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odbavovacího za ízení. Jízdenka musí být ozna ena nebo vydána z mobilního odbavovacího 
za ízení v jednom z pásem na území Prahy $ bu  v pásmu P, nebo v pásmu 0, nebo v pásmu B. 

c) Jízdenka dvoupásmová s platností 30 minut od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence 
p i prodeji idi em z mobilního odbavovacího za ízení platí na území Prahy pouze pro p ejezd 
mezi pásmem B a pásmem 1. Není platná v pásmu 0 a v pásmu P. 

d) Pro cesty mezi územím Prahy a vn j!ími pásmy se výpo et jízdného provádí podle schématu 
pásem P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* resp. opa n  (pásma ozna ená * platí ode dne 
vyhlá!ení). Pásmo P má v#dy dvojnásobnou tarifní hodnotu, tj. je nutné ho v#dy zapo ítat dvakrát 
(P-P). asová platnost jízdenek je uvedena v tabulkách v l. III, odst. 1. Pásmová platnost se 
ur uje podle následujícího schématu: 

Za átek jízdy (pásmo) Konec jízdy (pásmo) Projí#d ná pásma Pot ebná jízdenka 
P 1 P-P-0-B-1 pro 5 pásem 
P 2 P-P-0-B-1-2 pro 6 pásem 
P 3 P-P-0-B-1-2-3 pro 7 pásem 
P 4 P-P-0-B-1-2-3-4 pro 8 pásem 
P 5 P-P-0-B-1-2-3-4-5 pro 9 pásem 
P 6 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6 pro 10 pásem 
P 7 P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7 pro 11 pásem 
 = = = 
0 1 0-B-1 pro 3 pásma 
0 2 0-B-1-2 pro 4 pásma 
0 3 0-B-1-2-3 pro 5 pásem 
0 4 0-B-1-2-3-4 pro 6 pásem 
0 5 0-B-1-2-3-4-5 pro 7 pásem 
0 6 0-B-1-2-3-4-5-6 pro 8 pásem 
0 7 0-B-1-2-3-4-5-6-7 pro 9 pásem 
 = = = 
B 1 B-1 pro 2 pásma 
B 2 B-1-2 pro 3 pásma 
B 3 B-1-2-3 pro 4 pásma 
B 4 B-1-2-3-4 pro 5 pásem 
B 5 B-1-2-3-4-5 pro 6 pásem 
B 6 B-1-2-3-4-5-6 pro 7 pásem 
B 7 B-1-2-3-4-5-6-7 pro 8 pásem 
 = = = 
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem. 

Platí i pro opa ný sm r jízdy (opa né po adí pásem). asová platnost jednotlivých jízdenek pro 
p íslu!ný po et pásem je uvedena v tabulkách v l. III, odst. 1. 

e) Pro cesty ve vn j"ích pásmech se jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné nebo zvýhodn né 
pou#ívají podle po tu navazujících pásem podle následujícího schématu:  

Za átek jízdy (pásmo) Konec jízdy (pásmo) Projí#d ná pásma Pot ebná jízdenka 
1 2 1-2 pro 2 pásma 
1 3 1-2-3 pro 3 pásma 
1 4 1-2-3-4 pro 4 pásma 
1 5 1-2-3-4-5 pro 5 pásem 
1 6 1-2-3-4-5-6 pro 6 pásem 
1 7 1-2-3-4-5-6-7 pro 7 pásem 
 = = = 
2 3 2-3 pro 2 pásma 
2 4 2-3-4 pro 3 pásma 
2 5 2-3-4-5 pro 4 pásma 
2 6 2-3-4-5-6 pro 5 pásem 
2 7 2-3-4-5-6-7 pro 6 pásem 
 = = = 
3 4 3-4 pro 2 pásma 
3 5 3-4-5 pro 3 pásma 
3 6 3-4-5-6 pro 4 pásma 
3 7 3-4-5-6-7 pro 5 pásem 
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Za átek jízdy (pásmo) Konec jízdy (pásmo) Projí#d ná pásma Pot ebná jízdenka 
 = = = 
4 5 4-5 pro 2 pásma 
4 6 4-5-6 pro 3 pásma 
4 7 4-5-6-7 pro 4 pásem 
= = = = 
5 6 5-6 pro 2 pásma 
5 7 5-6-7 pro 3 pásma 
 = = = 
6 7 6-7 pro 2 pásma 
 = = = 
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem. 

Platí i pro opa ný sm r jízdy (opa né po adí pásem). asová platnost jednotlivých jízdenek pro 
p íslu!ný po et pásem je uvedena v tabulkách v l. III, odst. 1. 

V p ípad , #e cestující uskute uje svou cestu oklikou p es dal!í tarifní pásma, je nutné jízdenkou 
uhradit i tato pásma a tedy zvolit jízdenku odpovídající po tu skute n  pojí#d ných pásem 
a asové délce cesty. Nap . p i cest  z pásma 1 do pásma 3 p es pásmo 4 je nutné mít jednotlivou 
jízdenku pro pásma 1-2-3-4, i kdy# cesta kon í v pásmu 3. 

Pásmová platnost jízdenek platí sou asn  s platností asovou. Pokud jízdenka sice odpovídá svou 
pásmovou platností, av!ak asová platnost jízdenky je nedosta ující pro celou cestu, musí 
cestující zvolit jízdenku s del!í asovou (a tedy zpravidla i pásmovou) platností. Nap . jede-li 
cestující z pásma 2 do pásma 3, a cesta mu trvá 40 minut, nelze pou#ít jízdenku dvoupásmovou 
30minutovou, ale je nutné pou#ít jízdenku asov  del!í, tj. s dobou platnosti 60 min, platnou pro 
t i pásma. 

f) Nárok na pou#ívání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených v l. III. odst. 1. 
písm. b) mají v pásmech P, 0, B: 

• d ti od 6 do 15 let (pokud nemají nárok na zvlá!tní ceny jízdného). Nárok na slevu kon í pro 
d ti dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje 

o pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let, 
o slevovou kategorií Dít  od 6 do 15 let v podob  elektronického záznamu v systému ve 

spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí). 
o jakýmkoliv oficiálním pr kazem (resp. pr kazkou, a té# ve form  plastové karty) vydaným 

právnickou osobou, !kolou, dopravcem, nebo státní správou, s fotografií, jménem, 
p íjmením a údajem, z n ho# je patrné datum narození. 

• dr#itelé pr kazky PID pro seniory a ob any v hmotné nouzi (pokud nemají nárok na zvlá!tní 
ceny jízdného). Nárok na slevu se prokazuje: 

o pr kazkou PID pro kategorii Hmotná nouze, 
o pr kazkou PID nebo Pr kazem PID pro seniory, 
o slevovou kategorií Senior od 60 do 70 let v podob  elektronického záznamu v systému ve 

spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí). 
o slevovou kategorií Ob an v hmotné nouzi v podob  elektronického záznamu v systému ve 

spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ ode dne vyhlá!ení. 

g) Neobsazeno. 

h) P estupní jízdenky pro jednotlivou jízdu, vydávané v dopl kovém prodeji u idi e autobusu 
v pásmu P jsou ty pásmové a platí max. 90 min. od ozna ení v pásmech P, 0, B. Tuto jízdenku 
je nutno v#dy ozna it v ozna ova i, a to neprodlen  po zakoupení jízdenky, nebo p i nástupu do 
vozidla, plavidla, vstupu do p epravního prostoru, nebo v p ípad  vlaku PID postupem dle lánku 
IX. C., byla-li zakoupena p edem. Neozna ená jízdenka je neplatná. Tyto jízdenky je mo#né 
pou#ít také pro kombinaci pásem 0-B-1-2 nebo B-1-2-3 nebo pro kombinaci ty  navazujících 
vn j!ích pásem a platí max. 90 min. od ozna ení. Tyto jízdenky platí v rámci své asové 
a pásmové platnosti jako p estupní, s libovolným po tem p estup . 

i) Nárok na pou#ívání zvýhodn ných jízdenek pro jednotlivou jízdu vydaných v dopl kovém 
prodeji se prokazuje stejným zp sobem jako u zvýhodn ných jízdenek ve vý!i 50 < plnocenného 
jízdného uvedených vý!e, tj. dle písm. f) tohoto odstavce. 
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Jízdenku zvýhodn nou vydanou v dopl kovém prodeji idi em v autobusech v pásmu P lze 
rovn # pou#ít k úhrad  p epravy za zavazadlo nebo psa dle l. IV. 

j) P estupní jízdenky v podob  SMS jízdenky: 

• za 24 K  na 30 minut 

• za 32 K  na 90 minut 

• za 110 K  na 24 hodin, 

• za 310 K  na 72 hodin (3 dny), 

platí jen v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID. Pou#ití se ídí l. XV. 

3. Celostátní zvýhodn né jednotlivé jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného 

Celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného platí v pásmech 0, B a vn j!ích pásmech v rámci 
PID jako sí ové pro následující tarifní kategorie: 
• D ti a junio i od 6 do 18 let. Zahrnuje tarifní kategorie Dít  6$15 let a Junior 15$18 let. Cestující 

do 15 let nárok na toto jízdné neprokazují. Cestující ve v ku od 15 do 18 let prokazují nárok na 
zlevn né jízdné n kterým z t chto zp sob : 

o ú edn  vydaným platným identifika ním osobním dokladem, který obsahuje fotografii 
nebo digitální zpracování podoby, jméno a p íjmení a datum narození (ob anský pr kaz, 
cestovní pas atd.), 

o pr kazkou PID, 
o elektronickou slevovou aplikací ve spojení s osobním identifikátorem typu I, 
o #ákovským pr kazem potvrzeným !kolou nebo studentským pr kazem ISIC. 

• Studenti ve v ku 18 a# 26 let, kte í se soustavn  p ipravují na budoucí povolání studiem na st ední 
!kole, konzervato i, vy!!í odborné !kole, vysoké !kole v denní nebo prezen ní form  studia5) v R 
nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na rove  studia na t chto !kolách, nebo 
mají obdobné postavení v zahrani í. Nárok na slevu se prokazuje n kterým z t chto zp sob : 

o pr kazkou PID s potvrzením o studiu, 
o #ákovským pr kazem potvrzeným !kolou, 
o platným studentským pr kazem ISIC. 

• Cestující star"í 65 let. V systému PID se jedná o tarifní kategorii Senior 65$70 let. Nárok na 
zlevn né jízdné se prokazuje n kterým z t chto zp sob : 

o ob anským pr kazem, 
o cestovním pasem, 
o jiným ú edn  vydaným platným identifika ním osobním dokladem, který obsahuje 

fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a p íjmení a datum narození, 
o pr kazkou PID nebo Pr kazem PID Senior 65$70 
o elektronickou slevovou aplikací ve spojení s osobním identifikátorem typu I. 

• Cestující star"í 70 let ve vlacích PID. Nárok na zlevn né jízdné se prokazuje n kterým z t chto 
zp sob : 

o ob anským pr kazem, 
o cestovním pasem, 
o jiným ú edn  vydaným platným identifika ním osobním dokladem, který obsahuje 

fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a p íjmení a datum narození, 
o Pr kazem PID Senior 70+, 
o elektronickou slevovou aplikací ve spojení s osobním identifikátorem typu I. 

• Dr#itelé pr kaz  ZTP a ZTP>P ve vlacích PID. 

P estupní jízdenky zvýhodn né pro jednotlivou jízdu ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného uvedené 
v l. III. odst. 1. písm. c) platí ve vlacích PID a v autobusových linkách PID, a to pouze ve vn j"ích 
pásmech a v dojezdových pásmech B a 0, a to jen pro p ím stské cesty. Tyto jízdenky neplatí pro 
vnitrom stské cesty a neplatí v #ádném p ípad  v pásmu P, a to ani ve vlacích PID. Cestující ve 
vlacích PID, který jinak vyu#ívá zlevn né jízdné ve vý!i 25 < plnocenného a který sou asn  nemá nárok 
na zvlá!tní ceny jízdného nebo na bezplatnou p epravu v pásmu P, a sm uje do pásma P, p ípadn  
projí#dí Prahou p es pásmo P, je oprávn n vyu#ít tuto slevu dle tarifu #elezni ního dopravce, p íp. m #e 
vyu#ít plnocenné jízdné PID. 

Pro cesty mezi územím Prahy a vn j!ími pásmy se pásmová platnost se ur uje podle následujícího 
schématu: 
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Za átek jízdy (pásmo) Konec jízdy (pásmo) Projí#d ná pásma Pot ebná jízdenka 
0 1 0-B-1 pro 3 pásma 
0 2 0-B-1-2 pro 4 pásma 
0 3 0-B-1-2-3 pro 5 pásem 
0 4 0-B-1-2-3-4 pro 6 pásem 
0 5 0-B-1-2-3-4-5 pro 7 pásem 
0 6 0-B-1-2-3-4-5-6 pro 8 pásem 
0 7 0-B-1-2-3-4-5-6-7 pro 9 pásem 
 = = = 
B 1 B-1 pro 2 pásma 
B 2 B-1-2 pro 3 pásma 
B 3 B-1-2-3 pro 4 pásma 
B 4 B-1-2-3-4 pro 5 pásem 
B 5 B-1-2-3-4-5 pro 6 pásem 
B 6 B-1-2-3-4-5-6 pro 7 pásem 
B 7 B-1-2-3-4-5-6-7 pro 8 pásem 
 = = = 
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem. 

Platí i pro opa ný sm r jízdy (opa né po adí pásem). asová platnost jednotlivých jízdenek pro 
p íslu!ný po et pásem je uvedena v tabulkách v l. III, odst. 1. c). 

Pro cesty ve vn j!ích pásmech se jízdenky uvedené v l. III. odst. 1. c) pou#ívají podle po tu 
navazujících pásem podle následujícího schématu:  

Za átek jízdy (pásmo) Konec jízdy (pásmo) Projí#d ná pásma Pot ebná jízdenka 
1 2 1-2 pro 2 pásma 
1 3 1-2-3 pro 3 pásma 
1 4 1-2-3-4 pro 4 pásma 
1 5 1-2-3-4-5 pro 5 pásem 
1 6 1-2-3-4-5-6 pro 6 pásem 
1 7 1-2-3-4-5-6-7 pro 7 pásem 
 = = = 
2 3 2-3 pro 2 pásma 
2 4 2-3-4 pro 3 pásma 
2 5 2-3-4-5 pro 4 pásma 
2 6 2-3-4-5-6 pro 5 pásem 
2 7 2-3-4-5-6-7 pro 6 pásem 
 = = = 
3 4 3-4 pro 2 pásma 
3 5 3-4-5 pro 3 pásma 
3 6 3-4-5-6 pro 4 pásma 
3 7 3-4-5-6-7 pro 5 pásem 
 = = = 
4 5 4-5 pro 2 pásma 
4 6 4-5-6 pro 3 pásma 
4 7 4-5-6-7 pro 4 pásma 
= = = = 
5 6 5-6 pro 2 pásma 
5 7 5-6-7 pro 3 pásma 
 = = = 
6 7 6-7 pro 2 pásma 
 = = = 
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem. 

Platí i pro opa ný sm r jízdy (opa né po adí pásem). asová platnost jednotlivých jízdenek pro 
p íslu!ný po et pásem je uvedena v tabulkách v l. III, odst. 1. c). 

V p ípad , #e cestující uskute uje svou cestu oklikou p es dal!í tarifní pásma, je nutné jednotlivou 
uhradit i tato pásma a zvolit jízdenku odpovídající po tu skute n  pojí#d ných pásem a asové délce 
cesty. Nap . p i cest  z pásma 1 do pásma 3 p es pásmo 4 je nutné mít jednotlivou jízdenku pro 
pásma 1-2-3-4, i kdy# cesta kon í v pásmu 3. 
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Pásmová platnost jízdenek platí sou asn  s platností asovou. Pokud jízdenka sice odpovídá svou 
pásmovou platností, av!ak asová platnost jízdenky je nedosta ující pro celou cestu, musí cestující zvolit 
jízdenku s del!í asovou (a tedy zpravidla i pásmovou) platností. Nap . jede-li cestující z pásma 2 do 
pásma 3, a cesta mu trvá 40 minut, nelze pou#ít jízdenku dvoupásmovou 30minutovou, ale je nutné 
pou#ít jízdenku s dobou platnosti 60 min, platnou pro t i pásma. 

Jízdenka dvoupásmová s platností 30 minut od ozna ení nebo od asu vyzna eného na jízdence p i 
prodeji idi em z mobilního odbavovacího za ízení platí na území Prahy pouze pro p ejezd mezi 
pásmem B a pásmem 1. Není platná v pásmu 0 a v pásmu P. 

4. Jízdenky pro jednotlivou jízdu 15minutové dvoupásmové 

• plnocenné, 
• celostátní zvýhodn né ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného, 

platí pouze ve vn j"ích pásmech. 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 vedena jako zastávka v pásmu B nebo 0 
a sou asn  v pásmu 1 (nap . B, 1). Tyto jízdenky umo# ují p ejetí jedné hranice navazujícího vn j!ího 
tarifního pásma. Jízdenky platí pouze v autobusech p ím stských linek PID. asová platnost je max. 
15 min. od ozna ení nebo od okam#iku prodeje idi em z mobilního odbavovacího za ízení s mo#ností 
p estupu. Tyto jízdenky neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. 

Nárok na pou#ití zvýhodn ných jízdenek se prokazuje zp soby uvedenými vý!e: 

• u zvýhodn ného jízdného ve vý!i 50 < plnocenného jízdného $ dle odst. 2. písm. f), 
• u celostátního zvýhodn ného jízdného ve vý!i 25 < plnocenného jízdného $ dle odst. 3. 

5. Krátkodobé asové jízdenky platné na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B: 

a) Krátkodobé asové jízdenky uvedené v l. III. odst. 4. písm. a) pouze aa) platí v pásmech P 
a 0 v . B. Tyto jízdenky platí stanovený po et hodin (24 h nebo 72 h) od okam#iku ozna ení 
(jízdenky z MA nebo SMS jízdenky od momentu, kdy se jízdenka stala platnou). Tyto jízdenky 
platí v rámci své asové a pásmové platnosti jako p estupní, s libovolným po tem p estup  na 
území Prahy v pásmech P, 0, B v etn  vlak  PID. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující as 
vyzna ený na jízdence a asové údaje udávané dopravcem. 

Zvýhodn ná jízdenka je vydávána pouze s platností 24 hodin. 

Nárok na pou#ívání zvýhodn ných krátkodobých jízdenek mají: 

• d ti od 6 do 15 let (pokud nemají nárok na zvlá!tní ceny jízdného). Nárok na slevu kon í pro 
d ti dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje 

o pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let 
o slevovou kategorií Dít  od 6 do 15 let v podob  elektronického záznamu v systému ve 

spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí). 
o jakýmkoliv oficiálním pr kazem (resp. pr kazkou, a té# ve form  plastové karty) vydaným 

právnickou osobou, !kolou, dopravcem, nebo státní správou, s fotografií, jménem, 
p íjmením a údajem, z n ho# je patrné datum narození. 

• dr#itelé pr kazky PID pro seniory a ob any v hmotné nouzi (pokud nemají nárok na zvlá!tní 
ceny jízdného). Nárok na slevu se prokazuje: 

o pr kazkou PID pro kategorii Hmotná nouze, 
o pr kazkou PID nebo Pr kazem PID pro seniory 
o slevovou kategorií Senior od 60 do 70 let v podob  elektronického záznamu v systému ve 

spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí) 
o slevovou kategorií Ob an v hmotné nouzi v podob  elektronického záznamu v systému ve 

spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ ode dne vyhlá!ení. 

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

• 3denní jízdenka MÁV-START uvedená v l. III. odst. 4. písm. c) platí v pásmech P a 0 v . B 
t i kalendá ní dny v rozsahu dat uvedených na jízdence. Jízdenka se neozna uje a platí ve dnech 
na jízdence uvedených. Platnost za íná v 00:00 prvního dne platnosti a kon í ve 24:00 posledního 
dne platnosti uvedených na jízdence. Jízdenka je vyti!t na z pokladny #elezni ního dopravce 
v Ma arsku na mezinárodní #elezni ní jízdence. Na jízdence je cizojazy ný text podle ú edního 
jazyku vydávajícího subjektu a pro pou#ití v pásmech P a 0 v . B eský text bez diakritiky 
%3-denni jizdenky, pasma Pa0, plati Tarif PID&. 
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c) Kongresové jízdné dle l. III. odst. 4. písm. d) se vypo ítává jako násobek po tu kalendá ních 
dn  kongresu, ceny za jeden den dané tímto tarifem a po tu ú astník . Platnost jízdenky za íná 
okam#ikem vydání jízdního dokladu a kon í nejpozd ji poslední den kongresu v 24:00. Vydává 
se pro po adatele kongres  a jízdním dokladem pro ú astníky kongresu je doklad ozna ený 
Pau!ální jízdné. Na tomto dokladu je ozna ena platnost v rozsahu dat konání kongresu a název 
kongresu. Tento doklad platí jako p estupní jízdenka na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 v . B 
mimo vlaky zapojené do systému PID a linku AE v rozsahu dat platnosti na n m uvedených. 
Jízdenku nelze zp tn  dolo#it a nevyu#ité jízdné se nevrací. Kongresové jízdné nelze zakoupit ve 
ve ejné distribu ní síti, ale jen na základ  pau!ální úhrady po adatelem kongresu dopravci DP. 
Po adateli kongresu vydá dopravce DP doklady na základ  smlouvy/objednávky a uhrazené 
faktury. Po adatel kongresu podává #ádost o pau!ální jízdné nejmén  30 dn  p ed zahájením 
kongresu. Pau!ální jízdné vy izuje Dopravní podnik hl. m. Praha, a. s., odd lení jízdních doklad , 
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9. V p ípad  #ádosti o incentivní pobídku pro ú astníky 
kongresu musí být spln ny tyto podmínky: Kongres musí mít nejmén  500 ú astník  a nejmén  
20 < ú astník  musí být z jiné zem  ne# z eské republiky a ú astníci kongresu stráví v Praze 
nejmén  dv  noci. Po adatel kongresu podává #ádost o incentivní pobídku nejmén  30 dn  p ed 
zahájením kongresu. Incentivní pobídky vy izuje Prague Convention Bureau, Rytí ská 26, 110 00 
Praha 1. Formulá  #ádosti na www.pragueconvention.cz. 

d) Neobsazeno. 

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

Jízdenku T+R je mo#né vydat u pokladní p epá#ky D k následujícím jízdním doklad m D: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jízdenku T+R nelze vydat k zam stnanecké jízdence %"elezni ní pr kazka&. 

6. Krátkodobé asové jízdenky uvedené v l. III. odst. 4. písm. b) platí ve vn j"ích nebo ve v"ech 
pásmech PID 24 hodin od ozna ení. Tyto jízdenky platí v rámci své asové a pásmové platnosti jako 
p estupní, s libovolným po tem p estup , v etn  vlak  PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze 
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tuto jízdenku 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 nebo zakoupena z UNIPOK nebo z POP a je na ní 
vyzna en za átek platnosti a její platnost je dosta ující pro dosa#ení zamý!leného cíle v rámci PID. 

24hodinová zvýhodn ná jízdenka Krajská (celostátní zvýhodn né jízdné ve vý!i 25 < plnocenného) 
je ur ena pro d ti od 6 do 15 let, juniory od 15 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. 

Nárok na slevu dle p íslu!né tarifní kategorie cestujícího se prokazuje dle odst. 3. tohoto lánku. 

