
 ͙͜

͜Ǥ͞ ± 
䲑
 ͙͠

͜Ǥ͞Ǥ͙Ǥ͙ āÀ« À À
À À Àǡ«ǡÀ«āǤ
  ýÀýÀâõǡâÀ±
Ǥ

͙͜
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͝ 

ýíslo

Název

B1 PlnČní
odjetých
kilometrĤ

Definice
Provoz je zajišĢován v souladu
s platným grafikonem –
všechny objednané výkony jsou
ĜádnČ odjety.

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob
99, 5%

DPM

MČĜení
Rozsah
(þtvrtletí)
100 %

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

D neprovedení vlaku nebo jeho
þásti z viny Dopravce

Frekvence Kdo
12 × roþnČ

D

Poznámka/ukazatel

- prĤbČžné sledování plnČní
odjetých vlkm (hlášení
Dopravce do 15. dne
následujícího mČsíce) – viz
pĜíloha þ. 3 StandardĤ
kvality PID v železniþní
dopravČ
- namátkové
mČĜení
pĜi
kontrolní þinnosti
- ukazatel:
podíl
provedených vlkm z poþtu
plánovaných vlkm
- kontinuální mČĜení celého
vzorku (sledování prostojĤ
všech vlakĤ – mČsíþní
evidence)

͙͝
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ýíslo

Název

Definice

B2 Dodržení
Spoj je zajišĢován po celou
kapacity vlaku dobu a v celé délce
pĜedepsanou pravidelnou
turnusovanou náležitostí vþetnČ
dodržení pĜedepsané kapacity
1. tĜídy.

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob
95 %

B3 Bezbariérovost Dopravce provozuje
100
%
vlakĤ
bezbariérovČ pĜístupná vozidla výkonĤ
Dopravce
(viz terminologie).

MČĜení
Rozsah
(þtvrtletí)

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

DPM

100 %

D snížení kapacity vlaku oproti
pĜedepsané turnusované
náležitosti

12 × roþnČ

D

- prĤbČžné sledování zmČn
pravidelnČ nasazovaných
turnusovaných náležitostí
(hlášení Dopravce do 15.
dne následujícího mČsíce)
- namátkové
mČĜení
pĜi
kontrolní þinnosti
- ukazatel: procento plnČní
vlakových
km
dle
pĜedepsaných pravidelnČ
turnusovaných náležitostí
- vzor pĜehledu o dodržení
nasazování
pravidelnČ
turnusovaných náležitostí
viz pĜíloha þ. 4 StandardĤ
kvality PID v železniþní
dopravČ
- kontinuální mČĜení celého
vzorku (sledování prostojĤ
všech vlakĤ – mČsíþní
evidence)

DPM

100 %

D nižší než stanovená
procentuální výše

1 × roþnČ

D

- statistika
Dopravce
z plánovaného Ĝazení vlakĤ
- pĜehled
o
plánovaném
nasazení
turnusovaných
náležitostí volnou formou
- ukazatel: procento výkonĤ
provedených bezbariérovČ
pĜístupnými vozidly
- kontinuální mČĜení celého
vzorku (sledování výkonĤ
Dopravce)

͙͞
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ýíslo

Název

Definice

Vlaky, vyznaþené v jízdním
B4 Garance
bezbariérových Ĝádu mezinárodním symbolem
vlakĤ
pro pĜepravu osob na vozíku
pro pohybovČ postižené, jsou
zajištČny po celou dobu a v
celé délce bezbariérovČ
pĜístupným vozidlem.

