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I. Úvodní ustanovení 
1. Tento tarif stanoví v systému Pra#ské integrované dopravy (PID) zp sob a postup p i uplat ování cen 

jízdného v hromadné doprav  osob na území hl. m. Prahy a na území St edo eského kraje v rámci PID. 
Tarif PID je smluvn  zaji!t n mezi hl. m. Prahou, St edo eským krajem a obcemi zapojenými do 
systému PID. 

2. K tomuto tarifu p istupují v!ichni dopravci zapojení do systému PID na základ  Tarifní smlouvy a smluv 
mezi Regionálním organizátorem Pra#ské integrované dopravy (ROPID), p íslu!ným dopravním 
ú adem a p íslu!ným dopravcem. Tarif je uplat ován na v!ech m stských a p ím stských linkách PID 
a ve vlacích zapojených do systému PID. 

II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID 
1. Definice n kterých základních pojm  a skupin u#ivatel : 

a) Pra#ská integrovaná doprava (PID) 

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

b) M stská hromadná doprava (MHD) 

je hromadná doprava osob provozovaná na území hl. m. Prahy metrem, tramvajemi, trolejbusy, 
lanovou dráhou na Pet ín, p ívozy a autobusy m stských a p ím stských linek na území hl. m. 
Prahy. Je nedílnou sou ástí systému Pra#ské integrované dopravy. 

c) Organizátor je organizace (právnická osoba), zaji! ující integrovanou ve ejnou dopravu osob 
v regionu Prahy a St edo eského kraje, p ípadn  s p esahem do okolních kraj . Pra#ská 
integrovaná doprava je zaji! ována dv ma organizátory: 

ROPID $ Regionální organizátor Pra#ské integrované dopravy, jeho# z izovatelem je hl. m. 
Praha; 

IDSK $ Integrovaná doprava St edo eského kraje, jejím# z izovatelem je St edo eský kraj. 

d) M stská linka PID 

je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty ur ené výchozí a kone nou zastávkou 
a ostatními zastávkami na území hl. m. Prahy, na ní# jsou pravideln  poskytovány p epravní 
slu#by podle platné licence a podle schváleného jízdního ádu PID. Slou#í k zaji! ování dopravní 
obslu#nosti na území hl. m. Prahy. 

e) P ím stská linka PID 

je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty ur ené výchozí a kone nou zastávkou 
a ostatními zastávkami, kdy n které zastávky jsou mimo území hl. m. Prahy a n které na území 
hl. m. Prahy nebo v!echny mimo území hl. m. Prahy, na ní# jsou pravideln  poskytovány 
p epravní slu#by podle platné licence a podle schváleného jízdního ádu PID. Slou#í k zaji!t ní 
dopravní obslu#nosti hl. m. Prahy a p ím stských oblastí nebo jen p ím stských oblastí s vazbou 
na jiné linky PID. 

f) No ní linka PID 

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

g) Airport Express $ AE 

je expresní m stská linka ozna ená AE v trase Praha hlavní nádra#í $ Praha leti!t . Na této lince 
platí zvlá!tní jízdné PID a Tarif D ( D $ eské dráhy, akciová spole nost). Zastávky na lince 
nejsou za azeny do tarifních pásem PID a neplatí zde jízdenky PID uvedené v l. III. odst. 1. 
a# 10. 

h) P ívoz PID 

je m stská linka, která zaji! uje p epravu po vodní cest  pomocí plavidla. 
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i) P estupní stanice metra 

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

j) Vlaky zapojené do systému PID 

jsou osobní a sp !né vlaky v etn  vybraných rychlík  zvlá!  vyjmenovaných pro jednotlivé trat  
(pouze 2. vozová t ída). Rychlíky za azené do systému PID jsou uvedeny v P íloze . 12. 

k) Rychlíky PID 

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

l) !elezni ní stanice a zastávky za azené do PID 

jsou stanice a zastávky le#ící na #elezni ních tratích p evá#n  na území Prahy a St edo eského 
kraje, mezi kterými lze cestovat na jednotlivé nebo asové jízdní doklady PID. Podle re#imu 
odbavení se rozli!ují stanice a zastávky: 

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

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

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

• bez mo#nosti ozna ení jízdenky PID; v takovém p ípad  m #e cestující pou#ít p estupní 
jízdenku PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobou asovou jízdenku PID pouze tehdy, má-li 
ji ji# ozna enou z jiného dopravního prost edku PID nebo z jiné #elezni ní stanice za azené 
do PID. 

Za azení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních ádech provozovatele dráhy 
a #elezni ních dopravc  zapojených do systému PID, v informa ních mapách a schématech PID 
a v P íloze . 8 tohoto Tarifu. Podrobnosti o pou#ití p estupních jízdenek PID pro jednotlivou 
jízdu a krátkodobých asových jízdenek PID na #eleznici viz lánek IX.C. a p íloha . 8 tohoto 
Tarifu. 

m) Území hl. m. Prahy 

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

n) Parkovi"t  P+R 

je záchytné parkovi!t  typu %zaparkuj a je  hromadnou dopravou& (Park+Ride), tzn. záchytné 
parkovi!t  v dosahu PID, které je provozováno ve vazb  na následné pou#ití PID. Parkovi!t  P+R 
jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslu#ným provozem. Na území hl. m. Prahy je pou#ití 
hlídaných parkovi"  P+R zpoplatn no dle tohoto Tarifu. Parkovi"t  P+R nehlídané 
s bezobslu#ným provozem je parkovi!t  s omezenou dobou stání na maximáln  1 den (24 hod.) 
a jeho pou#ití je bez poplatku. 

o) Multikanálový odbavovací systém, MOS (dále jen %systém&, %odbavovací systém&) 

p edstavuje systém softwarových, hardwarových, personálních a dal!ích hmotných a nehmotných 
prost edk  zaji! ujících cestujícím-u#ivatel m p ístup k p epravním slu#bám poskytovaným 
dopravci PID v rámci PID. Odbavovací systém umo# uje u#ivatel m zejména: 

• volbu a registraci identifikátoru (na p epá#ce kontaktního místa nebo na Internetu p es 
webovou aplikaci), vedení u#ivatelského ú tu, správu osobních údaj  u#ivatele a dal!í innosti 
spojené s identifikátory, 

• nákup elektronického asového p edplatního jízdného (kupónu) ve form  elektronického 
záznamu ve spojení s p íslu!ným identifikátorem a následné vyu#ití elektronického záznamu ve 
spojení s tímto identifikátorem jako platného jízdního dokladu, 

• nákup elektronického krátkodobého asového jízdného ve spojení s p íslu!ným 
identifikátorem a následné vyu#ití elektronického záznamu ve spojení s tímto identifikátorem 
jako platného jízdního dokladu (ode dne vyhlá!ení), 
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• nákup elektronických jízdenek pro jednotlivou jízdu prost ednictvím Mobilní aplikace 
v mobilním komunika ním za ízení (telefonu, tabletu atd.) a následné vyu#ití t chto jízdenek jako 
platného jízdního dokladu. 

Postup p i registraci a nákupu elektronického jízdného, registraci identifikátoru, zm n  
identifikátoru, postup p i reklamaci a dal!í innosti spojené s odbavovacím systémem jsou 
uvedeny v informa ních materiálech vydaných provozovatelem odbavovacího systému. 

p) Identifikátor 

je bezkontaktní technické za ízení nebo technický p edm t kompatibilní s odbavovacím 
systémem, odbavovacím za ízením ve vozidlech PID a tecím za ízením pracovníka p epravní 
kontroly, který slou#í k identifikaci cestujícího-u#ivatele v systému a ke kterému jsou p i azeny 
jízdní doklady (jízdenky, kupóny) ve form  elektronického záznamu ulo#eného v systému. 
Identifikátor zárove  plní i funkci pr kazky PID dle p íslu!né tarifní kategorie. V daném ase 
m #e být s konkrétním jízdním dokladem spojen pouze jeden identifikátor. Volbu a registraci 
identifikátoru provádí cestující-u#ivatel bu  pomocí webové aplikace (e-shop) prost ednictvím 
u#ivatelského ú tu nebo na kontaktním míst  odbavovacího systému. 

Podle zp sobu zpracování osobních údaj  rozeznáváme identifikátory: 

• Typ I $ Osobní identifikátor s evidencí, tj. s poskytnutím osobních údaj  u#ivatele 
do databáze provozovatele systému, kde jsou ulo#eny. Lze ho pou#ít pro v!echny tarifní kategorie 
s výjimkou dlouhodobého p enosného asového jízdného. Pro slevové kategorie je identifikátor 
typu I povinný. 

• Typ II $ Osobní identifikátor bez evidence, tj. bez poskytnutí osobních údaj  u#ivatele do 
databáze provozovatele systému, kdy se osobní údaje u#ivatele uvád jí pouze na potisku 
identifikátoru. Typ II lze pou#ít pouze ve spojení s ob anským jízdným a nelze ho pou#ít pro 
slevové kategorie. 

• Anonymní nepersonalizovaný identifikátor, kdy u#ivatel neposkytuje do systému #ádné 
osobní údaje. Anonymní identifikátor lze pou#ít pouze ve spojení s dlouhodobými p enosnými 
asovými jízdními doklady a nelze ho pou#ít ve spojení s nep enosným asovým kupónem 

ob anským nebo slevovým. 

Poskytovanými osobními údaji u#ivatele-cestujícího do systému jsou jméno, p íjmení, datum 
narození, kontaktní informace (e-mail, p ípadn  telefon $ jen v databázi systému) a fotografie 
u#ivatele. V p ípad  nezletilého u#ivatele-cestujícího jsou evidovány i osobní údaje zákonného 
zástupce. Osobní údaje cestujícího mohou být vyti!t ny na potisku identifikátoru nebo 
zaznamenány v systému formou !ifrovaného záznamu, který se p i p ilo#ení identifikátoru 
zobrazuje na displeji odbavovacího za ízení ve vozidlech PID nebo na displeji te ky pracovníka 
p epravní kontroly. Kontaktní informace slou#í pouze pro pot eby komunikace s u#ivatelem a p i 
odbavení a p i p epravní kontrole se nezobrazují. 