7. Neobsazeno. 

8. Neobsazeno. 

9. P edplatní asové jízdenky nep enosné opat ené platným asovým kuponem pro pásma P a 0 
papírovým nebo elektronickým a dlouhodobé asové jízdenky p enosné platí zásadn  jako jízdní 
doklady sí ové s libovolným po tem p estup  v p íslu!ných, navazujících pásmech na území hl. m. 
Prahy (v pásmech P a 0) v etn  vlak  PID. Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B 
zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se symbolem 0 jak v ti!t né, tak i v elektronické podob . 

a) asové p edplatní jízdenky (kupóny) nep enosné s volitelným za átkem doby platnosti 
m sí ní, tvrtletní, p tim sí ní a ro ní v podob  elektronického záznamu v systému ve 
spojení s osobním identifikátorem typu I nebo typu II uvedené v l. III. odst. 6. platí m síc 
nebo tvrtletí nebo p t m síc  nebo rok podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu 
asových dat zaznamenaných v systému, tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního 

dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dn  
p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka 
v rozsahu asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na 
jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich asová a pásmová 
platnost se zobrazí na odbavovacím za ízení ve vozidlech PID nebo na kontrolním za ízení 
pov ených osob dopravce. 

b) asové p edplatní jízdenky (kupóny) nep enosné vydané na stanovené období s volitelným 
nebo omezen  volitelným za átkem doby platnosti, vydávané v papírové podob  
z Jízdenkového programu uvedené v l. III. odst. 6. platí dle p íslu!né tarifní kategorie 30, 90, 
150 nebo 365 (v p estupném roce 366) kalendá ních dn  podle délky p edplaceného období pouze 
v rozsahu asových dat uvedených na asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne 
platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil 
v období jeden a# !edesát dn  p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den 
platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den 
prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 

c) Neobsazeno. 

d) asové jízdenky dlouhodobé p enosné s volitelným za átkem doby platnosti m sí ní, 
tvrtletní a ro ní v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení s anonymním 

nepersonalizovaným identifikátorem uvedené v l. III. odst. 7. písm. a) platí m síc nebo 
tvrtletí nebo rok podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat 

zaznamenaných v systému, tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti 
na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dn  p ed za átkem 
platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu 
asových dat zaznamenaných v systému, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) 

do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich asová a pásmová platnost se 
zobrazí na odbavovacím za ízení ve vozidlech PID nebo na kontrolním za ízení pov ených osob 
dopravce. 

e) asové jízdenky dlouhodobé p enosné s volitelným za átkem doby platnosti, vydávané 
v papírové podob  z Jízdenkového programu, uvedené v l. III. odst. 7. platí 30, 90 nebo 365 
(v p estupném roce 366) kalendá ních dn  podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu 
asových dat uvedených na asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti 

do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období 
jeden a# !edesát dn  p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti 
platí tato jízdenka v rozsahu asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje 
(uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 
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f) Dr#itelé p edplatních asových jízdenek ob anských, platných pro pásma P, 0, B (Praha) 
mohou v sobotu, v ned li a svátcích p epravit bezplatn  spole n  s sebou jedno dít  do 15 let 
s tím, #e mo#nost bezplatné spolup epravy dít te do 15 let neplatí ve vlacích zapojených do 
systému PID. Nárok dít te na bezplatnou p epravu kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin 
a dít  se prokazuje pr kazkou PID pro d ti od 6 do 15 let nebo osobním identifikátorem se 
slevovou kategorií Dít  od 6 do 15 let nebo jiným zp sobem uvedeným v l. IX. odst. 3. písm. c). 

10. P edplatní asové jízdenky nep enosné opat ené p íslu!ným platným dopl kovým asovým 
kuponem BUS+VLAK nebo p edplatní asové jízdenky v podob  elektronického záznamu ve spojení 
s osobním identifikátorem uvedené v l. III. odst. 10. platí pouze ve vn j!ích pásmech nebo v kombinaci 
pásmo 0 a vn j!í pásma (podle po tu pásem, pro která je dopl kový asový kupon ur en) v p ím stských 
autobusech a ve vlacích zapojených do systému PID jako jízdní doklady sí ové pro p íslu!ný po et 
navazujících pásem. Povolené výjimky jsou uvedeny v lánku VII.B. Pro tento typ jízdního dokladu se 
pásmo 0 a p íhrani ní pásmo B zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se symbolem 0. 

a) Dopl kové asové kupóny BUS+VLAK v elektronické podob  ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I nebo typu II plnocenné a zvýhodn né (pouze typ I) s volitelným 
za átkem platnosti (m sí ní, tvrtletní, ro ní) mají asovou a pásmovou platnost v rozsahu dat 
platnosti zaznamenanou v systému Jízdenka (kupón) platí m síc, resp. tvrtletí, resp. rok podle 
délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených na asovém kuponu 
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence 
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dn  p ed za átkem platnosti. 
V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat 
uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. asová a pásmová platnost t chto jízdenek se 
zobrazí na odbavovacím za ízení ve vozidlech PID nebo na kontrolním za ízení pov ených osob 
dopravce. 

b) Dopl kové asové kupóny BUS+VLAK vydané v papírové podob  z Jízdenkového 
programu nebo z UNIPOK ve stanicích D s volitelným za átkem doby platnosti 30denní, 
90denní a 365>366denní mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem p ímo 
na asovém kuponu. Jízdenka (kupón) platí 30, resp. 90, resp. 365/366 kalendá ních dn  podle 
délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených na asovém kuponu 
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence 
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dn  p ed za átkem platnosti. 
V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat 
uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Kupóny 365/366denní se z technických d vod  
nevydávají ze za ízení UNIPOK. 

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

12. P edplatní asové jízdenky vydané k pr kazkám PID typu I nebo typu II a p edplatní asové jízdenky 
v podob  elektronického záznamu ve spojení s osobním identifikátorem typu I nebo typu mohou být 
sou asn  opat eny více asovými kupóny $ pro pásma P a 0 (uvedeným v l. III. odst. 6.) a dopl kovými 
asovými kupóny BUS+VLAK (uvedenými v l. III. odst. 10.). V tomto p ípad  platí jako sí ové 

jízdenky s libovolným po tem p estup  v systému PID v pásmech P a 0 a ve vn j!ích pásmech, pro 
která je platný dopl kový asový kupón. Pou#ití a platnost se ídí p íslu!nými ustanoveními odst. 9. 
a 10. tohoto lánku. Kupóny mohou mít rozdílné období platnosti. V okam#iku pou#ití v!ak musí být 
kupóny platné asov  a platné v t ch pásmech, v nich# jsou pou#ity. 

13. Po#aduje-li cestující k pr kazce PID typu I nebo typu II kombinaci kupónu pro pásma P a 0 (Praha) 
s dopl kovým kupónem BUS+VLAK pro navazující vn j!í pásma, lze mu z Jízdenkového programu 
vydat tzv. sdru#ený kupón, kdy oba kupóny jsou vyti!t ny na jednom spole ném fundamentu. 
V takovém p ípad  musí mít oba kupóny stejný za átek a konec platnosti a musí být vydány na stejné 
období (tj. oba bu  na 30, nebo na 90 dní nebo na 365(366) dní). Na jednom jízdním dokladu mohou 
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být uvedena sou asn  pásma P, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11* (* ode dne vyhlá!ení). (Nap . je-li 
kupón pro Prahu $ P a 0 v etn  B $ kombinován s dopl kovým kupónem t ípásmovým pro pásma 1-2-3, 
na sdru#eném kupónu bude uvedena kombinace P-0-1-2-3.) Cena takového jízdního dokladu je sou tem 
ceny obou kupon . Tyto jízdenky mají období platnosti uvedeno dopravcem p ímo na asovém kuponu 
(jízdence). Jízdenka platí t icet (resp. devadesát) kalendá ních dn  pouze v rozsahu asových dat 
uvedených na asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne 
platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dn  p ed 
za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu 
asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 

posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 

14. P edplatní asové jízdenky (kupóny) dopl kové BUS+VLAK nep enosné $ zvýhodn né celostátní 
jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného platí pouze ve vn j"ích pásmech nebo v kombinaci pásmo 
0 a vn j"í pásma (podle po tu pásem, pro která je dopl kový asový kupon ur en) v p ím stských 
autobusech a ve vlacích zapojených do systému PID jako jízdní doklady sí ové pro p íslu!ný po et 
navazujících pásem. Povolené tarifní výjimky jsou uvedeny v lánku VII.B. Pro tento typ jízdního 
dokladu se pásmo 0 a p íhrani ní pásmo B zapo ítává jako jedno pásmo a ozna uje se symbolem 0. 
Nevydávají se pro pásmo P. Celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného platí v rámci PID 
jako sí ové pro následující tarifní kategorie: 

• D ti a junio i od 6 do 18 let. Kupóny se vydávají papírové k pr kazce PID nebo v elektronické 
podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu I. 

• Studenti od 18 do 26 let, kte í se soustavn  p ipravují na budoucí povolání studiem na st ední !kole, 
konzervato i, vy!!í odborné !kole, vysoké !kole v denní nebo prezen ní form  studia5) v R nebo 
studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na rove  studia na t chto !kolách, nebo mají 
obdobné postavení v zahrani í. Nárok na slevu se prokazuje pr kazkou PID s potvrzením o studiu, 
#ákovským pr kazem potvrzeným !kolou nebo studentským pr kazem ISIC. Kupóny se vydávají 
papírové k pr kazce PID nebo v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu I. 

• Cestující star"í 65 let. Zahrnuje kategorii Senior 65$70 let. Kupóny se vydávají papírové k pr kazce 
PID nebo v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu I. 

a) Dopl kové asové kupóny BUS+VLAK zvýhodn né celostátní jízdné ve vý"i 25 ' 
plnocenného jízdného $ v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu 
I mají asovou a pásmovou platnost v rozsahu dat platnosti zaznamenanou v systému. Jízdenka 
(kupón) platí m síc, resp. tvrtletí, resp. rok podle délky p edplaceného období pouze v rozsahu 
asových dat uvedených na asovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 

24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období 
jeden a# !edesát dn  p ed za átkem platnosti. V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti 
platí tato jízdenka v rozsahu asových dat uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje 
(uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. asová 
a pásmová platnost t chto jízdenek se zobrazí na odbavovacím za ízení ve vozidlech PID nebo 
na kontrolním za ízení pov ených osob dopravce. Ro ní dopl kové kupóny se nevydávají pro 
kategorii Student 18$26 let. 

b) Dopl kové asové kupóny BUS+VLAK zvýhodn né celostátní jízdné ve vý"i 25 ' 
plnocenného jízdného $ vydané v papírové podob  z Jízdenkového programu nebo 
z UNIPOK ve stanicích D s volitelným za átkem doby platnosti 30denní, 90denní 
a 365>366denní mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem p ímo na 
asovém kuponu. Jízdenka (kupón) platí 30, resp. 90, resp. 365(366) kalendá ních dn  podle 

délky p edplaceného období pouze v rozsahu asových dat uvedených na asovém kuponu 
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence 
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dn  p ed za átkem platnosti. 
V p ípad  zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu asových dat 
uvedených na jízdence, po ínaje asem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 365/366denní dopl kové kupóny se nevydávají 
z UNIPOK a nevydávají se pro kategorii Student 18$26 let. 

15. Jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku krátkodobou na 24 h nebo 72 h, je cestující povinen ozna it 
neprodlen  po nástupu do vozidla nebo plavidla nebo p i vstup do p epravního prostoru metra, 
p epravního prostoru zastávky lanové dráhy na Pet ín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle 
postupu uvedeného v l. IX.C. vsunutím do otvoru ozna ovacího za ízení tak, aby ozna ení bylo 
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provedeno na míst  jízdenky k tomu ur eném. Jízdenka se vkládá do ozna ovacího strojku ve sm ru 
!ipky (resp. !ipek) lícem nahoru. P estupní jízdenky se po p estupu ji# znovu neozna ují. Neozna ují se 
pouze jízdenky vydané z prodejních za ízení pov enými osobami dopravc  (mobilní odbavovací 
za ízení v autobusech p ím stských linek, POP, UNIPOK) a jízdenky vydané z platebních 
bezkontaktních terminál , jejich# platnost za íná okam#ikem vydání (p ípadn  asem za átku platnosti 
jízdenky dle po#adavku cestujícího $ jen u jízdenek PID vydaných na #eleznici ze za ízení UNIPOK), 
který je na nich vyzna en p ímo p i prodeji. 

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

17. U jízdních doklad  vydaných v papírové podob  se asový kupon vkládá do plastového pouzdra 
p edplatní asové jízdenky lícní stranou navrch. Druhý dopl kový asový kupon se vkládá do pouzdra 
na rubovou stranu pr kazky PID, pop ípad  do zvlá!tní kapsy pouzdra, lícní stranou navrch. V pouzd e 
mohou být umíst ny pouze originální jízdní doklady $ pr kazka PID, kupóny, potvrzení o studiu nebo 
pr kaz studenta vysokých !kol uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu, nebo pokyny vydané dopravcem. 

18. Jízdenky musí mít rozm ry stanovené v technických specifikacích pro tisk jízdních doklad . Informaci 
o t chto rozm rech lze získat na odboru p epravní kontroly na Centrálním dispe inku MHD, Na Boji!ti 
5, Praha 2. 

19. Pro p ípad kontroly pov enou osobou musí mít cestující platný jízdní doklad u sebe po celou dobu 
p epravy, b hem pobytu ve vyzna eném p epravním prostoru a v okam#iku vystoupení z tramvaje nebo 
z autobusu nebo z plavidla nebo v okam#iku, kdy opou!tí p epravní prostor. Za platný jízdní doklad se 
pova#ují pouze originální jízdní doklady. Nelze v #ádném p ípad  pou#ít a uznat notá sky i jinak 
ú edn  ov enou fotokopii jízdního dokladu. Jízdenka ve form  elektronického záznamu se stává 
platnou a# okam#ikem jejího spojení s p íslu!ným identifikátorem v rozsahu asových údaj  uvedených 
v elektronickém záznamu, p ípadn  uplynutím technologické doby 60 minut od zakoupení (aktualizace 
dat), okam#ik zakoupení jízdenky nemá na platnost jízdenky #ádný vliv. Doba uplynulá od okam#iku 
zakoupení jízdenky ve form  elektronického záznamu do doby jejího platného a identifikovatelného 
spojení s identifikátorem není pova#ována za dobu platnosti jízdenky. 

20. Jízdní doklad je neplatný: 

• jestli#e pro jeho pou#ití cestující nedodr#el podmínky stanovené P epravním ádem nebo tímto 
tarifem, 

• jestli#e pro jeho pou#ití cestující nedodr#el Smluvní p epravní podmínky PID, 
• nejsou-li vypln ny p edepsané údaje, 
• není-li dolo#en nárok na slevu (nárok na slevu musí být dolo#en originálním dokladem, jinak je 

neplatný, není-li v tomto Tarifu stanoveno jinak), 
• je-li pou#íván bez vy#adované fotografie, 
• je-li po!kozen tak, #e z n j nejsou patrné údaje pot ebné pro kontrolu správnosti jeho pou#ití, 
• neodpovídají-li údaje skute nosti nebo byly neoprávn n  pozm n ny, 
• je-li pou#it neoprávn nou osobou, 
• uplynula-li nebo nenastala-li doba jeho platnosti, 
• nejde-li o originál. 

Jízdenka pro jednotlivou jízdu a krátkodobá asová jízdenka je neplatná zejména: 

• vykazuje-li známky opakovaného pou#ití (ozna ení), 
• je-li ozna ená na jiném ne# k tomu ur eném míst , údaje jsou ne itelné nebo je jízdenka zcela 

neozna ená 
• byla-li neoprávn n  upravena nebo pozm n na nebo byla-li ozna ena cestujícím a# po výzv  

pov ené osoby dopravce (p epravního kontrolora) ke kontrole. 

Neplatný jízdní doklad je pov ená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a pr kazem 
oprávn na odebrat. 

Identifikátor je pova#ován za neplatný jízdní doklad té# v p ípad , #e: 

• byl zablokován pro pou#ití v rámci odbavovacího systému, 
• nelze platnost elektronického asového kupónu spojeného s tímto identifikátorem zkontrolovat 

prost ednictvím k tomu ur eného technického za ízení, 
• není-li k tomuto identifikátoru p i azen jízdní doklad pro pásma a asové období, v n m# je 

identifikátor pou#it nebo p edlo#en ke kontrole. 
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V p ípad  osobního identifikátoru se jedná o neplatný jízdní doklad té# v p ípad , #e: 

• z d vodu po!kození vn j!ích znak  osobního identifikátoru nelze jednozna n  identifikovat jeho 
dr#itele, 

• je vyu#íván jako jízdní doklad osobou odli!nou od jeho dr#itele 
• není-li jeho dr#itelem sou asn  dolo#en nárok na uplat ovanou slevu z jízdného. 

P epravní kontrolor není oprávn n identifikátor cestujícímu odebrat. 

21. Ve vlacích za azených do PID je mo#né na linkách uvedených v P íloze . 12 tohoto Tarifu 
(rychlíky) pou#ít jízdní doklady PID (v etn  nárok  na zvlá!tní cenu jízdného) v rámci své asové 
a pásmové platnosti pouze z>do stanic a zastávek, za azených do PID, ve kterých p íslu"ný spoj 
pravideln  dle jízdního ádu zastavuje, v etn  navazování jízdních doklad  PID s jízdenkami 
#elezni ního dopravce, které je mo#né také pouze z/do stanic a zastávek, za azených do PID, ve kterých 
p íslu!ný spoj pravideln  dle jízdního ádu zastavuje. 

VII.A. Skládání platnosti jízdních doklad  
1. Skon í-li b hem jízdy dopravním prost edkem PID asová nebo pásmová platnost jízdenky, je cestující 

povinen bez prodlení ozna it si dal!í jízdenku nebo si jiným zp sobem opat it platnou jízdenku pro dal!í 
jízdu. 

2. Cestujícím bez nároku na slevu je zakázáno slo#it plnocennou jednotlivou jízdenku ze ty  jízdenek 
zvýhodn ných pro celostátní slevu ve vý!i 25< plnocenného jízdného. Pouze na území Prahy 
(v pásmech P, 0, B) lze p i p epravní kontrole uznat za platnou jízdenku pro jednotlivou jízdu 
plnocennou slo#enou ze dvou shodn  ozna ených jízdenek zvýhodn ných ve vý!i 50 < plnocenného 
jízdného (tj. 30minutová 24 K  jako 2× 12 K  nebo 90minutová 32 K  jako 2× 16 K  nebo 24hodinová 
(P, 0, B) 110 K  jako 2× 55 K ). Ob  jízdenky musí být ozna eny ve stejném ozna ova i a ve stejný 
as (maximální povolený rozdíl je jedna minuta) a p i kontrole musí být p edlo#eny sou asn . 

3. Posun pásmové a asové platnosti jízdních doklad . Cestující, který za íná svou jízdu prost edky 
PID na území Prahy a pokra uje do vn j!ích pásem, p i em#: 

• je dr#itelem platného asového jízdného (kupónu) pro pásma P a 0, 
• nebo je dr#itelem krátkodobé asové jízdenky platné pro pásma P a 0, 
• nebo má nárok na bezplatnou p epravu v pásmech P a 0, 
• nebo má nárok na zvlá!tní ceny jízdného v pásmech P a 0, 

a hodlá cestovat p ím stskou autobusovou linkou PID, m #e si pot ebnou navazující jednotlivou 
jízdenku pro pot ebný po et vn j!ích pásem zakoupit nebo ozna it u idi e ji# v moment  nástupu do 
vozidla p ím stské linky v pásmu 0 nebo B. Sou asn  se idi i proká#e n kterým z vý!e uvedených 
jízdních doklad . asová a pásmová platnost jízdenky se v tomto p ípad  posouvá do prvního pásma, 
na které cestující nemá p edplatné, tedy do pásma 1. Posunutá asová platnost navazující jednotlivé 
jízdenky se v takovém p ípad  po ítá od poslední zastávky na území Prahy. 

Pokud jízda za íná v pásmu P, p i em# vozidlo na m stské lince pokra uje jako p ímý v z na linku 
p ím stskou z pásma P do pásem 0, B a vn j!ích (tj. dochází ke zm n  ísla linky, nap . 174 >?@ 301 
nebo 174 >?@ 352), uplatní se posun asové a pásmové platnosti i v p ípad , #e jízdenka pro pot ebný 
po et vn j!ích pásem je ozna ena v ozna ova i nebo zakoupena u idi e ji# v pásmu P. 

Podobn  cestující postupuje, je-li krom  vý!e uvedených platných jízdních doklad  pro pásma P a 0 
je!t  dr#itelem: 

• dopl kového asového kupónu pro jedno nebo více pásem bezprost edn  sousedících s Prahou, 

p i em# pokra uje dále do vn j!ích pásem, na které ji# nemá p edplatné. V takovém p ípad  se platnost 
navazující jízdenky posouvá do toho pásma, které v posloupnosti pásem navazuje na poslední pásmo 
(ve sm ru jízdy), které má cestující p edplaceno kupónem. Posunutá asová platnost se po ítá od 
poslední zastávky v posledním pásmu (ve sm ru jízdy), které má cestující p edplaceno kupónem. 

Pokud se cestující odbavuje pomocí Mobilní aplikace (MA) a vyu#ívá kombinaci p edplatního 
asového jízdného (kupónu) s elektronickou jednotlivou jízdenkou z MA, postupuje dle l. XVI. tohoto 

Tarifu. 
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P i p epravní kontrole se cestující prokazuje sou asn  v"emi jízdními doklady, které k cest  pou#ívá. 
Spole n  p edlo#ené jízdní doklady se z hlediska pásmové a asové platnosti posuzují jako jeden jízdní 
doklad. 

4. Posun pásmové a asové platnosti jízdních doklad  na #eleznici. Cestující, který za íná svou jízdu 
ve vlaku PID na území Prahy a pokra uje do vn j!ích pásem, p i em#: 

• je dr#itelem platného asového jízdného (kupónu) pro pásma P a 0, 
• nebo je dr#itelem krátkodobé asové jízdenky platné pro pásma P a 0, 
• nebo má nárok na zvlá!tní ceny jízdného v pásmech P a 0 i ve vlacích PID, 

a odbavuje se jednotlivou jízdenkou PID zakoupenou v p edprodeji, ozna í si jízdenku pro pot ebný 
po et vn j!ích pásem v n kterém z ozna ova  umíst ných v prostoru #elezni ní stanice nebo zastávky 
na území Prahy, a to p ed nástupem do vlaku. M #e si také zakoupit jízdenku PID v pokladn  na 
#elezni ní stanici ze za ízení UNIPOK. Jízdenka nese v takových p ípadech ozna ení pásma P nebo 0 
nebo B podle pásmového za azení p íslu!né #elezni ní stanice v Praze. asová a pásmová platnost 
jízdenky se v tomto p ípad  posouvá do prvního pásma, na které cestující nemá asový kupón 
(krátkodobou jízdenku, nárok na zvlá!tní ceny jízdného), tedy do pásma 1. Posunutá asová platnost 
navazující jednotlivé jízdenky se v takovém p ípad  po ítá od poslední zastávky na území Prahy. 

Podobn  cestující postupuje, je-li krom  vý!e uvedených platných jízdních doklad  pro pásma P a 0 
je!t  dr#itelem: 

• dopl kového asového kupónu pro jedno nebo více pásem bezprost edn  sousedících s Prahou, 

p i em# pokra uje dále do vn j!ích pásem, na které ji# nemá p edplatné. V takovém p ípad  se platnost 
navazující jednotlivé jízdenky posouvá do toho pásma, které v posloupnosti pásem navazuje na poslední 
pásmo (ve sm ru jízdy), které má cestující p edplaceno kupónem. Posunutá asová platnost se po ítá od 
poslední stanice (zastávky) v posledním pásmu (ve sm ru jízdy), které má cestující p edplaceno 
kupónem. 

Pokud se cestující odbavuje pomocí Mobilní aplikace (MA) a vyu#ívá kombinaci p edplatního 
asového jízdného (kupónu) s elektronickou jednotlivou jízdenkou z MA, postupuje dle l. XVI. tohoto 

Tarifu. 

P i p epravní kontrole se cestující prokazuje sou asn  v"emi jízdními doklady, které k cest  pou#ívá. 
Spole n  p edlo#ené jízdní doklady se z hlediska pásmové a asové platnosti posuzují jako jeden jízdní 
doklad. 

5. Cestující, který za íná svou jízdu v pásmech, která hradí jednotlivou jízdenkou, a sm uje do 
pásem, po která má platný asový kupón (rozumí se té# nárok na bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní 
ceny jízdného), p i em# v t chto pásmech svou jízdu kon í, m #e si ve vozidle u idi e zakoupit nebo 
ozna it jednotlivou jízdenku pouze pro ta pásma, na která nemá asový kupón. V tomto p ípad  se lze 
pro tato pásma odbavit i elektronickou jízdenkou zakoupenou z Mobilní aplikace (MA). Posun asové 
a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky se zde neuplatní. V zájmu plynulosti odbavení je v tomto 
p ípad  vhodné, aby se cestující p i nákupu nebo ozna ení jednotlivé jízdenky prokázal i p edplatní 
asovou jízdenkou (kupónem) platnou pro pásma, do kterých sm uje. Na vyzvání idi e a p i p epravní 

kontrole je tak povinen u init v#dy. Neproká#e-li se cestující p edplatní asovou jízdenkou platnou pro 
pásma, do kterých sm uje, idi  mu prodá jednotlivou jízdenku na celou cestu, tj. i pro tato pásma. Po 
opu!t ní zastávky na hranici dvou tarifních pásem nebo poslední zastávky v ur itém tarifním pásmu 
musí mít cestující platný jízdní doklad do následující zastávky, le#ící v navazujícím tarifním pásmu, 
s výjimkami uvedenými ní#e. 