B5 Bezbariérovost
stanice a
zastávek

-

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob

MČĜení
Rozsah
(þtvrtletí)

95 %

DPM

100 %

-

-

-

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

D nedodržení garance
12 × roþnČ
bezbariérovČ pĜístupných vlakĤ

D

- prĤbČžné sledování zmČn
(hlášení
Dopravce
o
zajištČní vlaku náležitostí
jinou než bezbariérovČ
pĜístupnou do 15. dne
následujícího mČsíce)
- vzor pĜehledu o dodržení
nasazování
pravidelnČ
turnusovaných náležitostí
viz pĜíloha þ. 4 StandardĤ
kvality PID v železniþní
dopravČ
- namátkové
mČĜení
pĜi
kontrolní þinnosti
- ukazatel: procento plnČní
vlakových
km
dle
pĜedepsané
turnusované
náležitosti
- kontinuální mČĜení celého
vzorku (sledování zmČn
vypravení všech vlakĤ –
mČsíþní evidence)

-

-

-

-

-
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ýíslo

Název

B6 Prodej a
kontrola
jízdních
dokladĤ ve
vlacích

B7 Prodej a
kontrola
jízdních
dokladĤ ve
stanicích a
zastávkách
B8 Funkþnost
oznaþovaþĤ
jízdenek

Definice
Vlakový personál je povinen
v každém vlaku (mimo vlakĤ se
specifickým
zpĤsobem
odbavování) prodávat jízdní
doklady pomocí pĜenosného
odbavovacího
zaĜízení,
je
ĜádnČ proškolen z Tarifu PID,
dále je povinen kontrolovat
jízdní doklady prĤbČžnČ bČhem
celé jízdy vlaku.

-

-

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob

MČĜení
Rozsah
(þtvrtletí)

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

100 %

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frekvence Kdo

- nezajištČní prodeje jízdních 12× roþnČ
dokladĤ (neochota vlakového
personálu, neznalost Tarifu
PID,
nefunkþnost
odbavovacího zaĜízení a
nezajištČní
náhradního
zpĤsobu prodeje)
- kontrola jízdních dokladĤ
není provádČna vĤbec nebo
prĤbČžnČ nebo v celé délce
vlaku

Poznámka/ukazatel

R

- namátkové
mČĜení
pĜi
kontrolní þinnosti
- ukazatel: poþet zjištČných
závad
proti
definici
standardu
z poþtu
provedených kontrol
- sledování závad v rámci
kontrolní þinnosti (rozsah
není pevnČ stanoven)

-

-

-

-

-

-

͙͠
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ýíslo

Název

Definice

B9 Informování ve Informace ve vozidle (vnČ i
uvnitĜ) odpovídají požadavkĤm
vlacích
v þásti 4. 2 Vozidlo, jeho vzhled
a vybavení, jsou kompletní,
aktuální a þitelné.

B10 Informování ve
stanicích a
zastávkách
B11 PlnČní GVD PĜesnost
provozu

Provoz je zajišĢován v souladu
s platným GVD. Provoz je
pĜesný, pohybuje-li se odchylka
od jízdního Ĝádu u sledované
stanice nebo zastávky
v rozmezí 0 až +5 min.

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob

MČĜení

Vyhodnocení

Rozsah
(þtvrtletí)

Kdo

90 %

MSS
(FZ)

100 % vozĤ

R

-

-

-

-

85 % vlakĤ
v mČĜených
stanicích a
zastávkách
odjíždí
v toleranci
pro pĜesný
provoz.

DPM

100 %

D

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

- ChybČjící,
nefunkþní, 12 × roþnČ
neþitelné
nebo
neplatné
informaþní prvky
- Nefunkþní
nebo
špatnČ
slyšitelné hlášení zastávek
nebo
chybnČ
hlášené
zastávky
- Chybné pĜepínání tarifních
pásem,
odchylka
zobrazovaþe þasu vČtší než 1
minuta

-

-

- Záporná odchylka vyšší než 12 × roþnČ
59 s
- Nižší než stanovená úroveĖ
nároþnosti

Poznámka/ukazatel

R

- mČĜení
fiktivním
zákazníkem (viz pĜíloha þ. 7
- MČĜící formuláĜ
- ukazatel: podíl vozidel bez
závad
oproti
definici
standardu
z poþtu
kontrolovaných vozidel
- vzory konkrétních situací
vþetnČ jejich hodnocení
jsou uvedeny v PĜíloze þ. 8
– Katalogu þistoty na
železnici
- 100 % vozového parku na
vlacích zapojených do PID
na území hl. m. Prahy

