Příloha č. 2

TARIF PRA!SKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
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Dodatek þ. 7 platný od 29. 6. 2019
Dodatek þ. 8 platný od 24. 8. 2019
Úplné znČní, vþetnČ v"ech uvedených dodatkĤ
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I.

Úvodní ustanovení

1.

Tento tarif stanoví v systému Pra#ské 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 zaji!tČn mezi hl. m. Prahou, StĜedoþeským krajem a obcemi zapojenými do
systému PID.
K tomuto tarifu pĜistupují v!ichni dopravci zapojení do systému PID na základČ Tarifní smlouvy a smluv
mezi Regionálním organizátorem Pra#ské integrované dopravy (ROPID), pĜíslu!ným dopravním
úĜadem a pĜíslu!ným dopravcem. Tarif je uplatĖován na v!ech 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 u#ivatelĤ:
a)
Pra#ská integrovaná doprava (PID)
je systém zaji!Ģování dopravní obslu#nosti 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, trolejbusy,
lanovou dráhou na PetĜín, pĜívozy a autobusy mČstských a pĜímČstských linek na území hl. m.
Prahy. Je nedílnou souþástí systému Pra#ské integrované dopravy.
c)
Organizátor je organizace (právnická osoba), zaji!Ģující integrovanou veĜejnou dopravu osob
v regionu Prahy a StĜedoþeského kraje, pĜípadnČ s pĜesahem do okolních krajĤ. Pra#ská
integrovaná doprava je zaji!Ģována dvČma organizátory:
ROPID $ Regionální organizátor Pra#ské integrované dopravy, jeho# zĜizovatelem je hl. m.
Praha;
IDSK $ Integrovaná doprava StĜedoþeského kraje, jejím# zĜizovatelem je StĜedoþeský kraj.
d)
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 ní# jsou pravidelnČ poskytovány pĜepravní
slu#by podle platné licence a podle schváleného jízdního Ĝádu PID. Slou#í k zaji!Ģování dopravní
obslu#nosti na území hl. m. Prahy.
e)
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 v!echny mimo území hl. m. Prahy, na ní# jsou pravidelnČ poskytovány
pĜepravní slu#by podle platné licence a podle schváleného jízdního Ĝádu PID. Slou#í k zaji!tČní
dopravní obslu#nosti hl. m. Prahy a pĜímČstských oblastí nebo jen pĜímČstských oblastí s vazbou
na jiné linky PID.
f)
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, vnČj!í pásma) a tramvajová linka z þíselné Ĝady
90$99.
g)
Airport Express $ AE
je expresní mČstská linka oznaþená AE v trase Praha hlavní nádra#í $ Praha leti!tČ. Na této lince
platí zvlá!tní 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.
a# 10.
h)
PĜívoz PID
je mČstská linka, která zaji!Ģuje pĜepravu po vodní cestČ pomocí plavidla.
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i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)

PĜestupní stanice metra
je stanice, ve které mohou cestující pĜestupovat z jedné linky metra na jinou linku metra.
Vlaky zapojené do systému PID
jsou osobní a spČ!né vlaky vþetnČ vybraných rychlíkĤ zvlá!Ģ vyjmenovaných pro jednotlivé tratČ
(pouze 2. vozová tĜída). Rychlíky zaĜazené do systému PID jsou uvedeny v PĜíloze þ. 12.
Rychlíky PID
jsou vyjmenované vlaky vy!!í kategorie, napĜíklad rychlík, expres apod., na nich# je v urþených
úsecích povolena pĜeprava na jízdní doklady PID (pouze 2. vozová tĜída).
!elezniþní stanice a zastávky zaĜazené do PID
jsou stanice a zastávky le#ící na #elezniþních tratích pĜevá#nČ na území Prahy a StĜedoþeského
kraje, mezi kterými lze cestovat na jednotlivé nebo þasové jízdní doklady PID. Podle re#imu
odbavení se rozli!ují stanice a zastávky:
• vybavené oznaþovaþi jízdenek PID umístČnými v prostoru stanice (zastávky);
• bez oznaþovaþĤ jízdenek PID, pĜiþem# 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 mo#nosti oznaþení jízdenky PID; v takovém pĜípadČ mĤ#e cestující pou#ít pĜestupní
jízdenku PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobou þasovou jízdenku PID pouze tehdy, má-li
ji ji# oznaþenou z jiného dopravního prostĜedku PID nebo z jiné #elezniþní stanice zaĜazené
do PID.
ZaĜazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech provozovatele dráhy
a #elezniþních dopravcĤ zapojených do systému PID, v informaþních mapách a schématech PID
a v PĜíloze þ. 8 tohoto Tarifu. Podrobnosti o pou#ití pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou
jízdu a krátkodobých þasových jízdenek PID na #eleznici 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
nejbli#!í ke katastrální hranici mČsta. Úsek linky na území mČsta za touto zastávkou je ji# zaĜazen
do pásma 1. Povolené výjimky jsou uvedeny v tomto tarifu, v jízdních Ĝádech nebo jinak smluvnČ
zaji!tČny. ZaĜazení zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech.
Parkovi"tČ P+R
je záchytné parkovi!tČ typu %zaparkuj a jeć hromadnou dopravou& (Park+Ride), tzn. záchytné
parkovi!tČ v dosahu PID, které je provozováno ve vazbČ na následné pou#ití PID. Parkovi!tČ P+R
jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslu#ným provozem. Na území hl. m. Prahy je pou#ití
hlídaných parkovi"Ģ P+R zpoplatnČno dle tohoto Tarifu. Parkovi"tČ P+R nehlídané
s bezobslu#ným provozem je parkovi!tČ s omezenou dobou stání na maximálnČ 1 den (24 hod.)
a jeho pou#ití je bez poplatku.
Multikanálový odbavovací systém, MOS (dále jen %systém&, %odbavovací systém&)
pĜedstavuje systém softwarových, hardwarových, personálních a dal!ích hmotných a nehmotných
prostĜedkĤ zaji!Ģujících cestujícím-u#ivatelĤm pĜístup k pĜepravním slu#bám poskytovaným
dopravci PID v rámci PID. Odbavovací systém umo#Ėuje u#ivatelĤm zejména:
• volbu a registraci identifikátoru (na pĜepá#ce kontaktního místa nebo na Internetu pĜes
webovou aplikaci), vedení u#ivatelského úþtu, správu osobních údajĤ u#ivatele a dal!í þinnosti
spojené s identifikátory,
• nákup elektronického þasového pĜedplatního jízdného (kupónu) ve formČ elektronického
záznamu ve spojení s pĜíslu!ným identifikátorem a následné vyu#ití elektronického záznamu ve
spojení s tímto identifikátorem jako platného jízdního dokladu,
• nákup elektronického krátkodobého þasového jízdného ve spojení s pĜíslu!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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p)

• nákup elektronických jízdenek pro jednotlivou jízdu prostĜednictvím Mobilní aplikace
v mobilním komunikaþním zaĜízení (telefonu, tabletu atd.) a následné vyu#ití tČchto jízdenek jako
platného jízdního dokladu.
Postup pĜi registraci a nákupu elektronického jízdného, registraci identifikátoru, zmČnČ
identifikátoru, postup pĜi reklamaci a dal!í þinnosti spojené s odbavovacím systémem jsou
uvedeny v informaþních materiálech vydaných provozovatelem odbavovacího systému.
Identifikátor
je bezkontaktní technické zaĜízení nebo technický pĜedmČt kompatibilní s odbavovacím
systémem, odbavovacím zaĜízením ve vozidlech PID a þtecím zaĜízením pracovníka pĜepravní
kontroly, který slou#í k identifikaci cestujícího-u#ivatele v systému a ke kterému jsou pĜiĜazeny
jízdní doklady (jízdenky, kupóny) ve formČ elektronického záznamu ulo#eného v systému.
Identifikátor zároveĖ plní i funkci prĤkazky PID dle pĜíslu!né tarifní kategorie. V daném þase
mĤ#e být s konkrétním jízdním dokladem spojen pouze jeden identifikátor. Volbu a registraci
identifikátoru provádí cestující-u#ivatel buć pomocí webové aplikace (e-shop) prostĜednictvím
u#ivatelského úþtu nebo na kontaktním místČ odbavovacího systému.
Podle zpĤsobu zpracování osobních údajĤ rozeznáváme identifikátory:
• Typ I $ Osobní identifikátor s evidencí, tj. s poskytnutím osobních údajĤ u#ivatele
do databáze provozovatele systému, kde jsou ulo#eny. Lze ho pou#ít pro v!echny tarifní kategorie
s výjimkou dlouhodobého pĜenosného þasového jízdného. Pro slevové kategorie je identifikátor
typu I povinný.
• Typ II $ Osobní identifikátor bez evidence, tj. bez poskytnutí osobních údajĤ u#ivatele do
databáze provozovatele systému, kdy se osobní údaje u#ivatele uvádČjí pouze na potisku
identifikátoru. Typ II lze pou#ít pouze ve spojení s obþanským 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 pĜenosnými
þasovými jízdními doklady a nelze ho pou#ít ve spojení s nepĜenosným þasovým kupónem
obþanským nebo slevovým.
Poskytovanými osobními údaji u#ivatele-cestujícího do systému jsou jméno, pĜíjmení, datum
narození, kontaktní informace (e-mail, pĜípadnČ telefon $ jen v databázi systému) a fotografie
u#ivatele. V pĜípadČ nezletilého u#ivatele-cestujícího jsou evidovány i osobní údaje zákonného
zástupce. Osobní údaje cestujícího mohou být vyti!tČny na potisku identifikátoru nebo
zaznamenány v systému formou !ifrovaného záznamu, který se pĜi pĜilo#ení identifikátoru
zobrazuje na displeji odbavovacího zaĜízení ve vozidlech PID nebo na displeji þteþky pracovníka
pĜepravní kontroly. Kontaktní informace slou#í pouze pro potĜeby komunikace s u#ivatelem a pĜi
odbavení a pĜi pĜepravní kontrole se nezobrazují.
V odbavovacím systému lze pou#ívat tyto identifikátory:
• ýipová karta Lítaþka $ osobní karta typu I.
• ýipová karta Lítaþka $ osobní karta typu II.
• ýipová karta Lítaþka $ anonymní nepersonalizovaná (jen pro dlouhodobé pĜenosné þasové
kupóny).
• In Karta ýeských drah $ pouze osobní karty vydané na jméno dr#itele. Cestující musí pĜi
registraci karty poskytnout osobní údaje do databáze provozovatele odbavovacího systému, karta
je pak pova#ována za osobní $ typ I. Anonymní nebo pĜenosnou In Kartu nelze pou#ít jako
identifikátor v systému.
• Bankovní platební karta $ osobní, vydaná nebo registrovaná na jméno dr#itele. Cestující
musí pĜi 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 pĜenosné þasové kupóny).
• ýipová karta Opencard $ typ I nebo typ II nebo anonymní nepersonalizovaná $ pouze
dobČh starých karet, novČ se nevydávají. Platnost karty konþí posledním dnem platnosti
stávajícího þasového kupónu s ní spojeného.
5/79