6. Pokud cestující chce kombinovat p edplatní asový kupón pro ur itá pásma s jednotlivou jízdenkou pro 
jízdu do navazujících pásem, a to v jiných p ípadech, ne# uvedených v odstavcích 3. a 4., cestující si 
musí opat it navazující jednotlivou jízdenku p edem v p edprodeji a ozna í si ji v ozna ova i v autobusu 
PID a# bezprost edn  poté, kdy v z vstoupí do pásma, na které cestující nemá p edplatné. P i nástupu 
do autobusu PID se cestující idi i musí prokázat asovou p edplatní jízdenkou s kupónem platným pro 
pásmo, kde cestující nastupuje. 

Pokud cestující nemá k dispozici navazující jednotlivou jízdenku, je povinen se ji# p i nástupu odbavit 
u idi e jednotlivou jízdenkou pro celou zamý!lenou cestu, nebo si m #e pro p íslu!nou kombinaci 
jízdních doklad  zakoupit jízdenku z Mobilní aplikace dle l. XVI.. 

Ve vlacích PID, kde není mo#nost ozna it si jednotlivou jízdenku ve vozidle v pr b hu jízdy po zm n  
pásma, se cestující v takovém p ípad  pro dal!í jízdu odbaví dle tarifu #elezni ního dopravce (od 
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poslední stanice nebo zastávky v tom pásmu, na které je!t  má p edplatné; u rychlík  PID od poslední 
stanice v pásmu p edplaceném kupónem, kde vlak pravideln  dle jízdního ádu zastavuje), nebo se 
odbaví jízdenkou z Mobilní aplikace dle l. XVI.. 

P i kontrole pov enou osobou dopravce se cestující prokazuje sou asn  v"emi jízdními doklady, které 
k cest  pou#ívá. 

7. Cestujícímu tarifní kategorie Senior 60$65 let a kategorie Hmotná nouze, který vyu#ívá 
zvýhodn né jednotlivé jízdenky ve vý!i 50 < plnocenného jízdného k cestám po Praze (P, 0, B), je tato 
sleva uznána pouze na území Prahy. Pokud takový cestující cestuje autobusovou linkou PID do vn j!ích 
pásem, uhradí navazující vn j!í pásma jednotlivou jízdenkou plnocennou. Tuto jízdenku si m #e 
v p ím stských autobusových linkách v pásmu 0 nebo B (a u p ímých voz  linek p echázejících 
z pásma P do pásem 0, B a vn j!ích i v pásmu P) ozna it nebo zakoupit u idi e ji# p i nástupu do 
vozidla. Za átek asové platnosti takové navazující plnocenné jízdenky se v tomto p ípad  posouvá do 
poslední zastávky na území Prahy, pásmová platnost takové jízdenky se posouvá do pásma 1. 
Zvýhodn ná jízdenka pro pásma P, 0, B musí být platná a# do poslední zastávky na území Prahy. 

V opa ném sm ru, kdy cestující za íná svou cestu ve vn j!ích pásmech plnocennou jízdenkou, 
postupuje tak, #e musí mít navazující zvýhodn nou jízdenku pro Prahu (B, 0, P) zakoupenou p edem 
v p edprodeji. U idi e si p i nástupu zakoupí plnocennou jízdenku pro pot ebný po et vn j!ích pásem 
a zárove  se mu proká#e neozna enou zvýhodn nou jízdenkou pro Prahu (P, 0, B). Tuto navazující 
zvýhodn nou jízdenku si ozna í v ozna ova i bezprost edn  poté, co vozidlo vstoupí na území Prahy 
do pásma B, p íp. 0. 

P i p epravní kontrole se cestující prokazuje zárove  ob ma jízdenkami a sou asn  musí prokázat 
nárok na slevu v pásmech P, 0, B. 

Ve vlacích PID je sleva pro tarifní kategorie Senior 60$65 let a kategorie Hmotná nouze uznávána pouze 
pro vnitrom stské cesty v rámci pásem P, 0, B. P i p ím stských cestách musí takový cestující pou#ít 
pro celou zamý!lenou cestu plnocenné jízdné, nebo se odbavit dle tarifu #elezni ního dopravce. 

8. Po opu!t ní zastávky na hranici dvou tarifních pásem nebo poslední zastávky v ur itém tarifním pásmu 
musí mít cestující platný jízdní doklad do následující zastávky, le#ící v navazujícím tarifním pásmu. 

9. Dopl kové asové kupony BUS+VLAK se stejn  dlouhou asovou platností nelze vzájemn  s ítat, 
pokud by výsledná cena takto se tených kupón  (nap . kupón 1-2 a kupón 3-4) byla men!í ne# cena 
jednoho kupónu pro celou kombinaci navazujících pásem (nap . 1-2-3-4). 

VII.B. Tarifní výjimky 
1. Je-li zastávka PID v jízdním ádu linky mimo území hl. m. Prahy za azena do dvou tarifních pásem 

(B, 1 nebo 1, 2 nebo 2, 3 nebo 3, 4 atd.), posuzuje se pásmová platnost jízdenky výhodn j!í pro 
cestujícího z hlediska jeho sm ru jízdy (cesty). Za azení zastávky se vztahuje pouze k zastávce uvedené 
v jízdním ádu p edm tné linky. Stejná zastávka na jiné lince m #e mít jiné pásmové za azení. Na území 
hl. m. Prahy jsou vybrané zastávky p ím stských linek za azeny do pásma B. P i p ímém p estupu mezi 
pásmy B a P cestující hradí jízdné, jako kdyby projel i pásmo 0. 

2. Na lince PID 426 je v úseku B e#any II (2. tarifní pásmo) a# eský Brod (3. tarifní pásmo) povoleno 
pou#ití dopl kového asového kupónu pro d ti od 6 do 15 let pro jedno tarifní pásmo. Dít  od 6 do 15 let 
si zakoupí kupon pro 2. pásmo. 

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

• úsek Depo Hostiva  $ Dolnom cholupská: pásmo P, 0 
• úsek Dolní M cholupy $ Uh ín ves: pásmo P, B. 

Cestujícím je dovoleno pou#ít jízdní doklad výhodn j!í z hlediska pásmové platnosti, za sou asného 
nep ekro ení asové platnosti pou#itého jízdního dokladu. 

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

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

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

7. Na lince PID 180 se zastávky Zli ín a Obchodní centrum Zli ín za azují do pásma P a sou asn  do 
pásma B. Cestujícím je dovoleno pou#ít jízdní doklad výhodn j!í z hlediska pásmové platnosti, za 
sou asného nep ekro ení asové platnosti pou#itého jízdního dokladu. 

8. Na lince PID 651 se mezi zastávkami Hrusice a Hrusice, Na Gmejkalce, le#ícími v tarifním pásmu 2, 
uznávají i p edplatní asové kupony PID zvýhodn né pro d ti od 6 do 15 let pro jedno pásmo, platné 
pro tarifní pásmo 3. Toto opat ení platí v obou sm rech pouze v ranní !pi ce pracovního dne v období 
od 6:00 do 8:00. 

9. Na linkách PID 130 a 246 se zastávky Zli ín a Obchodní centrum Sárská za azují do pásma P a sou asn  
do pásma B. Cestujícím je dovoleno pou#ít jízdní doklad výhodn j!í z hlediska pásmové platnosti, za 
sou asného nep ekro ení asové platnosti pou#itého jízdního dokladu. 

VIII. Výdej jízdenek PID na #eleznici ze za ízení UNIPOK 
1. P estupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu jsou vydávány té# na vybraných #elezni ních stanicích 

z výdejního za ízení UNIPOK. Tato jízdenka se ji# dále neozna uje, pot ebné údaje $ datum, as 
a pásmo za átku platnosti, pásmová a asová platnost jízdenky $ jsou na ní ji# vyti!t ny za ízením 
UNIPOK p i výdeji. Jízdenky z UNIPOK se vydávají v#dy s datem platnosti v den nákupu jízdenky, 
p i em# asový za átek platnosti m #e být bu  okam#ikem nákupu, nebo posunutý dle po#adavku 
cestujícího nejvý!e do p lnoci. Není dovoleno vydat jízdenku zp tn , tedy s asem za átku platnosti 
ni#!ím, ne# je aktuální as. Jízdenka z UNIPOK pou#itá p ed za átkem asu platnosti je neplatná. 
Jízdenka musí svou pásmovou platností za ínat v#dy v pásmu, do kterého je za azena #elezni ní stanice, 
kde je jízdenka vydána. 

2. V #elezni ních stanicích za azených do tarifního pásma P nebo 0 se vydávají ze za ízení UNIPOK té# 
jízdenky PID pro jednotlivou jízdu dvoupásmové s platností 30 minut, platné pro pásma 1 a 2. P i 
zapo etí cesty v pásmu P nebo 0 jsou tyto jízdenky platné pouze s p edplatní asovou jízdenkou 
(kupónem) pro Prahu (P, 0, B), p ípadn  s dokladem o nároku na bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní 
ceny jízdného, p i em# se p i jejich pou#ití p im en  uplatní posun za átku asové a pásmové platnosti 
jízdenky dle l. VII.A. odst. 5. 

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

4. U jízdenek PID pro jednotlivou jízdu zakoupených v #elezni ních stanicích z UNIPOK m #e být jízda 
nastoupena nejen v pásmu, ve kterém byla jízdenka vydána, ale i v pásmu, které je na ní uvedeno jako 
cílové, nebo v kterémkoliv pásmu, le#ícím mezi pásmem vydání a pásmem cílovým. Nap . jízdenka 
vydaná v pásmu 1 a platná pro jízdu do pásma 4 platí nejen pro sm r 1-2-3-4, ale i pro sm r opa ný, 
tedy 4-3-2-1. V#dy je v!ak nutno dodr#et asovou platnost jízdenky na ní vyzna enou. 

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

1. P edplatní asové jízdenky vydané na základ  osobních údaj  dr#itele mají pro ka#dý druh jízdného 
zvlá!tní pr kazku PID nebo nahraný typ slevy na osobní kart  (s výjimkou student  vysokých !kol 
uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu pou#ívajících pr kazky t chto !kol jako pr kazku PID) 
a p íslu!ný asový kupon. asová jízdenka je platná jen tehdy: 

• je-li p íslu!ná pr kazka PID opat ena platným asovým kupónem, odpovídajícím p íslu!né tarifní 
kategorii cestujícího $ dr#itele pr kazky; 
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• nebo je-li k platnému a aktivnímu osobnímu identifikátoru p i azen platný elektronický záznam $ 
kupón, odpovídající p íslu!né tarifní kategorii cestujícího $ dr#itele identifikátoru; 

• je-li cestujícím p edlo#eno p edepsané potvrzení (o studiu, o d chodu atd.), pokud je u p íslu!né 
tarifní kategorie po#adováno (viz odst. 3. tohoto lánku). 

Nárok na slevu, na bezplatnou p epravu nebo na zvlá!tní ceny jízdného se nep iznává se zp tnou 
platností. 

Nárok na slevu musí trvat a být dolo#en po celou dobu asové platnosti kupónu po#adovaného 
cestujícím p i nákupu. V opa ném p ípad  je cestujícímu vydán pouze kupón o takové asové délce, 
aby jeho platnost kon ila nejpozd ji v den, kdy má cestující je!t  nárok na slevu v p íslu!né slevové 
kategorii. V p ípad  jízdních doklad  vydaných z Jízdenkového programu je povoleno, aby platnost 
kupónu byla ukon ena i po dni konce nároku na slevu, p i em# platnost tohoto kone ného kupónu musí 
kon it nejpozd ji 29 dní od posledního dne platnosti nároku na slevu. 

Pr kazky PID vystavené na základ  osobních údaj  dr#itel  a osobní identifikátory jsou nep enosné. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na bezplatnou 
p epravu, zvlá!tní ceny jízdného nebo slevu postupem dle tohoto Tarifu, posuzován jako cestující bez 
platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8. 
tohoto lánku. 

2. Charakteristika identifikátor  a pr kazek PID 

ipová karta Líta ka 

Karta s dopravní aplikací vydávaná hl. m Prahou. Po#adované osobní údaje u#ivatele se dokládají 
pr kazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy a opat eným fotografií #adatele $ ob anským 
pr kazem nebo cestovním pasem. Vydávání karty se ídí obchodními podmínkami vydavatele karty. 

Vydává se ve t ech variantách: 

Líta ka ! osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi (typ I)
Mo#nost vydání: webová aplikace (s výjimkou d tí do 15 let) 

p epá#ka kontaktního místa 
Po#adované osobní 
údaje: 

jméno a p íjmení 
datum narození 
pr kazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 

Na potisku karty se 
uvádí: 

jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
identifika ní íslo karty 
poslední den platnosti karty 

V databázi systému 
je evidováno: 

jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
datum narození 
kontaktní informace 

Povolené jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 
asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 

Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
Zakázané jízdné: Dlouhodobé asové p enosné  
Dal!í vlastnosti: Je mo#né s touto kartou spojit kupón p esahující svou platností dobu exspirace karty. 

Je mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ní kart , exspiraci atd. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i ztrát  i po!kození karty. 
Je mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní kontrole 
(nelze ve vlacích PID). 
Lze p evést pouze na typ II (bez evidence), nelze p evést na anonymní 

' 

Líta ka ! osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi (typ II)
Mo#nost vydání: pouze p epá#ka kontaktního místa 
Po#adované osobní 
údaje: 

jméno a p íjmení 
datum narození 
pr kazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok (vrací se u#ivateli) 
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Líta ka ! osobní karta bez evidence osobních údaj  v databázi (typ II)
Na potisku karty se 
uvádí: 

jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
identifika ní íslo karty 
poslední den platnosti karty 

V databázi systému 
je evidováno: 

#ádné údaje nejsou evidovány 

Povolené jízdné: Jen asové p edplatní nep enosné $ ob anské 
Zakázané jízdné: asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 

Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
Dlouhodobé asové p enosné 

Dal!í vlastnosti: Není mo#né s touto kartou spojit kupón p esahující svou platností dobu exspirace 
karty. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ní kart , exspiraci atd. (nutná znalost 
hesla poskytnutého p i vydání karty) 
Není mo#né vydat duplikát kupónu p i ztrát  i po!kození karty. 
Není mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní 
kontrole. 
Nelze p evést na jiný typ identifikátoru (osobní $ typ I, anonymní) 

' 

Líta ka ! anonymní nepersonalizovaná karta 
Mo#nost vydání: pouze p epá#ka kontaktního místa 
Po#adované osobní 
údaje: 

#ádné údaje nejsou po#adovány 

Na potisku karty se 
uvádí: 

#ádné osobní údaje se neuvád jí 
identifika ní íslo karty 
poslední den platnosti karty 

V databázi systému je 
evidováno: 

#ádné údaje nejsou evidovány 

Povolené jízdné: Jen dlouhodobé asové p enosné 
Zakázané jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 

asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 

Dal!í vlastnosti: Není mo#né s touto kartou spojit kupón p esahující svou platností dobu 
exspirace karty. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ní kart , exspiraci atd. (nutná 
znalost hesla poskytnutého p i vydání karty) 
Není mo#né vydat duplikát kupónu p i ztrát  i po!kození karty. 
Není mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní 
kontrole. 
Nelze p evést na jiný typ identifikátoru (osobní $ typ I, typ II). 

In Karta 

Partnerská karta, jejím# vydavatelem jsou eské dráhy, a.s. Pro pou#ití karty jako osobního 
identifikátoru v systému je t eba kartu zaregistrovat. V systému lze zaregistrovat pouze ji# vydané 
In Karty osobní, vydané na jméno dr#itele. Registrovaná osobní In Karta je pova#ována za 
typ I (s evidencí). Anonymní a p enosné In Karty (nap . firemní) nelze v systému jako identifikátor 
pou#ít. Po#adované osobní údaje u#ivatele se p evezmou z potisku karty, p íp. se dolo#í pr kazem 
toto#nosti. Vydávání karty se ídí obchodními podmínkami vydavatele karty a není p edm tem tohoto 
Tarifu. 

In Karta ! jen osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi (typ I) 
Mo#nost registrace: webová aplikace 

p epá#ka kontaktního místa 
Po#adované osobní 
údaje p i registraci: 

jméno a p íjmení (uvedené na potisku karty) 
datum narození (uvedené na potisku karty) 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 
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In Karta ! jen osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi (typ I) 
Na potisku karty se 
uvádí: 

jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
datum narození 
identifika ní íslo karty 
poslední den platnosti karty 

V databázi systému je 
evidováno: 

jméno a p íjmení 
datum narození 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 

Povolené jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 
asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 

Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
Zakázané jízdné: Dlouhodobé asové p enosné  
Dal!í vlastnosti: Je mo#né s touto kartou spojit kupón p esahující svou platností dobu exspirace 

karty. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ní kart , exspiraci atd. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i ztrát  i po!kození karty. 
Je mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní kontrole 
(nelze ve vlacích PID). 
Nelze p evést na jiný typ identifikátoru (typ II, anonymní) 

Bankovní platební karta 

Jako identifikátory v odbavovacím systému jsou akceptovány pouze bezkontaktní bankovní platební 
karty, které spl ují standard VISA a Mastercard. Vydavateli karet jsou p íslu!né bankovní instituce. Pro 
pou#ití karty jako osobního identifikátoru v systému je t eba kartu zaregistrovat. V systému lze 
zaregistrovat pouze ji# vydané bankovní karty osobní, vydané na jméno dr#itele, nebo anonymní. 
Registrovaná platební karta je pova#ována za osobní $ typ I (s evidencí), pokud cestující p i registraci 
sou asn  poskytl své osobní údaje do databáze systému. Registrovaná platební karta, u které cestující 
své osobní údaje do systému neposkytl, je pova#ována za anonymní nepersonalizovaný identifikátor. 
Kartu osobní, tj. ji# jednou zaregistrovanou jako osobní identifikátor typu I (s evidencí), nelze p evést 
zp t na anonymní nepersonalizovaný identifikátor. V systému nejsou akceptovány bankovní karty 
emulované v mobilních komunika ních za ízeních. Po#adované osobní údaje u#ivatele se dokládají 
pr kazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy a opat eným fotografií #adatele $ ob anským 
pr kazem nebo cestovním pasem, nebo vlo#ením do webové aplikace. Vydávání karty není p edm tem 
tohoto Tarifu. 

Bankovní platební karta ! osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi (typ I) 
Mo#nost registrace: webová aplikace 

p epá#ka kontaktního místa  
Po#adované osobní 
údaje p i registraci: 

jméno a p íjmení (uvedené na potisku karty) 
datum narození 
pr kazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 

Na potisku karty se 
uvádí: 

jméno a p íjmení (jen u karet vydaných na jméno) 
identifika ní íslo karty 
konec platnosti karty 

V databázi systému je 
evidováno: 

jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
datum narození 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 

Povolené jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 
asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 

Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
Zakázané jízdné: Dlouhodobé asové p enosné  
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Bankovní platební karta ! osobní karta s evidencí osobních údaj  v databázi (typ I) 
Dal!í vlastnosti: Je mo#né s touto kartou spojit kupón p esahující svou platností dobu exspirace 

karty. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ní kart , exspiraci atd. 
Je mo#né vydat duplikát kupónu p i ztrát  i po!kození karty. 
Je mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní kontrole 
(nelze ve vlacích PID). 
Nelze p evést na jiný typ identifikátoru (typ II, anonymní) 

' 

Bankovní platební karta ! anonymní nepersonalizovaná karta
Mo#nost registrace: webová aplikace 

p epá#ka kontaktního místa  
Po#adované osobní 
údaje: 

#ádné údaje nejsou po#adovány 

Na potisku karty se 
uvádí: 

#ádné osobní údaje se neuvád jí 
identifika ní íslo karty 
konec platnosti karty 

V databázi systému je 
evidováno: 

#ádné údaje nejsou evidovány 

Povolené jízdné: Dlouhodobé asové p enosné 
Zakázané jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 

asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 

Dal!í vlastnosti: Není mo#né s touto kartou spojit kupón p esahující svou platností dobu 
exspirace karty. 
Není mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ní kart , exspiraci atd. 
Není mo#né vydat duplikát kupónu p i ztrát  i po!kození karty. 
Není mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní 
kontrole. 
Lze p evést pouze na bankovní kartu osobní typu I (s evidencí) 

Mobilní aplikace PID Líta ka (MA) (ode dne vyhlá"ení) 

Aplikace instalovaná v mobilním telefonu, tabletu nebo obdobném mobilním komunika ním za ízení. 
Pro pou#ití MA jako identifikátoru typu I (s evidencí) je nutná registrace cestujícího-u#ivatele na 
webové aplikaci nebo na kontaktních místech MOS a registrace mobilního komunika ního za ízení 
v Mobilní aplikaci. MA nelze pou#ívat jako nepersonalizovaný (anonymní) identifikátor nebo jako 
identifikátor typu II (bez evidence). Po#adované osobní údaje u#ivatele se p i registraci v MOS dokládají 
pr kazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy a opat eným fotografií #adatele $ ob anským 
pr kazem nebo cestovním pasem. Osobní údaje cestujícího registrované v MOS, resp. v mobilní aplikaci 
PID Líta ka se p ená!ejí elektronicky a lze je íst pomocí odbavovacího a tecího za ízením pove ené 
osoby, v etn  ov ení pravosti elektronického kupónu $ QR kód, NFC kontrola, on-line dotaz. Systém 
umo# uje i vizuální kontrolu (zobrazení kupónu na displeji, prom nný kontrolní vizuální obrazec).  

Mobilní aplikace PID Líta ka ! jen osobní identifikátor typu I (s evidencí) 
Mo#nost registrace: Mobilní aplikace $ registrace mobilního komunika ního za ízení 

p epá#ka kontaktního místa 
webová aplikace $ registrace cestujícího 

Po#adované osobní 
údaje p i registraci: 

jméno a p íjmení 
datum narození 
pr kazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok 
údaje o mobilním komunika ním za ízení (uvedené ve V!eobecných obchodních 
podmínkách MOS 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 

P i kontrole se p ená!í 
a zobrazuje:  

jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
datum narození 
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Mobilní aplikace PID Líta ka ! jen osobní identifikátor typu I (s evidencí) 
V databázi systému je 
evidováno: 

jméno a p íjmení 
datum narození 
fotografie dr#itele 
údaje o mobilním komunika ním za ízení (uvedené ve V!eobecných obchodních 
podmínkách MOS 
kontaktní informace (e-mail, p íp. telefon) 

Povolené jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 
asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 

Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
Zakázané jízdné: Dlouhodobé asové p enosné  
Dal!í vlastnosti: Je mo#né vydat duplikát kupónu p i nefunk ním komunika ním za ízení, p i jeho 

ztrát , odcizení, zni ení atd. 
Je mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém mobilním komunika ním za ízení 
nebo p i jeho p ípadné poru!e, nefunk nosti atd. p i p epravní kontrole (nelze ve 
vlacích PID). 
Nelze p evést na jiný typ identifikátoru (typ II, anonymní). 

Pr kazka PID 

Papírová pr kazka, vydávaná z Jízdenkového programu, ke které lze zakoupit asové p edplatní jízdné 
(kupóny) v papírové podob  na stanovené období z Jízdenkového programu nebo ze za ízení UNIPOK. 
Lze ji pou#ít pro ob anské jízdné nebo pro slevové kategorie, p íp. jako doklad o nároku na bezplatnou 
p epravu nebo na zvlá!tní ceny jízdného u n kterých tarifních kategorií. Rozli!uje se typ I (s evidencí) 
a typ II (bez evidence). Typ II (bez evidence) lze spojit pouze s ob anským asovým jízdným a nelze 
ho pou#ít pro slevové kategorie. 