-

-

D

- Kontinuální mČĜení všech
vlakĤ v urþených stanicích
a zastávkách
- ukazatel:
podíl
vlakĤ
v toleranci
z
poþtu
mČĜených vlakĤ
- vzor pĜehledu o zpoždČní
jednotlivých linek viz pĜíloha
þ. 5 StandardĤ kvality PID
v železniþní dopravČ
- všechny vlaky kontinuálnČ v
urþených
stanicích
a
zastávkách
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ýíslo

Název

B12 PĜípojové
vazby

Definice
Vlaky dodržují pĜedepsané
pĜípojové vazby (viz PĜíloha þ.
2 StandardĤ kvality PID
v železniþní dopravČ),
v návaznosti na pĜedepsané
þekací doby.

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob
–

DPM

MČĜení

Vyhodnocení

Rozsah
(þtvrtletí)

Kdo

100%

R

NepĜijatelná situace

- Nedodržení
pĜedepsané
pĜípojové vazby

Frekvence Kdo
12 ×
roþnČ

R

Poznámka/ukazatel

- kontinuální mČĜení všech
pĜípojových
vazeb
v urþených
stanicích
a
zastávkách
- ukazatel: podíl dodržených
pĜípojových
vazeb
z celkového
poþtu
mČĜených
- vzor pĜehledu o dodržení
pĜípojových
vazeb
viz
pĜíloha þ. 6 StandardĤ
kvality PID v železniþní
dopravČ
- všechny
dohodnuté
pĜípojové vazby kontinuálnČ
v urþených stanicích a
zastávkách

͚͘


 Ȃ~  


ýíslo

Název

Definice

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob

MČĜení
Rozsah
(þtvrtletí)

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

B13 Chování
jízdního
personálu

Provozní personál se chová
slušnČ, vstĜícnČ a pĜátelsky bez
hrubého porušení pravidel
slušného chování, komunikuje
v þeském nebo slovenském
jazyce. Vlakový personál nesmí
bČhem pobytu ve vlaku nebo
na nástupišti kouĜit. Provozní
personál je proškolen a
seznámen s pravidly jednání se
zrakovČ postiženými a tato
pravidla dodržuje. Vlakový
personál ochotnČ a aktivnČ
podává informace cestujícím a
je jim nápomocen pĜi
pĜípadných dotazech þi
potížích.

–

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R

- Hrubé
porušení
pravidel 12 × roþnČ
slušného
chování
vĤþi
cestujícím (napĜ. vulgární
vyjadĜování,
urážení
cestujících)
- BezdĤvodné
odmítnutí
pĜepravy osob s omezenou
schopností
pohybu
a
orientace
- KouĜení
provozního
personálu ve vozidle nebo na
nástupišti
- Personál neumí komunikovat
þeským nebo slovenským
jazykem

R

- namátkové
mČĜení
pĜi
kontrolní þinnosti
- ukazatel: poþet zjištČných
závad
oproti
definici
standardu
z poþtu
provedených kontrol
- sledování závad v rámci
kontrolní þinnosti (rozsah
není pevnČ stanoven)

B14 Ústrojová
kázeĖ

Vlakový personál je po celou
pracovní dobu bČhem styku
s cestující veĜejností odČn
v þistém stejnokroji dopravce
s viditelným oznaþením
standardním zpĤsobem
dopravce (podobenka, služební
þíslo)

100 %

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R

- Nevhodná ústrojová kázeĖ, 12 × roþnČ
která
odporuje
definici
stejnokroje Dopravce vþetnČ
oznaþení

R

- namátkové mČĜení pĜi
kontrolní þinnosti
- ukazatel: poþet zjištČných
závad oproti definici
standardu z poþtu
provedených kontrol
- sledování závad v rámci
kontrolní þinnosti (rozsah
není pevnČ stanoven)
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ýíslo

Název

Definice

B15 ýistota vozidel Interiér i exteriér vozidla je pĜi
výjezdu na výkon þistý (exteriér
s výjimkou mrazivých dnĤ,
interiér i v prĤbČhu výkonu),
udržovaný, upravený, bez
poškození jeho souþástí, bez
neodstranČných a odpudivých
prvkĤ. Dopravce odstraĖuje
v rámci svých možností a v co
nejkratším þase po zjištČní
prvky grafitti vnČ i zevnitĜ
vozidla.