V odbavovacím systému lze pou#ívat tyto identifikátory: 

• ipová karta Líta ka $ osobní karta typu I. 

• ipová karta Líta ka $ osobní karta typu II. 

• ipová karta Líta ka $ anonymní nepersonalizovaná (jen pro dlouhodobé p enosné asové 
kupóny). 

• In Karta eských drah $ pouze osobní karty vydané na jméno dr#itele. Cestující musí p i 
registraci karty poskytnout osobní údaje do databáze provozovatele odbavovacího systému, karta 
je pak pova#ována za osobní $ typ I. Anonymní nebo p enosnou In Kartu nelze pou#ít jako 
identifikátor v systému. 

• Bankovní platební karta $ osobní, vydaná nebo registrovaná na jméno dr#itele. Cestující 
musí p i registraci karty poskytnout osobní údaje do databáze provozovatele systému, karta je pak 
pova#ována za osobní $ typ I. 

• Bankovní platební karta $ anonymní (jen pro dlouhodobé p enosné asové kupóny). 

• ipová karta Opencard $ typ I nebo typ II nebo anonymní nepersonalizovaná $ pouze 
dob h starých karet, nov  se nevydávají. Platnost karty kon í posledním dnem platnosti 
stávajícího asového kupónu s ní spojeného. 
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• Aplikace PID Líta ka v mobilním komunika ním za ízení (dále jen %Mobilní aplikace&, 
%MA&) $ pouze typ I (ode dne vyhlá"ení). 

Jízdní doklad ve form  elektronického záznamu v systému ve spojení s p íslu!ným 
identifikátorem je rovnocenný jízdnímu dokladu v papírové podob  se stanovenou dobou 
platnosti. Není-li v tomto tarifu výslovn  uvedeno jinak, jsou s jízdními doklady v elektronické 
podob  spojena stejná práva a povinnosti jako s papírovými jízdními doklady, s p ípadnými 
odchylkami, které vyplývají z odli!né formy a podoby elektronického jízdního dokladu spojeného 
s identifikátorem. 

Podmínky vyu#ívání identifikátor  v odbavovacím systému jsou sou ástí Smluvních p epravních 
podmínek PID. 

q) Kontaktní místa odbavovacího systému 

jsou p epá#ková pracovi!t  poskytující slu#by v systému PID provozovaná hl. m. Prahou, 
St edo eským krajem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy nebo jinou pov enou osobou, která 
zejména poskytují ve ejnosti informace o jízdném a odbavovacím systému, provád jí na #ádost 
u#ivatele registraci a dal!í správu p íslu!ných identifikátor  a aplikací, vydávají jízdní doklady 
ve form  elektronického záznamu a poskytují dal!í slu#by spojené s odbavovacím systémem. 
Rozsah inností provád ných na jednotlivých kontaktních místech se m #e li!it. Podrobnosti jsou 
uvedeny na webových stránkách organizátora, dopravce nebo provozovatele systému. 

r) Tarifní kategorie 

jsou skupiny u#ivatel , dr#itel  p íslu!ných jízdních doklad , p ípadn  po#adovaných doklad  
k dolo#ení nároku na slevu, které definuje Cenový vým r Ministerstva financí R nebo kterým 
je sleva poskytnuta na základ  rozhodnutí samosprávných orgán  hl. m. Prahy nebo 
St edo eského kraje. Sleva je pro ka#dou tarifní kategorii definována zvlá!  pro vyjmenované 
jízdní doklady. Tarifními kategoriemi jsou: 

Na území Prahy $ pásma P, 0, B Ve vn j"ích pásmech PID 
Ob anské jízdné 
Dít  od 6 do 15 let 
Junior od 15 do 18 let 
Student od 18 do 26 let 
Senior od 60 do 65 let 
Senior od 65 do 70 let 
Dal!í z etele hodní ob ané (hmotná nouze) 
Osoba star!í 70 let 
Doprovod dít te do 3 let v ku 

Ob anské jízdné 
Dít  od 6 do 15 let* 
Junior od 15 do 18 let* 
Student od 18 do 26 let* 
Senior od 65 do 70 let* 
Osoba star!í 70 let 
 
* platí té# pro p ím stské cesty na území Prahy 
v etn  dojezdu z/do pásem 0 a B 

s) Jízdní doklad PID 

• jízdenka pro jednotlivou jízdu (jednotlivá jízdenka) v papírové podob ; 

• jízdenka pro jednotlivou jízdu (jednotlivá jízdenka) ve form  SMS; 

• jízdenka pro jednotlivou jízdu (jednotlivá jízdenka) v elektronické podob 2), zakoupená 
prost ednictvím Mobilní aplikace (MA) nainstalované v mobilním komunika ním za ízení 
(telefonu, tabletu atd.); 

• krátkodobá asová jízdenka v papírové podob ; 

• krátkodobá asová jízdenka v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení 
s u#ivatelem zvoleným identifikátorem; 

• p edplatní asová jízdenka v papírové podob  s poskytnutím osobních údaj  u#ivatele 
do databáze provozovatele systému (tj. s evidencí) $ typ I. Skládá se z Pr kazky PID pro 
p íslu!nou tarifní kategorii a jednoho nebo více asových p edplatních kupón  platných pro 
p íslu!ná tarifní pásma a pro p íslu!nou tarifní kategorii; 

• p edplatní asová jízdenka v papírové podob  bez poskytnutí osobních údaj  u#ivatele 
do databáze provozovatele systému (tj. bez evidence) $ typ II. U tohoto typu asové jízdenky 
jsou osobní údaje uvedeny pouze na Pr kazce PID. Skládá se z Pr kazky PID a jednoho nebo 
více asových p edplatních kupón  platných pro p íslu!ná tarifní pásma. Vydává se pouze pro 
ob anské jízdné a nevydává se pro slevové tarifní kategorie; 
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• p edplatní asová jízdenka v elektronické podob  s poskytnutím osobních údaj  u#ivatele 
do databáze provozovatele systému (tj. s evidencí) $ typ I. Je tvo ena jedním nebo více kupóny 
v podob  elektronického záznamu v systému, které jsou platné pro p íslu!ná tarifní pásma a pro 
p íslu!nou tarifní kategorii a které jsou spojeny s osobním identifikátorem (typ I); 

• p edplatní asová jízdenka v elektronické podob  bez poskytnutí osobních údaj  u#ivatele 
do databáze provozovatele systému (tj. bez evidence) $ typ II. U tohoto typu asové jízdenky 
jsou osobní údaje uvedeny pouze na potisku identifikátoru. Je tvo ena jedním nebo více kupóny 
v podob  elektronického záznamu v systému, které jsou platné pro p íslu!ná tarifní pásma a které 
jsou spojeny s osobním identifikátorem (typ II). Vydává se pouze pro ob anské jízdné a nevydává 
se pro slevové tarifní kategorie; 

• dlouhodobá p enosná asová jízdenka; 

• pr kaz s právem na p epravu podle zvlá!tních p edpis ; 

• pr kazka oprav ující k bezplatné p eprav ; 

• doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného ve form  papírového Pr kazu PID, Pr kazky 
PID nebo ve form  elektronického záznamu (aplikace) v systému ve spojení s osobním 
identifikátorem (typu I). 

t) P enosná dlouhodobá asová jízdenka 

ta) je jízdní doklad s volitelným za átkem platnosti s platností 30, 90 nebo 365 dn  
(v p estupném roce 366 dn ), kdy cestující neudává #ádné osobní údaje a jízdní doklad 
m #e být v r zném ase pou#it r znými u#ivateli. Tento typ jízdního dokladu se vydává 
v papírové podob  (z jízdenkového programu) bez pr kazky PID; 

tb) je jízdní doklad s volitelným za átkem platnosti s platností na m síc, tvrtletí nebo rok, kdy 
cestující neudává #ádné osobní údaje a jízdní doklad m #e být v r zném ase pou#it 
r znými u#ivateli. Vydává se v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení 
s anonymním nepersonalizovaným identifikátorem. Nevydává se k osobním 
identifikátor m typu I a II. 

u) Smluvní p epravní podmínky Pra#ské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová 
dráha, trolejbusy, autobusy, plavidla) $ (dále jen Smluvní p epravní podmínky PID) 

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

v) P epravní prostor metra 

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

P epravní prostor zastávky lanové dráhy 

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

P epravní prostor zastávky autobus  Leti"t  (ode dne vyhlá"ení) 

je prostor nástupi!t  zastávky (pro linky PID 119, 191 a 100) vyzna ený, p íp. odd lený od 
ostatního prostoru zp sobem, z n ho# je patrno, kde tento prostor za íná a kde kon í. Na vstupech 
na nástupi!t  je opat en ozna ova i jízdenek a slou#í k p ednostnímu ozna ování jízdenek PID 
ji# p ed nástupem do autobus  m stské dopravy (urychlení odbavení). Ozna ení jízdenky 
v ozna ova i na vstupu do p epravního prostoru zastávky autobus  je tarifn  rovnocenné 
s ozna ením jízdenky ve vozidle p i nástupu do autobusu. 

w) Vnitrom stská a p ím stská cesta (jízda) 

Vnitrom stská cesta je cesta (jízda) prost edky PID pouze v pásmu P nebo 0 v . B, bez 
pokra ování do vn j!ích pásem. 
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P ím stská cesta je cesta (jízda) mezi územím Prahy (pásma P, 0, B) a vn j!ími pásmy nebo 
cesta (jízda) pouze ve vn j!ích pásmech. 

x) Neobsazeno. 

y) Období platnosti p edplatních asových jízdních doklad  $ kalendá ní období s volitelným 
za átkem platnosti (definováno pouze pro asové kupony v podob  elektronického záznamu 
v systému ve spojení s identifikátorem) 

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

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

p tim sí ní s volitelným za átkem platnosti $ podle délky sou tu dn  p ti po sob  následujících 
m síc  s následujícím pravidlem $ za átek je dle volby cestujícího, konec je po p i tení po tu 
dn  p ti po sob  následujících m síc  k datu, v n m# platnost kuponu za íná; vydává se jen pro 
vybrané tarifní kategorie; 

ro ní s volitelným (nebo omezen  volitelným) za átkem platnosti $ 365 nebo v p estupném 
roce 366 dn  $ za átek je dle volby cestujícího, p íp. pro vybrané tarifní kategorie omezen na 
období od 15. 8. do 1. 11., konec po p i tení 365 dn  (resp. 366 dn  v p ípad  p estupného roku); 

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

z) Období platnosti p edplatních asových jízdních doklad  $ stanovený po et dn  
(definováno pouze pro asové kupony v papírové podob  z jízdenkového programu dle 
p íslu"ných tarifních kategorií) 

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

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

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

365denní (v p estupném roce 366denní) $ platnost kuponu je 365 dn  (v p estupném roce 
366 dn ) v rozsahu dat uvedených na kuponu. 