Po#adované osobní údaje u#ivatele se dokládají pr kazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy 
a opat eným fotografií #adatele $ ob anským pr kazem nebo cestovním pasem. Na vystavené pr kazce 
PID stvrzuje #adatel správnost údaj  svým podpisem. Pr kazka PID se ukládá do normalizovaného 
pouzdra. Za vystavení pr kazky PID zaplatí #adatel 20 K , za pouzdro 10 K . Pr kazka se vydává na 
po kání. 

Pokud v pr b hu platnosti pr kazky PID dojde ke zm n  na stran  cestujícího (nap . zm na osobních 
údaj , vznik nebo zánik nároku na zvýhodn né jízdné atd.), kon í platnost pr kazky k datu zm ny. 
Vydavatel pr kazky má právo ukon it platnost pr kazek PID k vyhlá!enému datu. 

Pr kazka PID s evidencí osobních údaj  v databázi (typ I)
Mo#nost vystavení: p epá#ka kontaktního místa 

p epá#ka DP 
Po#adované osobní údaje p i 
vystavení pr kazky PID: 

jméno a p íjmení, 
datum narození, 
pr kazová fotografie 35 × 45 mm (ne star!í ne# 1 rok), 

Na pr kazce PID se uvádí: jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
datum narození 
identifika ní íslo pr kazky 
datum vystavení pr kazky 
tarifní kategorie dr#itele 

V databázi systému je 
evidováno: 

jméno a p íjmení 
datum narození 

Povolené jízdné: asové p edplatní nep enosné $ ob anské 
asové p edplatní nep enosné $ slevové kategorie 

Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro d ti 6$10 let 
Zakázané jízdné: Dlouhodobé asové p enosné  
Dal!í vlastnosti: Je mo#né vydat duplikát kupónu z Jízdenkového programu $ pouze jednou 

za 24 m síc . 
Je mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i p epravní 
kontrole (nelze ve vlacích PID). 
Nelze p evést na jiný typ pr kazky. 

' 
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Pr kazka PID bez evidence osobních údaj  v databázi (typ II)
Mo#nost vystavení: p epá#ka kontaktního místa 

p epá#ka DP 
Po#adované osobní údaje p i 
vystavení pr kazky PID: 

jméno a p íjmení, 
pr kazová fotografie 35 × 45 mm (ne star!í ne# 1 rok), 

Na pr kazce PID se uvádí: jméno a p íjmení 
fotografie dr#itele 
identifika ní íslo pr kazky 
datum vystavení pr kazky 
tarifní kategorie dr#itele 

V databázi systému je 
evidováno: 

#ádné osobní údaje se neevidují 

Povolené jízdné: Jen asové p edplatní jízdné nep enosné $ ob anské 
Zakázané jízdné: asové p edplatní nep enosné $ v!echny slevové kategorie 

Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
Dlouhodobé asové p enosné  

Dal!í vlastnosti: Není mo#né vydat duplikát kupónu. 
Není mo#né zp tné dolo#ení p i zapomenutém jízdním dokladu p i 
p epravní kontrole. 
Nelze p evést na jiný typ pr kazky. 

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

a) Tarifní kategorie Ob anské jízdné $ typ I (s evidencí) 

Pr kazka PID ob anská $ typ I: 

• je ozna ena %OB ANSKÁ S EVIDENCÍ& 

• vydává se na 10 let 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• k pr kazce PID lze vydat papírové nep enosné asové p edplatní kupóny ob anské pro Prahu 
(P a 0) nebo dopl kové asové kupóny BUS+VLAK ob anské pro pásmo 0 a vn j!í pásma. 

Osobní identifikátor $ typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému, 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit elektronické nep enosné asové p edplatní 
kupóny ob anské pro Prahu (P a 0) nebo dopl kové asové kupóny BUS+VLAK ob anské pro 
pásmo 0 a vn j!í pásma. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID); 

• mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

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

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
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ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami vydanými 
vydavatelem identifikátoru. 

b) Tarifní kategorie Ob anské jízdné $ typ II (bez evidence) 

Pr kazka PID ob anská $ typ II: 

• je ozna ena %OB ANSKÁ BEZ EVIDENCE&, 

• vydává se na 10 let, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, pr kazová fotografie; dokládají se oficiálním 
pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se uvád jí pouze na pr kazce PID, nevstupují do systému. 

Osobní identifikátor $ typ II: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, pr kazová fotografie; dokládají se oficiálním 
pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se uvád jí pouze na potisku identifikátoru, nevstupují do systému, 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému, 

• k osobnímu identifikátoru typu II lze p i adit pouze elektronické nep enosné asové p edplatní 
kupóny ob anské pro Prahu (P a 0) nebo dopl kové asové kupóny BUS+VLAK ob anské pro 
pásmo 0 a vn j!í pásma. 

• S identifikátorem typu II nelze spojit elektronický asový kupón, který by svou dobou 
platnosti p ekro il dobu exspirace identifikátoru. 

Poskytované slu#by: 

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

• mo#nost p i azení jinak platného elektronického asového kupónu k novému identifikátoru 
typu II (bez evidence) p i jeho vým n  z d vod : 

o oprávn né reklamace nefunk ního identifikátoru, 
o vým ny identifikátoru na stran  jeho vydavatele. 
o uplynutí doby platnosti identifikátoru (nejd íve 2 m síce p ed skon ením platnosti 

stávajícího identifikátoru), 
o zm ny osobních údaj  dr#itele identifikátoru uvedených na potisku identifikátoru, 
o po!kození identifikátoru. 

Ve v!ech t chto p ípadech musí být sou asn  provedena autentizace (p íp. registrace) 
identifikátoru typu II v souladu s podmínkami stanovenými provozovatelem, na kontaktním 
míst  musí být dr#itelem fyzicky p edlo#en vym ovaný identifikátor a dolo#eny osobní údaje 
na n m uvedené; vým na a registrace nového identifikátoru se ídí podmínkami stanovenými 
provozovatelem, p íp. podmínkami vydavatele tohoto identifikátoru. 

P i azení elektronického kupónu k novému identifikátoru nelze provést v t chto p ípadech: 

• po!kození stávajícího identifikátoru typu II je takové, #e nelze jednozna n  p e íst 
osobní údaje a rozpoznat fotografii dr#itele; 

• stávající identifikátor typu II nebyl p edlo#en, proto#e do!lo k jeho ztrát , odcizení nebo 
zni ení; 

v t chto p ípadech dr#itel nemá nárok na vrácení alikvotní ásti jízdného. 

c) Tarifní kategorie Dít  od 6 let do 15 let 

Nárok na slevu za íná dnem 6. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má 
nárok na vyu#ívání zvýhodn ného jízdného pro jednotlivou jízdu a zvýhodn ného p edplatního 
asového jízdného pro d ti od 6 do 15 let (od 1. 9. 2018 celostátního jízdného pro d ti a juniory od 6 do 

18 let). 
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Pr kazka PID pro dít  od 6 do 15 let $ pouze typ I: 

• je ozna ena %DÍT  6$15& 

• vydává se na 5 let, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se rodným listem dít te, ob anským pr kazem dít te, cestovním pasem dít te, nebo 
ob anským pr kazem (cestovním pasem) zákonného zástupce, je-li v t chto dokladech dít  
zapsáno; 

• dít  mlad!í 15 let si m #e na p epá#ce po ídit pr kazku PID samo, leda#e by tento úkon byl 
v konkrétním p ípad  nep im ený jeho aktuální rozumové a volní vysp losti; za dít  m #e 
pr kazku PID po ídit jeho zákonný zástupce nebo se souhlasem zákonného zástupce i jiná osoba 
(nap . ve vztahu p íbuzenském nebo obdobném). V p ípad  nákupu asového jízdného se toto 
ustanovení uplatní obdobn ; 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému; 

• v p ípad  zániku nároku na slevu dovr!ením v ku je platnost pr kazky ukon ena pro 
p edplatní jízdné posledním dnem m síce, v n m# dr#itel dovr!il 15 let; 

• pro ú ely dolo#ení nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivé jízdenky je platnost této 
pr kazky ukon ena dnem p edcházejícím dni 15. narozenin; 

• k pr kazce PID lze vydat papírové nep enosné dopl kové asové kupóny BUS+VLAK 
celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro d ti 6$15 let pro pásmo 0 a vn j!í 
pásma. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• elektronická slevová aplikace Dít  od 6 do 15 let ve spojení s osobním identifikátorem pouze 
typu I (s evidencí) $ pro dolo#ení nároku na zvýhodn né jednotlivé jízdné, 

• elektronický asový kupón pro dít  od 6 do 15 let ve spojení s osobním identifikátorem pouze 
typu I (s evidencí) $ zvýhodn né p edplatní jízdné, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se rodným listem dít te nebo jeho ov enou fotokopií, ob anským pr kazem dít te, 
cestovním pasem dít te nebo ob anským pr kazem (cestovním pasem) zákonného zástupce, je-li 
v n m dít  zapsané; 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému, 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit nep enosné dopl kové asové kupóny 
BUS+VLAK celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro d ti 6$15 let pro 
pásmo 0 a vn j!í pásma. 

Nárok na slevu pro d ti od 6 do 15 let u zvýhodn ného jízdného pro jednotlivou jízdu nebo 24hodinové 
jízdenky lze prokázat také #ákovským pr kazem (viz odst. 5 tohoto lánku) nebo pr kazkou vydanou 
jiným dopravcem i mimo systém PID, "kolou nebo pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  
i pr kazkou ov enou razítkem právnické osoby i jinými specifickými znaky vydavatele $ 
právnické osoby nebo ve form  plastové karty vydané právnickou osobou, na nich# je uvedeno jméno, 
p íjmení, fotografie a datum narození nebo údaj, z n ho# je jednozna n  patrný den, m síc a rok 
narození dít te. 

Prokazování nároku na slevu pro jednotlivé jízdné PID nebo 24hodinové jízdenky je povinné pro d ti 
od 15 let (ode dne 15. narozenin). V p ípad  d vodných pochybností o v ku dít te m #e pov ená osoba 
dopravce po#adovat hodnov rné dolo#ení v ku i u d tí od 10 do 15 let. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID); 

• za nevyu#ité dopl kové kupony BUS+VLAK celostátní zvýhodn né 25 <, po za átku jejich 
asové platnosti, se jízdné ani jeho alikvotní ást nevrací; tyto dopl kové kupóny je mo#né vrátit 

pouze p ed datem za átku jejich asové platnosti; 
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• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami vydanými 

vydavatelem identifikátoru. 

d) Tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let 

Nárok na slevu za íná dnem 15. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 18. narozenin. Cestující 
má nárok na vyu#ívání celostátního zvýhodn ného jízdného pro jednotlivou jízdu a zvýhodn ného 
p edplatního asového jízdného pro d ti a juniory od 6 do 18 let. 

Pr kazka PID pro juniory od 15 do 18 let $ pouze typ I: 

• je ozna ena %JUNIOR 15$18& 

• vydává se na 3 roky, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• v p ípad  zániku nároku na slevu dovr!ením v ku je platnost pr kazky ukon ena pro 
p edplatní jízdné posledním dnem m síce, v n m# dr#itel dovr!il 18 let, 

• pro ú ely dolo#ení nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivé jízdenky ve vý!i 25 < 
plnocenného jízdného je platnost této pr kazky ukon ena dnem p edcházejícím dni 
18. narozenin, 

• k pr kazce PID lze vydat papírové nep enosné dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ 
celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let pro pásmo 0 
a vn j!í pásma. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému, 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit nep enosné dopl kové asové kupóny 
BUS+VLAK celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let 
pro pásmo 0 a vn j!í pásma. 

Nárok na slevu pro juniory od 15 do 18 let u zvýhodn ného jízdného pro jednotlivou jízdu nebo 
24hodinové jízdenky lze prokázat oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 
nebo pr kazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, #ákovským pr kazem, 
studentským pr kazem ISIC, nebo jiným oficiálním pr kazem vydaným státní správou, který 
obsahuje jméno, p íjmení, datum narození a fotografii dr#itele. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID); 

• u kupón  platných pro Prahu (pásma P, 0, B) mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité 
jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kupónu; za nevyu#ité dopl kové kupony BUS+VLAK 
celostátní zvýhodn né 25 <, po za átku jejich asové platnosti, se jízdné ani jeho alikvotní ást 
nevrací; tyto dopl kové kupóny je mo#né vrátit pouze p ed datem za átku jejich asové platnosti; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami stanovenými 

vydavatelem identifikátoru. 



50/79 

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

Nárok na p epravu za zvlá!tní ceny jízdného za íná dnem 6. narozenin a kon í dnem p edcházejícím 
dni 15. narozenin. Cestující má nárok na p epravu za zvlá!tní ceny jízdného ve v!ech prost edcích PID 
pouze na území hl. m. Prahy $ v pásmech P, 0, B. 

Na lince AE se p eprava za zvlá!tní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let neposkytuje. 

Ve vn j!ích pásmech PID se p eprava za zvlá!tní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let neposkytuje. 

Prokazování nároku na zvlá"tní ceny jízdného: 

• %Dokladem o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let& v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí), 

• %Pr kazem dít  6$15&, vydávaným v papírové podob . 

• U d tí star!ích 10 let nejsou pro dolo#ení nároku na zvlá!tní ceny jízdného uznávány #ádné 
jiné pr kazy, pr kazky nebo doklady, 

• Pouze u d tí od 6 do 10 let (do dne p edcházejícího dni 10. narozenin) lze dolo#it nárok na 
zvlá!tní ceny jízdného i pr kazkou vydanou "kolou, jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo 
pr kazem vydaným státní správou, pop ípad  i jinou pr kazkou vydanou právnickou 
osobou a ov enou razítkem i jinými specifickými znaky vydavatele nebo i ve form  plastové 
karty vydané právnickou osobou, na nich# je uvedeno jméno, p íjmení, fotografie a datum 
narození nebo údaj, z n ho# je jednozna n  patrný den, m síc a rok narození dít te. 

• Pouze u d tí od 6 do 10 let lze nárok na p epravu za zvlá!tní ceny jízdného dolo#it i stávající 
identifika ní pr kazkou PID pro d ti od 6 do 10 let. Stávající pr kazky platí do konce své 
platnosti, nové se nevydávají. 

Formy Dokladu o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let 

Pr kaz Dít  6$15 

• V papírové podob  

• Poplatek za vydání 20 K . 

• Povinnost dolo#it v k rodným listem dít te nebo jeho ov enou fotokopií, ob anským 
pr kazem dít te, cestovním pasem dít te nebo ob anským pr kazem (cestovním pasem) 
zákonného zástupce, je-li v n m dít  zapsané. 

• Po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie. 

• Dít  mlad!í 15 let si m #e na p epá#ce po ídit Pr kaz Dít  6$15 samo, leda#e by tento úkon 
byl v konkrétním p ípad  nep im ený jeho aktuální rozumové a volní vysp losti; za dít  m #e 
Pr kaz Dít  6$15 po ídit jeho zákonný zástupce nebo se souhlasem zákonného zástupce i jiná 
osoba (nap . ve vztahu p íbuzenském nebo obdobném). 

• Osobní údaje jsou jen na Pr kazu Dít  6$15, nevstupují do databáze systému. 

• Platnost pr kazu $ za átek platnosti nejd íve v den 6. narozenin, konec platnosti nejvý!e v den 
p edcházející dni 15. narozenin. 

• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový pr kaz. 

• Fotografii je nutné udr#ovat aktuální, p i její vým n  se vydává nový pr kaz. 

Elektronická aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro d ti od 6 do 15 let& 

• Elektronický záznam v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí). 

• Poplatek za vydání 120 K . 

• Povinnost dolo#it v k rodným listem dít te nebo jeho ov enou fotokopií, ob anským 
pr kazem dít te, cestovním pasem dít te nebo ob anským pr kazem (cestovním pasem) 
zákonného zástupce, je-li v n m dít  zapsané. 

• Po#adované a do databáze systému ukládané osobní údaje: jméno, p íjmení, datum 
narození, pr kazová fotografie, kontaktní informace. 

• Platnost aplikace $ nejvý!e 6 let, za átek platnosti nejd íve v den 6. narozenin, konec platnosti 
nejvý!e v den p edcházející dni 15. narozenin. 
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Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID); 

• mo#nost vydání duplikátu kupónu (aplikace) v podob  elektronického záznamu v systému ve 
spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ kdykoliv. Vým na identifikátoru se ídí 
podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami stanovenými vydavatelem 
identifikátoru. 

f) Tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let na území hl. m. Prahy 

Nárok na slevu za íná dnem 15. narozenin a kon í dnem p edcházejícím dni 18. narozenin. Cestující 
má nárok na vyu#ívání p edplatního asového jízdného (kupón ) pro juniory od 15 do 18 let na území 
Prahy v pásmech P, 0, B. 

Pr kazka PID pro juniory od 15 do 18 let $ pouze typ I: 

• je ozna ena %JUNIOR 15$18& 

• vydává se s platností 3 roky, nejdéle do dne p edcházejícímu 18. narozeninám, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• v p ípad  zániku nároku na slevu dovr!ením v ku je platnost pr kazky ukon ena pro 
p edplatní jízdné posledním dnem m síce, v n m# dr#itel dovr!il 18 let, 

• pro ú ely dolo#ení nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivé jízdenky je platnost této 
pr kazky ukon ena dnem p edcházejícím dni 18. narozenin, 

• k pr kazce PID lze vydat: 

o papírové asové kupóny pro juniory od 15 do 18 let platné pro pásma P, 0, B (Praha) 
o papírové dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < 

plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let pro pásmo 0 a vn j!í pásma, 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému, 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit: 

o elektronické asové kupóny pro juniory od 15 do 18 let platné pro pásma P, 0, B (Praha) 
o elektronické dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < 

plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let pro pásmo 0 a vn j!í pásma 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID); 

• mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami vydanými 

vydavatelem identifikátoru. 

g) Tarifní kategorie Student od 18 do 26 let na území hl. m. Prahy 

Slevová kategorie pro studenty st ední nebo vysoké !koly od 18 do 26 let. Nárok na slevu za íná dnem 
18. narozenin a kon í ukon ením nebo p eru!ením studia, nejpozd ji v!ak dnem p edcházejícím dni 
26. narozenin. Cestující má nárok na vyu#ívání asové p edplatní jízdenky (kupónu) pro studenty  
18$26 let na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B). Nárok na slevu je povinen prokázat potvrzením o studiu 
pro daný !kolní rok nebo platným pr kazem ISIC dle lánku IX.B. Studenty od 18 do 26 let se rozum jí 
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#áci a studenti v!ech !kol do v ku 26 let, kte í plní povinnou !kolní docházku nebo se soustavn  
p ipravují na budoucí povolání ve st ední, vy!!í odborné, vysoké nebo speciální !kole v denní nebo 
prezen ní form  studia7), 8) nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na rove  studia 
na t chto !kolách, nebo mají obdobné postavení v zahrani í. P i #ádosti o vystavení této slevové 
kategorie (pr kazka PID nebo elektronické asové jízdné ve spojení s identifikátorem typu I) nebo p i 
p epravní kontrole je student povinen prokázat, #e je studentem vý!e citovaných !kol, potvrzením 
o studiu pro daný !kolní rok, ke kterému se sleva vztahuje, nebo v daném !kolním roce platným 
pr kazem ISIC dle lánku IX.B. Pokud se jedná o studium v zahrani í, vydává potvrzení o studiu 
Akredita ní komise MGMT. 

Pr kaz ISIC jako pr kazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané 
p íslu!nou !kolou na celý aktuální !kolní/akademický rok a #ákovský pr kaz jsou v systému PID 
akceptovány v#dy po dobu trvání !kolního, resp. akademického roku, na n j# byly vydány, pouze v!ak 
v období 09>20xx a# 10>20xx+1. 

Pr kazka PID pro studenty od 18 do 26 let $ pouze typ I: 

• je ozna ena %STUDENT 18$26&; 

• vydává se na 5 let, s platností nejdéle do dne p edcházejícímu 26. narozeninám. V p ípad  
zániku nároku na slevu je platnost pr kazky ukon ena posledním dnem m síce, v n m# do!lo 
k zániku nároku na slevu; 

• v p ípad  zániku nároku na slevu dovr!ením v ku je platnost pr kazky ukon ena pro 
p edplatní jízdné posledním dnem m síce, v n m# dr#itel dovr!il 26 let, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), potvrzení o studiu, 
kterým m #e být i platný pr kaz ISIC nebo pr kaz studenta vybraných vysokých !kol11) 
uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu; 

• jako pr kazku PID lze pou#ít i platný pr kaz ISIC dle lánku IX.B. tohoto Tarifu. Pr kaz 
ISIC v takovém p ípad  platí zárove  jako potvrzení o studiu; 

• osobní údaje se v p ípad  vystavení pr kazky PID ukládají do databáze systému, 

• k pr kazce PID lze vydat: 

o papírové asové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha); 
o papírové dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < 

plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vn j!í pásma. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), potvrzení 
o studiu, kterým m #e být i platný pr kaz ISIC nebo pr kaz studenta vybraných vysokých 
!kol11) uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu; 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému; 
• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému; 
• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit: 

o elektronické asové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha); 
o elektronické dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < 

plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vn j!í pásma; 

Formy dolo#ení studia 

!ákovský pr kaz 

- nále#itosti viz odst. 5. tohoto lánku; 

Potvrzení o studiu 

Potvrzení o studiu je nedílnou sou ástí jízdního dokladu a vkládá se do pouzdra pr kazky PID 
spole n  s kupóny. Potvrzení musí obsahovat tyto údaje: jméno, p íjmení a datum narození studenta, 
aktuální !kolní/akademický rok, p íp. i ro ník studia, razítko a podpis p íslu!né !koly (p íp. 
Akredita ní komise MG, pokud je potvrzení vydáno k dolo#ení studia v zahrani í) a údaj o tom, #e 
se jedná o denní nebo prezen ní studium. Povinnost mít a p i odbavení nebo p epravní kontrole 
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p edlo#it potvrzení o studiu se vztahuje i na dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí), 
spojeného s kupónem pro studenty 18$26 let. 

Pr kaz (karta) ISIC 

Potvrzení o studiu lze nahradit platným pr kazem (kartou) ISIC (s prokazatelnou platností 
v daném !kolním roce patrnou nap . z prolonga ní známky nebo jinak). Platnost tohoto pr kazu nebo 
prolonga ní známky ISIC nesmí být ni#!í ne# platnost jízdního dokladu (kupónu), který cestující 
pou#ívá nebo po#aduje v distribu ní síti k zakoupení. 

Pr kaz studenta vybraných vysokých "kol 

Pr kazku PID i potvrzení o studiu lze nahradit pr kazem studenta vysokých "kol11) uvedených 
v p íloze . 7 tohoto Tarifu. Student vysoké !koly11) uvedené v p íloze . 7, který pou#ívá pr kaz 
studenta jako doklad nahrazující pr kazku PID pro studenty od 18 do 26 let, je povinen prokázat se 
jízdenkou (kupónem) sou asn  s tímto pr kazem studenta. Pr kazy vysokých !kol v P íloze . 7 jsou 
na základ  smlouvy s vyjmenovanými !kolami pova#ovány za pr kazky nahrazující pr kazku PID 
pro studenty od 18 do 26 let. Lze k nim nakupovat papírové kupóny pro studenty od 18 do 26 let 
a vztahují se na n  ní#e poskytované slu#by pro kategorii Student 18$26 let. 

Pro dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí) karty s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty s tarifní kategorií Student 18$26 let slou#í pr kaz studenta vysokých !kol11) uvedených 
v p íloze . 7 tohoto Tarifu jako potvrzení o studiu. 

Bez dolo#ení studia n kterým z vý!e uvedených doklad  je jízdní doklad (kupón) neplatný. 