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob
90 %

MSS
(FZ)

MČĜení

Vyhodnocení

Rozsah
(þtvrtletí)

Kdo

100 % vozĤ

R

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

- Silné
zneþištČní
vozidla, 12 × roþnČ
zpĤsobující
neþitelnost
informaþních prvkĤ nebo
takové hygienické podmínky,
které
ohrožují
zdraví
cestujících (silnČ zneþištČné
sedaþky, zadržovací tyþe,
úchyty pro cestující.

R

Poznámka/ukazatel
- prĤmČr
z ohodnocení
jednotlivých vozidel (vnČjší
þistota, sedaþky podlaha,
toalety, stČna a okna)
- každé hodnocené soupravČ
bude
pĜed
kontrolou
udČleno 100 bodĤ, které
budou za pĜípadné závady
strhávány
pro
každý
hodnocený
aspekt
následujícím zpĤsobem:
0 bodĤ – bez závad
5 bodĤ – drobné závady
10 bodĤ – vČtší závady
20 bodĤ – nepĜípustná
hrubá závada
- výsledný
poþet
bodĤ
odpovídá procentuálnímu
ohodnocení vozidla
- 100 % vozového parku na
vlacích zapojených do PID
na území hl. m. Prahy
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ýíslo

Název

Definice

B16 Funkþnost a
komfort
vozidel

VytápČní, vČtrání i osvČtlení
vozidla je v pĜípadČ potĜeby
plnČ funkþní, vþetnČ dveĜí
a otevíratelných þástí oken. Ve
vlaku je zajištČna tepelná
pohoda v rozmezí od +15 °C do
+30 °C (v pĜípadČ, že tato
teplota lze ovlivnit topením
nebo klimatizací). Ve vlaku jsou
funkþní a þisté toalety (poþet
viz þást 4.2.4.3), vybavené
toaletním papírem, mýdlem,
papírovými ruþníky a tekoucí
vodou (kromČ zimních mČsícĤ).

B17 ýistota stanic
a zastávek

Neobsazeno

B18 Rizikové
situace

Cestující se ve vozidle nesetká
se situací, která by mohla
ohrozit jeho bezpeþnost, zdraví
þi život. Technický stav vozidla
odpovídá platným právním
pĜedpisĤm, pĜípadné závady je
nutno ihned odstranit.

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob

MČĜení

Vyhodnocení

Rozsah
(þtvrtletí)

Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

90 %

MSS
(FZ)

100 % vozĤ

R

- nefunkþnost topení nebo 12 × roþnČ
klimatizace – teplota ve vlaku
nedosahuje +15 °C nebo
pĜevyšuje +30 °C
- nefunkþnost všech toalet ve
voze
- nefunkþní všechny dveĜe na
jedné stranČ vozu
- nefunkþní obČ kĜídla dveĜí
sloužící jako pĜístup do
bezbariérového oddílu
- nefunkþní
osvČtlení
za
snížené viditelnosti
- nemožnost otevĜení oken

R

- mČĜení
fiktivním
zákazníkem (viz pĜíloha þ. 7
– MČĜící formuláĜ
- vzory konkrétních situací
vþetnČ jejich hodnocení
jsou uvedeny v PĜíloze þ. 8
– Katalogu þistoty na
železnici
- 100 % vozového parku na
vlacích zapojených do PID
na území hl. m. Prahy
- ukazatel: podíl vozidel bez
závad