q)

r)

s)

• Aplikace PID Lítaþka v mobilním komunikaþním zaĜízení (dále jen %Mobilní aplikace&,
%MA&) $ pouze typ I (ode dne vyhlá"ení).
Jízdní doklad ve formČ elektronického záznamu v systému ve spojení s pĜíslu!ným
identifikátorem je rovnocenný jízdnímu dokladu v papírové podobČ se stanovenou dobou
platnosti. Není-li v tomto tarifu výslovnČ uvedeno jinak, jsou s jízdními doklady v elektronické
podobČ spojena stejná práva a povinnosti jako s papírovými jízdními doklady, s pĜípadnými
odchylkami, které vyplývají z odli!né formy a podoby elektronického jízdního dokladu spojeného
s identifikátorem.
Podmínky vyu#ívání identifikátorĤ v odbavovacím systému jsou souþástí Smluvních pĜepravních
podmínek PID.
Kontaktní místa odbavovacího systému
jsou pĜepá#ková pracovi!tČ poskytující slu#by v systému PID provozovaná hl. m. Prahou,
StĜedoþeským krajem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy nebo jinou povČĜenou osobou, která
zejména poskytují veĜejnosti informace o jízdném a odbavovacím systému, provádČjí na #ádost
u#ivatele registraci a dal!í správu pĜíslu!ných identifikátorĤ a aplikací, vydávají jízdní doklady
ve formČ elektronického záznamu a poskytují dal!í slu#by spojené s odbavovacím systémem.
Rozsah þinností provádČných na jednotlivých kontaktních místech se mĤ#e li!it. Podrobnosti jsou
uvedeny na webových stránkách organizátora, dopravce nebo provozovatele systému.
Tarifní kategorie
jsou skupiny u#ivatelĤ, dr#itelĤ pĜíslu!ných jízdních dokladĤ, pĜípadnČ po#adovaných dokladĤ
k dolo#ení 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 ka#dou tarifní kategorii definována zvlá!Ģ pro vyjmenované
jízdní doklady. Tarifními kategoriemi jsou:
Na území Prahy $ pásma P, 0, B
Ve vnČj"ích pásmech PID
Obþanské jízdné
Obþanské jízdné
DítČ od 6 do 15 let*
DítČ od 6 do 15 let
Junior od 15 do 18 let*
Junior od 15 do 18 let
Student od 18 do 26 let*
Student od 18 do 26 let
Senior od 65 do 70 let*
Senior od 60 do 65 let
Osoba star!í 70 let
Senior od 65 do 70 let
Dal!í zĜetele hodní obþané (hmotná nouze)
* platí té# pro pĜímČstské cesty na území Prahy
Osoba star!í 70 let
vþetnČ dojezdu z/do pásem 0 a B
Doprovod dítČte do 3 let vČku
Jízdní doklad PID
• jízdenka pro jednotlivou jízdu (jednotlivá jízdenka) v papírové podobČ;
• jízdenka pro jednotlivou jízdu (jednotlivá jízdenka) ve formČ SMS;
• jízdenka pro jednotlivou jízdu (jednotlivá jízdenka) v elektronické podobČ2), zakoupená
prostĜednictvím Mobilní aplikace (MA) nainstalované v mobilním komunikaþním zaĜízení
(telefonu, tabletu atd.);
• krátkodobá þasová jízdenka v papírové podobČ;
• krátkodobá þasová jízdenka v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení
s u#ivatelem zvoleným identifikátorem;
• pĜedplatní þasová jízdenka v papírové podobČ s poskytnutím osobních údajĤ u#ivatele
do databáze provozovatele systému (tj. s evidencí) $ typ I. Skládá se z PrĤkazky PID pro
pĜíslu!nou tarifní kategorii a jednoho nebo více þasových pĜedplatních kupónĤ platných pro
pĜíslu!ná tarifní pásma a pro pĜíslu!nou tarifní kategorii;
• pĜedplatní þasová jízdenka v papírové podobČ bez poskytnutí osobních údajĤ u#ivatele
do databáze provozovatele systému (tj. bez evidence) $ typ II. U tohoto typu þasové jízdenky
jsou osobní údaje uvedeny pouze na PrĤkazce PID. Skládá se z PrĤkazky PID a jednoho nebo
více þasových pĜedplatních kupónĤ platných pro pĜíslu!ná tarifní pásma. Vydává se pouze pro
obþanské jízdné a nevydává se pro slevové tarifní kategorie;
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• pĜedplatní þasová jízdenka v elektronické podobČ s poskytnutím osobních údajĤ u#ivatele
do databáze provozovatele systému (tj. s evidencí) $ typ I. Je tvoĜena jedním nebo více kupóny
v podobČ elektronického záznamu v systému, které jsou platné pro pĜíslu!ná tarifní pásma a pro
pĜíslu!nou tarifní kategorii a které jsou spojeny s osobním identifikátorem (typ I);
• pĜedplatní þasová jízdenka v elektronické podobČ bez poskytnutí osobních údajĤ u#ivatele
do databáze provozovatele systému (tj. bez evidence) $ typ II. U tohoto typu þasové jízdenky
jsou osobní údaje uvedeny pouze na potisku identifikátoru. Je tvoĜena jedním nebo více kupóny
v podobČ elektronického záznamu v systému, které jsou platné pro pĜíslu!ná tarifní pásma a které
jsou spojeny s osobním identifikátorem (typ II). Vydává se pouze pro obþanské jízdné a nevydává
se pro slevové tarifní kategorie;
• dlouhodobá pĜenosná þasová jízdenka;
• prĤkaz s právem na pĜepravu podle zvlá!tních pĜedpisĤ;

t)

u)

v)

w)