Nep edlo#í-li cestující v daném !kolním roce platné potvrzení o studiu (potvrzené !kolou) nebo platný 
pr kaz ISIC, nebo pr kaz studenta vybraných vysokých !kol dle P ílohy . 7, nárok na slevu zaniká 
(nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na pr kazce PID. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID; 

• mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kupónu; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami stanovenými 

vydavatelem identifikátoru. 

h) Tarifní kategorie Student 18$26 let 

Slevová kategorie pro studenty st ední nebo vysoké !koly od 18 do 26 let. Nárok na slevu za íná dnem 
18. narozenin a kon í ukon ením nebo p eru!ením studia, nejpozd ji v!ak dnem p edcházejícím dni 
26. narozenin. Cestující má nárok na vyu#ívání celostátního zvýhodn ného jízdného ve vý!i 25 < 
plnocenného jízdného, a to bu  ve form  asové p edplatní jízdenky (kupónu) pro studenty 18$26 let 
pro vn j!í pásma a pásmo 0, nebo ve form  jednotlivého zvýhodn ného jízdného pro vn j!í pásma 
a pásmo 0. Nárok na slevu je povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný !kolní rok nebo platným 
pr kazem ISIC dle lánku IX.B. Studenty od 18 do 26 let se rozum jí #áci a studenti v!ech !kol do v ku 
26 let, kte í plní povinnou !kolní docházku nebo se soustavn  p ipravují na budoucí povolání ve st ední, 
vy!!í odborné, vysoké nebo speciální !kole v denní nebo prezen ní form  studia7), 8), nebo studiem, které 
je svým obsahem a rozsahem postaveno na rove  studia na t chto !kolách, nebo mají obdobné postavení 
v zahrani í. P i #ádosti o vystavení této slevové kategorie (pr kazka PID nebo elektronické asové 
jízdné ve spojení s identifikátorem typu I) nebo p i p epravní kontrole je student povinen prokázat, #e 
je studentem vý!e citovaných !kol, a to platným #ákovským pr kazem potvrzeným !kolou v daném 
!kolním roce, nebo potvrzením o studiu pro daný !kolní rok, ke kterému se sleva vztahuje, nebo v daném 
!kolním roce platným pr kazem ISIC dle lánku IX.B. Pokud se jedná o studium v zahrani í, vydává 
potvrzení o studiu Akredita ní komise MGMT. 

Pr kaz ISIC jako pr kazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané 
p íslu!nou !kolou na celý aktuální !kolní/akademický rok a #ákovský pr kaz jsou v systému PID 
akceptovány v#dy po dobu trvání !kolního, resp. akademického roku, na n j# byly vydány, pouze v!ak 
v období 09>20xx a# 10>20xx+1. 
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Pr kazka PID pro studenty od 18 do 26 let $ pouze typ I: 

• je ozna ena %STUDENT 18$26&; 

• vydává se na 5 let, s platností nejdéle do dne p edcházejícímu 26. narozeninám. V p ípad  
zániku nároku na slevu je platnost pr kazky ukon ena posledním dnem m síce, v n m# do!lo 
k zániku nároku na slevu; 

• v p ípad  zániku nároku na slevu dovr!ením v ku je platnost pr kazky ukon ena pro 
p edplatní jízdné posledním dnem m síce, v n m# dr#itel dovr!il 26 let, 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), potvrzení o studiu, 
kterým m #e být i platný #ákovský pr kaz, pr kaz ISIC nebo pr kaz studenta vybraných 
vysokých !kol11) uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu; 

• jako pr kazku PID lze pou#ít i platný pr kaz ISIC dle lánku IX.B. tohoto Tarifu. Pr kaz 
ISIC v takovém p ípad  platí zárove  jako potvrzení o studiu; 

• osobní údaje se v p ípad  vystavení pr kazky PID ukládají do databáze systému, 

• k pr kazce PID lze vydat: 

o papírové asové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha); 
o papírové dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < 

plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vn j!í pásma. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), potvrzení o studiu, 
kterým m #e být i platný #ákovský pr kaz, pr kaz ISIC nebo pr kaz studenta vybraných 
vysokých !kol11) uvedených v p íloze . 7 tohoto Tarifu; 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému; 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému; 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit: 

o elektronické asové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha); 
o elektronické dopl kové asové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < 

plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vn j!í pásma; 

Formy dolo#ení studia 

!ákovský pr kaz 

- nále#itosti viz odst. 5. tohoto lánku; 

Potvrzení o studiu 

Potvrzení o studiu je nedílnou sou ástí jízdního dokladu v této tarifní kategorii a vkládá se do 
pouzdra pr kazky PID spole n  s kupóny. Potvrzení musí obsahovat tyto údaje: jméno, p íjmení 
a datum narození studenta, aktuální !kolní/akademický rok, p íp. i ro ník studia, razítko a podpis 
p íslu!né !koly (p íp. Akredita ní komise MG, pokud je potvrzení vydáno k dolo#ení studia 
v zahrani í) a údaj o tom, #e se jedná o denní nebo prezen ní studium. Povinnost mít a p i odbavení 
nebo p epravní kontrole p edlo#it potvrzení o studiu se vztahuje i na dr#itele osobního identifikátoru 
typu I (s evidencí), spojeného s kupónem pro studenty 18$26 let. 

Pr kaz (karta) ISIC 

Potvrzení o studiu lze nahradit platným pr kazem (kartou) ISIC (s prokazatelnou platností 
v daném !kolním roce patrnou nap . z prolonga ní známky). Platnost tohoto pr kazu nebo 
prolonga ní známky ISIC nesmí být ni#!í ne# platnost jízdního dokladu (kupónu), který cestující 
pou#ívá nebo po#aduje v distribu ní síti k zakoupení. 

Pr kaz studenta vybraných vysokých "kol 

Pr kazku PID i potvrzení o studiu lze nahradit pr kazem studenta vysokých "kol11) uvedených 
v p íloze . 7 tohoto Tarifu. Student vysoké !koly11) uvedené v p íloze . 7, který pou#ívá pr kaz 
studenta jako doklad nahrazující pr kazku PID pro studenty od 18 do 26 let, je povinen prokázat se 
jízdenkou (kupónem) sou asn  s tímto pr kazem studenta. Pr kazy vysokých !kol v P íloze . 7 jsou 
na základ  smlouvy s vyjmenovanými !kolami pova#ovány za pr kazky nahrazující pr kazku PID 
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pro studenty od 18 do 26 let. Lze k nim nakupovat papírové kupóny pro studenty od 18 do 26 let 
a vztahují se na n  ní#e poskytované slu#by pro kategorii Student 18$26 let. 

Pro dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí) karty s evidencí osobních údaj  v databázi 
vydavatele karty s tarifní kategorií Student 18$26 let slou#í pr kaz studenta vysokých !kol11) uvedených 
v p íloze . 7 tohoto Tarifu jako potvrzení o studiu. 

Bez dolo#ení studia n kterým z vý!e uvedených doklad  je jízdní doklad (kupón) neplatný. 

Nep edlo#í-li cestující v daném !kolním roce platné potvrzení o studiu (potvrzené !kolou) nebo platný 
pr kaz ISIC, #ákovský pr kaz nebo pr kaz studenta vybraných vysokých !kol dle P ílohy . 7, nárok 
na slevu zaniká (nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na pr kazce PID. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID; 

• u kupón  platných pro Prahu (pásma P, 0, B) mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité 
jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kupónu; za dopl kové kupony BUS+VLAK celostátní 
zvýhodn né 25<, po za átku jejich asové platnosti, se jízdné ani jeho alikvotní ást nevrací; tyto 
dopl kové kupóny je mo#né vrátit pouze p ed datem za átku jejich asové platnosti; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami stanovenými 

vydavatelem identifikátoru. 

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

Tato tarifní kategorie je na území Prahy pro u#ivatele od dne 60. narozenin do dne p edcházejícímu dni 
65. narozenin. 

Cestující má nárok na vyu#ívání: 

• asových p edplatních jízdenek (kupón ) platných pro pásma P, 0, B pro seniory od 60 
do 65 let a ob any v hmotné nouzi; 

• zvýhodn ného jednotlivého jízdného ve vý!i 50 < plnocenného jízdného platného v pásmech 
P, 0, B (vnitrom stské cesty); 

• zvýhodn ného krátkodobého asového jízdného $ jízdenky 24hodinové zvýhodn né pro d ti 
od 6 do 15 let, pro seniory a ob any v hmotné nouzi, platné pro pásma P, 0, B; 

Ve vn j"ích pásmech nebo pro kombinaci vn j!ích pásem s pásmem B nebo s pásmy 0 a B se pou#ívají 
v této kategorii p edplatní asové jízdenky (kupóny) ob anské. Ve vn j!ích pásmech se pro tuto tarifní 
kategorii neposkytuje zvýhodn né jednotlivé jízdné. 

Pr kazka PID pro seniory od 60 do 65 let $ typ I: 

• je ozna ena %SENIOR 60$65&; 

• vydává se maximáln  na 5 let; platnost pr kazky je ukon ena posledním dnem m síce, v n m# 
dr#itel dovr!il 65 let; 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• k pr kazce PID lze vydat: 

o p edplatní asový kupón platný pro pásma P, 0, B pro seniory od 60 do 65 let a ob any 
v hmotné nouzi; 

o dopl kový asový p edplatní kupón BUS+VLAK ob anský, platný pro vn j!í pásma 
a pásmo 0; 

• pr kazka PID slou#í té# jako doklad k prokázání nároku na slevu zvýhodn né jízdné jednotlivé 
a krátkodobé ve vý!i 50 < plnocenného jízdného pro vnitrom stské cesty na území hl. m. Prahy. 
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Pr kaz senior 60$65 

• Pr kaz PID s ozna ením %Pr kaz senior 60$65& není samostatným jízdním dokladem, ale 
vydává se pouze k prokázání nároku na slevu pro jednotlivé jízdné, p íp. krátkodobé 24hodinové 
jízdné. 

• V papírové podob . 

• Po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas). 

• Osobní údaje jsou uvedeny jen na %Pr kazu senior 60$65&, nevstupují do systému. 

• Poplatek za vystavení 20 K . 

• Je vydáván s platností nejvý!e do dne p edcházejícímu dni 65. narozenin. 

• V p ípad  ztráty nebo po!kození pr kazu se nevystavuje duplikát, ale nový pr kaz. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas); 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému; 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému; 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit: 

o elektronický p edplatní asový kupón platný pro pásma P, 0, B pro seniory od 60 do 65 let 
a ob any v hmotné nouzi; 

o elektronické dopl kové asové p edplatní kupóny BUS+VLAK ob anské, platné pro vn j!í 
pásma a pásmo 0; 

o elektronickou slevovou aplikaci %Senior od 60 do 70 let&, která v!ak není samostatným 
jízdním dokladem, ale jen dokladem o nároku na slevu oprav ujícím k pou#ití 
zvýhodn ných jednotlivých jízdenek ve vý!i 50 < plnocenného jízdného pro pásma P, 0, 
B, a asových jízdenek krátkodobých 24hodinových jízdenek platných v pásmech P, 0, B. 

Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na p ím stských linkách se dr#itel m pr kazky 
PID pro seniory od 60 do 70 let (kte í je!t  nedosáhli 65 let) nebo %Pr kazu senior 60$65& p i 
p ím stských cestách neposkytuje p i zakoupení jízdenky u idi e. Tato cesta není pova#ována za 
vnitrom stskou. 

Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro dr#itele pr kazky PID pro seniory od 60 do 70 let 
nebo pr kazky PID pro seniory od 60 do 65 let nebo %Pr kazu senior 60$65& v jednotlivém jízdném 
poskytována výhradn  pro vnitrom stské cesty v pásmech P, 0, B. Pro navazující cestu mimo území hl. 
m. Prahy si cestující, dr#itel vý!e uvedených pr kazek PID nebo %Pr kazu senior 60$65&, zakoupí 
jízdenku dle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID nebo, pou#ije-li jízdenku pro 
jednotlivou jízdu PID, je povinen nastoupit do vlaku s platnou (ozna enou) jízdenkou pro celou svoji 
cestu v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na území Prahy a jeho cesta v pásmech P, 0, B ve vlaku 
zapojeném do systému PID není pova#ována za vnitrom stskou cestu. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID; 

• mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami stanovenými 

vydavatelem identifikátoru. 

j) Tarifní kategorie Dal"í z etele hodní ob ané (dále jen Ob an v hmotné nouzi) $ pouze na 
území hl. m. Prahy 

Tato tarifní kategorie je pro pot eby tohoto Tarifu definována pro osobu s trvalým pobytem v eské 
republice, která nemá nárok na slevu nebo bezplatnou p epravu dle jiných ustanovení tohoto Tarifu: 
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ja) která je po#ivatelem invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; p i #ádosti o vydání 
pr kazky PID oprav ující k pou#ití zvýhodn ného jízdného je tato osoba povinna p edlo#it 
potvrzení o pobírání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn  nebo Rozhodnutí 
o p iznání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn , nebo oznámení o navý!ení 
invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; nárok na slevu se dokládá opakovan  
potvrzením, které je platné od data vystavení do data p í!tí kontrolní léka ské prohlídky. 
Není-li na potvrzení uvedeno datum p í!tí kontrolní léka ské prohlídky, platí potvrzení 
nejdéle jeden rok od data vydání, jinak nárok na slevu nelze uznat; 

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

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

Pr kazka PID pro ob any v hmotné nouzi $ pouze typ I: 

• je ozna ena %SP&; 

• vydává se maximáln  na 10 let; 

• pominou-li d vody k poskytování slevy v této kategorii, pr kazka pozbývá platnosti. 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas) 

• dal"í po#adované doklady: 

pro p ípad dle ja) n který z t chto doklad  

o Rozhodnutí o p iznání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; 
o Potvrzení o pobírání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; 
o Oznámení o navý!ení invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn ; 

pro p ípad dle jb) 

o potvrzení ú adu práce o pobírání pravidelných pen #itých dávek sociální pé e z d vodu 
hmotné nouze (toto potvrzení je vy#adováno opakovan  1× za 12 m síc ); 

pro p ípad dle jc) 

o potvrzení o pobírání invalidního d chodu a sou asn  Rozhodnutí o nep iznání starobního 
d chodu z d vodu, #e invalidní d chod, který #adatel pobírá, p esahuje hranici nejvy!!í 
vým ry úhrnu d chod  podle p edpis  ú inných p ed 1. lednem 1996, p ípadn  potvrzení 

eské správy sociálního zabezpe ení o vydání tohoto Rozhodnutí. 

• K pr kazce PID lze vydat papírové asové kupóny pro kategorii %Ob an v hmotné nouzi& 
platné pro pásma P, 0, B (Praha) 

• Pr kazku PID pro ob any v hmotné nouzi s potvrzením o d chodu/dávkách lze pou#ít 
i k prokázání nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitrom stské 
cesty (jízdy) v pásmech P, 0, B $ jízdenky jednotlivé zvýhodn né ve vý"i 50 ' plnocenného 
jízdného a asové jízdenky krátkodobé 24hodinové zvýhodn né pro pásma P, 0, B. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• dal"í po#adované doklady o d chodech>dávkách $ stejné jako u pr kazky PID (viz vý!e) 
dle písm. ja) a# jc). 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému; 
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• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému; 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit elektronické asové kupóny pro kategorii %Ob an 
v hmotné nouzi& platné pro pásma P, 0, B (Praha); 

• ode dne vyhlá"ení lze k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit i elektronickou slevovou 
kategorii Ob an v hmotné nouzi k prokázání nároku na zvýhodn né jízdné pro jednotlivou jízdu 
pouze pro vnitrom stské cesty (jízdy) v pásmech P, 0, B $ jízdenky jednotlivé zvýhodn né ve 
vý!i 50 < plnocenného jízdného a asové jízdenky krátkodobé 24hodinové zvýhodn né pro 
pásma P, 0, B. 

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

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

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na slevu 
po#adovaným zp sobem (pr kazkou a potvrzením dle písm. ja) a# jc)), posuzován jako cestující bez 
platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8. 
tohoto lánku. 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID; 

• mo#nost vrácení alikvotní ásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejmén  16 dn  platnosti kuponu; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podob  záznamu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku; vým na identifikátoru se 
ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. podmínkami stanovenými 

vydavatelem identifikátoru. 

k) Tarifní kategorie Senior od 65 let do 70 let 

Tato tarifní kategorie je pro osoby ve v ku od dne 65. narozenin do dne p edcházejícímu dni 
70. narozenin. Cestující má nárok na p epravu za zvlá!tní ceny jízdného ve v!ech prost edcích PID na 
území hl. m. Prahy $ v pásmech P, 0, B. Ve vn j!ích pásmech se p eprava za zvlá!tní ceny jízdného pro 
tuto tarifní kategorii neposkytuje, cestující v!ak má nárok na p epravu za zvýhodn né celostátní jízdné 
ve vý!i 25 < plnocenného jízdného $ jednotlivé i p edplatní asové. 

Na lince AE se p eprava za zvlá!tní ceny jízdného neposkytuje. 

Prokazování nároku na zvlá!tní ceny jízdného je povinné Dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
pro seniora od 65 do 70 let v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu I 
(s evidencí) nebo v papírové podob  pr kazem PID ozna eným %Pr kaz senior 65$70&. 

Formy Dokladu o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let 

Pr kaz senior 65$70 

• V papírové podob . 

• Poplatek za vydání 20 K . 

• Povinnost dolo#it v k (ob anským pr kazem, cestovním pasem). 

• Po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie. 

• Platnost pr kazu $ nejvý!e do dne p edcházejícímu dni 70. narozenin. 

• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový pr kaz. 
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Elektronická aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniory 65$70& 

• Elektronický záznam v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí). 

• Poplatek za vydání 120 K . 

• Povinnost dolo#it v k (ob anským pr kazem, cestovním pasem). 

• Po#adované a do databáze systému ukládané osobní údaje: jméno, p íjmení, datum 
narození, pr kazová fotografie, kontaktní informace. 

• Platnost aplikace $ za átek platnosti nejd íve v den 65. narozenin, konec platnosti nejvý!e 
v den p edcházející dni 70. narozenin. 

Pr kazka PID pro seniory od 65 do 70 let $ typ I: 

• je ozna ena %SENIOR 65$70&; 

• vydává se maximáln  na 5 let; platnost pr kazky je ukon ena posledním dnem m síce, v n m# 
dr#itel dovr!il 70 let; 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému, 

• k pr kazce PID lze vydat dopl kové asové p edplatní kupóny BUS+VLAK pro seniory  
65$70 let $ celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného, platné pro vn j!í pásma 
a pásmo 0; 

• pr kazka PID slou#í té# jako doklad k prokázání nároku na slevu pro jednotlivé jízdné 
celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro vn j!í pásma a pásma 0 a B. 

Osobní identifikátor $ pouze typ I: 

• po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie; 
dokládají se oficiálním pr kazem toto#nosti (ob anský pr kaz, cestovní pas); 

• osobní údaje se ukládají do databáze systému; 

• elektronický asový p edplatní kupón je ulo#en v systému; 

• k osobnímu identifikátoru typu I lze p i adit: 

o elektronické dopl kové asové p edplatní kupóny BUS+VLAK pro seniory 65$70 let $ 
celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného, platné pro vn j!í pásma 
a pásmo 0; 

o elektronický Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniory 65$70, platný 
v pásmech P, 0, B; 

Poskytované slu#by: 

• mo#nost zp tného dolo#ení platného jízdního dokladu p i zapomenutém jízdním dokladu 
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID); 

• úhrada 120 K  za nevyu#itý Doklad o nároku na zvlá!tní cenu jízdného 0 K  se nevrací, za 
dopl kové kupóny BUS+VLAK celostátní zvýhodn né 25 <, po za átku jejich asové platnosti, 
se jízdné ani jeho alikvotní ást nevrací; tyto dopl kové kupóny je mo#né vrátit pouze p ed datem 
za átku jejich asové platnosti; 

• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $ 
maximáln  jedenkrát za 24 m síc  $ viz odst. 7. písm. b) tohoto lánku, 

• mo#nost vydání duplikátu kupónu (aplikace) v podob  elektronického záznamu v systému ve 
spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ kdykoliv $ viz odst. 7. písm. a) tohoto lánku. 
Vým na identifikátoru se ídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, p íp. 
podmínkami stanovenými vydavatelem identifikátoru. 

l) Tarifní kategorie Osoba star"í 70 let 

Tato tarifní kategorie se poskytuje ode dne 70. narozenin. Cestující má nárok na bezplatnou p epravu 
ve v!ech tarifních pásmech a ve v!ech prost edcích PID mimo vlaky zapojené do systému PID. Na 
území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B je povolena pro tuto tarifní kategorii p eprava za zvlá!tní ceny 
jízdného i ve vlacích zapojených do systému PID za podmínek uvedených ní#e. 

Na lince AE se p eprava za zvlá!tní ceny jízdného v této kategorii neposkytuje. 
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Dolo#ení v ku je pro uznání nároku na bezplatnou p epravu nebo na p epravu za zvlá!tní ceny jízdného 
povinné. 

Formy Dokladu o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro osobu star"í 70 let 

Pr kaz Senior 70+ 

• V papírové podob . 

• Poplatek za vydání 20 K . 

• Povinnost dolo#it v k (ob anským pr kazem, cestovním pasem). 

• Po#adované osobní údaje: jméno, p íjmení, datum narození, pr kazová fotografie. 

• Platnost pr kazu $ neomezená, za átek platnosti nejd íve v den 70. narozenin. 

• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový pr kaz. 

Elektronická aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniory 70+& 

• Elektronický záznam v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí). 

• Poplatek za vydání 20 K . 

• Povinnost dolo#it v k (ob anským pr kazem, cestovním pasem). 

• Po#adované a do databáze systému ukládané osobní údaje: jméno, p íjmení, datum 
narození, pr kazová fotografie, kontaktní informace. 

• Platnost aplikace $ na 4 roky, za átek platnosti nejd íve v den 70. narozenin. 

Jiné zp soby dolo#ení nároku na bezplatnou p epravu osob nad 70 let s výjimkou vlak  PID: 

• ob anským pr kazem eské republiky nebo lenské zem  Evropské unie, 

• cestovním pasem, 

• pr kazem o povolení pobytu pro cizince. 

Ve vlacích PID platí tyto pr kazy pouze jako doklad o nároku na slevu v podob  celostátního 
zvýhodn ného jednotlivého jízdného pro osoby star!í 65 let ve vý!i 25< plnocenného jízdného dle 
tohoto Tarifu nebo dle tarifu #elezni ního dopravce. 

Ve vlacích zapojených do systému PID, pouze v!ak na území hl. m. Prahy (pásma P, 0. B), se osoby 
star!í 70 let, cht jí-li cestovat bezplatn , prokazují Dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro 
seniora od 70 let, a to pouze n kterým z t chto zp sob : 

• pr kazem PID %Pr kaz Senior 70+" (viz vý!e) 

• elektronickou aplikací #Doklad o nároku na zvlá$tní ceny jízdného pro seniory 70+" ve 
spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí) (viz vý!e); 

Ve vlacích PID nejsou uznávány #ádné jiné doklady jako Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
u osob star!ích 70 let. 

Ve vn j!ích pásmech není ve vlacích PID p eprava za zvlá!tní ceny jízdného ani bezplatná p eprava 
osob nad 70 let dle tohoto Tarifu poskytována. 

V p ípad  kontroly pov eným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na slevu, 
bezplatnou p epravu nebo zvlá!tní ceny jízdného p edepsaným zp sobem dle tohoto Tarifu, posuzován 
jako cestující bez platného jízdního dokladu dle l. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující 
jízdné dle odst. 8 tohoto lánku. 

m) Neobsazeno. 

n) Anonymní nepersonalizovaný identifikátor slou#í jako nosi  p enosných dlouhodobých 
jízdních doklad  v elektronické podob . O jeho dr#iteli není veden #ádný záznam a dr#itel není 
identifikován ani na potisku anonymního identifikátoru. Je vydáván nebo registrován na po kání na 
základ  #ádosti zájemce na p íslu!ném kontaktním míst . Vydávání, vým na, autentizace nebo 
registrace anonymních identifikátor  se ídí podmínkami stanoveným provozovatelem systému, p íp. 
podmínkami stanovenými vydavatelem identifikátoru. 

V p ípadech nutné vým ny anonymního nepersonalizovaného identifikátoru z d vod : 

• oprávn né reklamace identifikátoru; 

• vým ny identifikátoru na stran  jeho vydavatele; 
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• exspirace identifikátoru; 

• podstatného po!kození identifikátoru 

lze na nový identifikátor p evést zbývající ást k n mu p i azené asové jízdenky dlouhodobé p enosné 
jen v p ípad , #e p vodní identifikátor je u#ivatelem fyzicky p edlo#en na kontaktním míst  
odbavovacího systému a lze ho autentizovat nebo lze zjistit data o jízdném s ním spojená (k n mu 
p i azená). P vodní identifikátor bude po p evodu jízdného zablokován. 

o) %Pr kaz dít  do 3 let& pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku 

Tento zvlá!tní pr kaz PID dokládá nárok na zvlá"tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dít  do 
3 let v ku (do dne p edcházejícímu dni 3. narozenin dít te), a to pouze na území hl. m. Prahy mimo 
vlaky zapojené do systému PID. 