–

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R

Závažné technické závady
12 × roþnČ
vozidla ohrožující bezpeþnost
þi zdraví cestujících,
napĜíklad:
- vlakový personál je pod
vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky
- Závažné technické závady
vozidla ohrožující bezpeþnost
þi zdraví cestujících (jízda s
nezajištČnými (nezavĜenými)
dveĜmi, neupevnČné sedaþky
ve voze, nezajištČné nebo
chybČjící úchyty pro cestující

R

- poþet zjištČných rizikových
situací z poþtu provedených
kontrol

- sledování závad v rámci
kontrolní þinnosti (rozsah
není pevnČ stanoven)
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ýíslo

Název

B19 StáĜí vozidel

Definice
Vozidlo v evidenci Dopravce
urþené pro provoz na vlacích
PID není starší než 25 let
(poþítá se od roku výroby nebo
rekonstrukce)
(neplatí
pro
historická vozidla nasazená pĜi
zvláštních pĜíležitostech).

ÚroveĖ
nároþnosti ZpĤsob
66 %

DPM

MČĜení
Rozsah
(þtvrtletí)

Vyhodnocení
Kdo

100 % (data D
vždy
k poslednímu
dni
mČĜeného
þtvrtletí)

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

- Vozidlo
provozované
na 4× roþnČ
vlacích PID je starší než 50
let

D

Poznámka/ukazatel

- prĤmČrné stáĜí vozového
parku,
podíl
vozidel
splĖujících standard (podíl
vozidel mladších 25 let)
- 100 % vozového parku
urþeného pro vlaky PID
(þtvrtletní výpis z evidence
Dopravce)

VysvČtlivky:
DPM = metoda pĜímého provedení (sbČr dat ze záznamového zaĜízení, statistiky dopravce nebo objednatele nebo mČĜení na vzorku)
MSS = tajnČ provedený zákaznický test
K = mČĜení v rámci kontrolní þinnosti
FZ = mČĜení fiktivním zákazníkem
D = dopravce
R = ROPID
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MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
VLAK
Datum:

Linka:

Čas:

Číslo vlaku:

Jméno zapisujícího:
Řazení:

3.1. Informování ve vlacích

6.1. Čistota vozidel

DIGITÁLNÍ

Linkové orientace
vyhovuje
vnější přední ano ne
vnější zadní ano ne
vnější boční ano

Linkové orientace jiné
pozn.:
vyplňuje se, je-li
informační prvek
přítomný

Vnější čistota

0

5

ano

Podlaha
Sedačky

0
0

5
5

10 20
10 20

Z
Z

G
G

Toalety

0

5

10 20

Z

G

Stěny a okna

0

5

10 20

Z

G

ne

ne
funkčnost

Vnitřní informační displej

ano

ne

funkčnost
Hlásič zastávek

ano

hodnocení
10 20 Z

vyhovuje

včetně správného hlášení

ne

vyvěšeny

6.2. Funkčnost
vlaků

hodnocení

Tepelná pohoda

ano

ne
ne
ne
ne

Informace o zapojení železnice do PID

ano

ne

Osvětlení

Logo Eska

ano

ne

Funkčnost oken, dveří

ano
ano

Funkčnost toalet

ano

kompletní popis závady:

5.2. Obsluhující personál

vyhovuje

Ústrojová kázeň

ano

ne

Zajištění prodeje a kontroly

ano

ne

7.1. Rizikové situace:

ano

ne

MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
ŽELEZNIČNÍ STANICE / ZASTÁVKA
Datum:

Jméno zapisujícího:

Čas:

Stanice / zastávka:

Směr jízdy:

3.2. Informování ve stanici / zastávce

6.3. Čistota stanic a zastávek

hodnocení
5 10 20

Platný JŘ

ano

ne

Nástupiště

0

Logo, mapa sítě Eska

ano

ne

Přístupové komunikace

Informační nástěnka PID

ano

ne

Odbavovací hala

0
0

5
5

10 20
10 20

Letáky PID

ano

ne

Výtahy, plošiny

0

5

10 20

Informace o návaznostech

ano

ne

Toalety

0

5

10 20

funkčnost
Informační tabla

ano

ne

2.5. Prodej jízdních dokladů

Akustické hlášení

ano

ne

Prodej během provozní doby

ano

ne

Prodej jízdních dokladů PID

ano

ne

Čekání na odbavení do 10 min.