Tyto kupony nelze zakoupit se zp tnou platností. 

aa) Jízdenkový program 

je výdejní systém kupon  a jízdenek na stanovené období. Kupony nebo jízdenky jsou vydávány 
v papírové podob , jsou ti!t ny na základ  p ímé objednávky cestujícího s volitelným nebo 
omezen  volitelným za átkem platnosti na stanovenou dobu platnosti 30, 90, 150 nebo 365 dn . 
Pro p enosné jízdní doklady je mo#no zvolit platnost 30, 90 nebo 365 dn  (v p estupném roce 
366 dn ). 

ab) Pr kazka PID 

je papírová pr kazka, vydávaná prost ednictvím Jízdenkového programu, ke které lze vydat 
papírové nep enosné p edplatní asové kupóny, nebo ji lze vyu#ít jako doklad o nároku na slevu, 
p íp. na zvlá!tní ceny jízdného u stanovených tarifních kategorií. Rozli!ují se dva typy pr kazek 
PID: 

• Typ I $ s evidencí, tj. s poskytnutím osobních údaj  u#ivatele do databáze provozovatele 
systému, kde jsou ulo#eny. 

• Typ II $ bez evidence, tj. bez poskytnutí osobních údaj  u#ivatele do databáze provozovatele 
systému, kdy se osobní údaje u#ivatele uvád jí pouze na potisku identifikátoru. Typ II nelze 
pou#ít pro slevové kategorie. 

ac) Pr kaz PID 

je papírový pr kaz k prokázání nároku na slevu nebo na zvlá!tní ceny jízdného u stanovených 
tarifních kategorií. Osobní údaje se uvád jí pouze na pr kazu a neevidují se v databázi. V p ípad  
slevy pr kaz oprav uje k vyu#ívání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu nebo jízdenek 
asových krátkodobých. Nelze k n mu zakoupit asové p edplatní kupóny 
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ad) Mobilní aplikace (MA) 

je aplikace umo# ující nákup jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé asové jízdenky 
prost ednictvím mobilního telefonu nebo obdobného p enosného mobilního za ízení. Ode dne 
vyhlá!ení má té# funkci identifikátoru spojeného s elektronickým p edplatním asovým jízdným 
(kupóny). Jedná se o sou ást Multikanálového odbavovacího systému. 

ae) UNIPOK 

je prodejní terminál v #elezni ní stanici. 

af) POP 

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

ag) Koncové za ízení, mobilní odbavovací za ízení 

je sou ást odbavovacího systému v autobusech PID, umíst ná na stanovi!ti idi e a zaji! ující 
prodej a kontrolu jízdních doklad  PID p i nástupu do vozidla. 

ah) Místní tarif MHD 

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

2. Tarif PID je pásmový a asový. 

3. Území hl. m. Prahy je pro pot eby tarifu a jízdného pojímáno jako ty i tarifní pásma $ pásmo P, 
které má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je po ítáno jako dv  tarifní pásma), a liniové pásmo 0, 
jeho# sou ástí je p íhrani ní pásmo B. Ob  pásma 0 a B se pro jednotlivé jízdné zapo ítávají samostatn  
(tedy jako dv  tarifní pásma) a pro p edplatné jako jedno pásmo. V!echny linky metra, tramvajové linky, 
linky m stských autobus  a m stské linky nekolejové elektrické trakce (trolejbusy, elektrobusy), lanová 
dráha na Pet ín, p ívozy na území hl. m. Prahy a na #elezni ních tratích vlaky provozované v úsecích 
mezi stanicemi a zastávkami na území hl. m. Prahy mimo úseky tratí uvedené v odst. 4. písm. b) tohoto 
lánku jsou za azeny v tarifním pásmu P. V pásmu 0 jsou za azeny úseky p ím stských linek na území 

Prahy a úseky #elezni ních tratí podle odst. 4. tohoto lánku. 

Okolí hl. m. Prahy je rozd leno na dev t (ode dne vyhlá!ení jedenáct $ ozna eno *) vn j!ích pásem 
(pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11*). Tarifní pásma PID navazují v tomto po adí %P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11*& nebo opa n  %11*, 10*, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P&. 

P i po ítání kombinací tarifních pásem pro ur ení ceny jízdného se u jízdenek pro jednotlivou jízdu 
pou#ívá schéma (posloupnost pásem): 

P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* resp. opa n ; 

u p edplatního asového jízdného (kdy B je sou ástí 0) se pou#ívá schéma (posloupnost pásem): 

P-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* resp. opa n . 

Za azení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních ádech. Chybí-li v jízdním ádu 
pásmo nebo pásma z p edepsané posloupnosti, musí být pro úhradu pot ebného po tu tarifních pásem 
zapo tena i chyb jící pásma (zejména rychlíkové spoje). Vybrané zastávky na linkách PID jsou 
za azeny do dvou tarifních pásem s místní úpravou platnosti. 

4. Pásmem 0 se rozumí: 

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

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

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

6. Na lince AE je tarif nep estupní. 

7. Nejni#!í tarifní sazba jednotlivého jízdného je pro dv  pásma. 

8. Neobsazeno. 

9. P estupní jízdenky umo# ují libovolný po et p estup  v systému PID v rámci své asové a pásmové 
platnosti. Doby ekání mezi spoji a p esuny mezi spoji se zapo ítávají do doby platnosti jízdenky. 
P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu platí jako sí ové asové jízdenky v p íslu!ném po tu 
navazujících tarifních pásem (v etn  pásem, kde linka nebo spoj nezastavuje nebo projí#dí) po dobu 
stanovenou tarifem (platnost a rozsah pou#ití je stanoven v l. VII.). 

10. P edplatní asové jízdenky umo# ují libovolný po et p estup  v systému PID v rámci své asové 
a pásmové platnosti. Jsou vydávány na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti (elektronický 
záznam v systému ve spojení s identifikátorem) nebo na stanovený po et dn  s volitelným za átkem 
platnosti (papírové jízdenky z jízdenkového programu). Jsou-li ur eny pro pásmo 0 (v kombinaci 
s pásmem P nebo vn j!ími pásmy), platí té# pro pásmo B. Toto pásmo se na p edplatních jízdenkách 
neuvádí. 

III. Jízdné v systému PID 
1. P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu 

a) Plnocenné jízdenky pro jednotlivou jízdu $ základní jízdné pro cestující, kte í nemají nárok 
na slevu, bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní ceny jízdného. 

P estupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu $ plnocenné 
Pásmová platnost 

(po et pásem) 
Cena asová platnost 

[min] 
Mo#nost pou#ití $ max. mo#né kombinace pásem 

2 pásma 18 K  30 B-1 
nebo dv  navazující vn j!í pásma; 
neplatí v pásmech P a 0 

3 pásma 24 K  60 0-B-1 
nebo B-1-2 
nebo t i navazující vn j!í pásma 

Praha 24 K  30 P-P-0-B (Praha) 
4 pásma 

nebo Praha 
32 K  90 P-P-0-B (Praha) 

nebo 0-B-1-2 
nebo B-1-2-3 
nebo ty i navazující vn j!í pásma 

5 pásem 40 K  120 P-P-0-B-1 
nebo 0-B-1-2-3 
nebo B-1-2-3-4 
nebo p t navazujících vn j!ích pásem 

6 pásem 46 K  150 P-P-0-B-1-2 
nebo 0-B-1-2-3-4 
nebo B-1-2-3-4-5 
nebo !est navazujících vn j!ích pásem 

7 pásem 54 K  180 P-P-0-B-1-2-3 
nebo 0-B-1-2-3-4-5 
nebo B-1-2-3-4-5-6 
nebo sedm navazujících vn j!ích pásem 

8 pásem 62 K  210 P-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 
nebo osm navazujících vn j!ích pásem 
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P estupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu $ plnocenné 
Pásmová platnost 

(po et pásem) 
Cena asová platnost 

[min] 
Mo#nost pou#ití $ max. mo#né kombinace pásem 

9 pásem 68 K  240 P-P-0-B-1-2-3-4-5 
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8 
nebo dev t navazujících vn j!ích pásem 

10 pásem 76 K  270 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6 
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9 
nebo deset navazujících vn j!ích pásem* 

11 pásem 84 K  300 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7 
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10* 
nebo jedenáct navazujících vn j!ích pásem* 

12 pásem 92 K  330 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8 
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10* 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 

13 pásem 100 K 360 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9 
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 

14 pásem* 108 K 390 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10* 
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 

15 pásem* 116 K 420 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 
* Takto vyzna ené jízdenky a tarifní pásma 10 a 11 platí ode dne vyhlá!ení. 