• prĤkazka opravĖující k bezplatné pĜepravČ;
• doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného ve formČ papírového PrĤkazu PID, PrĤkazky
PID nebo ve formČ elektronického záznamu (aplikace) v systému ve spojení s osobním
identifikátorem (typu I).
PĜenosná dlouhodobá þasová jízdenka
ta)
je jízdní doklad s volitelným zaþátkem platnosti s platností 30, 90 nebo 365 dnĤ
(v pĜestupném roce 366 dnĤ), kdy cestující neudává #ádné osobní údaje a jízdní doklad
mĤ#e být v rĤzném þase pou#it rĤznými u#ivateli. Tento typ jízdního dokladu se vydává
v papírové podobČ (z jízdenkového programu) bez prĤkazky PID;
tb) je jízdní doklad s volitelným zaþátkem platnosti s platností na mČsíc, þtvrtletí nebo rok, kdy
cestující neudává #ádné osobní údaje a jízdní doklad mĤ#e být v rĤzném þase pou#it
rĤznými u#ivateli. Vydává se v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení
s anonymním nepersonalizovaným identifikátorem. Nevydává se k osobním
identifikátorĤm typu I a II.
Smluvní pĜepravní podmínky Pra#ské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová
dráha, trolejbusy, 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 pozdČj!ích pĜedpisĤ, zákonem þ. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znČní
pozdČj!ích pĜedpisĤ, zákonem þ. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbČ, ve znČní pozdČj!ích
pĜedpisĤ a podle vyhlá!ky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 175/2000 Sb., o pĜepravním Ĝádu pro
veĜejnou drá#ní 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 a# výstupními dveĜmi stanice metra). K pĜepravnímu
prostoru metra patĜí zejména schodi!tČ, chodby, pohyblivé schody, haly, nástupi!tČ, stanice
a vozidla metra urþená k pĜepravČ osob.
PĜepravní prostor zastávky lanové dráhy
je prostor oddČlený od ostatního prostoru lanové dráhy zpĤsobem, z nČho# je patrno, kde tento
prostor zaþíná a kde konþí. K pĜepravnímu prostoru zastávky lanové dráhy patĜí zejména
schodi!tČ, chodby, haly, nástupi!tČ, stanice a vozidla lanové dráhy urþená k pĜepravČ osob.
PĜepravní prostor zastávky autobusĤ Leti"tČ (ode dne vyhlá"ení)
je prostor nástupi!tČ zastávky (pro linky PID 119, 191 a 100) vyznaþený, pĜíp. oddČlený od
ostatního prostoru zpĤsobem, z nČho# je patrno, kde tento prostor zaþíná a kde konþí. Na vstupech
na nástupi!tČ je opatĜen oznaþovaþi jízdenek a slou#í k pĜednostnímu oznaþování jízdenek PID
ji# pĜed nástupem do autobusĤ mČstské dopravy (urychlení odbavení). Oznaþení jízdenky
v oznaþovaþi na vstupu do pĜepravního prostoru zastávky autobusĤ je tarifnČ rovnocenné
s oznaþením jízdenky ve vozidle pĜi nástupu do autobusu.
VnitromČstská a pĜímČstská cesta (jízda)
VnitromČstská cesta je cesta (jízda) prostĜedky PID pouze v pásmu P nebo 0 vþ. B, bez
pokraþování do vnČj!ích pásem.
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PĜímČstská cesta je cesta (jízda) mezi územím Prahy (pásma P, 0, B) a vnČj!ími pásmy nebo
cesta (jízda) pouze ve vnČj!ích pásmech.
x)
Neobsazeno.
y)
Období platnosti pĜedplatních þasových jízdních dokladĤ $ kalendáĜní období s volitelným
zaþátkem platnosti (definováno pouze pro þasové kupony v podobČ elektronického záznamu
v systému ve spojení s identifikátorem)
mČsíþní 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 nČm# platnost
kuponu zaþíná;
þtvrtletní 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 nČm# platnost
kuponu zaþíná;
pČtimČsíþní s volitelným zaþátkem platnosti $ 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 nČm# platnost kuponu zaþíná; vydává se jen pro
vybrané tarifní kategorie;
roþní s volitelným (nebo omezenČ volitelným) zaþátkem platnosti $ 365 nebo v pĜestupném
roce 366 dnĤ $ zaþátek je dle volby cestujícího, pĜíp. pro vybrané tarifní kategorie omezen na
období od 15. 8. do 1. 11., konec po pĜiþtení 365 dnĤ (resp. 366 dnĤ v pĜípadČ pĜestupného roku);
platnost tČchto kuponĤ je pouze v rozsahu dat platnosti kuponu; toto platí i v pĜípadech, #e zvolená
platnost kuponu je shodná s mČsícem nebo þtvrtletím dle kalendáĜního období; tyto kupony nelze
zakoupit se zpČtnou platností.
z)
Období platnosti pĜedplatních þasových jízdních dokladĤ $ stanovený poþet dnĤ
(definováno pouze pro þasové kupony v papírové podobČ z jízdenkového programu dle
pĜíslu"ných 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;
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 ti!tČny na základČ pĜímé objednávky cestujícího s volitelným nebo
omezenČ volitelným zaþátkem platnosti na stanovenou dobu platnosti 30, 90, 150 nebo 365 dnĤ.
Pro pĜenosné jízdní doklady je mo#no zvolit platnost 30, 90 nebo 365 dnĤ (v pĜestupném roce
366 dnĤ).
ab) PrĤkazka PID
je papírová prĤkazka, vydávaná prostĜednictvím Jízdenkového programu, ke které lze vydat
papírové nepĜenosné pĜedplatní þasové kupóny, nebo ji lze vyu#ít jako doklad o nároku na slevu,
pĜíp. na zvlá!tní ceny jízdného u stanovených tarifních kategorií. Rozli!ují se dva typy prĤkazek
PID:
• Typ I $ s evidencí, tj. s poskytnutím osobních údajĤ u#ivatele do databáze provozovatele
systému, kde jsou ulo#eny.
• Typ II $ bez evidence, tj. bez poskytnutí osobních údajĤ u#ivatele do databáze provozovatele
systému, kdy se osobní údaje u#ivatele uvádČjí pouze na potisku identifikátoru. Typ II nelze
pou#ít pro slevové kategorie.
ac) PrĤkaz PID
je papírový prĤkaz k prokázání nároku na slevu nebo na zvlá!tní ceny jízdného u stanovených
tarifních kategorií. Osobní údaje se uvádČjí pouze na prĤkazu a neevidují se v databázi. V pĜípadČ
slevy prĤkaz opravĖuje k vyu#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu nebo jízdenek
þasových krátkodobých. Nelze k nČmu zakoupit þasové pĜedplatní kupóny
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2.
3.

4.

ad) Mobilní aplikace (MA)
je aplikace umo#Ėující nákup jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé þasové jízdenky
prostĜednictvím mobilního telefonu nebo obdobného pĜenosného mobilního zaĜízení. Ode dne
vyhlá!ení má té# funkci identifikátoru spojeného s elektronickým pĜedplatním þasovým jízdným
(kupóny). Jedná se o souþást Multikanálového odbavovacího systému.
ae) UNIPOK
je prodejní terminál v #elezniþní stanici.
af) POP
je pĜenosná pokladna prĤvodþího ve vlacích #elezniþní dopravy.
ag) Koncové zaĜízení, mobilní odbavovací zaĜízení
je souþást odbavovacího systému v autobusech PID, umístČná na stanovi!ti Ĝidiþe a zaji!Ģující
prodej a kontrolu jízdních dokladĤ PID pĜi nástupu do vozidla.
ah) 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 vyhla!ován pĜíslu!nými mČsty nebo obcemi ve spolupráci
s dopravcem. MĤ#e být tvoĜen jednotlivým i þasovým jízdným, pĜiþem# jízdné pro jednotlivou
jízdu mĤ#e 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,
jeho# 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. V!echny 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 #elezniþních 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 #elezniþních tratí podle odst. 4. tohoto þlánku.
Okolí hl. m. Prahy je rozdČleno na devČt (ode dne vyhlá!ení jedenáct $ oznaþeno *) vnČj!ích pásem
(pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11*). Tarifní pásma PID navazují v tomto poĜadí %P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11*& nebo opaþnČ %11*, 10*, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P&.
PĜi poþítání kombinací tarifních pásem pro urþení 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. opaþnČ;
u pĜedplatního þasového jízdného (kdy B je souþástí 0) se pou#ívá schéma (posloupnost pásem):
P-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* resp. opaþnČ.
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, pĜiþem# 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 #elezniþních tratích traĢové úseky na území hl. m. Prahy, pĜiþem# 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
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

pĜedplatné jako jedno pásmo. Seznam #elezniþních 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.B.
Na lince AE je tarif nepĜestupní.
Nejni#!í tarifní sazba jednotlivého jízdného je pro dvČ pásma.
Neobsazeno.
PĜestupní jízdenky umo#Ėují 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 pĜíslu!ném poþtu
navazujících tarifních pásem (vþetnČ pásem, kde linka nebo spoj nezastavuje nebo projí#dí) po dobu
stanovenou tarifem (platnost a rozsah pou#ití je stanoven v þl. VII.).
PĜedplatní þasové jízdenky umo#Ėují libovolný poþet pĜestupĤ v systému PID v rámci své þasové
a pásmové platnosti. Jsou vydávány na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti (elektronický
záznam v systému ve spojení s identifikátorem) 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 vnČj!ími pásmy), platí té# pro pásmo B. Toto pásmo se na pĜedplatních jízdenkách
neuvádí.

III. Jízdné v systému PID
1.

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu
a)
Plnocenné jízdenky pro jednotlivou jízdu $ základní jízdné pro cestující, kteĜí nemají nárok
na slevu, bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní ceny jízdného.

Pásmová platnost
(poþet pásem)
2 pásma

3 pásma

Praha
4 pásma
nebo Praha

5 pásem

6 pásem

7 pásem

8 pásem

PĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu $ plnocenné
Cena
ýasová platnost
Mo#nost pou#ití $ max. mo#né kombinace pásem
[min]
30
B-1
18 Kþ
nebo dvČ navazující vnČj!í pásma;
neplatí v pásmech P a 0
60
0-B-1
24 Kþ
nebo B-1-2
nebo tĜi navazující vnČj!í pásma
30
P-P-0-B (Praha)
24 Kþ
90
P-P-0-B (Praha)
32 Kþ
nebo 0-B-1-2
nebo B-1-2-3
nebo þtyĜi navazující vnČj!í pásma
120
P-P-0-B-1
40 Kþ
nebo 0-B-1-2-3
nebo B-1-2-3-4
nebo pČt navazujících vnČj!ích pásem
150
P-P-0-B-1-2
46 Kþ
nebo 0-B-1-2-3-4
nebo B-1-2-3-4-5
nebo !est navazujících vnČj!ích pásem
180
P-P-0-B-1-2-3
54 Kþ
nebo 0-B-1-2-3-4-5
nebo B-1-2-3-4-5-6
nebo sedm navazujících vnČj!ích pásem
210
P-P-0-B-1-2-3-4
62 Kþ
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6
nebo B-1-2-3-4-5-6-7
nebo osm navazujících vnČj!ích pásem
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PĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu $ plnocenné
Cena
ýasová platnost
Mo#nost pou#ití $ max. mo#né kombinace pásem
[min]
240
P-P-0-B-1-2-3-4-5
68 Kþ
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8
nebo devČt navazujících vnČj!ích pásem
10 pásem
270
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6
76 Kþ
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 vnČj!ích pásem*
11 pásem
300
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7
84 Kþ
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 vnČj!ích pásem*
12 pásem
330
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8
92 Kþ
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
360
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9
100 Kþ
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*
390
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*
108 Kþ
nebo 0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11*
15 pásem*
420
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11*
116 Kþ
* Takto vyznaþené jízdenky a tarifní pásma 10 a 11 platí ode dne vyhlá!ení.
Pásmová platnost
(poþet pásem)
9 pásem

'