Pr kaz Dít  do 3 let 

• Je pouze v papírové podob , nevydává se v elektronické podob . 

• Poplatek za vydání 20 K . 

• Povinnost dolo#it v k $ rodným listem dít te, p ípadn  jeho ov enou fotokopií, nebo 
ob anským pr kazem dít te nebo cestovním pasem dít te. 

• Po#adované osobní údaje: jméno a p íjmení dít te, datum narození dít te, pr kazová 
fotografie dít te. 

• Fotografie dít te není vy#adována u d tí do 1 roku v ku (pr kaz je v takovém p ípad  
vydán bez fotografie). 

• Osobní údaje jsou uvedeny jen na %Pr kazu Dít  do 3 let&, nevstupují do systému. 

• Platnost pr kazu $ 1 rok, nejvý!e v!ak do dne p edcházejícímu dni 3. narozenin dít te. 

• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový pr kaz. 

U tohoto pr kazu PID nelze p i jeho zapomenutí provést dodate né zp tné dolo#ení nároku na 
zvlá"tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku. 

4. Pr kazky PID pro uvedené kategorie cestujících jsou vydávány ve vybraných p edprodejích dopravce 
pov eného Tarifní smlouvou6) na základ  po#adovaných doklad . Pokud #adatel nep edlo#í 
po#adované doklady pro uvedené typy kategorií asových jízdenek, nárok na slevu nevzniká (zanikne). 

5. !ákovský pr kaz je pr kaz vydaný dopravcem k uplatn ní nároku pro poskytování zvýhodn ného 
celostátního jízdného. "ákovské pr kazy se mezi dopravci #elezni ní vnitrostátní pravidelné osobní 
dopravy a ve ejné vnitrostátní linkové osobní autobusové dopravy navzájem uznávají. "ákovský pr kaz 
musí obsahovat jméno a p íjmení #áka, datum narození, aktuální fotografii, název a sídlo !koly, !kolou 
(razítkem a podpisem oprávn né osoby) potvrzený údaj o trvání !kolního nebo akademického roku, 
razítko s názvem dopravce a podpis oprávn ného zam stnance dopravce. Cena tiskopisu #ákovského 
pr kazu a poplatek za ov ení #ákovského pr kazu u dopravc  je stanoven konkrétním dopravcem 
a není p edm tem tohoto Tarifu. 

!ákovský pr kaz pro #áky od 6 do 15 let se vydává na 4 roky, !kola potvrzuje platnost pro ka#dý 
!kolní rok. Platnost pr kazu kon í nejpozd ji dnem p edcházejícím dni 15. narozenin. 

!ákovský pr kaz pro #áky a studenty od 15 do 26 let se vydává pro ka#dý !kolní nebo akademický 
rok zvlá! . Platnost pr kazu kon í nejpozd ji dnem p edcházejícím dni 26. narozenin. 

"ákovské pr kazy jsou potvrzovány ve vybraných p edprodejních místech dopravc . 

6. Duplikáty lze vydat jedin  k pr kazkám PID s evidencí, tj. s poskytnutými osobními údaji v databázi 
systému (typ I). Pro vystavení duplikátu cestující uvede jméno, p íjmení a datum narození nebo íslo 
pr kazky a p edlo#í doklad toto#nosti. Duplikáty nelze vystavit k ob anským pr kazkám bez evidence 
osobních údaj , identifika ním pr kazkám pro osoby star!í 70 let, identifika ním pr kazkám pro d ti 
od 6 do 10 let, %Pr kaz m dít  6$15&, %Pr kaz m senior 60$65&, %Pr kaz m senior 65$70&, %Pr kaz m 
senior 70+& a k pr kazkám PID, jejich# vydávání bylo ukon eno k 31. 7. 2008. Tyto pr kazky se 
vystavují jako nová pr kazka dle po#adavk  stanovených pro jednotlivé kategorie uvedených v tomto 
lánku v odst. 3. 

7. Duplikáty k asovým kupon m lze vystavit pouze ke kupon m s volitelným za átkem platnosti 
v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I nebo vydaným 
k pr kazkám PID tarifních kategorií s osobními údaji v databázi systému i na pr kazce PID (typ I) nebo 
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k Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let nebo k Dokladu o nároku na 
zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo k Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného 
pro seniora od 70 let v elektronické podob . Za vystavení duplikát  cestující uhradí manipula ní 
poplatky uvedené v l. XI. tohoto Tarifu. Duplikáty se nevystavují ke kupon m vydanými na obchodní 
jméno eské dráhy, a.s., na kupony vydané k pr kazkám PID ob anským bez evidence $ typ II (osobní 
údaje jen na pr kazce PID), na kupony v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení 
s osobním identifikátorem bez evidence osobních údaj  v databázi systému $ typ II, a na jízdenky 
p enosné ( l. III. odst. 7.). 

a) Duplikáty se vydávají ke kupon m v podob  elektronického záznamu v systému ve spojení 
s identifikátorem typu I (s evidencí) uvedeným v l. III. odst. 6. a k Dokladu o nároku na zvlá!tní 
ceny jízdného pro dít  od 6 do 15 let nebo k Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro 
seniora od 65 do 70 let nebo k Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 70 let. 
V p ípad  nutnosti vým ny osobního identifikátoru v souladu s podmínkami stanovenými 
provozovatelem systému bude stávající platný asový kupón (resp. jeho zbytek), nebo Doklad 
o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, ulo#ený v systému, p eveden na nový osobní identifikátor. 

b) Duplikáty se vydávají ke kupon m v papírové podob  vydaným z Jízdenkového programu, 
uvedeným v l. III. odst. 6. jen s pr kazkou typ I (s evidencí), a ke kupon m uvedeným v l. III. 
odst. 10. písm. a) pouze ab) jen s pr kazkou typ I. Duplikáty asových kupon  vydaných 
k jednomu identifika nímu íslu pr kazky PID (kupóny pro území hl. m. Prahy (P, 0), kupóny 
pro vn j!í tarifní pásma, p íp. v kombinaci Prahy s vn j!ími tarifními pásmy) lze v tomto p ípad  
vystavit cestujícímu maximáln  jedenkrát za 24 m síc . Duplikáty se vystavují výhradn  
v budov  Centrálního dispe inku, Na Boji!ti 5, Praha 2 a v prodejních centrech Roztyly 
a Hrad anská. 

c) V p ípad  osobního identifikátoru bez evidence osobních údaj  v databázi systému (typ II) lze 
p evést na nový identifikátor zbývající ást asového kuponu v p ípadech a za podmínek 
uvedených v l. IX. odst. 3. písm. b). 

d) V p ípad  anonymního nepersonalizovaného identifikátoru lze p evést na nový anonymní 
nepersonalizovaný identifikátor zbývající ást asové jízdenky v p ípadech a za podmínek 
uvedených v l. IX. odst. 3. písm. n). 

8. P i bezplatné p eprav  i pou#ití zvýhodn ného jízdního dokladu nebo zvlá!tní ceny jízdného je cestující 
v#dy povinen na výzvu pov eného pracovníka dolo#it skute nosti, které ho k nároku na takovou 
p epravu i typ jízdného oprav ují. Bez dolo#ení nároku na bezplatnou p epravu, na zvlá!tní cenu 
jízdného i zvýhodn ný jízdní doklad cestující nespl uje podmínky pro bezplatnou i zvýhodn nou 
p epravu nebo pou#ití zvlá!tní ceny jízdného. Cestující je povinen zaplatit plnocenné jízdné pro 
jednotlivou jízdu, p ípadn  jízdné, na které proká#e nárok. 

9. Pro dr#itele osobního identifikátoru s evidencí osobních údaj  v databázi systému (typ I) se p i p echodu 
z jedné tarifní kategorie do druhé cena jízdného pro kupón v podob  elektronického záznamu vypo te 
jako podíl podle po tu dn , kdy vzniká nárok na r zné typy jízdného dle p vodní a následující tarifní 
kategorie. Pro jízdenky v papírové podob  s volitelným za átkem platnosti z jízdenkového programu je 
umo#n no p i p echodu z jedné tarifní kategorie do dal!í vyu#ít slevu p vodní tarifní kategorie do konce 
m síce, v n m# kon í nárok na slevu, ve kterém lze oprávn n  uplatnit podmínky pro vydání takové 
jízdenky (kuponu), a to bez ohledu na dobu platnosti uvedenou na pr kazce PID a na asovém kuponu. 
Platnost uvedená na pr kazce PID nárok na slevu nezakládá. 

IX.A. Prokazování v ku d tí p i hromadných "kolních akcích 
1. Pro cestování d tí ve v t!ích skupinách p i !kolních akcích jako doklad o v ku uznávají Hromadná 

potvrzení o v ku pro d ti pro spole nou !kolní akci, vydaná !kolou. D ti ú astnící se takové akce mají 
nárok na p epravu za zvlá!tní ceny jízdného za spln ní následujících podmínek. 

%Hromadné potvrzení o v ku pro d ti od 6 do 15 let pro spole nou "kolní akci& lze pou#ít jako 
doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného p i hromadných !kolních akcích na území hl. m. Prahy 
v pásmech P, 0, B v prost edcích PID s výjimkou vlak  PID. Toto potvrzení musí obsahovat: datum 
akce, seznam d tí $ jména, p íjmení a data narození ú astník  spole né !kolní akce. Seznam musí být 
vyhotoven na hlavi kovém papí e !koly, potvrzen odpov dnou osobou !koly a musí na n m být otisk 
razítka !koly. Potvrzení tohoto typu nelze uznat p i individuálních cestách jednotlivých #ák , a to ani 



63/79 

v p ípad , #e by se jeho kopií prokazoval ka#dý #ák, ale uznává se jen pro spole n  cestující skupinu. 
Gkola svým potvrzením odpovídá za to, #e údaje #ák  jsou pravdivé. 

IX.B. Mezinárodní studentské pr kazy ISIC a podmínky jejich pou#ití 
v PID 

1. Platný pr kaz International Student Identity Card $ ISIC vydaný v R pro #áky a studenty st edních 
!kol, vy!!ích odborných !kol, vysokých !kol a pomaturitních studií, které jsou akreditovány 
Ministerstvem !kolství, mláde#e a t lovýchovy R (dále jen %akreditované !koly MGMT&) se v systému 
PID uznává jako potvrzení o studiu, kde p íslu!ná akreditovaná !kola MGMT potvrzuje, #e dr#itel tohoto 
platného pr kazu ISIC je #ákem/studentem s nárokem na zvýhodn né asové jízdné pro studenty od 18 
do 26 let dle l. IX. odst. 3. g) a h). Platným ISIC pr kazem akreditovaných !kol MGMT se jeho dr#itel 
prokazuje p i nákupu asového p edplatního kupónu pro studenty od 18 do 26 let a p i p epravní 
kontrole spole n  s jízdním dokladem. Pr kaz ISIC m #e být dále pou#it jako pr kazka PID pro tarifní 
kategorii Student od 18 do 26 let. V t chto p ípadech není po cestujícím vy#adováno jiné potvrzení 
o studiu. 

2. Pr kaz ISIC jako pr kazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován v#dy po dobu 
trvání !kolního, resp. akademického roku, na n j# byl pr kaz ISIC vydán, pouze v!ak v období 09/20xx 
a# 10/20xx+1. Byla-li u pr kazu ISIC prodlou#ena jeho p edchozí platnost p íslu!nou prolonga ní 
(revalida ní) známkou, je v systému PID akceptován v#dy po dobu trvání !kolního, resp. akademického 
roku, na n j# byl pr kaz ISIC prodlou#en touto prolonga ní (revalida ní) známkou, pouze v!ak v období 
09/20xx a# 10/20xx+1. 

3. Za platný ISIC pr kaz #ák  a student  akreditovaných !kol MGMT je pova#ován pouze platný pr kaz, 
jeho# platnost lze elektronicky ov it v databázi dr#itel  karet ISIC provozovanou WTS. Platný 
a ov ený ISIC nahrazuje v tomto p ípad  potvrzení o studiu. Ostatní podmínky pro vystavení pr kazky 
PID jsou uvedeny v l. IX. odst. 3. g) a h). 

4. Neobsazeno. 

5. Pr kaz ISIC má podobu plastové karty opat ené fotografií dr#itele, jeho osobními údaji (den, m síc 
a rok narození), názvem !koly, základní dobou platnosti a licen ním íslem. Doba platnosti pr kazu 
ISIC m #e být opakovan  prodlu#ována platnou ISIC prolonga ní (revalida ní) známkou. 

6. V p ípad  technologických p eká#ek, zabra ujících p edávání dat v databázi dr#itel  karet ISIC, bude 
po dobu trvání t chto technologických p eká#ek pr kaz ISIC uznáván jako potvrzení o studiu bez 
dal!ího elektronického ov ování. 

IX.C. Pou#ití jízdenek PID ve vlacích PID 
1. Na v!ech #elezni ních tratích p evá#n  na území Prahy a St edo eského kraje, za azených do systému 

PID, je ve vlacích PID v rámci své asové a pásmové platnosti povoleno pou#ití p edplatních asových 
jízdenek (kupón ) PID, krátkodobých asových jízdenek PID a p estupních jízdenek PID pro 
jednotlivou jízdu (s výjimkou jízdenek uvedených v l. III. odst. 3.) dle jejich asové a pásmové 
platnosti. Re#im odbavení, tj. mo#nost pou#ití (ozna ení) p estupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu 
a krátkodobých asových jízdenek PID z p edprodeje na jednotlivých tratích, stanicích a zastávkách se 
li!í dle technického vybavení stanic a zastávek. Seznam tratí, stanic, zastávek, p íp. vlak , 
za azených do PID a jejich re#im odbavení cestujících s jízdenkou PID je uveden v p íloze . 8 
písm. a). 

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

Ozna ení cestující provádí (nemá-li jízdenku ji# ozna enou z jiného dopravního prost edku PID nebo 
jiné #elezni ní stanice za azené do PID) ji# p ed nástupem do vlaku PID v ozna ova ích umíst ných 
v prostoru #elezni ní stanice nebo zastávky. V p ípad  nefunk nosti v!ech ozna ova  v prostoru 
stanice (zastávky) si cestující opat í jízdenku dle platného tarifu #elezni ního dopravce, nebo si m #e 
zakoupit pot ebnou jízdenku PID z Mobilní aplikace. 
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3. P i nástupu ve stanicích a zastávkách (viz p íloha . 8), které nejsou vybaveny ozna ova i PID 
v prostoru stanice (zastávky), m #e být povoleno ozna ení p estupních jízdenek PID pro jednotlivou 
jízdu a krátkodobých asových jízdenek PID v ozna ova ích umíst ných ve vlacích. V takovém p ípad  
si cestující neprodlen  ozna í jízdenku PID v ozna ova i umíst ném v #elezni ním vozidle, a to 
bezprost edn  po nástupu do vlaku PID. Po ozna ení jízdenky je cestující povinen se p esv d it o tom, 
zda údaje vyzna ené na jízdence odpovídají skute nosti. P ípadné nedostatky v ozna ení jízdenky se 
reklamují u vlakové ety. Pokud není výjime n  mo#né ozna it jízdenku PID pro poruchu v!ech 
ozna ova  ve vlaku PID, bude cestující odbaven ve vlaku dle platného tarifu #elezni ního dopravce. 

4. P i nástupu ve stanicích a zastávkách (viz p íloha . 8), které nejsou vybaveny ozna ova i v prostoru 
stanice (zastávky) a nejedná se o vlak PID vybavený ozna ova i, m #e být povoleno náhradní 
ozna ení p estupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé asové jízdenky PID vlakovou 
etou. V tomto p ípad  si musí cestující bezprost edn  po nástupu do vlaku PID nechat ozna it 

jízdenku PID náhradním zp sobem od vlakové ety (u pr vod ího nebo vlakvedoucího, ve vlaku se 
samoobslu#ným zp sobem odbavování cestujících u strojvedoucího). Vlaková eta ozna í z eteln  
takovou jízdenku PID na lícové stran  razítkem nebo otiskem kle!tí a dále do ozna ovacího pole 
jízdenky zapí!e iteln  tarifní pásmo, datum a as, dle vzoru uvedeného v P íloze . 8 písm. b). Zapsané 
datum se musí shodovat s datem razítka nebo otisku kle!tí. 

5. Ve stanicích a zastávkách, které nejsou vybaveny ozna ova i v prostoru stanice (zastávky), nejedná 
se o vlak PID vybavený ozna ova i a není ani zavedeno ozna ování jízdenky PID náhradním 
zp sobem vlakovou etou dle odst. 4., není ozna ení jízdenky PID mo#né. V takovém p ípad  cestující 
m #e ve vlaku pou#ít jízdenku PID jen tehdy, pokud ji má ji# ozna enu z jiného dopravního prost edku 
PID nebo z jiné #elezni ní stanice PID a jízdenka vyhovuje pro zamý!lenou cestu pásmovou a asovou 
platností. Jinak bude ve vlaku odbaven dle platného tarifu #elezni ního dopravce. 

6. Za ozna ené jízdenky se pova#ují té# jízdenky PID zakoupené v elektronické podob  p es Mobilní 
aplikaci (MA) nebo ozna ené nebo zakoupené u pov ené osoby, tj. vydané z mobilního odbavovacího 
za ízení u idi e v autobusech p ím stských linek, z POP nebo UNIPOK, jejich# platnost za íná 
okam#ikem vydání, který je na nich vyzna en p ímo p i prodeji, a které vyhovují zamý!lené jízd  
asovou a pásmovou platností. P estupní jízdenky se p i p estupu ji# znovu neozna ují. 

7. Nemá-li cestující zakoupenou jízdenku PID z p edprodeje nebo z Mobilní aplikace, odbavuje se ve 
vlaku PID dle platného tarifu #elezni ního dopravce. 

8. Odbavuje-li se cestující ve vlaku PID jednotlivou jízdenkou PID zakoupenou v elektronické podob  
prost ednictvím Mobilní aplikace, je nutné, aby v moment  odjezdu vlaku ze stanice nebo zastávky, kde 
cestující nastoupil, byla tato jízdenka ji# aktivovaná a platná. Jízdenky zakoupené pozd ji, dodate n  
nebo a# po vyzvání pov ené osoby dopravce nelze uznat jako platné jízdní doklady. 

X. Vrácení ásti jízdného 
1. Dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost (DP) nebo provozovatel odbavovacího 

systému m #e vrátit cestujícímu ást jízdného za odevzdané nevyu#ité jízdní doklady z d vod , které 
jsou na stran  cestujícího: 

a) p iznání nároku na bezplatnou p epravu nebo na zvlá!tní ceny jízdného; 

b) p iznání nároku na zam stnanecké jízdné; 

c) úmrtí dr#itele asového jízdního dokladu; 

d) dlouhodobá hospitalizace; 

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

f) neobsazeno; 

g) p iznání nároku na slevu v kategorii Ob an v hmotné nouzi $ jen pro dr#itele p edplatních 
asových jízdenek ob anských; 

h) p i p echodu dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí) na osobní identifikátor typu II 
(bez evidence) a sou asném zakoupení ob anského kuponu spojeného s tímto osobním 
identifikátorem typu II (bez evidence); 

i) ostatní d vody. 
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2. ást jízdného se vrací za nevyu#ité asové kupóny: 

• ob anské, platné v pásmech P a 0 (Praha), 
• nebo pro p íslu!né slevové kategorie, platné v pásmech P a 0 (Praha), 

vydané: 

• v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí) 
• nebo v papírové podob  z Jízdenkového programu k pr kazce PID typu I (s evidencí). 

Dále je mo#né vrátit za stanovených podmínek ást jízdného za tyto nevyu#ité kupóny: 

• dopl kové kupony BUS+VLAK ob anské, 
• dopl kové kupony BUS+VLAK celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pokud, 

je po#adavek na vrácení kuponu uplatn n je!t  p ed datem za átku jeho asové platnosti, 

vydané: 

• v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí), 
• nebo v papírové podob  z Jízdenkového programu k pr kazce PID typu I (s evidencí). 

Alikvotní ást jízdného lze vrátit i za vystavený duplikát elektronického kupónu ve spojení s osobním 
identifikátorem typu I (s evidencí). 

Jízdné ani jeho alikvotní ást se nevrací za: 

• dopl kové kupóny BUS+VLAK celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného 
(tj. tarifní kategorie Dít  6$15, Junior 15$18, Student 18$26, Senior 65$70) po za átku jejich asové 
platnosti; 

• kupóny v papírové podob  vydané k pr kazce PID ob anské typ II (bez evidence); 
• kupóny v elektronické podob  ve spojení s osobním identifikátorem typu II (bez evidence); 
• kupóny vypo tené jako rozdíl cen (alikvotní ásti rozdílu cen) asových kupon  ob anských 

platných pro pásma P a 0, a asových kupon  pro seniory 60$65 let a hmotnou nouzi, platných pro 
pásma P a 0; 

• nevyu#ité dlouhodobé p enosné asové jízdenky (kupóny); 
• elektronické jízdenky (kupóny) ve spojení s anonymním nepersonalizovaným identifikátorem; 
• ji# vydaný duplikát papírového kupónu (1krát za 24 m síc ) ani za kupon, k n mu# byl tento duplikát 

vystaven. 

3. Je-li u#ivateli znemo#n no vyu#ít vý!e uvedené p edplatní asové jízdenky, a to nejmén  na dobu 
nep etr#itých 16 dní do ukon ení asové platnosti zakoupené jízdenky ( asového kuponu), DP vrátí ást 
jízdného zp t za nevyu#itý asový jízdní doklad. Jízdné se vrací pouze v tom kalendá ním roce, pro 
jeho# asový úsek zakoupená jízdenka platí. P i vracení jízdného se alikvotní ást (po ítáno na 
kalendá ní dny) za nevyu#itou nebo jen áste n  vyu#itou jízdenku sni#uje o: 

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

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

4. Jízdné se vrací ke dni jeho vy#ádání. Dnem vy#ádání se rozumí den, kdy cestující odevzdá DP na 
ur eném pracovi!ti na Centrálním dispe inku MHD, Na Boji!ti 5, Praha 2 v papírové podob  kupon 
(jízdenku), jeho# alikvotní ást po#aduje vrátit, nebo kdy dojde k vymazání asového kuponu v podob  
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí), jeho# 
alikvotní ást cestující po#aduje vrátit. P i dlouhodobé hospitalizaci se jízdné vrací ke dni nástupu do 
zdravotnického za ízení, p i vzniku nároku na bezplatnou p epravu nebo nároku na zvlá!tní ceny 
jízdného ke dni vzniku nároku, p i zcizení jízdních doklad  ke dni oznámení Policii R. P i vzniku 
nároku na zvlá!tní ceny jízdného u d tí od 10 do 15 let nebo senior  od 65 do 70 let na území hl. m. 
Prahy v pásmech P, 0, B, který je podmín n p i azením p íslu!ného Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny 
jízdného k osobnímu identifikátoru typu I s evidencí osobních údaj  v databázi systému nebo 
p íslu!ným Pr kazem PID dle P ílohy . 10, lze jízdné vrátit nejd íve ke dni za átku platnosti tohoto 
dokladu, p i dodr#ení dal!ích postup  pro vracení alikvotní ásti nevyu#itého jízdného stanovených 
v tomto lánku. U osob ZTP nebo ZTP/P se jízdné vrací ke dni vydání pr kazu ZTP nebo ZTP/P. 
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Alikvotní ást jízdného se vrací nejpozd ji do 3 kalendá ních m síc  od vzniku nároku na vrácení 
jízdného. Jízdné se vrací pouze na vybraných pracovi!tích. 

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

• p iznání nároku na bezplatnou p epravu nebo na zvlá"tní ceny jízdného: 

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

• p iznání nároku na zam stnanecké jízdné: 

zam stnanecký pom r; 

• úmrtí dr#itele p edplatní asové jízdenky: 

úmrtní list; 

• dlouhodobá hospitalizace: 

písemné potvrzení zdravotnického za ízení; 

• odcizení jízdních doklad  a jejich op tovné nalezení: 

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

• p iznání nároku na slevu v kategorii ob an v hmotné nouzi $ jen pro dr#itele p edplatních 
asových jízdenek (kupón ) ob anských platných v pásmech P a 0 (Praha): 

doklady k dolo#ení nároku na slevu dle l. IX. odst. 3. písm. j). 