' 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné $ SMS jízdenky  
Pásmová platnost  Cena asová 

platnost 
[min] 

Mo#nost pou#ití $ kombinace pásem 

Jen pásmo P; 
neplatí v pásmech 0 a B; 
neplatí ve vn j!ích pásmech  

24 K  30 Jen pásmo P na území Prahy; 
neplatí ve vlacích PID; 
neplatí na p ím stských linkách PID  

Jen pásmo P; 
neplatí v pásmech 0 a B; 
neplatí ve vn j!ích pásmech 

32 K  90 Jen pásmo P na území Prahy; 
neplatí ve vlacích PID; 
neplatí na p ím stských linkách PID 

b) Zvýhodn né jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vý"i 50 ' plnocenného jízdného, platné 
v pásmech P, 0, B (Praha) pro d ti od 6 do 15 let, seniory od 60 do 70 let a ob any v hmotné 
nouzi, nemají-li tito cestující nárok na bezplatnou p epravu nebo nárok na zvlá!tní ceny jízdného. 

/ 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu zvýhodn né 
(ve vý"i 50 ' plnocenného jízdného) 

Pásmová 
platnost  

Cena asová platnost 
[min] 

Mo#nost pou#ití $ kombinace pásem 

Praha 12 K  30 P-P-0-B (Praha)  
Praha 16 K  90 P-P-0-B (Praha); 

v Praze i ve vn j!ích pásmech lze touto jízdenkou uhradit p epravné 
za zavazadlo nebo psa, asová a pásmová platnost je v tomto 
p ípad  shodná s jízdenkou cestujícího, max. 360 min. 
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c) Zvýhodn né jednotlivé jízdenky $ celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného 
platné v pásmech 0, B a ve vn j"ích pásmech pro d ti a juniory od 6 do 18 let, studenty od 18 
do 26 let a seniory od 65 do 70 let (ve vlacích PID té# pro osoby star!í 70 let a dr#itele pr kaz  
ZTP a ZTP/P), nemají-li tito cestující nárok na bezplatnou p epravu nebo nárok na zvlá!tní ceny 
jízdného. Tyto jízdenky neplatí nikdy v pásmu P. 

P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu zvýhodn né 
(celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného) 

Pásmová platnost 
(po et pásem) 

Cena asová platnost 
[min] 

Mo#nost pou#ití $ max. mo#né kombinace pásem 
(tyto jízdenky neplatí v pásmu P) 

2 pásma 4 K  30 B-1 
nebo dv  navazující vn j!í pásma; 
neplatí v 0 

3 pásma 6 K  60 0-B-1 
nebo B-1-2 
nebo t i navazující vn j!í pásma 

4 pásma 8 K  90 0-B-1-2 
nebo B-1-2-3 
nebo ty i navazující vn j!í pásma 

5 pásem 10 K  120 0-B-1-2-3 
nebo B-1-2-3-4 
nebo p t navazujících vn j!ích pásem 

6 pásem  11 K  150 0-B-1-2-3-4 
nebo B-1-2-3-4-5 
nebo !est navazujících vn j!ích pásem 

7 pásem 13 K  180 0-B-1-2-3-4-5 
nebo B-1-2-3-4-5-6 
nebo sedm navazujících vn j!ích pásem 

8 pásem 15 K  210 0-B-1-2-3-4-5-6
nebo B-1-2-3-4-5-6-7 
nebo osm navazujících vn j!ích pásem 

9 pásem 17 K  240 0-B-1-2-3-4-5-6-7 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8 
nebo dev t navazujících vn j!ích pásem 

10 pásem 19 K  270 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9 
nebo deset navazujících vn j!ích pásem* 

11 pásem 21 K  300 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10* 
nebo jedenáct navazujících vn j!ích pásem* 

12 pásem* 23 K  330 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10* 
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 

13 pásem* 25 K  360 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* 
* Takto ozna ené jízdenky a tarifní pásma 10 a 11 platí ode dne vyhlá!ení. 

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

2. P estupní jízdenky pro ty i tarifní pásma $ dopl kový prodej u idi e autobusu v pásmu P: 

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

a) plnocenná ............................................................................................................................. 40 K  

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

Jízdenky uvedené v odst. 2. lze zakoupit pouze za podmínek uvedených v l. XII. odst. 6. Platnost 
jízdenek je uvedena v l. VII. 
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3. P estupní jízdenky 15minutové dvoupásmové pro jednotlivou jízdu platné pouze ve vn j"ích 
pásmech PID (mimo vlaky zapojené do PID) 

Tyto jízdenky platí pouze ve vn j!ích pásmech PID maximáln  15 minut od ozna ení nebo okam#iku 
prodeje idi em z mobilního za ízení. Neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. V #ádném p ípad  
neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani v p ípadech, kdy je zastávka le#ící na území hl. m. Prahy 
za azena do pásma 0 nebo B a zárove  do vn j!ího pásma 1 (v jízdním ádu ozna eno nap . B, 1). 

a) plnocenná ............................................................................................................................. 12 K  

b) celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného $ pro d ti a juniory od 6 do 18 let, studenty od 18 do 
26 let a seniory od 65 do 70 let .......................................................................................... =3 K  

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

4. P edplatní asové krátkodobé jízdenky: 

a) platné na území hl. m. Prahy 

aa) v pásmech P, 0, B $ papírové jízdenky nebo jízdenky zakoupené z Mobilní aplikace (MA): 

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

24hodinové zvýhodn né $ pro dít  od 6 do 15 let a také pro dr#itele pr kazky PID pro 
seniory nebo ob any v hmotné nouzi ........................................................................ 55 K  

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

ab) v pásmu P mimo vlaky zapojené do PID $ jízdenky formou SMS jízdenky (pou#ití, platnost 
a dal!í podmínky v l. XV.): 

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

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

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

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

b) platné ve vn j"ích nebo v"ech tarifních pásmech PID 

• 24hodinová Praha XXL, platná v Praze (P, 0, B) a vn j!ích pásmech 1, 2, 3, 4 ............. 160 K  
• 24hodinová Krajská, platná pouze ve vn j!ích pásmech (na území St edo eského kraje) 

 ......................................................................................................................................... 150 K  
• 24hodinová Celosystémová, platná ve v!ech pásmech PID ............................................ 240 K  
• 24hodinová Krajská $ zvýhodn ná, platná pouze ve vn j!ích pásmech (na území St edo eského 

kraje $ celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného $ pro d ti a juniory od 6 do 18 let, studenty 
od 18 do 26 let a seniory nad 65 let, ve vlacích PID té# pro osoby nad 70 let a dr#itele pr kaz  
ZTP a ZTP/P) .................................................................................................................... 37 K  

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

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

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

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

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

Cena za parkování poskytované na hlídaných parkovi!tích P+R na území hl. m. Prahy zapojených do 
systému PID platná v den poskytnutí slu#by do ukon ení denního provozu parkovi!t  ............... 20 K  

Parkování na parkovi!tích P+R nehlídaných s bezobslu#ným provozem s omezenou dobou stání na max. 
24 hodin ............................................................................................................................................ 0 K  
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6. asové p edplatní kupóny platné na území hl. m. Prahy pro pásma P a 0 (v etn  B) vydané na 
základ  poskytnutí osobních údaj : 

a) ob anské kupóny: 

aa) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem 
typu I (s evidencí) nebo typu II (bez evidence) 

Ob anský asový kupón (P, 0) $ 
elektronický záznam 

Cena Volitelnost za átku platnosti 

m sí ní 550 K  celoro ní 
tvrtletní 1 480 K  celoro ní 

p tim sí ní 2 450 K  celoro ní 
ro ní 3 650 K  celoro ní 

ab) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v papírové podob  
z Jízdenkového programu k Pr kazce PID s evidencí osobních údaj  (typ I) nebo bez 
evidence osobních údaj  (typ II): 

Ob anský asový kupón (P, 0) $ 
z Jízdenkového programu 

Cena Volitelnost za átku platnosti 

30denní 550 K  celoro ní 
90denní 1 480 K  celoro ní 
150denní 2 450 K  celoro ní 
365denní (366denní pro p estupný rok) 3 650 K  celoro ní 

b) kupóny pro juniory od 15 do 18 let: 

ba) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem pouze typu I 
(s evidencí) $ tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let: 

asový kupón pro juniory (P, 0) $ 
elektronický záznam 

Cena Volitelnost za átku platnosti 

m sí ní 130 K  celoro ní 
tvrtletní 360 K  celoro ní 

ro ní 1 280 K  celoro ní 

bb) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v papírové podob  
z Jízdenkového programu k Pr kazce PID s evidencí osobních údaj  (pouze typ I) $ 
tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let: 

asový kupón pro juniory (P, 0) $ 
elektronický záznam 

Cena Volitelnost za átku platnosti 

30denní 130 K  celoro ní 
90denní 360 K  celoro ní 
365denní (366denní pro p estupný rok) 1 280 K  celoro ní 

c) kupóny pro studenty od 18 do 26 let: 

ca) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem pouze typu I 
(s evidencí) $ tarifní kategorie Student od 18 do 26 let: 

asový kupón pro studenty (P, 0) $ 
elektronický záznam 

Cena Volitelnost za átku platnosti 

m sí ní 130 K  celoro ní 
tvrtletní 360 K  celoro ní 

ro ní 1 280 K  omezená na období od 15. 8. do 1. 11. 
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cb) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v papírové podob  
z Jízdenkového programu k Pr kazce PID Student od 18 do 26 let s evidencí osobních 
údaj  (pouze typ I) s potvrzením o studiu nebo k platnému pr kazu ISIC nebo 
k pr kazu studenta vyjmenovaných vysokých "kol: 

asový kupón pro studenty (P, 0) $ 
z Jízdenkového programu 

Cena Volitelnost za átku platnosti 

30denní 130 K  celoro ní 
90denní 360 K  celoro ní 
365denní (366denní pro p estupný rok) 1 280 K  omezená na období od 15. 8. do 1. 11. 

d) kupóny pro seniory od 60 do 65 let nebo ob any v hmotné nouzi 

da) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem pouze typu I 
(s evidencí) $ tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Dal"í z etele hodní ob ané 
(ob an v hmotné nouzi): 

asový kupón pro seniory 60$65 let nebo hmotnou nouzi 
(P, 0) $ elektronický záznam 