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné $ SMS jízdenky
Mo#nost pou#ití $ kombinace pásem
Pásmová platnost
Cena
ýasová
platnost
[min]
30
Jen pásmo P na území Prahy;
Jen pásmo P;
24 Kþ
neplatí ve vlacích PID;
neplatí v pásmech 0 a B;
neplatí na pĜímČstských linkách PID
neplatí ve vnČj!ích pásmech
90
Jen pásmo P na území Prahy;
Jen pásmo P;
32 Kþ
neplatí ve vlacích PID;
neplatí v pásmech 0 a B;
neplatí na pĜímČstských linkách PID
neplatí ve vnČj!ích pásmech
b)
ZvýhodnČné jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vý"i 50 ' plnocenného jízdného, platné
v pásmech P, 0, B (Praha) pro dČti od 6 do 15 let, seniory od 60 do 70 let a obþany v hmotné
nouzi, nemají-li tito cestující nárok na bezplatnou pĜepravu nebo nárok na zvlá!tní ceny jízdného.
/

Pásmová
platnost
Praha
Praha

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu zvýhodnČné
(ve vý"i 50 ' plnocenného jízdného)
Cena ýasová platnost
Mo#nost pou#ití $ kombinace pásem
[min]
30
P-P-0-B (Praha)
12 Kþ
90
P-P-0-B (Praha);
16 Kþ
v Praze i ve vnČj!ích pásmech lze touto jízdenkou uhradit pĜepravné
za zavazadlo nebo psa, þasová a pásmová platnost je v tomto
pĜípadČ shodná s jízdenkou cestujícího, max. 360 min.
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c)

ZvýhodnČné jednotlivé jízdenky $ celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného
platné v pásmech 0, B a ve vnČj"ích pásmech pro dČti 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 prĤkazĤ
ZTP a ZTP/P), nemají-li tito cestující nárok na bezplatnou pĜepravu nebo nárok na zvlá!tní ceny
jízdného. Tyto jízdenky neplatí nikdy v pásmu P.

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu zvýhodnČné
(celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného)
Pásmová platnost Cena
ýasová platnost
Mo#nost pou#ití $ max. mo#né kombinace pásem
(tyto jízdenky neplatí v pásmu P)
(poþet pásem)
[min]
2 pásma
30
B-1
4 Kþ
nebo dvČ navazující vnČj!í pásma;
neplatí v 0
3 pásma
60
0-B-1
6 Kþ
nebo B-1-2
nebo tĜi navazující vnČj!í pásma
4 pásma
90
0-B-1-2
8 Kþ
nebo B-1-2-3
nebo þtyĜi navazující vnČj!í pásma
5 pásem
120
0-B-1-2-3
10 Kþ
nebo B-1-2-3-4
nebo pČt navazujících vnČj!ích pásem
6 pásem
150
0-B-1-2-3-4
11 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5
nebo !est navazujících vnČj!ích pásem
7 pásem
180
0-B-1-2-3-4-5
13 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5-6
nebo sedm navazujících vnČj!ích pásem
8 pásem
210
0-B-1-2-3-4-5-6
15 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5-6-7
nebo osm navazujících vnČj!ích pásem
9 pásem
240
0-B-1-2-3-4-5-6-7
17 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8
nebo devČt navazujících vnČj!ích pásem
10 pásem
270
0-B-1-2-3-4-5-6-7-8
19 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9
nebo deset navazujících vnČj!ích pásem*
11 pásem
300
0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9
21 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*
nebo jedenáct navazujících vnČj!ích pásem*
12 pásem*
330
0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*
23 Kþ
nebo B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11*
13 pásem*
360
0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11*
25 Kþ
* Takto oznaþené jízdenky a tarifní pásma 10 a 11 platí ode dne vyhlá!ení.
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
2.
PĜestupní jízdenky pro þtyĜi tarifní pásma $ doplĖkový prodej u Ĝidiþe autobusu v pásmu P:
Cena pĜestupní jízdenky pĜi prodeji u Ĝidiþe autobusu v pásmu P je slo#ena 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)
plnocenná ............................................................................................................................. 40 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let, v pásmech P, 0, B také pro dr#itele prĤkazky PID pro 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.
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3.

4.

5.

PĜestupní jízdenky 15minutové dvoupásmové pro jednotlivou jízdu platné pouze ve vnČj"ích
pásmech PID (mimo vlaky zapojené do PID)
Tyto jízdenky platí pouze ve vnČj!ích pásmech PID maximálnČ 15 minut od oznaþení nebo okam#iku
prodeje Ĝidiþem z mobilního zaĜízení. Neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. V #ádném pĜípadČ
neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani v pĜípadech, kdy je zastávka le#ící na území hl. m. Prahy
zaĜazena do pásma 0 nebo B a zároveĖ do vnČj!ího pásma 1 (v jízdním Ĝádu oznaþeno napĜ. B, 1).
a)
plnocenná ............................................................................................................................. 12 Kþ
b)
celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného $ pro dČti a juniory od 6 do 18 let, studenty od 18 do
26 let a seniory od 65 do 70 let .......................................................................................... =3 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
PĜedplatní þasové 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 Kþ
24hodinové zvýhodnČné $ pro dítČ od 6 do 15 let a také pro dr#itele prĤkazky PID pro
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 (pou#ití, platnost
a dal!í podmínky v þl. XV.):
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 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 dr#itele prĤkazky PID pro seniory nebo obþany v hmotné
nouzi (nárok na slevu se Ĝídí Tarifem PID a je kontrolován pĜepravními kontrolory PID)
.................................................................................................................................. 35 Kþ
b)
platné ve vnČj"ích nebo v"ech tarifních pásmech PID
• 24hodinová Praha XXL, platná v Praze (P, 0, B) a vnČj!ích pásmech 1, 2, 3, 4 ............. 160 Kþ
• 24hodinová Krajská, platná pouze ve vnČj!ích pásmech (na území StĜedoþeského kraje)
......................................................................................................................................... 150 Kþ
• 24hodinová Celosystémová, platná ve v!ech pásmech PID ............................................ 240 Kþ
• 24hodinová Krajská $ zvýhodnČná, platná pouze ve vnČj!ích pásmech (na území StĜedoþeského
kraje $ celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného $ pro dČti 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 prĤkazĤ
ZTP a ZTP/P) .................................................................................................................... 37 Kþ
c)
3denní jízdenka $ MÁV-START Zrt. platné v pásmech P, 0, B po 3 kalendáĜní dny v rozsahu dat
uvedených na jízdence ....................................................................................................... 310 Kþ
Cena celého souboru vþetnČ jízdného z Budape!ti do Prahy prodávaného pouze v Maćarsku jako
obchodní nabídka MÁV-START Zrt. není pĜedmČtem tohoto Tarifu.
d)
kongresové jízdné platné jeden den v pásmech P, 0, B mimo vlaky zapojené do PID ........ 55 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
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 ukonþení denního provozu parkovi!tČ ............... 20 Kþ
Parkování na parkovi!tích P+R nehlídaných s bezobslu#ným provozem s omezenou dobou stání na max.
24 hodin............................................................................................................................................ 0 Kþ
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ýasové pĜedplatní kupóny platné na území hl. m. Prahy pro pásma P a 0 (vþetnČ B) vydané na
základČ poskytnutí osobních údajĤ:
a)
obþanské kupóny:
aa) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v podobČ
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
typu I (s evidencí) nebo typu II (bez evidence)
Obþanský þasový kupón (P, 0) $
Cena
Volitelnost zaþátku platnosti
elektronický záznam
mČsíþní
550 Kþ
celoroþní
þtvrtletní
1 480 Kþ
celoroþní
pČtimČsíþní
2 450 Kþ
celoroþní
roþní
3 650 Kþ
celoroþní
ab) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu k PrĤkazce PID s evidencí osobních údajĤ (typ I) nebo bez
evidence osobních údajĤ (typ II):
Obþanský þasový kupón (P, 0) $
Cena
Volitelnost zaþátku platnosti
z Jízdenkového programu
30denní
550 Kþ
celoroþní
90denní
1 480 Kþ
celoroþní
150denní
2 450 Kþ
celoroþní
365denní (366denní pro pĜestupný rok)
3 650 Kþ
celoroþní
b)
kupóny pro juniory od 15 do 18 let:
ba) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v podobČ
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem pouze typu I
(s evidencí) $ tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let:
ýasový kupón pro juniory (P, 0) $
Cena
Volitelnost zaþátku platnosti
elektronický záznam
mČsíþní
130 Kþ
celoroþní
þtvrtletní
360 Kþ
celoroþní
roþní
1 280 Kþ
celoroþní
bb) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu k PrĤkazce PID s evidencí osobních údajĤ (pouze typ I) $
tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let:
ýasový kupón pro juniory (P, 0) $
Cena
Volitelnost zaþátku platnosti
elektronický záznam
30denní
130 Kþ
celoroþní
90denní
360 Kþ
celoroþní
365denní (366denní pro pĜestupný rok)
1 280 Kþ
celoroþní
c)
kupóny pro studenty od 18 do 26 let:
ca) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v podobČ
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem pouze typu I
(s evidencí) $ tarifní kategorie Student od 18 do 26 let:
ýasový kupón pro studenty (P, 0) $
Cena
Volitelnost zaþátku platnosti
elektronický záznam
mČsíþní
130 Kþ
celoroþní
þtvrtletní
360 Kþ
celoroþní
roþní
1 280 Kþ
omezená na období od 15. 8. do 1. 11.