ano

ne

2.6. Funkčnost označovačů
Funkčnost
kompletní popis závady:

ano

ne

G

KATALOG ČISTOTY NA ŽELEZNICI

Tento katalog se vydává pro přesnější deﬁnování Standardů kvality PID v železniční
dopravě a slouží také jako pomůcka nejen pro kontrolory ROPIDu, ale také například
pro vlakvedoucí a pracovníky uklízecích ﬁrem, 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), udržovaná, upravená, bez poškození jejích součástí, bez neodstraněných a odpudivých
prvků včetně graﬁtti (v rámci Standardů kvality je rozlišováno provozní znečištění
a znečištění graﬁtti). Na skříni jsou vylepeny informační prvky (logo PID a Eska).

5

4

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.

4

4

Srovnání čistoty jednotek Regionova – vpředu jednotka silně znečištěná
(10 trestných bodů), v pozadí vyhovující standardům. Výrazným problémem
jsou také neodstraněné grafitti – nejenže vypadají odpudivě, v případě neprůhledných oken či dveří značně omezují výhled z vozu a negativně tak ovlivňují
psychiku cestujících. Na obrázku vpravo jednotka CityElefant silně znečištěná
grafitti (10 bodů).


Znečištění nesmí ztížit čitelnost informačních prvků umístěných na voze (tištěné
a digitální směrovky, loga Eska a PID.

5

5

Vnější směrové prvky musí být za všech okolností správné a čitelné.
Znečištění nesmí zhoršit hygienické podmínky cestování (silně znečištěná madla,
kliky, ovládací prvky dveří)

5

4

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 graﬁtti.

5

Stav, který vyhovuje standardům…

5

4

4

… nevyhovující stav – podlaha je pokreslena grafitti (10 bodů), na podlaze
zůstávají hrubé nečistoty, koberec není vyčištěný (10 bodů).


4

4

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

5

4

V prvním případě je standard splněn – na sedačkách nejsou žádné nečistoty, v
druhém případě jsou sedačky pokreslené grafitti, 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).


4

4

V obou případech se stav sedaček odráží v bodovém hodnocení - v prvním případě za špinavé skvrny na sedačkách (5 bodů), v druhém případě za odpudivé
grafitti na podhlavníku (5 bodů).
Odpadkové koše – jdou otvírat bez použití velké síly, jsou vyprázdněné a čisté

4

4

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


5

4

V případě nefunkčních toalet může za přesně definovaných okolností následovat
za nesplnění standardu sankce. V případě stavu toalety jako na prvním obrázku
nemá cestující problém toto zařízení použít i při další cestě…

5

4

… 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 návštěvu tohoto zařízení cestující příště rozmyslí. WC na obrázku vpravo je odečteno 10
bodů.


5

4

Jako nesplnění standardu je definována i absence základních hygienických
pomůcek – vody, toaletního papíru a papírových ručníků. Poslední dvě jmenované však často končí v rukou nenechavců.
Stěny a okna - jsou čistá, okna nejsou zamlžená, či poškrábaná. Stěny jsou bez
odpudivých prvků jako graﬁtti apod. Z obložení stěn nevystupují ostré předměty,
například šrouby.

4

4

Na první pohled velká míra znečištění grafitti a poškrábání oken – tyto vandalské 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 předepsané údaje (cílová a nácestné stanice, tarifní pásmo, čas)

5

4

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.

5

4

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
Zpracoval:
Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy
www.ropid.cz

Únor 2011
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Příloha č. 6

Vzor kontrolního průkazu pověřeného pracovníka ROPID

xx neveřejný údaj xx
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