Cena Volitelnost za átku 
platnosti 

m sí ní 130 K  celoro ní 
tvrtletní 360 K  celoro ní 

ro ní 1 280 K  celoro ní 

db) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v papírové podob  
z Jízdenkového programu k Pr kazce PID s evidencí osobních údaj  (pouze typ I) $ 
tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Dal"í z etele hodní ob ané (ob an 
v hmotné nouzi): 

asový kupón pro seniory 60$65 let nebo hmotnou nouzi 
(P, 0) $ z Jízdenkového programu 

Cena Volitelnost za átku 
platnosti 

30denní 130 K  celoro ní 
90denní 360 K  celoro ní 
365denní (366denní pro p estupný rok) 1 280 K  celoro ní 

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

7. P edplatní asové jízdenky dlouhodobé p enosné platné na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B): 

a) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v podob  elektronického 
záznamu v systému ve spojení s anonymním nepersonalizovaným identifikátorem  

asová jízdenka dlouhodobá p enosná (P, 0, B)  
$ elektronický záznam 

Cena Volitelnost za átku 
platnosti 

m sí ní p enosná 670 K  celoro ní 
tvrtletní p enosná 1 880 K  celoro ní 

ro ní p enosná 6 100 K  celoro ní 

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

asová jízdenka dlouhodobá p enosná (P, 0, B) $  
z Jízdenkového programu 

Cena Volitelnost za átku 
platnosti 

30denní p enosná 670 K  celoro ní 
90denní p enosná 1 880 K  celoro ní 
365denní (v p estupném roce 366denní) p enosná 6 100 K  celoro ní 

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

8. Jízdenky vydávané v dopl kovém prodeji z bezkontaktních platebních terminál  v tramvajích, 
autobusech, trolejbusech a v metru. 

Ve spojích tramvajových linek, v ozna ených vozech autobusových a trolejbusových linek MHD Praha 
a ve vybraných stanicích metra lze uhradit jízdné PID bezkontaktní platební kartou v platebním 
terminálu mobilního samoobslu#ného odbavovacího za ízení s tiskárnou, umíst ném ve vozidle nebo 
p i vstupu do p epravního prostoru metra (pásmo P). Jedná se o dopl kový prodej jízdních doklad  
s p irá#kou ve vý!i 0 K . 
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Jízdenky vydané terminálem jsou p estupní a jsou platné od okam#iku vydání. Platební terminál vydává 
pouze omezený sortiment jízdenek: 

Jízdné Druh jízdenky asová platnost Pásmová platnost 
24 K  Jednotlivá plnocenná 30 min Praha (P, 0, B) 
32 K  Jednotlivá plnocenná 90 min Praha (P, 0, B) 
12 K  Jednotlivá zvýhodn ná 50< 30 min Praha (P, 0, B) 
16 K  Jednotlivá zvýhodn ná 50< 90 min Praha (P, 0, B) 

110 K  Krátkodobá 24hodinová plnocenná 24 hodin Praha (P, 0, B) 
55 K  Krátkodobá 24hodinová zvýhodn ná 24 hodin Praha (P, 0, B) 

Jízdenka se dále neozna uje, pot ebné údaje (pásmo, as, datum) jsou na ní vyzna eny. Nárok na 
zvýhodn né jízdné se dokládá stejným zp sobem jako u jízdenek uvedených v l. III. odst. 1. písm. b). 

Jízdenka platí pouze v pásmech P, 0 a B a to i v p ípad , #e byla zakoupena v m stské autobusové lince 
v pásmu P,B dle lánku VII.B. tohoto tarifu. 

Na p ím stských autobusových linkách terminál není funk ní a nelze v n m zakoupit jízdenku (prodej 
jízdenek zaji! uje idi  autobusu). 

V p ípad  zamítnutí transakce, nefunk nosti platební karty nebo nefunk nosti platebního terminálu 
odbavovacího za ízení nemá cestující nárok na bezplatnou p epravu. 
P ípadnou reklamaci na nevydanou jízdenku z platebního terminálu lze podat z technických d vod  
nejpozd ji do 24 hodin prost ednictvím webového formulá e www.dpp.cz/kontakty nebo telefonicky na 
ísle 800 188 100. V p ípad  oprávn né reklamace je cestujícímu vráceno jízdné na ú et, z n ho# byla 

provedena platba. 

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

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

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

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

10. Dopl kové asové kupóny pro vn j"í pásma a dojezdové pásmo: 

a) kupony BUS+VLAK ob anské $ pro pou#ití v p ím stských autobusech a ve vlacích 
zapojených do systému PID, ur ené pro pásmo 0 a vn j"í pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 
11* (* ode dne vyhlá"ení). Tyto kupony jsou ur ené pro cestující, kte í ve vn j!ích pásmech PID 
nemají nárok na slevu, bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní ceny jízdného. Lze je pou#ít bu  
samostatn  pro pot ebný po et navazujících vn j!ích pásem, nebo pro kombinaci vn j!ích pásem 
s pásmem 0. Kupón pro vn j!í pásma lze v jednom jízdním dokladu kombinovat s kupónem 
platným pro pásma P a 0. 

aa) na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I 
(s evidencí) nebo typu II (bez evidence): 

Dopl kové kupóny ob anské $ 
elektronický záznam 

M sí ní tvrtletní Ro ní Poznámka 

jedno vn j!í pásmo samostatné  300 K  760 K  3 010 K  nelze pro pásmo 0 
2 navazující pásma 460 K  1 200 K  4 752 K   
3 navazující pásma 700 K  1 800 K  7 128 K   
4 navazující pásma 920 K  2 400 K  9 504 K   
5 navazujících pásem 1 130 K  3 000 K  11 880 K   
6 navazujících pásem 1 350 K  3 600 K  14 256 K   
7 navazujících pásem 1 560 K  4 200 K  16 632 K   
8 navazujících pásem 1 780 K  4 800 K  19 008 K   
9 navazujících pásem 2 000 K  5 400 K  21 384 K   
10 navazujících pásem 2 220 K  6 000 K  23 760 K   
11 navazujících pásem* 2 440 K  6 600 K  26 136 K  * ode dne vyhlá!ení 
12 navazujících pásem* 2 660 K  7 200 K  28 512 K  * ode dne vyhlá!ení 

V!echny zde uvedené kupóny mají celoro n  volitelný za átek platnosti. 
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ab) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v papírové podob  
z Jízdenkového programu nebo z UNIPOK k pr kazkám PID: 

• ob anským typu I (s evidencí), 
• ob anským typu II (bez evidence), 
• ostatních slevových kategorií typu I (s evidencí), pokud nárok na slevu existuje pouze 

v Praze (v pásmech P, 0, B), zatímco ve vn j!ích pásmech vyu#ívají ob anské jízdné. 

Dopl kové kupóny ob anské $ 
z Jízdenkového programu nebo 

z UNIPOK 

30denní 90denní 365denní 
(366denní) 

- nevydává se 
z UNIPOK 

Poznámka 

jedno vn j!í pásmo samostatné  300 K  760 K  3 010 K  nelze pro pásmo 0 
2 navazující pásma 460 K  1 200 K  4 752 K   
3 navazující pásma 700 K  1 800 K  7 128 K   
4 navazující pásma 920 K  2 400 K  9 504 K   
5 navazujících pásem 1 130 K  3 000 K  11 880 K   
6 navazujících pásem 1 350 K  3 600 K  14 256 K   
7 navazujících pásem 1 560 K  4 200 K  16 632 K   
8 navazujících pásem 1 780 K  4 800 K  19 008 K   
9 navazujících pásem 2 000 K  5 400 K  21 384 K   
10 navazujících pásem 2 220 K  6 000 K  23 760 K   
11 navazujících pásem* 2 440 K  6 600 K  26 136 K  * ode dne vyhlá!ení 
12 navazujících pásem* 2 660 K  7 200 K  28 512 K  * ode dne vyhlá!ení 

V!echny zde uvedené kupóny mají celoro n  volitelný za átek platnosti. 

b) Neobsazeno. 

c) kupony BUS+VLAK zvýhodn né $ celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného pro 
d ti a juniory od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a seniory nad 65 let $ pro pou#ití 
v p ím stských autobusech a ve vlacích zapojených do systému PID, ur ené pro pásmo 0 
a vn j"í pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11* (* ode dne vyhlá"ení). Lze je pou#ít bu  
samostatn  pro pot ebný po et navazujících vn j!ích pásem, nebo pro kombinaci vn j!ích pásem 
s pásmem 0. Kupón pro vn j!í pásma lze v jednom jízdním dokladu kombinovat s kupónem 
platným pro pásma P a 0.na kalendá ní období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány 
v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I 
(s evidencí); u kategorie student 18$26 let je nutné potvrzení o studiu: 

Dopl kové kupóny 25 ' 
pro d ti 6$15 let, 
juniory 15$18 let, 

studenty 18$26 let** 
a seniory nad 65 let 

$ elektronický záznam 

M sí ní tvrtletní Ro ní** Poznámka 

jedno vn j!í pásmo samostatné  75 K  190 K  752 K  nelze pro pásmo 0 
2 navazující pásma 115 K  300 K  1 188 K   
3 navazující pásma 175 K  450 K  1 782 K   
4 navazující pásma 230 K  600 K  2 376 K   
5 navazujících pásem 282 K  750 K  2 970 K   
6 navazujících pásem 337 K  900 K  3 564 K   
7 navazujících pásem 390 K  1 050 K  4 158 K   
8 navazujících pásem 445 K  1 200 K  4 752 K   
9 navazujících pásem 500 K  1 350 K  5 346 K   
10 navazujících pásem 555 K  1 500 K  5 940 K   
11 navazujících pásem* 610 K  1 650 K  6 534 K  * ode dne vyhlá!ení 
12 navazujících pásem* 665 K  1 800 K  7 128 K  * ode dne vyhlá!ení 

V!echny zde uvedené kupóny mají celoro n  volitelný za átek platnosti. 
** Kupóny pro kategorii Student 18-26 let se nevydávají ve variant  Ro ní. 
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cb) na stanovené období s volitelným za átkem platnosti $ vydávány v papírové podob  
z Jízdenkového programu nebo z UNIPOK k pr kazkám PID: 
• pro d ti 6$15 $ typu I (s evidencí), 
• pro juniory $ typu I (s evidencí), 
• pro studenty $ typu I (s evidencí) s potvrzením o studiu, 
• pro seniory od 60 do 70 let, pokud dr#itel dosáhl v ku 65 let, 
• pro seniory od 65 do 70 let. 