6.
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cb)

na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu k PrĤkazce PID Student od 18 do 26 let s evidencí osobních
údajĤ (pouze typ I) s potvrzením o studiu nebo k platnému prĤkazu ISIC nebo
k prĤkazu studenta vyjmenovaných vysokých "kol:
ýasový kupón pro studenty (P, 0) $
Cena
Volitelnost zaþátku platnosti
z Jízdenkového programu
30denní
130 Kþ
celoroþní
90denní
360 Kþ
celoroþní
365denní (366denní pro pĜestupný rok)
1 280 Kþ
omezená na období od 15. 8. do 1. 11.
d)
kupóny pro seniory od 60 do 65 let nebo obþany v hmotné nouzi
da) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v podobČ
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 zĜetele hodní obþané
(obþan v hmotné nouzi):
ýasový kupón pro seniory 60$65 let nebo hmotnou nouzi
Cena
Volitelnost zaþátku
(P, 0) $ elektronický záznam
platnosti
mČsíþní
130 Kþ
celoroþní
þtvrtletní
360 Kþ
celoroþní
roþní
1 280 Kþ
celoroþní
db) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu k PrĤkazce PID s evidencí osobních údajĤ (pouze typ I) $
tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Dal"í zĜetele hodní obþané (obþan
v hmotné nouzi):
ýasový kupón pro seniory 60$65 let nebo hmotnou nouzi
Cena
Volitelnost zaþátku
(P, 0) $ z Jízdenkového programu
platnosti
30denní
130 Kþ
celoroþní
90denní
360 Kþ
celoroþní
365denní (366denní pro pĜestupný rok)
1 280 Kþ
celoroþní
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
7.
PĜedplatní þasové jízdenky dlouhodobé pĜenosné platné na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B):
a)
na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v podobČ elektronického
záznamu v systému ve spojení s anonymním nepersonalizovaným identifikátorem
ýasová jízdenka dlouhodobá pĜenosná (P, 0, B)
Cena
Volitelnost zaþátku
$ elektronický záznam
platnosti
mČsíþní pĜenosná
670 Kþ
celoroþní
þtvrtletní pĜenosná
1 880 Kþ
celoroþní
roþní pĜenosná
6 100 Kþ
celoroþní
b)
na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu bez prĤkazky PID:
ýasová jízdenka dlouhodobá pĜenosná (P, 0, B) $
Cena
Volitelnost zaþátku
z Jízdenkového programu
platnosti
30denní pĜenosná
670 Kþ
celoroþní
90denní pĜenosná
1 880 Kþ
celoroþní
365denní (v pĜestupném roce 366denní) pĜenosná
6 100 Kþ
celoroþní
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
8.
Jízdenky vydávané v doplĖkovém prodeji z bezkontaktních platebních terminálĤ v tramvajích,
autobusech, trolejbusech a v metru.
Ve spojích tramvajových linek, v oznaþených 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 zaĜízení s tiskárnou, umístČném ve vozidle nebo
pĜi vstupu do pĜepravního prostoru metra (pásmo P). Jedná se o doplĖkový prodej jízdních dokladĤ
s pĜirá#kou ve vý!i 0 Kþ.
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Jízdenky vydané terminálem jsou pĜestupní a jsou platné od okam#iku vydání. Platební terminál vydává
pouze omezený sortiment jízdenek:
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 50<
30 min
Praha (P, 0, B)
12 Kþ
Jednotlivá zvýhodnČná 50<
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
Jízdenka se dále neoznaþuje, potĜebné údaje (pásmo, þas, datum) jsou na ní vyznaþeny. Nárok na
zvýhodnČné jízdné se dokládá stejným zpĤsobem jako u jízdenek uvedených v þl. III. odst. 1. písm. b).
Jízdenka platí pouze v pásmech P, 0 a B a to i v pĜípadČ, #e byla zakoupena v mČstské autobusové lince
v pásmu P,B dle þlánku VII.B. tohoto tarifu.
Na pĜímČstských autobusových linkách terminál není funkþní a nelze v nČm zakoupit jízdenku (prodej
jízdenek zaji!Ģuje Ĝidiþ autobusu).
V pĜípadČ zamítnutí transakce, nefunkþnosti platební karty nebo nefunkþnosti platebního terminálu
odbavovacího zaĜízení nemá cestující nárok na bezplatnou pĜepravu.
PĜípadnou reklamaci na nevydanou jízdenku z platebního terminálu lze podat z technických dĤvodĤ
nejpozdČji do 24 hodin prostĜednictvím webového formuláĜe www.dpp.cz/kontakty nebo telefonicky na
þísle 800 188 100. V pĜípadČ oprávnČné reklamace je cestujícímu vráceno jízdné na úþet, z nČho# byla
provedena platba.
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 þasové kupóny pro vnČj"í pásma a dojezdové pásmo:
a)
kupony BUS+VLAK obþanské $ pro pou#ití v pĜímČstských autobusech a ve vlacích
zapojených do systému PID, urþené pro pásmo 0 a vnČj"í pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*,
11* (* ode dne vyhlá"ení). Tyto kupony jsou urþené pro cestující, kteĜí ve vnČj!ích pásmech PID
nemají nárok na slevu, bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní ceny jízdného. Lze je pou#ít buć
samostatnČ pro potĜebný poþet navazujících vnČj!ích pásem, nebo pro kombinaci vnČj!ích pásem
s pásmem 0. Kupón pro vnČj!í pásma lze v jednom jízdním dokladu kombinovat s kupónem
platným pro pásma P a 0.
aa) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v podobČ
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I
(s evidencí) nebo typu II (bez evidence):
DoplĖkové kupóny obþanské $
MČsíþní
ýtvrtletní
Roþní
Poznámka
elektronický záznam
jedno vnČj!í pásmo samostatné
300 Kþ
760 Kþ
3 010 Kþ
nelze pro pásmo 0
2 navazující pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
4 752 Kþ
3 navazující pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
7 128 Kþ
4 navazující pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
9 504 Kþ
5 navazujících pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
11 880 Kþ
6 navazujících pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
14 256 Kþ
7 navazujících pásem
1 560 Kþ
4 200 Kþ
16 632 Kþ
8 navazujících pásem
1 780 Kþ
4 800 Kþ
19 008 Kþ
9 navazujících pásem
2 000 Kþ
5 400 Kþ
21 384 Kþ
10 navazujících pásem
2 220 Kþ
6 000 Kþ
23 760 Kþ
11 navazujících pásem*
2 440 Kþ
6 600 Kþ
26 136 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
12 navazujících pásem*
2 660 Kþ
7 200 Kþ
28 512 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
V!echny zde uvedené kupóny mají celoroþnČ volitelný zaþátek platnosti.
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ab)

na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu nebo z UNIPOK k prĤkazkám PID:
• obþanským typu I (s evidencí),
• obþanským 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 vnČj!ích pásmech vyu#ívají obþanské jízdné.
DoplĖkové kupóny obþanské $
30denní
90denní
365denní
Poznámka
z Jízdenkového programu nebo
(366denní)
z UNIPOK
- nevydává se
z UNIPOK
jedno vnČj!í pásmo samostatné
300 Kþ
760 Kþ
3 010 Kþ
nelze pro pásmo 0
2 navazující pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
4 752 Kþ
3 navazující pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
7 128 Kþ
4 navazující pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
9 504 Kþ
5 navazujících pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
11 880 Kþ
6 navazujících pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
14 256 Kþ
7 navazujících pásem
1 560 Kþ
4 200 Kþ
16 632 Kþ
8 navazujících pásem
1 780 Kþ
4 800 Kþ
19 008 Kþ
9 navazujících pásem
2 000 Kþ
5 400 Kþ
21 384 Kþ
10 navazujících pásem
2 220 Kþ
6 000 Kþ
23 760 Kþ
11 navazujících pásem*
2 440 Kþ
6 600 Kþ
26 136 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
12 navazujících pásem*
2 660 Kþ
7 200 Kþ
28 512 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
V!echny zde uvedené kupóny mají celoroþnČ volitelný zaþátek platnosti.
b)
Neobsazeno.
c)
kupony BUS+VLAK zvýhodnČné $ celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného pro
dČti a juniory od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a seniory nad 65 let $ pro pou#ití
v pĜímČstských autobusech a ve vlacích zapojených do systému PID, urþené pro pásmo 0
a vnČj"í pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11* (* ode dne vyhlá"ení). Lze je pou#ít buć
samostatnČ pro potĜebný poþet navazujících vnČj!ích pásem, nebo pro kombinaci vnČj!ích pásem
s pásmem 0. Kupón pro vnČj!í pásma lze v jednom jízdním dokladu kombinovat s kupónem
platným pro pásma P a 0.na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány
v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I
(s evidencí); u kategorie student 18$26 let je nutné potvrzení o studiu:
MČsíþní
ýtvrtletní
Roþní**
Poznámka
DoplĖkové kupóny 25 '
pro dČti 6$15 let,
juniory 15$18 let,
studenty 18$26 let**
a seniory nad 65 let
$ elektronický záznam
jedno vnČj!í pásmo samostatné
75 Kþ
190 Kþ
752 Kþ
nelze pro pásmo 0
2 navazující pásma
115 Kþ
300 Kþ
1 188 Kþ
3 navazující pásma
175 Kþ
450 Kþ
1 782 Kþ
4 navazující pásma
230 Kþ
600 Kþ
2 376 Kþ
5 navazujících pásem
282 Kþ
750 Kþ
2 970 Kþ
6 navazujících pásem
337 Kþ
900 Kþ
3 564 Kþ
7 navazujících pásem
390 Kþ
1 050 Kþ
4 158 Kþ
8 navazujících pásem
445 Kþ
1 200 Kþ
4 752 Kþ
9 navazujících pásem
500 Kþ
1 350 Kþ
5 346 Kþ
10 navazujících pásem
555 Kþ
1 500 Kþ
5 940 Kþ
11 navazujících pásem*
610 Kþ
1 650 Kþ
6 534 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
12 navazujících pásem*
665 Kþ
1 800 Kþ
7 128 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
V!echny zde uvedené kupóny mají celoroþnČ volitelný zaþátek platnosti.
** Kupóny pro kategorii Student 18-26 let se nevydávají ve variantČ Roþní.
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cb)