6. Poplatek ani jeho ást za nevyu#itý Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného se nevrací. 

7. O vrácení ásti jízdného za nevyu#ité jízdní nebo áste n  vyu#ité jízdní doklady v jiných p ípadech 
rozhoduje DP individuáln . Rozhodnutí DP je kone né. 

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

a) ást jízdného se vrací za nevyu#ité dopl kové kupony BUS+VLAK vydané v papírové podob  
z UNIPOK ob anské: 

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

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

b) ást jízdného se vrací za nevyu#ité dopl kové kupony BUS+VLAK vydané v papírové podob  
z UNIPOK a celostátní zvýhodn né ve vý!i 25 < plnocenného jízdného: 

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

c) ást jízdného se vrací za nevyu#ité jízdní doklady vydané v papírové podob  z UNIPOK nebo ve 
vlaku D $ 24hodinové a 72hodinové krátkodobé jízdenky pro pásma P, 0, B, jednodenní 
jízdenky T+R plnocenné a zvýhodn né platné pro pásma P, 0, B a 24hodinové jízdenky plnocenné 
a zvýhodn né platné ve v!ech pásmech PID: 

• p ed za átkem asové platnosti dokladu se alikvotní ást jízdného sni#uje o úhradu náklad  
související s vrácením jízdného uvedenou v l. XI. odst. 5. Po za átku asové platnosti jízdního 
dokladu se jízdné nevrací. 
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9. Jízdné se vrací také za nevyu#ité elektronické asové p edplatní kupóny platné ve spojení 
s identifikátorem, které byly zakoupeny p es webovou aplikaci (e-shop) odbavovacího systému. Jízdné 
za tyto kupóny se vrací pouze v p ípad , #e po#adavek na vrácení jízdného (storno kupónu) byl vznesen 
je!t  p ed datem za átku platnosti vraceného kupónu. V takovém p ípad  se jízdné vrací v plné vý!i 
a bez poplatku. 

10. P i vrácení ásti jízdného za nevyu#ité asové kupony je cestující v#dy povinen p edlo#it jízdní 
doklad a doklad toto#nosti. 

XI. Manipula ní poplatky (náklady) a platby 
1. Poplatek za vystavení duplikátu pr kazky PID .............................................................................. 60 K  

2. Náklady spojené s vrácením ásti jízdného za nevyu#ité asové jízdenky .................................... 60 K  

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

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

5. Náklady spojené s vrácením jízdného za nevyu#ité jízdenky asové krátkodobé vydané D ze za ízení 
UNIPOK ..................................................................................... 10 < ceny jízdenky, minimáln  10 K  

6. Poplatek za vystavení pr kazky PID nebo Pr kazu PID .............................................................. 20 K . 

7. Cena plastového pouzdra pro pr kazku PID a kupóny ................................................................. 10 K . 

8. Neobsazeno. 

9. Poplatky za vydání a vým nu identifikátor  se ídí podmínkami stanovenými provozovatelem 
odbavovacího systému a podmínkami stanovenými vydavatelem t chto identifikátor . 

10. V!echny poplatky a platby jsou uvedeny v etn  DPH. 

XII. Prodej jízdních doklad  
1. Jízdní doklady se prodávají v p edprodejní síti PID, ve vybraných stanicích D (pouze omezený 

sortiment) a u externích smluvních prodejc . Krom  toho lze získat jízdenky pro jednotlivou jízdu 
v p edprodejních automatech, u idi  p ím stských linek a v dopl kovém prodeji i u idi  m stských 
autobusových linek. P i nákupu asového p edplatního jízdného (kupón ) na výdejních místech cestující 
v#dy p edlo#í p íslu!nou pr kazku PID v etn  platných potvrzení o nároku na slevu (potvrzení o studiu, 
o d chodu), pokud jsou tarifem po#adována. 

2. asové kupony s volitelným po átkem platnosti z Jízdenkového programu se prodávají ve vybraných 
p edprodejích (seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz). Tento asový kupon lze zakoupit 1 a# 60 
dn  p ed zvoleným po átkem platnosti. DP m #e z provozních d vod horní lh tu uvedenou v tomto 
odstavci prodlou#it a# na 180 dn  nebo zkrátit a# na 10 dn . Tuto skute nost oznámí na www.dpp.cz, 
v místech p edprodej  a na kontaktních místech odbavovacího systému. 

3. Kupóny v podob  elektronických záznam  v systému ve spojení s identifikátory se vydávají na 
kontaktních místech odbavovacího systému. Lze je zakoupit 1 a# 60 dn  p ed zvoleným za átkem 
platnosti. DP m #e z provozních d vod horní lh tu uvedenou v tomto odstavci prodlou#it a# na 180 dn  
nebo zkrátit a# na 10 dn . Tuto skute nost oznámí na www.dpp.cz, v místech p edprodej  a na 
kontaktních místech odbavovacího systému. 

4. Zakupuje-li si cestující asovou jízdenku (kupón) s volitelným za átkem platnosti s tím, #e po#aduje, 
aby jízdenka (kupón) byla platná je!t  tentý# den, platí taková jízdenka v ten den a# od okam#iku nákupu 
na kontaktním míst . as od po átku dne do okam#iku nákupu jízdenky není uznán jako doba platnosti 
jízdenky, nezakládá nárok na vrácení ásti jízdného a nelze o tuto dobu prodlou#it platnost jízdenky. 

5. Není mo#no zakoupit jízdenku nebo asový kupon s volitelným po átkem platnosti s po átkem data 
platnosti ni#!ím ne# je aktuální datum dne prodeje. 

6. Cestujícímu, který si v as neopat il jízdenku: 

• v autobusu nebo trolejbusu PID v pásmu P (linka MHD), je umo#n no ji zakoupit v dopl kovém 
prodeji u idi e. V dopl kovém prodeji jsou pouze jízdenky pro ty i tarifní pásma s platností 90 min. 
a s p irá#kou, plnocenné v cen  40 K  a zvýhodn né v cen  20 K  (cena v etn  p irá#ky). Zakoupení 
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jízdenky je mo#né pouze v zastávce a cestující, který si kupuje jízdenku v prodeji u idi e, nastupuje 
p edními dve mi. 

• na p ívozu PID, je umo#n no ji zakoupit u v dce plavidla, a to pouze jízdenky pro pásma P, 0, B 
(Praha) s platností 30 min. $ plnocenné v cen  24 K  a zvýhodn né v cen  12 K . Zakoupení 
jízdenky je mo#né pouze ve vývazi!ti. 

V zájmu plynulého provozu je doporu eno, aby cestující m l p ipravenou p im enou hotovost 
s ohledem na cenu kupovaných jízdenek a v p ípad  placení mincemi p edem odpo ítané mince. Takto 
zakoupenou jízdenku si cestující musí neprodlen  ozna it v odbavovacím za ízení. P i nespln ní 
podmínek $ zakoupení jízdenky v zastávce/vývazi!ti a neprodleného ozna ení jízdenky $ je cestující, 
který se neproká#e platným jízdním dokladem nebo dokladem oprav ujícím k bezplatné p eprav  nebo 
dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, v p ípad  p epravní kontroly posuzován jako cestující bez 
platné jízdenky. Toto ustanovení nezakládá nárok cestujícího na zakoupení plného sortimentu jízdenek 
pro jednotlivou jízdu. 

7. V autobusech p ím stských linek je povinný nástup p edními dve mi a jízdenku pro jednotlivou jízdu si 
lze zakoupit u idi e bez p íplatku. Cestující, který si zakupuje jízdenku v prodeji u idi e, nastupuje 
p edními dve mi a v zájmu plynulého provozu je doporu eno, aby m l p ipravenou p im enou hotovost 
s ohledem na cenu kupovaných jízdenek. Zakoupení jízdenky je mo#né pouze v zastávce. Takto 
zakoupenou jízdenku (krom  jízdenek z prodejního strojku mobilního odbavovacího za ízení) si 
cestující musí neprodlen  ozna it v odbavovacím za ízení. P i nespln ní podmínek $ zakoupení 
jízdenky v zastávce a neprodleného ozna ení jízdenky, je-li ozna ení povinné dle tohoto Tarifu $ je 
cestující, který se neproká#e platným jízdním dokladem nebo dokladem oprav ujícím k bezplatné 
p eprav  nebo dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, v p ípad  p epravní kontroly posuzován 
jako cestující bez platné jízdenky. 

8. P i nákupu elektronické asové jízdenky (kupónu) spojené s identifikátorem na kontaktních místech 
odbavovacího systému je cestujícímu vydána ú tenka, na které je krom  dal!ích obvyklých nále#itostí 
da ového dokladu vyti!t na i cena jízdenky (kupónu) a rozmezí její asové a pásmové platnosti. 
Cestujícímu, který si zakoupil elektronickou jízdenku (kupón) s volitelným za átkem platnosti, která 
má být platná je!t  tentý# den, slou#í ú tenka vydaná kontaktním místem odbavovacího systému po 
následujících 60 minut od nákupu zárove  jako náhradní jízdní doklad pro p ípad, #e dosud nedo!lo 
k aktualizaci p íslu!né dávky dat p edávaných odbavovacím systémem a p i p epravní kontrole z toho 
d vodu nebyla zakoupená jízdenka nalezena. P i p epravní kontrole se cestující v takovém p ípad  musí 
prokázat jak ú tenkou, tak p íslu!ným identifikátorem, který je k asové jízdence (kupónu) p i azen. 
Nep edlo#í-li cestující ú tenku, je cestující sice pova#ován za cestujícího bez platného jízdního dokladu, 
nicmén  platnou jízdenku (kupón) lze následn  dolo#it zp tn  bez p irá#ky dle l. XIII., odst. 7. d). 

9. U elektronických asových jízdenek (kupón ) spojených s identifikátorem a zakoupených p es 
e-shop prost ednictvím webové aplikace odbavovacího systému s tím, #e jízdenka má být platná je!t  
tentý# den, existuje technologická doba 60 minut od okam#iku nákupu, pot ebná k aktualizaci dat 
v systému (realizace transakce na e-shopu, aktualizace p íslu!né dávky dat p edávaných odbavovacím 
systémem). P ed uplynutím této doby není zaru eno, #e jízdenka (kupón) bude p i p ípadné 
p epravní kontrole nalezena. V takovém p ípad  je cestující sice pova#ován za cestujícího bez 
platného jízdního dokladu, nicmén  platnou jízdenku (kupón) lze následn  dolo#it zp tn  bez p irá#ky 
dle l. XIII. odst. 7. písm. d). 

10. Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru typu I spojeného s elektronickou asovou jízdenkou 
(kupónem), p i em# v moment  p epravní kontroly byl tento identifikátor p edlo#en, av!ak p íslu!ná 
jízdenka (kupón) nebyla p i elektronické kontrole nalezena, je cestující sice pova#ován za cestujícího 
bez platného jízdního dokladu, nicmén  platnou jízdenku (kupón) lze následn  dolo#it zp tn  bez 
p irá#ky dle l. XIII. odst. 7. 

11. P i nefunk ním identifikátoru, tj. p i nemo#nosti na íst p i p epravní kontrole platné elektronické jízdné 
s tímto identifikátorem spojené, musí dr#itel identifikátoru neodkladn  uplatnit reklamaci 
u provozovatele odbavovacího systému nebo na kontaktních místech odbavovacího systému. 

12. Cestující je povinen se p i nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podob  (údaje o kuponu 
v elektronické podob  jsou uvedeny na dokladu o prodeji) p esv d it, zda mu byl jízdní doklad vydán 
podle jeho po#adavk  a vyzna ené údaje odpovídají skute nosti. 

13. Odstoupení od smlouvy, která byla uzav ena mezi cestujícím a DP prost ednictvím e-shopu a jejím# 
p edm tem byla objednávka a nákup asové jízdenky (kupónu), není mo#né (v souladu s § 1837 písm. j) 
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zákona . 89/2012 Sb. $ Nový ob anský zákoník). P i po#adavku ze strany cestujícího na vrácení 
jízdného se v takovém p ípad  postupuje podle lánku X. tohoto Tarifu. 

XIII. P epravní kontrola 
1. Kontrolu dodr#ování tarifních a p epravních podmínek v provozu PID (mimo vlaky zapojené do 

systému PID) provád jí p epravní kontrolo i DP. Na autobusových linkách provozovaných jinými 
dopravci PID provádí DP p epravní kontrolu na základ  smlouvy o pov ení, tak aby byl zaji!t n 
efektivní a jednotný systém kontroly ve ve ejné linkové doprav  provozované v systému PID. P epravní 
kontrolor DP se kontrolovanému cestujícímu prokazuje kontrolním odznakem se ty místným 
identifika ním íslem. Na vy#ádání je p epravní kontrolor povinen p edlo#it kontrolovanému 
cestujícímu slu#ební pr kaz s podobenkou a íslem shodným s íslem odznaku. 

2. P epravní kontrolou m #e být na základ  smlouvy o pov ení p epravní kontrolou ve ve ejné linkové 
doprav  s dopravcem PID pov en jiný subjekt (jen ve vn j!ích tarifních pásmech p ím stských 
autobusových linek provozovaných v systému PID). Pokud dojde k pov ení jiného subjektu ne# DP, je 
dopravce povinen zve ejnit ve vozidle, #e p epravní kontrolou je pov en mimo DP také jiný pov ený 
subjekt a uvést jeho obchodní jméno a zp sob, jakým se tato p epravní kontrola prokazuje cestujícímu. 

3. Ve vlacích zapojených do systému PID provádí p epravní kontrolu pov ená osoba dopravce v souladu 
s obecn  závaznými právními p edpisy. Cestující bez jízdenky ve vlaku je posuzován dle tarifu dopravce 
provozujícího daný spoj a Smluvních p epravních podmínek tohoto dopravce. Na lince AE provád jí 
p epravní kontrolu také pov ené osoby dopravce eské dráhy, a.s. 

4. P epravní kontrolor je oprávn n po#adovat od cestujícího p edlo#ení jízdního dokladu a doklad  
oprav ujících k pou#ití slevy. Cestující je povinen na vyzvání pov ené osoby kdykoliv b hem p epravy 
nebo b hem pobytu ve vyzna eném p epravním prostoru a v okam#iku vystoupení z tramvaje nebo 
z autobusu nebo plavidla nebo v okam#iku, kdy opou!tí p epravní prostor, p edlo#it jízdní doklad. 
P edlo#ením jízdního dokladu se rozumí p edat jízdní doklad pov ené osob  dopravce do ruky 
k provedení kontroly platnosti tohoto dokladu, pokud o to pov ená osoba dopravce cestujícího po#ádá. 
Pokud je jízdní doklad v elektronické podob  a spojen s identifikátorem, je cestující povinen umo#nit 
bez zbyte ných pr tah  p epravnímu kontrolorovi elektronickou kontrolu tohoto jízdního dokladu 
pomocí k tomu ur eného technického za ízení a u osobního identifikátoru té# umo#nit provedení 
vizuální kontrolu podle fotografie na potisku identifikátoru nebo elektronickou kontrolu u fotografie 
ulo#ené v databázi systému. Cestující je povinen po dobu nezbytn  nutnou pro provedení kontroly 
platnosti jízdního dokladu setrvat na míst  kontroly. Cestující se nezbavuje povinnosti p edlo#it jízdní 
doklad ani mimo vozidlo PID nebo plavidlo PID nebo p epravní prostor, byl-li k p edlo#ení vyzván ve 
vozidle nebo plavidle nebo p i vystoupení z vozidla nebo plavidla nebo p epravního prostoru. V p ípad  
jízdy bez platného jízdního dokladu, nedolo#ení nároku na slevu, nároku na zvlá!tní ceny jízdného i 
bezplatnou p epravu nebo jiného poru!ení Smluvních p epravních podmínek je p epravní kontrolor 
oprávn n ukládat a vybírat stanovenou p irá#ku a odebrat neplatný jízdní doklad nebo #ákovský pr kaz. 
Osobní identifikátor není p epravní kontrolor oprávn n odebrat. 

5. P epravní kontrolor je také oprávn n dávat cestujícímu závazné pokyny a zji! ovat osobní údaje 
pot ebné k vymáhání ulo#ené p irá#ky nebo ulo#enou p irá#ku vybrat na míst . P i nedodr#ení 
p epravních podmínek cestujícím je p epravní kontrolor, idi  nebo jiná pov ená osoba oprávn n 
vylou it cestujícího z p epravy. P epravní kontrolor nebo jiná pov ená osoba ( idi  vozidla, v dce 
plavidla) jsou oprávn ni p i p epravní kontrole, nebo prodeji jízdenky, po#adovat po cestujícím 
v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy sd lení cíle cesty cestujícího, tak aby mohla být 
jednozna n  posouzena platnost jízdního dokladu pop ípad  vydána nále#itá jízdenka. 

6. Cestující, který se nem #e prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na míst  zaplatit p irá#ku 
v hotovosti, je povinen se prokázat p epravnímu kontrolorovi osobním dokladem a sd lit osobní údaje 
pot ebné na vymáhání zaplacení jízdného a p irá#ky. Osobní údaje se prokazují ob anským pr kazem, 
p ípadn  jiným pr kazem vydaným státním orgánem. 

7. Cestující, který se nem #e prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a p irá#ku 1500 K ; 
p i zaplacení na míst  nebo v doplatkové pokladn  DP, pop ípad  v doplatkové pokladn  subjektu, který 
na základ  pov ení provedl p epravní kontrolu (dále jen doplatková pokladna), nejd íve následující 
pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne ulo#ení p irá#ky se p irá#ka sni#uje 
na 800 K . P i spln ní podmínek uvedených v lánku XIII.A. se p irá#ka sni#uje na 400 K . 
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a) Pokud je cestující dr#itelem asové jízdenky s evidencí osobních údaj  v databázi systému 
(typ I) s m sí ní nebo del!í dobou platnosti nebo je dr#itelem osobního identifikátoru (typ I), ke 
kterému je p i azena asová p edplatní jízdenka (kupón) s m sí ní nebo del!í dobou platnosti, 
která byla platná v dob  a míst  kontroly, a tuto skute nost proká#e v doplatkové pokladn  
nejd íve následující pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne ulo#ení 
p irá#ky, zaplatí p irá#ku 50 K . Toto platí i pro zp tné dolo#ení nároku na slevu v p ípadech, 
#e cestující p i p epravní kontrole p edlo#í jízdenku, ale nep edlo#í spole n  s touto jízdenkou 
potvrzení nebo #ákovský pr kaz vy#adované tímto tarifem. 

b) Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru s evidencí osobních údaj  (typu I), ke 
kterému je p i azen doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného (p íp. je pro definované kategorie 
pro p echodné období dr#itelem jiného dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného) nebo je pro 
tento nárok na zvlá!tní ceny jízdného dr#itelem %Pr kazu dít  6$15&, %Pr kazu senior 65$70& 
nebo %Pr kazu senior 70+&, který byl platný v dob  a míst  kontroly, a tuto skute nost proká#e 
v doplatkové pokladn  nejd íve následující pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den 
ode dne ulo#ení p irá#ky, zaplatí p irá#ku 50 K . Nelze provést dodate né zp tné dolo#ení 
nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dít  do 3 let v ku ve smyslu tohoto 
odstavce. 

c) Pokud je cestující dr#itelem pr kazu oprav ujícího k bezplatné p eprav , který byl platný 
v dob  a míst  kontroly, a tuto skute nost proká#e v doplatkové pokladn  nejd íve následující 
pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne ulo#ení p irá#ky, zaplatí p irá#ku 
50 K . 

d) Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru typu I spojeného s elektronickou asovou 
jízdenkou (kupónem), p i em# v moment  p epravní kontroly byl tento identifikátor 
p edlo#en, av!ak p íslu!ná jízdenka (kupón) nebyla p i elektronické kontrole nalezena, 
a dr#itel následn  proká#e v doplatkové pokladn  nejd íve následující pracovní den od 12:30 
a nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne p edm tné p epravní kontroly, #e byla k tomuto 
osobnímu identifikátoru p i azena jízdenka (kupón) platná v dob  a v míst  provedení 
p epravní kontroly, je p irá#ka v plné vý"i prominuta. 

e) Proká#e-li se cestující pad laným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu nebo 
jeho kopií), jízdním dokladem pozm n ným i upravovaným, sní#ení p irá#ky se neposkytuje. 
P irá#ka se nesni#uje té# v p ípadech p edlo#ení jízdního dokladu pou#itého jinou osobou. 
P irá#ku nelze zaplatit na míst , platba je mo#ná jen v doplatkové pokladn . 

f) V p ípad  pou#ití vlaku zapojeného do systému PID bez platného jízdního dokladu PID nelze 
provést dodate né p edlo#ení jízdního dokladu PID ve smyslu tohoto odstavce. 

g) Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru s evidencí osobních údaj  v databázi systému 
(typ I) p i em# s tímto identifikátorem je spojena p edplatní asová jízdenka nebo aplikace 
%Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného&, která je jinak platná v dob  a míst  kontroly, av!ak 
v okam#iku kontroly nelze uznat identifikátor za platný z toho d vodu, #e identifikátor exspiroval 
a jeho platnost nebyla prodlou#ena (je-li prodlou#ení mo#né), postupuje se stejn , jako u písm. a) 
nebo b) tohoto odstavce. P ed zp tným dolo#ením v doplatkové pokladn  si cestující musí 
opat it/zvolit nový identifikátor a na p epá#kovém pracovi!ti odbavovacího systému nebo ve 
webové aplikaci systému provést spojení nového identifikátoru s p íslu!nou asovou jízdenkou 
nebo aplikací. Bez nového identifikátoru a p i azení jízdenky/aplikace k tomuto identifikátoru 
nelze zp tné dolo#ení provést. 

8. Cestující, který se nem #e prokázat platným dokladem o zaplacení ceny stanovené za p epravu 
spoluzavazadla, zaplatí stanovenou cenu a p irá#ku ve vý!i 200 K  za ka#dý zji!t ný p ípad. P i 
zaplacení na míst  nebo v doplatkové pokladn  nejd íve následující pracovní den od 12:30, nejpozd ji 
15. kalendá ní den ode dne ulo#ení p irá#ky se p irá#ka sni#uje na 100 K . 

9. Cestující, který se nem #e prokázat platným jízdním dokladem za p epravu psa, zaplatí stanovenou cenu 
a p irá#ku ve vý!i 200 K . P i zaplacení na míst  nebo v doplatkové pokladn  nejd íve následující 
pracovní den od 12:30, nejpozd ji 15. kalendá ní den ode dne ulo#ení p irá#ky se p irá#ka sni#uje na 
100 K . 

10. Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit p irá#ku k jízdnému a odmítne 
se prokázat osobním dokladem a sd lit osobní údaje, je pov ená osoba oprávn na jednat v souladu se 
zn ním obecn  závazného právního p edpisu, aby byla zaji!t na práva dopravce. Poru!ení p epravních 
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povinností cestujícím, který ohrozí výkon p epravní kontroly, je p estupkem podle obecn  závazného 
právního p edpisu. 

11. Kontrolovat tarifní a p epravní káze  cestujících jsou oprávn ni dle obecn  závazných právních 
p edpis  i idi i vozidel PID nebo v dci plavidla PID (obsluha plavidla, p evozníci). idi i 
p ím stských linek PID a v dci plavidla PID (obsluha plavidla, p evozníci) jsou povinni jízdní doklady 
cestujících kontrolovat. 

12. Ostatní podmínky p epravní kontroly jsou stanoveny ve Smluvních p epravních podmínkách a v obecn  
závazných p edpisech. 

XIII.A. Sní#ení p irá#ky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního 
dokladu p i následném nákupu ro ního asového jízdného pro 
pásma P, 0, B 

1. Neobsazeno. 

2. Cestujícímu, který se p i p epravní kontrole nem #e prokázat platným jízdním dokladem a u kterého by 
jinak bylo postupováno podle l. XIII. odst. 7. krom  písm. a) a# g), se sni#uje p irá#ka k jízdnému za 
jízdu bez platného jízdního dokladu na 400 K  za spln ní následujících podmínek: 

• Cestující nep edlo#il platný jízdní doklad na území hl. m. Prahy, tedy v pásmech P, 0, B na m stských 
nebo p ím stských linkách PID s výjimkou linky AE a vlak  za azených do PID. 