Dopl kové kupóny 25 ' 
pro d ti 6$15 let, 
juniory 15$18 let, 

studenty 18$26 let** 
a seniory nad 65 let $ 

z Jízdenkového programu nebo 
z UNIPOK 

30denní 90denní 365denní 
(366denní)** 
$ nevydávají 

se z UNIPOK 

Poznámka 

jedno vn j!í pásmo samostatné  75 K  190 K  752 K  nelze pro pásmo 0 
2 navazující pásma 115 K  300 K  1 188 K   
3 navazující pásma 175 K  450 K  1 782 K   
4 navazující pásma 230 K  600 K  2 376 K   
5 navazujících pásem 282 K  750 K  2 970 K   
6 navazujících pásem 337 K  900 K  3 564 K   
7 navazujících pásem 390 K  1 050 K  4 158 K   
8 navazujících pásem 445 K  1 200 K  4 752 K   
9 navazujících pásem 500 K  1 350 K  5 346 K   
10 navazujících pásem 555 K  1 500 K  5 940 K   
11 navazujících pásem* 610 K  1 650 K  6 534 K  * ode dne vyhlá!ení 
12 navazujících pásem* 665 K  1 800 K  7 128 K  * ode dne vyhlá!ení 

V!echny zde uvedené kupóny mají celoro n  volitelný za átek platnosti. 
** Kupóny pro kategorii Student 18-26 let se nevydávají ve variant  Ro ní. 

Platnost jízdenek je uvedena v l. VII. 

11. Jízdenky AE (Airport Express) a jízdní doklady D platné na lince AE: 
a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou p epravu nebo slevu dle odst. 11. písm. b) a pou#ívají-

li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nep estupní nebo nepou#ijí-li n který 
z jízdních doklad  uvedený v odst. 11. písm. c) .................................................................. 60 K  

b) pro d ti od 6 do 15 let zvýhodn né nep estupní nebo nepou#ijí-li n který z jízdních doklad  
uvedený v odst. 11. písm. c) ur ený pro d ti od 6 do 15 let ................................................ 30 K  

c) v!echny druhy jízdních doklad  D vystavených dle tarifu TR 10 a vyhlá!ek PTV na standardním 
tiskopisu jízdenky (ze v!ech výdejních za ízeních D) nebo jako eTiket, TeleTiket nebo nahrané 
jako aplikace v ipu In Karty a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle mezinárodního tarifu 
SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV nebo jako eTiket. 
ca) jednorázové a zpáte ní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha leti!t /Airport 

(BUS), rozhodující je platnost v den pou#ití, pro pou#ití jízdenky VLAK+ leti!t  Praha pro 
cestu zp t je rozhodující datum a potvrzení razítkem z informa ní p epá#ky na Leti!ti 
Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ leti!t  Praha pro cestu zp t je 
neplatná; 

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

cc) kilometrickou banku (KMB) mohou sou asn  pou#ít 3 cestující star!í 15 let, p i em# dv  
d ti do 15 let se pova#ují za jednoho cestujícího star!ího 15 let; v p íslu!ném ádku 
s vypln ným datem odpovídajícím dni pou#ití dokladu musí být jako nástupní/cílová 
stanice uvedeno Praha leti!t /Airport (BUS); odpisy KMB provádí výhradn  
zam stnanci D; 
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cd) v autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních za ízení D, 
Ak ní jízdenka, V asná jízdenka esko, V asná jízdenka Evropa ani zam stnanecké 
a slu#ební jízdní výhody #elezni ních spole ností; 

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

12. Ceny jízdného uvedené v tomto lánku jsou v etn  sní#ené sazby DPH. 

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

1. Zvlá!tní ceny jízdného jsou poskytovány na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 v . B vyjmenovaným 
kategoriím cestujících za spln ní podmínek stanovených tímto tarifem. Podmínkou oprav ující k pou#ití 
jízdného dle tohoto lánku je, #e cestující je dr#itelem Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro 
%název kategorie& dle odst. 4. tohoto lánku nebo pro definované kategorie pro p echodné období jiný 
doklad uvedený v odst. 5. tohoto lánku. 

2. Zvlá!tní ceny jsou stanoveny pro tyto tarifní kategorie: 

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

b) kategorie senio i od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy; 
c) kategorie senio i od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID; 
d) kategorie osoba doprovázející dít  do 3 let v ku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky 

zapojené do systému PID. 

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

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

b) kategorii senio i od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy .............................................. 0 K  

c) kategorii senio i od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID ........................................ 0 K  

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

4. Pro kategorie uvedené v odst. 2. písm. a), b) a c) tohoto lánku je dokladem k prokázání nároku na 
zvlá"tní zvýhodn né jízdné aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného <název 
kategorie=& nebo zvlá"tní pr kaz PID pro p íslu!nou tarifní kategorii s fotografií, jménem, p íjmením 
a datem narození dr#itele. Zvlá!tní pr kazy PID platné jako Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
jsou uvedeny v P íloze . 10. V záhlaví nesou ozna ení %Pr kaz dít  6$15&, %Pr kaz senior 65$70&, 
nebo %Pr kaz senior 70+&. Plný název dokladu pak zní: 

a) pro kategorii d ti od 6 do 15 let v elektronické podob  %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
pro dít  od 6 do 15 let& nebo v papírové podob  %Pr kaz dít  6$15&; 

b) pro kategorii senio i od 65 do 70 let v elektronické podob  %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny 
jízdného pro seniora od 65 do 70 let& nebo v papírové podob  %Pr kaz senior 65$70&; 

c) pro kategorii senio i od 70 let v elektronické podob  %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
pro seniora od 70 let& nebo v papírové podob  %Pr kaz senior 70+&. 

Pr kazy jsou ozna eny hologramem. 

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

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

5. V!ichni oprávn ní u#ivatelé %Doklad  o nároku na bezplatnou p epravu& vydaných p ed datem platnosti 
tohoto tarifu jsou oprávn ni nadále pou#ívat tyto jízdní doklady. Jejich platnost a pou#ití je v p íslu!ných 
tarifních kategoriích stejná jako u %Doklad  o nároku na zvlá!tní ceny jízdného&. Doklad o nároku na 
zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 70 let lze pou#ít k dolo#ení nároku na bezplatnou p epravu dle 
lánku V. odst. 1. písm. e). 

III.B. Specifické tarifní podmínky ve vlacích PID dopravce K!C 
Doprava, s. r. o. 

1. N která ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlak  PID provozovaných dopravcem K"C Doprava, 
s. r. o. na území hl. m. Prahy nebo na území St edo eského kraje (dále jen %vlaky PID K"CD&), jsou 
upravena odchyln . 

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

3. Cestující je povinen nastupovat do vlaku PID K"CD s p edem zakoupenou a ozna enou jízdenkou PID 
nebo jízdenkou dle Tarifu D TR 10 (omezené uznávání jízdného dle Tarifu D TR 10 viz dále). Nemá-
li cestující k dispozici pot ebnou jízdenku z p edprodeje, zakoupí si ji u vlakové ety bez p irá#ky. P ímo 
ve vlacích PID K!CD se vydávají jízdenky PID pro jednotlivou jízdu vlakovou etou z p íru ní 
osobní pokladny (POP). Na linkách S24, Podlipanský motorá ek, Posázavský motorá ek, Rakovnický 
rychlík, Koko ínský rychlík a Podtrosecký rychlík se vydávají té# jízdenky dle Tarifu K"CD. Vlaková 
eta (pov ená osoba dopravce) je oprávn na kontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dob  p ed 

odjezdem vlaku. 

4. Na jednotlivé jízdence PID vydané ze za ízení POP je vyti!t no datum, as a pásmo vydání. Pro 
p ípadný posun asové a pásmové platnosti jízdenky se pou#ije p im en  ustanovení l. VII.A. odst. 4. 
tohoto Tarifu. 

5. Ve vlacích PID K!CD jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu eských drah 
TR 10, které byly p edem zakoupeny cestujícími je!t  p ed nástupem do vlaku PID K"CD. Prodej 
jízdních doklad  dle Tarifu D TR 10 p ímo ve vlaku PID K"CD není zaji!t n. Není mo#né ani 
vydávání doplatk  dle Tarifu D TR 10, nap . pro jízdy oklikou atd. Ve vlaku PID K"CD také není 
mo#né provád t platby z elektronické pen #enky In Karty. P i pou#ití vlaku PID K"CD musí být 
jízdenka eTiket vydaná dle Tarifu D TR 10 p edlo#ena ke kontrole vyti!t ná nebo zobrazená na 
monitoru (displeji) p enosného elektronického za ízení. Jízdní doklady dle Tarifu D TR 10, v etn  
sí ových jízdenek, nejsou ve vlacích PID K!CD uznávány na trati 233 elákovice $ Mochov a na 
trati 013 Bo"ice $ Be váry, tj. na tratích, na kterých nejsou tarifní body D. 

6. Ve vlacích PID K"CD neplatí jízdní doklady vydané dle mezinárodního #elezni ního tarifu SCIC-NRT, 
té# neplatí SMS jízdenky, zam stnanecké jízdné DP, zam stnanecké jízdné spole nosti eské dráhy, 
a. s. a zam stnanecké jízdné Správy #elezni ní dopravní cesty, s. o. 