na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti $ vydávány v papírové podobČ
z Jízdenkového programu nebo z UNIPOK k prĤkazkám PID:
• pro dČti 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 vČku 65 let,
• pro seniory od 65 do 70 let.
30denní
90denní
365denní
DoplĖkové kupóny 25 '
Poznámka
(366denní)**
pro dČti 6$15 let,
$ nevydávají
juniory 15$18 let,
se z UNIPOK
studenty 18$26 let**
a seniory nad 65 let $
z Jízdenkového programu nebo
z UNIPOK
jedno vnČj!í pásmo samostatné
75 Kþ
190 Kþ
752 Kþ
nelze pro pásmo 0
2 navazující pásma
115 Kþ
300 Kþ
1 188 Kþ
3 navazující pásma
175 Kþ
450 Kþ
1 782 Kþ
4 navazující pásma
230 Kþ
600 Kþ
2 376 Kþ
5 navazujících pásem
282 Kþ
750 Kþ
2 970 Kþ
6 navazujících pásem
337 Kþ
900 Kþ
3 564 Kþ
7 navazujících pásem
390 Kþ
1 050 Kþ
4 158 Kþ
8 navazujících pásem
445 Kþ
1 200 Kþ
4 752 Kþ
9 navazujících pásem
500 Kþ
1 350 Kþ
5 346 Kþ
10 navazujících pásem
555 Kþ
1 500 Kþ
5 940 Kþ
11 navazujících pásem*
610 Kþ
1 650 Kþ
6 534 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
12 navazujících pásem*
665 Kþ
1 800 Kþ
7 128 Kþ
* ode dne vyhlá!ení
V!echny zde uvedené kupóny mají celoroþnČ volitelný zaþátek platnosti.
** Kupóny pro kategorii Student 18-26 let se nevydávají ve variantČ Roþní.
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 pou#ívajíli jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nepĜestupní nebo nepou#ijí-li nČkterý
z jízdních dokladĤ uvedený v odst. 11. písm. c) .................................................................. 60 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let zvýhodnČné nepĜestupní nebo nepou#ijí-li nČkterý z jízdních dokladĤ
uvedený v odst. 11. písm. c) urþený pro dČti od 6 do 15 let ................................................ 30 Kþ
c)
v!echny druhy jízdních dokladĤ ýD vystavených dle tarifu TR 10 a vyhlá!ek PTV na standardním
tiskopisu jízdenky (ze v!ech 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 leti!tČ/Airport
(BUS), rozhodující je platnost v den pou#ití, pro pou#ití jízdenky VLAK+ leti!tČ Praha pro
cestu zpČt je rozhodující datum a potvrzení razítkem z informaþní pĜepá#ky na Leti!ti
Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ leti!tČ 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 pou#ít 3 cestující star!í 15 let, pĜiþem# dvČ
dČti do 15 let se pova#ují za jednoho cestujícího star!ího 15 let; v pĜíslu!ném Ĝádku
s vyplnČným datem odpovídajícím dni pou#ití dokladu musí být jako nástupní/cílová
stanice uvedeno Praha leti!tČ/Airport (BUS); odpisy KMB provádí výhradnČ
zamČstnanci ýD;
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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 slu#ební jízdní výhody #elezniþních spoleþností;
ce) pĜi pou#ití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo
TeleTiket pĜedlo#ena ke kontrole pouze vyti!tČná 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.
Ceny jízdného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ sní#ené sazby DPH.
cd)

12.

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

2.

3.

4.

Zvlá!tní 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 pou#ití
jízdného dle tohoto þlánku je, #e cestující je dr#itelem Dokladu o nároku na zvlá!tní 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.
Zvlá!tní 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.
Zvlá!tní 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
c)
kategorii senioĜi od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID........................................ 0 Kþ
d)
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
zvlá"tní zvýhodnČné jízdné aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného <název
kategorie=& nebo zvlá"tní prĤkaz PID pro pĜíslu!nou tarifní kategorii s fotografií, jménem, pĜíjmením
a datem narození dr#itele. Zvlá!tní prĤkazy PID platné jako Doklad o nároku na zvlá!tní 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 zvlá!tní 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 zvlá!tní 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 zvlá!tní ceny jízdného
pro seniora od 70 let& nebo v papírové podobČ %PrĤkaz senior 70+&.
PrĤkazy jsou oznaþeny hologramem.
Tyto prĤkazy se vydávají pouze jako Doklady o nároku na zvlá!tní 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 zvlá!tní zvýhodnČné jízdné zvlá!tní 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 pou#ití %PrĤkazu dítČ do 3 let& jsou
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5.

uvedeny v þlánku IX. U této kategorie nelze pĜi zapomenutém jízdním dokladu provést dodateþné zpČtné
dolo#ení nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku. Jedno dítČ mĤ#e
být doprovázeno pouze jednou osobou, na kterou lze nárok na zvlá!tní ceny jízdného uplatnit.
V!ichni oprávnČní u#ivatelé %DokladĤ o nároku na bezplatnou pĜepravu& vydaných pĜed datem platnosti
tohoto tarifu jsou oprávnČni nadále pou#ívat tyto jízdní doklady. Jejich platnost a pou#ití je v pĜíslu!ných
tarifních kategoriích stejná jako u %DokladĤ 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 pĜepravu dle
þlánku V. odst. 1. písm. e).

III.B. Specifické tarifní podmínky ve vlacích PID dopravce K!C
Doprava, s. r. o.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlakĤ PID provozovaných dopravcem K"C Doprava,
s. r. o. na území hl. m. Prahy nebo na území StĜedoþeského kraje (dále jen %vlaky PID K"CD&), jsou
upravena odchylnČ.
Ve vlacích PID K"CD platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své þasové a pásmové platnosti.
Ceny jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. III. tohoto Tarifu. Platnost jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. VII. tohoto
Tarifu.
Cestující je povinen nastupovat do vlaku PID K"CD s pĜedem zakoupenou a oznaþenou jízdenkou PID
nebo jízdenkou dle Tarifu ýD TR 10 (omezené uznávání jízdného dle Tarifu ýD TR 10 viz dále). Nemáli cestující k dispozici potĜebnou jízdenku z pĜedprodeje, zakoupí si ji u vlakové þety bez pĜirá#ky. PĜímo
ve vlacích PID K!CD se vydávají jízdenky PID pro jednotlivou jízdu vlakovou þetou z pĜíruþní
osobní pokladny (POP). Na linkách S24, Podlipanský motoráþek, Posázavský motoráþek, Rakovnický
rychlík, KokoĜínský rychlík a Podtrosecký rychlík se vydávají té# jízdenky dle Tarifu K"CD. Vlaková
þeta (povČĜená osoba dopravce) je oprávnČna kontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dobČ pĜed
odjezdem vlaku.
Na jednotlivé jízdence PID vydané ze zaĜízení POP je vyti!tČno datum, þas a pásmo vydání. Pro
pĜípadný posun þasové a pásmové platnosti jízdenky se pou#ije pĜimČĜenČ ustanovení þl. VII.A. odst. 4.
tohoto Tarifu.
Ve vlacích PID K!CD jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu ýeských drah
TR 10, které byly pĜedem zakoupeny cestujícími je!tČ pĜed nástupem do vlaku PID K"CD. Prodej
jízdních dokladĤ dle Tarifu ýD TR 10 pĜímo ve vlaku PID K"CD není zaji!tČn. Není mo#né ani
vydávání doplatkĤ dle Tarifu ýD TR 10, napĜ. pro jízdy oklikou atd. Ve vlaku PID K"CD také není
mo#né provádČt platby z elektronické penČ#enky In Karty. PĜi pou#ití vlaku PID K"CD musí být
jízdenka eTiket vydaná dle Tarifu ýD TR 10 pĜedlo#ena ke kontrole vyti!tČná nebo zobrazená na
monitoru (displeji) pĜenosného elektronického zaĜízení. Jízdní doklady dle Tarifu ýD TR 10, vþetnČ
síĢových jízdenek, nejsou ve vlacích PID K!CD uznávány na trati 233 ýelákovice $ Mochov a na
trati 013 Bo"ice $ Beþváry, tj. na tratích, na kterých nejsou tarifní body ýD.
Ve vlacích PID K"CD neplatí jízdní doklady vydané dle mezinárodního #elezniþního tarifu SCIC-NRT,
té# neplatí SMS jízdenky, zamČstnanecké jízdné DP, zamČstnanecké jízdné spoleþnosti ýeské dráhy,
a. s. a zamČstnanecké jízdné Správy #elezniþní dopravní cesty, s. o.
U vlakĤ PID K"CD linky S24 je cestující, který nemá pĜedem zakoupený jízdní doklad, povinen pou#ít
pro nástup pĜední dveĜe prvního vozu ve smČru jízdy a zakoupit si jízdní doklad u strojvedoucího.
ZvýhodnČné jízdenky celostátního jízdného ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného ze zaĜízení POP
platí ve vlacích PID K"CD provozovaných ve vnČj!ích pásmech pro dČti 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 pĜímČstské cesty pro ty
cestující, kteĜí nemají nárok na bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní ceny jízdného podle þl. III.A. tohoto
Tarifu. Tyto jízdenky neplatí v pásmu P. ZpĤsob dokládání nároku na zvýhodnČné jízdné je uveden
v þl. IX. tohoto Tarifu. Cestující, který nemá nárok na bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní ceny jízdného
v pásmech P, 0, B a který na pĜímČstských cestách vyu#ívá celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného
jízdného a zaþíná nebo konþí svou cestu v pásmu P, zaplatí jízdné dle tarifu #elezniþního dopravce nebo
plnocenné jízdné PID.
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9.

