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TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY 
 

Dodatek č. 8 
 

k Tarifu PID vydanému k 1. 8. 2018 

platný od 24. 8. 2019 na základě provozních potřeb 
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1. V čl. III. se mění odst. 8. a nově zní takto:  

 

8. Jízdenky vydávané v doplňkovém prodeji z bezkontaktních platebních terminálů v tramvajích, 
autobusech, trolejbusech a v metru. 
Ve spojích tramvajových linek, v označených vozech autobusových a trolejbusových linek MHD Praha 

a ve vybraných stanicích metra lze uhradit jízdné PID bezkontaktní platební kartou v platebním 

terminálu mobilního samoobslužného odbavovacího zařízení s tiskárnou, umístěném ve vozidle nebo 

při vstupu do přepravního prostoru metra (pásmo P). Jedná se o doplňkový prodej jízdních dokladů 

s přirážkou ve výši 0 Kč. 

Jízdenky vydané terminálem jsou přestupní a jsou platné od okamžiku vydání. Platební terminál vydává 

pouze omezený sortiment jízdenek: 

Jízdné Druh jízdenky Časová platnost Pásmová platnost 
24 Kč Jednotlivá plnocenná 30 min Praha (P, 0, B) 

32 Kč Jednotlivá plnocenná 90 min Praha (P, 0, B) 

12 Kč Jednotlivá zvýhodněná 50% 30 min Praha (P, 0, B) 

16 Kč Jednotlivá zvýhodněná 50% 90 min Praha (P, 0, B) 

110 Kč Krátkodobá 24hodinová plnocenná 24 hodin Praha (P, 0, B) 

55 Kč Krátkodobá 24hodinová zvýhodněná 24 hodin Praha (P, 0, B) 

 

Jízdenka se dále neoznačuje, potřebné údaje (pásmo, čas, datum) jsou na ní vyznačeny. Nárok na 

zvýhodněné jízdné se dokládá stejným způsobem jako u jízdenek uvedených v čl. III. odst. 1. písm. b). 

V případě zamítnutí transakce, nefunkčnosti platební karty nebo nefunkčnosti platebního terminálu 

odbavovacího zařízení nemá cestující nárok na bezplatnou přepravu.  

Případnou reklamaci na nevydanou jízdenku z platebního termináluje nutno podat bez zbytečného 

odkladu, z technických důvodů nejpozději do 24 hodin prostřednictvím webového formuláře nebo 

telefonicky (viz www.pid.cz nebo www.dpp.cz). V případě oprávněné reklamace je cestujícímu vráceno 

jízdné na účet, z něhož bylo zaplaceno. 

 

 

2. Mění se Příloha č. 9. (doplnění místního tarifu MHD Slaný v souvislosti s integrací Slánska). 

3. Ostatní ustanovení Tarifu PID platného od 1. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1 platného od 1. 9. 2018, 

Dodatku č. 2 platného od 1. 10. 2018, Dodatku č. 3 platného od 9. 12. 2018, Dodatku č. 4 platného od 

1. 2. 2019, Dodatku č. 5 platného od 1. 4. 2019, Dodatku č. 6 platného od 1. 5. 2019 a Dodatku č. 7 

platného od 29. 6. 2019 zůstávají beze změny. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 24. 8. 2019. 

 

 

 

 

ředitel ROPID 