7. U vlak  PID K"CD linky S24 je cestující, který nemá p edem zakoupený jízdní doklad, povinen pou#ít 
pro nástup p ední dve e prvního vozu ve sm ru jízdy a zakoupit si jízdní doklad u strojvedoucího. 

8. Zvýhodn né jízdenky celostátního jízdného ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného ze za ízení POP 
platí ve vlacích PID K"CD provozovaných ve vn j!ích pásmech pro d ti od 6 do 15 let, juniory od 15 
do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a seniory od 65 do 70 let a té# pro osoby star!í 70 let a osoby ZTP 
a ZTP/P. Pro tyto tarifní kategorie platí tyto jízdenky i v pásmech 0 a B pro p ím stské cesty pro ty 
cestující, kte í nemají nárok na bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní ceny jízdného podle l. III.A. tohoto 
Tarifu. Tyto jízdenky neplatí v pásmu P. Zp sob dokládání nároku na zvýhodn né jízdné je uveden 
v l. IX. tohoto Tarifu. Cestující, který nemá nárok na bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní ceny jízdného 
v pásmech P, 0, B a který na p ím stských cestách vyu#ívá celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného 
jízdného a za íná nebo kon í svou cestu v pásmu P, zaplatí jízdné dle tarifu #elezni ního dopravce nebo 
plnocenné jízdné PID. 
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9. Pro úhradu p epravného za zavazadlo podléhajícího placení, psa nebo jízdní kolo platí ve vlacích 
PID K"CD ustanovení Tarifu PID, pokud se osoba p epravující zavazadlo, psa nebo jízdní kolo 
p epravuje také na jízdní doklad PID. Pokud bylo p epravné uhrazeno dle Tarifu D TR 10, je tento 
jízdní doklad uznán i ve vlaku PID K"CD. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro úhradu 
p epravného (nebo pokud nemá nárok na bezplatnou p epravu jízdního kola dle l. VI. odst. 3. písm. i) 
tohoto Tarifu), uhradí p epravné ve vlaku PID K"CD zvýhodn nou jízdenkou PID dle odst. 8. tohoto 
lánku. Pokud cestující (i jen v ásti trasy) cestuje na jízdní doklad dle Tarifu K"CD, uhradí p epravné 

dle Tarifu K"CD. 

10. P epravné za zavazadlo, psa nebo jízdní kolo, hrazené jízdenkou PID, ve vlaku PID K"CD p i pou#ití 
jízdního dokladu dle Tarifu PID nebo dle Tarifu D TR 10 iní 16 K . asová a pásmová platnost 
jízdenky PID pro úhradu p epravného je shodná s asovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, 
který zavazadlo, psa nebo jízdní kolo p epravuje, nejvý!e v!ak 360 min. 

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

12. Ve vlacích PID K"CD provozovaných pouze na území hl. m. Prahy $ linka S34, Pra#ský motorá ek 
$ se nevydávají jízdenky dle Tarifu K"CD. 

13. Ve vlacích PID K"CD provozovaných pouze na území hl. m. Prahy $ linka S34, Pra#ský motorá ek 
$ se uznávají pr kazy ZTP a ZTP/P pro bezplatnou p epravu (v etn  kompenza ních pom cek) dle 
podmínek uvedených v l. V. tohoto Tarifu. Ve vlacích PID K"CD, které zají#d jí na území 
St edo eského kraje, se dr#itelé pr kaz  ZTP a ZTP/P p epravují dle Tarifu K"CD nebo Tarifu D 
TR 10 nebo Tarifu PID v souladu s odst. 8. tohoto lánku. 

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

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

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

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

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

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

6. Linky PID íselné ady 3xx dopravce SAD MHD Kladno a. s., tj. linky 300, 306, 322, 324, 350, 
zaji! ují zejména páte ní spojení Kladna s Prahou. Na t chto linkách na území m sta Kladna: 

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

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

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

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

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

7. Linky PID íselné ady 6xx za azené do MHD Kladno, tj. linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 
610, 611, 612, 613, 614, 616, 622, 623, 624, 626, 627, zaji! ují provoz na katastrálním území m sta 
Kladna (MHD Kladno), nebo zaji! ují spojení m sta Kladna s okolními obcemi a m sty. Na t chto 
linkách na území m sta Kladna: 

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

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

c) Platí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlá!ené Magistrátem 
m sta Kladna a ode ítané z elektronické pen #enky na ipové kart  vydané SAD MHD Kladno 
a. s. nebo kompatibilní $ Karta "ÁKOVSKÁ 1 K , Karta D CHODCOVSKÁ 1 K , Karta 
RODI OVSKÁ 4 K . Kartu RODINNOU lze na linkách PID vyu#ít pouze k úhrad  jízdného pro 
jednotlivou jízdu z elektronické pen #enky. 

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

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

f) Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID z/do tarifní zóny SID pokrývající území m sta 
Kladna hrazené z elektronické pen #enky na ipové kart  vydané SAD MHD Kladno a. s. nebo 
kompatibilní, pokud cestující jede z/do dal!ích zón SID a p estupuje na území m sta Kladna mezi 
linkou PID a linkou SID. U jízdného pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID, které bylo uhrazeno 
v hotovosti (tj. bez ipové karty), p estup mezi PID a SID tarifn  není mo#ný. 

8. Linky ady 3xx a 6xx neza azené do MHD Kladno, tj. linky 330, 399, 617, 620 a 628, jsou linky 
provozované dopravci AUTODOPRAVA LAMER s. r. o., SAD Slaný s. r. o., Kate ina Kulhánková $ 
EXPRESCAR, VALENTA BUS s. r. o. a POHL Kladno s. r. o. Na t chto linkách neplatí Tarif MHD 
Kladno a neplatí jízdní doklady SID (p edplatní ani jednotlivé), a to v . spoj  linky 628 
provozovaných dopravcem SAD MHD Kladno a. s., tj. není tarifn  mo#ný p estup mezi systémy PID 
a SID. 

9. Na linkách PID za azených do MHD Kladno, které mají svou trasu vedenou pouze po území m sta 
Kladna, tj. na linkách 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 613 a 616, platí pouze plnocenné jízdní 
doklady PID. Na t chto linkách neplatí zvýhodn né jízdní doklady PID (p edplatní ani jednotlivé) 
pro celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného pro d ti a juniory od 6 do 18 let, studenty 
od 18 do 26 let a seniory od 65 do 70 let. Cestující t chto tarifních kategorií se odbavují dle Tarifu 
MHD Kladno, p íp. pou#ijí plnocenné jízdné dle Tarifu PID. 

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

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

12. Cestující, který byl odbaven dle Tarifu MHD Kladno (p íp. dle Tarifu SID), p epravuje zavazadlo a psa 
dle Tarifu MHD Kladno (p íp. Tarifu SID). Cestující, který byl odbaven dle Tarifu PID, p epravuje 
zavazadlo a psa dle Tarifu PID. Pro p epravu platí Smluvní p epravní podmínky PID. P irá#ky 
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k jízdnému za nedodr#ení p epravní a tarifní kázn  se ídí Tarifem PID a Smluvními p epravními 
podmínkami PID. 

13. Na linkách PID za azených do MHD Kladno, které mají svou trasu vedenou pouze po území m sta 
Kladna, tj. na linkách 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 613 a 616 je nástup mo#ný v"emi dve mi 
bez odbavení u idi e u následujících cestujících: 

a) osoby s nárokem na bezplatnou p epravu, 
b) dr#itelé platného p edplatního jízdného pro MHD Kladno ve form  záznamu na kart  (nebo 

vícezónové p edplatní jízdné pro SID platné pro zónu 1), 
c) dr#itelé asových jízdních doklad  PID s platným vícepásmovým p edplatním asovým jízdným 

(kupónem) PID platným pro pásmo PID 3, 
d) cestující vyu#ívající jízdenky jednotlivé nebo krátkodobé dle Tarifu PID (p i zapo etí cesty je 

nutné ozna ení jízdenky v ozna ova i ve vozidle). 

Na ostatních linkách PID za azených do MHD Kladno, které mají ást trasy vedenou i mimo území 
m sta Kladna, p i em# na území Kladna jsou ukon eny, tj. linky 609, 612, 614, 622, 623, 624, 626 
a 627, je nástup v!emi dve mi povolen pouze ve sm ru jízdy do Kladna, a to jen v zastávkách le#ících 
na území m sta Kladna. V opa ném sm ru (ven z Kladna) cestující nastupují p edními dve mi 
a odbavují se u idi e. 

14. Na linkách PID za azených do MHD Kladno je nutný nástup p edními dve mi s odbavením u idi e 
u následujících cestujících: 

a) cestující, kte í se odbavují za jednotlivé jízdné placené hotov  nebo z karty, 
b) cestující bez p edem zakoupené jízdenky, kte í si u idi e zakupují jízdenky dle Tarifu PID, 
c) dr#itelé karet RODINNÁ, OB ANSKÁ vyu#ívající elektronickou pen #enku, 
d) dr#itelé karet D CHODCOVSKÁ, "ÁKOVSKÁ vyu#ívající tarif 1 K /jízdu, 
e) dr#itelé karet RODI OVSKÁ vyu#ívající tarif 4 K /jízdu. 

III.D. Specifické tarifní podmínky ve vlacích PID dopravce 
ARRIVA Vlaky s. r. o. (linka S49) 

1. N která ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlak  PID provozovaných dopravcem ARRIVA Vlaky 
s. r. o. na lince S49 (dále jen %vlaky PID ARRIVA&), jsou upravena odchyln . 

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

3. Cestující je povinen nastupovat do vlaku PID ARRIVA s p edem zakoupenou a ozna enou jízdenkou 
PID nebo jízdenkou dle Tarifu D TR 10 (omezené uznávání jízdného dle Tarifu D TR 10 viz dále). 
Nemá-li cestující k dispozici pot ebnou jízdenku z p edprodeje, zakoupí si ji u vlakové ety bez 
p irá#ky. P ímo ve vlacích PID ARRIVA se vydávají jednotlivé jízdenky PID vlakovou etou z p íru ní 
osobní pokladny (POP). Jízdenky dle tarifu dopravce ARRIVA Vlaky s. r. o. se nevydávají. Vlaková 
eta (pov ená osoba dopravce) je oprávn na kontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dob  p ed 

odjezdem vlaku. 