10.

11.
12.
13.

Pro úhradu pĜepravného za zavazadlo podléhajícího placení, psa nebo jízdní kolo platí ve vlacích
PID K"CD ustanovení Tarifu PID, pokud se osoba pĜepravující zavazadlo, psa nebo jízdní kolo
pĜepravuje také na jízdní doklad PID. Pokud bylo pĜepravné uhrazeno dle Tarifu ýD TR 10, je tento
jízdní doklad uznán i ve vlaku PID K"CD. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro úhradu
pĜepravného (nebo pokud nemá nárok na bezplatnou pĜepravu jízdního kola dle þl. VI. odst. 3. písm. i)
tohoto Tarifu), uhradí pĜepravné ve vlaku PID K"CD zvýhodnČnou jízdenkou PID dle odst. 8. tohoto
þlánku. Pokud cestující (i jen v þásti trasy) cestuje na jízdní doklad dle Tarifu K"CD, uhradí pĜepravné
dle Tarifu K"CD.
PĜepravné za zavazadlo, psa nebo jízdní kolo, hrazené jízdenkou PID, ve vlaku PID K"CD pĜi pou#ití
jízdního dokladu dle Tarifu PID nebo dle Tarifu ýD TR 10 þiní 16 Kþ. ýasová a pásmová platnost
jízdenky PID pro úhradu pĜepravného je shodná s þasovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího,
který zavazadlo, psa nebo jízdní kolo pĜepravuje, nejvý!e v!ak 360 min.
PĜepravní kontrolu ve vlacích PID K"CD provádČjí kromČ vlakové þety i pĜepravní kontroloĜi
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti a K"CD Doprava, s. r. o.
Ve vlacích PID K"CD provozovaných pouze na území hl. m. Prahy $ linka S34, Pra#ský motoráþek
$ se nevydávají jízdenky dle Tarifu K"CD.
Ve vlacích PID K"CD provozovaných pouze na území hl. m. Prahy $ linka S34, Pra#ský motoráþek
$ se uznávají prĤkazy ZTP a ZTP/P pro bezplatnou pĜepravu (vþetnČ kompenzaþních pomĤcek) dle
podmínek uvedených v þl. V. tohoto Tarifu. Ve vlacích PID K"CD, které zají#dČjí na území
StĜedoþeského kraje, se dr#itelé prĤkazĤ ZTP a ZTP/P pĜepravují dle Tarifu K"CD nebo Tarifu ýD
TR 10 nebo Tarifu PID v souladu s odst. 8. tohoto þlánku.

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

4.

5.
6.

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu týkající se autobusových linek PID provozovaných na katastrálním
území statutárního mČsta Kladna jsou upravena odchylnČ.
V!echny 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 ní#e. Ceny jízdních dokladĤ PID 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 ní#e.
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, 306, 322, 324, 350,
zaji!Ģují 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 penČ#enky 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 vyhlá!ené Magistrátem
mČsta Kladna a odeþítané z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno
a. s. nebo kompatibilní $ jednotlivé jízdné Karta "ÁKOVSKÁ 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.
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Neplatí zvýhodnČný pĜestup dle Tarifu MHD Kladno.
Neplatí jízdní doklady dle Tarifu SID (tj. není tarifnČ mo#ný pĜestup mezi linkami SID a linkami
PID).
Linky PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno, tj. linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 616, 622, 623, 624, 626, 627, zaji!Ģují provoz na katastrálním území mČsta
Kladna (MHD Kladno), nebo zaji!Ģují 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 penČ#enky 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).
c)
Platí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlá!ené Magistrátem
mČsta Kladna a odeþítané z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno
a. s. nebo kompatibilní $ Karta "ÁKOVSKÁ 1 Kþ, Karta DģCHODCOVSKÁ 1 Kþ, Karta
RODIýOVSKÁ 4 Kþ. Kartu RODINNOU lze na linkách PID vyu#ít pouze k úhradČ jízdného pro
jednotlivou jízdu z elektronické penČ#enky.
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 dal!ích 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 penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo
kompatibilní, pokud cestující jede z/do dal!ích zón SID 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 mo#ný.
Linky Ĝady 3xx a 6xx nezaĜazené do MHD Kladno, tj. linky 330, 399, 617, 620 a 628, jsou linky
provozované dopravci AUTODOPRAVA LAMER s. r. o., ýSAD Slaný s. r. o., KateĜina Kulhánková $
EXPRESCAR, VALENTA BUS s. r. o. a POHL Kladno s. r. o. Na tČchto linkách neplatí Tarif MHD
Kladno a neplatí jízdní doklady SID (pĜedplatní ani jednotlivé), a to vþ. spojĤ linky 628
provozovaných dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s., tj. není tarifnČ mo#ný pĜestup mezi systémy PID
a SID.
Na linkách PID zaĜazených do MHD Kladno, které mají svou trasu vedenou pouze po území mČsta
Kladna, tj. na linkách 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 613 a 616, platí pouze plnocenné jízdní
doklady PID. Na tČchto linkách neplatí zvýhodnČné jízdní doklady PID (pĜedplatní ani jednotlivé)
pro celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného pro dČti a juniory od 6 do 18 let, studenty
od 18 do 26 let a seniory od 65 do 70 let. Cestující tČchto tarifních kategorií se odbavují dle Tarifu
MHD Kladno, pĜíp. pou#ijí plnocenné jízdné dle Tarifu PID.
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
ji# nemá pĜedplatní þasové jízdné (tj. oznaþit jízdenku je tĜeba neprodlenČ po odjezdu z poslední
zastávky, pro kterou má pĜedplatné).
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. PĜirá#ky

e)
f)
7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

k jízdnému za nedodr#ení pĜepravní a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem PID a Smluvními pĜepravními
podmínkami PID.
Na linkách PID zaĜazených do MHD Kladno, které mají svou trasu vedenou pouze po území mČsta
Kladna, tj. na linkách 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 613 a 616 je nástup mo#ný v"emi dveĜmi
bez odbavení u Ĝidiþe u následujících cestujících:
a)
osoby s nárokem na bezplatnou pĜepravu,
b)
dr#itelé platného pĜedplatního jízdného pro MHD Kladno ve formČ záznamu na kartČ (nebo
vícezónové pĜedplatní jízdné pro SID platné pro zónu 1),
c)
dr#itelé þasových jízdních dokladĤ PID s platným vícepásmovým pĜedplatním þasovým jízdným
(kupónem) PID platným pro pásmo PID 3,
d)
cestující vyu#ívající jízdenky jednotlivé nebo krátkodobé dle Tarifu PID (pĜi zapoþetí cesty je
nutné oznaþení jízdenky v oznaþovaþi ve vozidle).
Na ostatních linkách PID zaĜazených do MHD Kladno, které mají þást trasy vedenou i mimo území
mČsta Kladna, pĜiþem# na území Kladna jsou ukonþeny, tj. linky 609, 612, 614, 622, 623, 624, 626
a 627, je nástup v!emi dveĜmi povolen pouze ve smČru jízdy do Kladna, a to jen v zastávkách le#ících
na území mČsta Kladna. V opaþném smČru (ven z Kladna) cestující nastupují pĜedními dveĜmi
a odbavují se u Ĝidiþe.
Na linkách PID zaĜazených do MHD Kladno je nutný nástup pĜedními dveĜmi s odbavením u Ĝidiþe
u následujících cestujících:
a)
cestující, kteĜí se odbavují za jednotlivé jízdné placené hotovČ nebo z karty,
b)
cestující bez pĜedem zakoupené jízdenky, kteĜí si u Ĝidiþe zakupují jízdenky dle Tarifu PID,
c)
dr#itelé karet RODINNÁ, OBýANSKÁ vyu#ívající elektronickou penČ#enku,
d)
dr#itelé karet DģCHODCOVSKÁ, "ÁKOVSKÁ vyu#ívající tarif 1 Kþ/jízdu,
e)
dr#itelé karet RODIýOVSKÁ vyu#ívající tarif 4 Kþ/jízdu.

III.D. Specifické tarifní podmínky ve
ARRIVA Vlaky s. r. o. (linka S49)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

vlacích

PID

dopravce

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlakĤ PID provozovaných dopravcem ARRIVA Vlaky
s. r. o. na lince S49 (dále jen %vlaky PID ARRIVA&), jsou upravena odchylnČ.
Ve vlacích PID ARRIVA platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své þasové a pásmové platnosti.
Ceny jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. III. tohoto Tarifu. Platnost jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. VII. tohoto
Tarifu.
Cestující je povinen nastupovat do vlaku PID ARRIVA s pĜedem zakoupenou a oznaþenou jízdenkou
PID nebo jízdenkou dle Tarifu ýD TR 10 (omezené uznávání jízdného dle Tarifu ýD TR 10 viz dále).
Nemá-li cestující k dispozici potĜebnou jízdenku z pĜedprodeje, zakoupí si ji u vlakové þety bez
pĜirá#ky. PĜímo ve vlacích PID ARRIVA se vydávají jednotlivé jízdenky PID vlakovou þetou z pĜíruþní
osobní pokladny (POP). Jízdenky dle tarifu dopravce ARRIVA Vlaky s. r. o. se nevydávají. Vlaková
þeta (povČĜená osoba dopravce) je oprávnČna kontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dobČ pĜed
odjezdem vlaku.
Ve vlacích PID ARRIVA jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu ýeských drah
TR 10, které byly pĜedem zakoupeny cestujícími je!tČ pĜed nástupem do vlaku PID ARRIVA. Prodej
jízdních dokladĤ dle Tarifu ýD TR 10 pĜímo ve vlaku PID ARRIVA není zaji!tČn. Není mo#né ani
vydávání doplatkĤ dle Tarifu ýD TR 10, napĜ. pro jízdu oklikou atd. Ve vlaku PID ARRIVA také není
mo#né provádČt platby z elektronické penČ#enky In Karty.
Ve vlacích PID ARRIVA neplatí jízdní doklady vydané dle mezinárodního #elezniþního tarifu
SCIC-NRT, SMS jízdenky a zamČstnanecké jízdné DP.
Pro úhradu pĜepravného za zavazadlo podléhajícího placení, psa nebo jízdní kolo platí ve vlacích PID
ARRIVA ustanovení Tarifu PID, pokud se osoba pĜepravující zavazadlo, psa nebo jízdní kolo
pĜepravuje také na jízdní doklad PID. Pokud bylo pĜepravné uhrazeno dle Tarifu ýD TR 10, je tento
jízdní doklad uznán i ve vlaku PID ARRIVA. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro úhradu
pĜepravného (nebo pokud nemá nárok na bezplatnou pĜepravu jízdního kola dle þl. VI. odst. 3. písm. i)
tohoto Tarifu), uhradí pĜepravné ve vlaku PID ARRIVA zvýhodnČnou jízdenkou PID dle odst. 7. tohoto
þlánku.
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7.

PĜepravné za zavazadlo, psa nebo jízdní kolo, hrazené jízdenkou PID, ve vlaku PID ARRIVA pĜi pou#ití
jízdního dokladu dle Tarifu PID nebo dle Tarifu ýD TR 10 þiní 16 Kþ. ýasová a pásmová platnost
jízdenky PID pro úhradu pĜepravného je shodná s þasovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího,
který zavazadlo, psa nebo jízdní kolo pĜepravuje, nejvý!e v!ak 360 min.

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 vý!i:
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, jejich# pĜeprava je povolena, urþuje PĜepravní Ĝád a Smluvní
pĜepravní podmínky PID.
ýasová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo dle písm. a) a# d) je shodná s þasovou a pásmovou
platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo pĜepravuje, maximálnČ v!ak 360 min. Platnost jízdenek
urþených pro úhradu za pĜepravu jízdního kola na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus) dle písm. 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 vnČj!ích pásmech PID je stanovena jednotná cena jízdenek
urþených k úhradČ pĜepravného za psa. Je-li tento jízdní doklad pou#it ve vlacích zapojených do PID,
musí se osoba pĜepravující psa pĜepravovat také na jízdní doklad PID. Nelze nakombinovat jízdní doklad
pĜepravované osoby za tarif #elezniþního 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
pou#ít pouze v pĜípadČ, #e ji# 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 dosa#ení zamý!leného cíle v rámci PID.
Cena jízdenek urþených k úhradČ pĜepravného za psa:
a)
pĜepravné za psa beze schrány (tj. na vodítku, s náhubkem) ............................................... 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 v!ak 360 min.
b)
pĜepravné za psa ve schránČ pĜesahující rozmČry 25 × 45 × 70 cm (schrána se psem nebo jiným
zvíĜetem je v tomto pĜípadČ pova#ována za zavazadlo)....................................................... 16 Kþ
c)
neobsazeno
d)
neobsazeno
e)
pĜepravné za psa na lince AE (Airport Express) $ platí pouze pro daný spoj...................... 30 Kþ
PĜepravné ve vlacích zapojených do systému PID se Ĝídí jednotlivými ustanoveními Smluvních
pĜepravních podmínek #elezniþních dopravcĤ, kteĜí konkrétní vlaky provozují.
Krátkodobé þasové jízdenky na 24 h a 72 h, þasové pĜedplatní jízdenky (kupóny) pro pásma P a 0,
þasové jízdenky dlouhodobé pĜenosné, rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy (Skupinová
víkendová jízdenka + MHD Praha) a doplĖkové þasové kupóny PID pro pásmo 0 a vnČj!í pásma
opravĖují u#ivatele v rámci své pásmové a þasové platnosti k bezplatné pĜepravČ jednoho zavazadla
pĜesahujícího stanovené rozmČry nebo jednoho koþárku bez dítČte nebo jednoho psa s výjimkou vlakĤ
zaĜazených do systému PID.
Ceny jízdného a pĜepravného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ sní#ené 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.

BezplatnČ se pĜepravují osoby:
a)
dČti do 6 let vČku1) (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin), které v!ak mohou cestovat pouze
s doprovodem osoby star!í 10 let;
b)
dr#itelé prĤkazu %ZTP&4);
c)
dr#itelé prĤkazu %ZTP/P&4) a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího psa1), pokud se pĜepravují souþasnČ
s tímto dr#itelem, (bezplatnČ se pĜepravují té# kompenzaþní pomĤcky, které tyto osoby potĜebují
po dobu pĜepravy nebo následný pohyb);
d)
obþané uvedení ve zvlá!tním pĜedpisu $ obþané, na nČ# se vztahuje zákon o mimosoudních
rehabilitacích3);
e)
osoby star!í 70 let (ode dne 70. narozenin).
Nárok na bezplatnou pĜepravu vzniká za podmínek stanovených v þl. IX. tohoto Tarifu a cestující je
povinen tento nárok dolo#it v souladu s þl. IX. tohoto Tarifu. Bez dolo#ení 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 dr#et 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, jeho# rozmČry pĜesahují rozmČry pro pĜepravu zavazadel, lze pĜepravovat pouze
v metru, v tramvajích (pouze ve stanovených þasových obdobích a stanovených traĢových
úsecích), v mČstských autobusech se speciálními nosiþi, na lanové dráze na PetĜín a na plavidlech
za podmínek stanovených ve Smluvních pĜepravních podmínkách PID;
h)
maximálnČ dva páry ly#í vþetnČ ly#aĜských holí v jednom obalu; ly#e bez obalu jsou z pĜepravy
vylouþeny;
i)
snowboard;
j)
nákupní ta!ku 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 vy#adován).

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

2.

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 star!í
10 let;
b)
prĤvodce dr#itele prĤkazu %ZTP/P&4), kterým mĤ#e být buć doprovázející osoba, nebo pes, pokud
se pĜepravují souþasnČ s tímto dr#itelem.
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 star!í
10 let;
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dr#itelé prĤkazu %ZTP&4);
dr#itelé prĤkazu %ZTP/P&4) a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího psa1), pokud se pĜepravují souþasnČ
s tímto dr#itelem, (bezplatnČ se pĜepravují té# kompenzaþní pomĤcky, které tyto osoby potĜebují
po dobu pĜepravy nebo následný pohyb).
BezplatnČ mĤ#e 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 slo#eném stavu (golfové hole);
d)
zvíĜe ve schránČ s nepropustným dnem umístČné na klínČ nebo pod místem, je# cestující zaujímá;
e)
jeden pár ly#í 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 zvý!ených 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 vy#adován).
PĜi vyu#ití slu#by %Úschova bČhem pĜepravy& zaplatí cestující pouze úschovné dle tarifu
#elezniþního dopravce.
PĜepravné ve vlacích zapojených do systému PID se Ĝídí jednotlivými ustanoveními Smluvních
pĜepravních podmínek a tarifem pĜíslu!ného dopravce.

b)
c)

3.

4.

VII. Platnost jízdních dokladĤ PID
1.

2.

V!echny druhy jízdních dokladĤ a jízdenek PID uvedené v tomto tarifu platí pouze v pĜíslu"ném poþtu
navazujících tarifních pásem (vþetnČ pásem, kde spoj nezastavuje); posloupnost tarifních pásem je
uvedena v þl. II. odst. 3. Pro stanovení doby platnosti jízdenky je rozhodující þas vyznaþený na
jízdence a þasové údaje udávané dopravcem. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky þasové
krátkodobé musí být oznaþeny v tom tarifním pásmu, v nČm# zaþíná platnost jízdenky. Povolené tarifní
výjimky jsou uvedeny v þlánku VII.B. Omezení pro vybrané vlaky zaĜazené do PID (zejména rychlíky
$ viz PĜíloha þ. 12) je uvedeno v odst. 21. 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.
Pokud se v následujícím textu hovoĜí o %oznaþení jízdenky& nebo o %þasu vyznaþeném na jízdence pĜi
prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení&, vztahují se tyto pojmy i na jízdenky vydané
z UNIPOK nebo POP, jízdenky vydané z bezkontaktních platebních terminálĤ a na elektronické
jízdenky, zakoupené prostĜednictvím Mobilní aplikace (MA); v pĜípadČ jízdenek z MA se tím rozumí
þasový zaþátek platnosti jízdenky, tj. moment, kdy se zakoupená a aktivovaná jízdenka stává platnou
(viz þlánek XVI).
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu
• plnocenné
• zvýhodnČné ve vý"i 50 ' plnocenného jízdného
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 pou#ívají jízdenky þtyĜpásmové, platné 90 min.
od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího
zaĜízení (poþítání pásem dle schématu P-P-0-B).
b)
Pro krat!í cesty se na území Prahy se pou#ívají také jízdenky tĜípásmové, které jsou v tomto
pĜípadČ posuzovány pouze z hlediska þasové platnosti, která je pĜi pou#ití v Praze stanovena na
30 min. od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního
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