4. Ve vlacích PID ARRIVA jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu eských drah 
TR 10, které byly p edem zakoupeny cestujícími je!t  p ed nástupem do vlaku PID ARRIVA. Prodej 
jízdních doklad  dle Tarifu D TR 10 p ímo ve vlaku PID ARRIVA není zaji!t n. Není mo#né ani 
vydávání doplatk  dle Tarifu D TR 10, nap . pro jízdu oklikou atd. Ve vlaku PID ARRIVA také není 
mo#né provád t platby z elektronické pen #enky In Karty. 

5. Ve vlacích PID ARRIVA neplatí jízdní doklady vydané dle mezinárodního #elezni ního tarifu 
SCIC-NRT, SMS jízdenky a zam stnanecké jízdné DP. 

6. Pro úhradu p epravného za zavazadlo podléhajícího placení, psa nebo jízdní kolo platí ve vlacích PID 
ARRIVA ustanovení Tarifu PID, pokud se osoba p epravující zavazadlo, psa nebo jízdní kolo 
p epravuje také na jízdní doklad PID. Pokud bylo p epravné uhrazeno dle Tarifu D TR 10, je tento 
jízdní doklad uznán i ve vlaku PID ARRIVA. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro úhradu 
p epravného (nebo pokud nemá nárok na bezplatnou p epravu jízdního kola dle l. VI. odst. 3. písm. i) 
tohoto Tarifu), uhradí p epravné ve vlaku PID ARRIVA zvýhodn nou jízdenkou PID dle odst. 7. tohoto 
lánku. 
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7. P epravné za zavazadlo, psa nebo jízdní kolo, hrazené jízdenkou PID, ve vlaku PID ARRIVA p i pou#ití 
jízdního dokladu dle Tarifu PID nebo dle Tarifu D TR 10 iní 16 K . asová a pásmová platnost 
jízdenky PID pro úhradu p epravného je shodná s asovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, 
který zavazadlo, psa nebo jízdní kolo p epravuje, nejvý!e v!ak 360 min. 

IV. Cena za p epravu zavazadel a psa v provozu PID 
1. V MHD na území hl. m. Prahy a v p ím stských linkách PID je stanovena jednotná cena za p epravu 

zavazadel pro celou sí  PID bez ohledu na hranice tarifních pásem ve vý!i: 

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

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

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

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

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

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

asová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo dle písm. a) a# d) je shodná s asovou a pásmovou 
platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo p epravuje, maximáln  v!ak 360 min. Platnost jízdenek 
ur ených pro úhradu za p epravu jízdního kola na p ím stské lince . 690 (cyklobus) dle písm. e) je 
pouze pro daný spoj. 

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

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

Cena jízdenek ur ených k úhrad  p epravného za psa: 

a) p epravné za psa beze schrány (tj. na vodítku, s náhubkem) ............................................... 16 K  

asová a pásmová platnost jízdenky ur ené k úhrad  p epravného za psa je shodná s asovou 
a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa p epravuje, maximáln  v!ak 360 min. 

b) p epravné za psa ve schrán  p esahující rozm ry 25 × 45 × 70 cm (schrána se psem nebo jiným 
zví etem je v tomto p ípad  pova#ována za zavazadlo) ....................................................... 16 K  

c) neobsazeno 

d) neobsazeno 

e) p epravné za psa na lince AE (Airport Express) $ platí pouze pro daný spoj ...................... 30 K  

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

4. Krátkodobé asové jízdenky na 24 h a 72 h, asové p edplatní jízdenky (kupóny) pro pásma P a 0, 
asové jízdenky dlouhodobé p enosné, rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy (Skupinová 

víkendová jízdenka + MHD Praha) a dopl kové asové kupóny PID pro pásmo 0 a vn j!í pásma 
oprav ují u#ivatele v rámci své pásmové a asové platnosti k bezplatné p eprav  jednoho zavazadla 
p esahujícího stanovené rozm ry nebo jednoho ko árku bez dít te nebo jednoho psa s výjimkou vlak  
za azených do systému PID. 

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

1. Bezplatn  se p epravují osoby: 

a) d ti do 6 let v ku1) (tj. do dne, který p edchází dni 6. narozenin), které v!ak mohou cestovat pouze 
s doprovodem osoby star!í 10 let; 

b) dr#itelé pr kazu %ZTP&4); 

c) dr#itelé pr kazu %ZTP/P&4) a jejich pr vodce v etn  vodícího psa1), pokud se p epravují sou asn  
s tímto dr#itelem, (bezplatn  se p epravují té# kompenza ní pom cky, které tyto osoby pot ebují 
po dobu p epravy nebo následný pohyb); 

d) ob ané uvedení ve zvlá!tním p edpisu $ ob ané, na n # se vztahuje zákon o mimosoudních 
rehabilitacích3); 

e) osoby star!í 70 let (ode dne 70. narozenin). 

2. Nárok na bezplatnou p epravu vzniká za podmínek stanovených v l. IX. tohoto Tarifu a cestující je 
povinen tento nárok dolo#it v souladu s l. IX. tohoto Tarifu. Bez dolo#ení nároku na slevu nebo 
bezplatnou p epravu p edepsaným zp sobem tento nárok nevzniká. 

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

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

b) d tské ko árky s dít tem; 

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

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

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

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

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

h) maximáln  dva páry ly#í v etn  ly#a ských holí v jednom obalu; ly#e bez obalu jsou z p epravy 
vylou eny; 

i) snowboard; 

j) nákupní ta!ku na kole kách; 

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

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

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

a) d ti do 6 let v ku1) (tj. do dne, který p edchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby star!í 
10 let; 

b) pr vodce dr#itele pr kazu %ZTP/P&4), kterým m #e být bu  doprovázející osoba, nebo pes, pokud 
se p epravují sou asn  s tímto dr#itelem. 

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

a) d ti do 6 let v ku1) (tj. do dne, který p edchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby star!í 
10 let; 
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b) dr#itelé pr kazu %ZTP&4); 

c) dr#itelé pr kazu %ZTP/P&4) a jejich pr vodce v etn  vodícího psa1), pokud se p epravují sou asn  
s tímto dr#itelem, (bezplatn  se p epravují té# kompenza ní pom cky, které tyto osoby pot ebují 
po dobu p epravy nebo následný pohyb). 

3. Bezplatn  m #e cestující p epravit následující p edm ty: 

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

b) 1 d tský ko árek s dít tem; 

c) 1 d tský ko árek ve slo#eném stavu (golfové hole); 

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

e) jeden pár ly#í s holemi; 

f) snowboard; 

g) d tské boby; 

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

i) pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B lze ve vlacích zapojených do systému PID 
bezplatn  p epravit jízdní kolo, které p epravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo 
s platným dokladem dle Tarifu PID oprav ujícím k bezplatné p eprav  ve vlacích zapojených do 
systému PID v pásmech P a 0 v . B (je-li doklad k bezplatné p eprav  dle Tarifu PID vy#adován). 
P i vyu#ití slu#by %Úschova b hem p epravy& zaplatí cestující pouze úschovné dle tarifu 
#elezni ního dopravce. 

4. P epravné ve vlacích zapojených do systému PID se ídí jednotlivými ustanoveními Smluvních 
p epravních podmínek a tarifem p íslu!ného dopravce. 

VII.  Platnost jízdních doklad  PID 
1. V!echny druhy jízdních doklad  a jízdenek PID uvedené v tomto tarifu platí pouze v p íslu"ném po tu 

navazujících tarifních pásem (v etn  pásem, kde spoj nezastavuje); posloupnost tarifních pásem je 
uvedena v l. II. odst. 3. Pro stanovení doby platnosti jízdenky je rozhodující as vyzna ený na 
jízdence a asové údaje udávané dopravcem. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky asové 
krátkodobé musí být ozna eny v tom tarifním pásmu, v n m# za íná platnost jízdenky. Povolené tarifní 
výjimky jsou uvedeny v lánku VII.B. Omezení pro vybrané vlaky za azené do PID (zejména rychlíky 
$ viz P íloha . 12) je uvedeno v odst. 21. tohoto lánku. Specifické tarifní podmínky na území m sta 
Kladna na autobusových linkách PID v obvodu MHD Kladno jsou uvedeny v l. III.C. a v p íloze 9 
tohoto Tarifu. 
Pokud se v následujícím textu hovo í o %ozna ení jízdenky& nebo o % asu vyzna eném na jízdence p i 
prodeji idi em z mobilního odbavovacího za ízení&, vztahují se tyto pojmy i na jízdenky vydané 
z UNIPOK nebo POP, jízdenky vydané z bezkontaktních platebních terminál  a na elektronické 
jízdenky, zakoupené prost ednictvím Mobilní aplikace (MA); v p ípad  jízdenek z MA se tím rozumí 
asový za átek platnosti jízdenky, tj. moment, kdy se zakoupená a aktivovaná jízdenka stává platnou 

(viz lánek XVI). 

2. P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu 

• plnocenné 
• zvýhodn né ve vý"i 50 ' plnocenného jízdného 

platí jako jízdní doklady sí ové s libovolným po tem p estup  v rozsahu asové a pásmové platnosti 
jízdenky, není-li dále stanoveno jinak. 

a) Pro cesty na území Prahy v pásmech P, 0, B se pou#ívají jízdenky ty pásmové, platné 90 min. 
od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em z mobilního odbavovacího 
za ízení (po ítání pásem dle schématu P-P-0-B). 

b) Pro krat!í cesty se na území Prahy se pou#ívají také jízdenky t ípásmové, které jsou v tomto 
p ípad  posuzovány pouze z hlediska asové platnosti, která je p i pou#ití v Praze stanovena na 
30 min. od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence p i prodeji idi em z mobilního 