• Cestující ulo#enou p irá#ku k jízdnému nezaplatil na míst  kontroly. 

• Cestující si následn  zakoupí ro ní nebo 365(366)denní ob anskou asovou jízdenku (kupón) platnou 
pro pásma P, 0, B dle l. III. odst. 6 písm. a), ve form  elektronického záznamu v systému ve spojení 
s osobním identifikátorem typu I (s evidencí) nebo vydanou v papírové podob  k Pr kazce PID 
s evidencí osobních údaj  (typ I), a tuto skute nost dolo#í v doplatkové pokladn  nejd íve následující 
pracovní den od 12:30 a nejpozd ji pátý pracovní den ode dne p epravní kontroly, p i které byla 
cestujícímu ulo#ena p irá#ka k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu. Sní#enou p irá#ku 
400 K  cestující uhradí sou asn  s p edlo#ením zakoupené ro ní nebo 365(366)denní asové jízdenky 
v doplatkové pokladn . Platnost ob anské asové ro ní nebo 365(366)denní jízdenky musí za ínat 
nejpozd ji v den, kdy je za ú elem sní#ení p irá#ky v doplatkové pokladn  cestujícím p edlo#ena. 

3. Sní#ení p irá#ky k jízdnému na 400 K  se vztahuje na p irá#ky k jízdnému ulo#ené v období 
od 23. 10. 2017, p i em# rozhodující je datum uskute n ní p epravní kontroly, p i které byla p irá#ka 
ulo#ena. 

4. Cestující nemá nárok na sní#ení p irá#ky k jízdnému na 400 K : 

• pokud nep edlo#il platný jízdní doklad ve vn j!ích pásmech PID nebo ve vlaku PID (a to i na území 
hl. m. Prahy) nebo v lince AE, 

• pokud si následn  po ulo#ení p irá#ky k jízdnému zakoupil jakoukoliv asovou jízdenku (kupón) PID 
s obdobím platnosti krat!ím ne# ro ní nebo 365(366)denní nebo pro jakoukoliv jinou tarifní kategorii 
ne# ob anské jízdné (tj. slevy pro juniory, studenty, seniory atd.), nebo pokud si zakoupil ob anské 
asové jízdné (kupón) bez evidence osobních údaj  v databázi dopravce resp. vydavatele karty nebo 

p enosné asové jízdné (kupón) dle l. III. odst. 7. 

V t chto p ípadech se postupuje dle l. XIII. odst. 7. 

XIV. Zvlá"tní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného 
a zam stnanecké jízdné 

1. Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o p eprav  osob a sjednaném zp sobu úhrady jízdného 
v dopravních prost edcích PID, kde dopravní výkon bude dopravci hrazen objednatelem formou 
individuální pau!ální úhrady. 

2. K poskytnutí zvlá!tních jízdních doklad  %Jízdenka pro hosta $ 0 K & pro p epravu prost edky PID jsou 
oprávn ni: 

a) pro oficiální náv!t vy hlavního m sta Prahy na pokyn primátora nebo jím pov ené osoby editel 
organizace ROPID; 
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b) pro oficiální náv!t vy organizace ROPID editel organizace ROPID; 

c) pro oficiální náv!t vy DP generální editel DP. 

3. Zam stnanecké jízdné se ídí platnou kolektivní smlouvou a Sm rnicí generálního editele Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciové spole nosti Tarifní zásady pro poskytování zam stnaneckého jízdného. 
Zam stnanecké jízdné platí na v!ech linkách PID na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 v . B); neplatí ve 
vlacích zapojených do systému PID a na lince AE (Airport Express). Neplatí ve vn j!ích pásmech. 

4. Na lince AE (Airport Express) neplatí zam stnanecké jízdné D. V PID (krom  vlak  D zapojených 
do systému PID) neplatí zam stnanecké jízdné D. 

XV. Provoz elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunika ním 
za ízením ve form  SMS 

1. Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou 
spole ností, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PS  190 22, I  000 05 886 (dále jen DP), 
uchováváno telefonní íslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen 
telefonní íslo). Poskytnutí telefonního ísla ze strany u#ivatele systému SMS jízdenek je zcela 
dobrovolné, ov!em bez jeho poskytnutí není mo#né tuto slu#bu u#ivateli zp ístupnit. Telefonní íslo je 
DP uchováváno pro ú ely reklama ního ízení a pro ú ely vyplývající ze závazných právních p edpis  
(zejména da ových), a to pouze na dobu nezbytn  nutnou k dosa#ení zmín ného ú elu. Telefonní íslo 
bude DP dále p edáváno spole nostem: 

• Wlobdata a.s. se sídlem Praha 1, Na P íkop  9$11, PS  110 00, I  250 98 900, 
• CROYSNEST, a.s. se sídlem Praha 1, Na P íkop  9/392, PS  110 00, I  275 81 560, 

které po technické stránce, v pozici zpracovatele, zaji! ují provoz systému SMS jízdenek. U#ivatel 
systému SMS jízdenek je oprávn n po#adovat informaci o zp sobu uchovávání telefonního ísla, ze 
kterého objednával SMS jízdenku, a pokud zjistí nep esnosti v údajích zpracovávaných DP i n kterým 
z uvedených zpracovatel , je oprávn n #ádat provedení opravy. Pokud u#ivatel zjistí nebo se domnívá, 
#e DP i n který z uvedených zpracovatel  provádí zpracování telefonního ísla zp sobem, který je 
v rozporu s ochranou soukromého a osobního #ivota p íkazce nebo v rozporu s obecn  závaznými 
právními p edpisy, m #e: 

• po#ádat DP i p íslu!ného zpracovatele o vysv tlení, 
• po#adovat, aby DP i p íslu!ný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, 
• obrátit se na Ú ad pro ochranu osobních údaj . 

2. Cestující má p i výb ru jízdenky alternativní mo#nost volby, zda pou#ije jízdenku klasickou (papírová 
jízdenka) nebo SMS jízdenku. Výb rem SMS jízdenky p istupuje dobrovoln  na stanovené podmínky 
jejího pou#ití a kontroly platnosti, zejména na p edlo#ení mobilního komunika ního za ízení, v n m# je 
SMS jízdenka ulo#ena, p epravnímu kontrolorovi nebo jiné pov ené osob  dopravce. Cestující dále 
odesláním #ádosti o zaslání SMS jízdenky prost ednictvím mobilního telefonu ud luje Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy, akciové spole nosti souhlas s uchováním a zpracováním telefonního ísla pro 
reklama ní ú ely a takové ú ely, které jsou vy#adovány právními p edpisy. 

3. Formou SMS jízdenky lze zakoupit jízdenky: 

a) pro jednotlivou jízdu za 32 K  s platností maximáln  90 minut 

b) pro jednotlivou jízdu za 24 K  s platností maximáln  30 minut 

c) krátkodobou jízdenku za 110 K  s platností maximáln  24 hodin 

d) krátkodobou jízdenku za 310 K  s platností maximáln  72 hodin 

Zvýhodn né jízdenky k uvedeným jízdenkám nejsou ve form  SMS jízdenky zavedeny. 

4. asová platnost SMS jízdenky je dle data a v rozsahu as  stanovených v SMS jízdence. 

5. SMS jízdenka platí jako p estupní na území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí v pásmu 0 v . B 
a ve vn j!ích tarifních pásmech (na p ím stských linkách PID). Neplatí ve vlacích zapojených do 
systému PID. 

6. Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do p epravního prostoru metra nebo lanové dráhy 
na Pet ín s ji# p ijatou platnou SMS jízdenkou na mobilním komunika ním za ízení. P i p epravní 
kontrole je cestující povinen p edlo#it neprodlen  na výzvu pov ené osoby dopravce SMS jízdenku 
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a reálným zp sobem umo#nit ov ení její platnosti. as ur ený k neprodlenému p edlo#ení SMS 
jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující pot ebuje k zprovozn ní mobilního komunika ního za ízení, 
ukon ení telefonního hovoru nebo konání jiné innosti nesouvisející s neprodleným p edlo#ením SMS 
jízdenky. Zakoupením SMS jízdenky cestující souhlasí s tím, #e k ov ení platnosti této jízdenky 
p edlo#í k nahlédnutí p epravnímu kontrolorovi nebo jiné pov ené osob  dopravce mobilní 
komunika ní za ízení pro ov ení ve!kerých p ijatých dat SMS jízdenky (tj. nejen samotného textu 
p ijaté SMS zprávy, ale té# i jejích dal!ích detail ). Sou asn  cestující poskytne p i p epravní kontrole 
ve!kerou mo#nou sou innost k ov ení platnosti SMS jízdenky. Nesplní-li cestující tyto podmínky nebo 
jen jednu z nich, je p i p epravní kontrole pova#ován za cestujícího bez platné jízdenky. Práva 
a povinnosti p i p epravní kontrole jsou uvedena v l. XIII. Tarifu PID. 

7. Není-li SMS jízdenka na základ  p id leného kódu p i p epravní kontrole nalezena, je cestující 
pova#ován za cestujícího bez platné jízdenky. 

8. SMS jízdenka je neplatná: 

• nenastala-li nebo uplynula-li doba její platnosti; 
• byla-li pou#ita mimo tarifní pásmo P nebo ve vlaku zapojeném do systému PID; 
• nebyla-li zaslána p ímo smluvním distributorem SMS jízdenek; 
• odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky v dob  provád ní p epravní kontroly; 
• byla-li jakkoli upravována, p episována nebo p eposlána; 
• nelze-li z p í in na stran  cestujícího ov it její platnost; 
• není-li na základ  p id leného kódu p i p epravní kontrole nalezena. 

V p ípad  neoprávn né reklamace cestující nemá nárok na sní#ení ulo#ené p irá#ky. 

9. Postup p i nákupu SMS jízdenky: 

Podmínkou mo#nosti nákupu SMS jízdenky je aktivovaná slu#ba Prémium SMS. 

a) do mobilního komunika ního za ízení napi!te text: DPTcena, podle ceny po#adované jízdenky, 
tj. DPT24, DPT32, DPT110, DPT310 

b) ode!lete na telefonní íslo 902 06 

P i nákupu jízdenky 24hodinové nebo 72hodinové je vy#adováno zaslání potvrzující SMS zprávy ve 
tvaru ANO na íslo 902 06. 

P ibli#n  do dvou minut p ijde SMS jízdenka. Tento asový údaj je pouze orienta ní. Na displeji 
mobilního komunika ního za ízení se zobrazí SMS jízdenka. 

Vzor jízdenka za 32 K : 

DP hl.m.Prahy, a.s. 

Jízdenka p estupní 32,- K  

Platnost: 

od 1.7.11. 13:20 

do 1.7.11. 14:50 

pouze v pásmu P 

kód pro kontrolu platnosti 

Ostatní jízdenky formou SMS se zobrazují analogicky. 

10. Duplikát SMS jízdenky je mo#né získat v p ípad  smazání jízdenky v dob  její platnosti za poplatek 
3 K . Postup pro zaslání duplikátu ji# zakoupené jízdenky: 

a) do mobilního komunika ního za ízení napi!te text: DPTA 

b) ode!lete na telefonní íslo 900 06 03 

P ibli#n  do dvou minut p ijde SMS jízdenka. Tento asový údaj je pouze orienta ní. Na displeji 
mobilního komunika ního za ízení se zobrazí SMS jízdenka. 

Vzor jízdenka za 32 K : 

DP hl.m.Prahy, a.s. 

Jízdenka p estupní 32,- K  duplikát 

Platnost: 

od 1.7.11. 13:20 
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do 1.7.11. 14:50 

pouze v pásmu P 

kód pro kontrolu platnosti 

Ostatní duplikáty jízdenky formou SMS se zobrazují analogicky. 

11. Da ový doklad (paragon) je mo#né vystavit v elektronické podob  na internetovém portálu 
www.smsjizdenka.cz. Cestujícímu je umo#n n, prost ednictvím zadání telefonního ísla pou#itého pro 
nákup SMS jízdenky, p ístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek 
na dané telefonní íslo. Potvrzením výb ru SMS jízdenky nebo daného asového období se zobrazí 
elektronický da ový doklad, který lze vytisknout. 

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

13. Objednávací SMS je zpoplatn na tarifem mobilního operátora. 

14. Reklamace SMS jízdenky jsou vy izovány na telefonní lince DP 296 19 18 17. Cestující je oprávn n 
reklamaci uplatnit bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji v!ak do dvou m síc  ode dne reklamovaného 
poskytnutí slu#by, jinak právo na reklamaci zanikne. 

XVI. Elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunika ním 
za ízením prost ednictvím Mobilní aplikace (MA) 

1. Mobilní aplikace (MA) je elektronickou aplikací, umo# ující nákup a pou#ití jízdenek PID 
prost ednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo obdobného mobilního komunika ního za ízení. 

2. MA umo# uje nákup pouze p estupních jízdenek pro jednotlivou jízdu a krátkodobých asových 
jízdenek s platností 24 h a 72 h. Jejich ceny, pásmové a asové platnosti a pravidla pou#ití jsou stejná 
jako u odpovídajících jízdenek PID jednotlivých, resp. krátkodobých, uvedených v l. III., s výjimkami 
uvedenými ní#e. 

3. MA m #e mít té# funkci osobního identifikátoru typu I (s evidencí), s ním# lze spojit nep enosné 
p edplatní asové jízdenky (kupóny) PID. Tyto kupóny lze zakoupit bu  na kontaktních místech MOS, 
nebo p es e-shop. MA nelze vyu#ít jako nepersonalizovaný (anonymní) identifikátor. MA neumo# uje 
p ímý nákup asového kupónu p ímo v aplikaci. Toto ustanovení platí ode dne vyhlá!ení. 

4. P i nákupu jízdenky si cestující v MA zadává pásmo, ve kterém jízdu za íná a pásmo, ve kterém 
jízdu kon í. Pokud jeho cesta zahrnuje i dal!í pásma, zadává nejni#"í a nejvy""í (nejvzdálen j"í) 
pásmo, které bude jízdou dosa#eno. (Nap . pokud cestující za íná cestu v pásmu 1 a kon í v pásmu 3, 
p i em# projí#dí cestou p es pásmo 4, je nutné cestu brát jako 1-2-3-4 a zadat jízdenku jako %z pásma 1 
do pásma 4&. Pokud pojede nap . z pásma 6 do pásma 0, p i em# jede p es pásmo 7, jede p es pásma 
7-6-5-4-3-2-1-B-0 a zadává jízdenku jako %z pásma 7 do pásma 0&. Obdob  pokud pojede nap . z pásma 
2 do pásma 0, p i em# jede p es pásmo P, jede p es pásma 2-1-B-0-P-P a zadává jízdenku jako %z pásma 
2 do pásma P&.) Pásma se po ítají dle zavedeného schématu P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11*, resp. 
opa n  dle sm ru jízdy (* ode dne vyhlá!ení). Pásmo P je v#dy po ítáno dvakrát (P-P). Cestující je sám 
odpov dný za správnost zadání pásmové platnosti. 

5. Pro cesty na území Prahy (P-P-0-B) si cestující m #e zvolit platnost 30 nebo 90 minut. 

6. MA umo# uje nákup jednotlivé jízdenky bu  samostatn , nebo v kombinaci s p edplatními asovými 
kupóny (skládání platnosti jízdních doklad ). asovým kupónem se zde rozumí té# doklad o nároku na 
bezplatnou p epravu a doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného. 

7. Jízdenka se v MA zadává v#dy na celou zamý"lenou cestu, a to i p i pou#ití kombinace jednotlivé 
jízdenky s p edplatním asovým kupónem. Cestující m #e (ode dne vyhlá!ení) pou#ívat MA jako 
identifikátor, spojený s asovým jízdným (kupóny). MA po p ihlá!ení umo# uje získat informaci 
o elektronických asových kupónech zakoupených v rámci MOS. Alternativn  si cestující m #e své 
p edplatní asové kupóny zadat do aplikace ru n  (u papírových kupón ). V p ípad , #e cestující 
vyu#ívá kombinaci jednotlivé jízdenky z MA s asovými kupóny, p i em# zárove  nevyu#ívá MA jako 
identifikátor, je cestující v#dy povinen se prokázat i platným asovým kupónem dle Tarifu PID bu  
elektronickým ve spojení s p íslu!ným identifikátorem, nebo papírovým, jinak bude pova#ován za 
cestujícího bez platného jízdního dokladu. P i ru ním zadávání pásem, pro která má cestující p edplatní 
asové kupóny, je cestující sám odpov dný za správnost jejich zadání do MA, pokud jde o aktuální 
asovou a pásmovou platnost kupón . 
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8. P ed zapo etím jízdy je nutné zadanou a zakoupenou jednotlivou nebo krátkodobou jízdenku aktivovat. 
Neaktivovaná jízdenka není platným jízdním dokladem. 

9. Jízdenku zakoupenou prost ednictvím MA lze aktivovat bu  bezprost edn , nebo s odlo#enou asovou 
platností, kterou si cestující sám zvolí. 

10. Pokud cestující zvolí bezprost ední aktivaci, v moment  provedení aktivace jízdenky za íná b #et 
ochranná doba v délce 2 min, signalizovaná na displeji mobilního za ízení, kde se také ji# zobrazují 
prvky kontroly (QR kód, prom nný kontrolní obrazec). B hem této doby je jízdenka aktivovaná, ale 
je!t  není platná jako jízdní doklad, je v!ak dohledatelná. 

11. Pokud cestující zvolí aktivaci s odlo#enou platností, jedná se o jízdenku p ed platností. Na displeji 
mobilního za ízení se zobrazí as, od kterého je jízdenka platná. U jízdenky p ed platností se ji# 
zobrazují prvky kontroly (QR kód, prom nný kontrolní obrazec). Do uplynutí této doby je jízdenka 
rovn # aktivovaná, ale je!t  není platná jako jízdní doklad, je v!ak dohledatelná. Pokud se cestující p i 
kontrole proká#e jízdenkou z MA ve stavu jízdenky p ed platností, je povinen se prokázat i jiným 
jízdním dokladem aktuáln  platným do asového údaje uvedeného na displeji, tj. ne# se jízdenka p ed 
platností stane platnou. 

12. Aktivovanou jízdenku ji# není mo#né zru!it nebo stornovat, ani není mo#né zm nit po átek její platnosti. 

13. Po uplynutí ochranné doby, nebo doby, kdy je jízdenka ve stavu jízdenky p ed platností, se 
jízdenka stává platnou. Obsahuje v!echny pot ebné informace (pásma platnosti, as, datum, QR kód, 
NFC kontrola, vizuální obrazec) a za íná b #et její asová platnost, odpovídající její cen  a pásmové 
platnosti. Tato skute nost je signalizována na displeji mobilního za ízení grafickým a íselným 
odpo ítáváním asu, který zbývá do konce platnosti. 

14. Ve zku"ebním provozu od 1. 5. 2019 se v Mobilní aplikaci roz"i ují mo#nosti skládání platnosti 
jízdních doklad . Je mo#né skládat (navazovat) nejen jízdní doklady PID sm rem z Prahy, ale i sm rem 
do Prahy. V p ípad , #e cestující za íná svou jízdu v pásmech, která má p edplacena asovým 
kupónem a pokra uje do pásem, která hradí jednotlivou jízdenkou z MA, zadává si v MA celou 
cestu pomocí vyhledáva e, p i em# aplikace zohled uje ve výsledné cen  jízdenky ta pásma, která má 
ji# cestující p edplacena kupónem. V takovém p ípad  se platnost jízdenky navazující na p edplacená 
pásma odkládá, tj. posouvá do toho pásma, které v posloupnosti pásem navazuje na poslední pásmo (ve 
sm ru jízdy), které má cestující p edplaceno kupónem. Posunutá asová platnost se po ítá od poslední 
zastávky s p i azeným asovým údajem konkrétního spoje dle jízdního ádu dané linky v posledním 
pásmu (ve sm ru jízdy), které má cestující p edplaceno kupónem. Cestující v MA obdr#í pro 
nep edplacená pásma jednotlivou jízdenku p ed platností, p i em# as za átku platnosti jízdenky je 
vypo ten ze zadané trasy jízdy dle jízdního ádu linek PID ve vyhledáva em nalezeném spojení. Pokud 
se cestující následn  rozhodne pou#ít jiné, alternativní spojení, ne# jaké bylo nalezeno ve vyhledáva i 
(p íp. pokud zadá as za átku platnosti jízdenky z MA ru n ), není zaru eno, #e cestující bude mít po 
celou dobu jízdy platnou jízdenku z MA z hlediska za átku asové platnosti. V moment  vstupu vozidla 
PID do pásma nep edplaceného kupónem u# musí mít cestující jízdenku z MA pro toto pásmo platnou. 

15. Cestující, který za íná svou jízdu v pásmech, která hradí jednotlivou jízdenkou, a sm uje do 
pásem, po která má platný asový kupón, p i em# v t chto pásmech svou jízdu kon í, si v MA m #e 
zakoupit jednotlivou jízdenku pouze pro ta pásma, na která nemá asový kupón. Posun asové 
a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky se zde neuplatní. 

16. V p ípad , #e cestujícím p edplacená pásma se vyskytují uvnit  vyhledávaného spojení, a cestující by 
tak musel uhradit cestu p es neuhrazená pásma více jednotlivými jízdenkami, nabízí MA jednu jízdenku 
na celou trasu cesty ( as i pásma). 

17. Do p epravního prostoru metra, p epravního prostoru lanové dráhy, do tramvaje, m stského autobusu 
nebo trolejbusu nebo do plavidla p ívozu lze nastoupit pouze s platnou jízdenkou z MA. Jízdenky 
dodate n  aktivované ve vozidle nebo a# po výzv  pracovníka p epravní kontroly nejsou uznány jako 
platný jízdní doklad. 

18. V p ípad  pou#ití vlaku PID musí být jízdenka z MA platná v moment  odjezdu vlaku ze 
stanice/zastávky, kde cestující nastupuje jízdu. Jízdenky dodate n  aktivované za jízdy vlaku nebo a# 
po výzv  vlakového personálu nejsou uznány jako platný jízdní doklad. 

19. V p ípad  pou#ití jízdenky z MA v autobusu p ím stské linky je výjime n  povolen nástup do vozidla 
s aktivovanou jízdenkou, u které ji# b #í ochranná doba a která je!t  není platná. V tomto p ípad  je 
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aktivovaná jízdenka uznána p i p ípadné p epravní kontrole za platnou. Cestující tuto jízdenku z MA, 
a  u# aktivovanou nebo platnou, v#dy p edlo#í p i nástupu do vozu idi i ke kontrole. 

20. Uplyne-li doba platnosti jízdenky, jízdenka se stává jízdenkou spot ebovanou. Taková jízdenka 
pozbývá platnosti jako jízdní doklad a ji# se u ní nezobrazují kontrolní prvky, je v!ak dohledatelná 
a m #e být uznána nap . v p ípad  nep edvídaných zpo#d ní a mimo ádných situací v doprav . 

21. P i p epravní kontrole m #e p epravní kontrolor pou#ít je!t  dal!í prvky kontroly pravosti a platnosti 
jízdenky, jako on-line dotaz a ov ení pomocí interaktivního prvku $ p epnutí obrazovek QR kódu 
a vizuální informace (m nící se kontrolní obrazec). Neumo#ní-li cestující na svém za ízení p epnutí 
obrazovek a provedení kontroly, p epravní kontrolor je oprávn n takovou jízdenku odmítnout, tj. 
neuznat za platnou. 

22. Jízdenka z MA je neplatná: 

• nebyla-li aktivována, 
• byla-li pou#ita p ed uplynutím ochranné doby a zapo etím platnosti (s výjimkou nástupu do 

p ím stských autobus  PID), 
• byla-li pou#ita ve form  jízdenky p ed platností a nebyl sou asn  p edlo#en jiný platný jízdní doklad, 
• nep edlo#il-li cestující p i pou#ití kombinace jednotlivé jízdenky z MA a asových kupón  zárove  

i tyto platné asové kupóny, p íp. identifikátor s nimi spojený, 
• byla-li pou#ita mimo rozsah pásmové platnosti, pro který je platná, 
• uplynula-li její asová platnost, 
• byla-li po ízena jiným zp sobem ne# z Mobilní aplikace, 
• byla-li neoprávn n  jakkoliv pozm n na, upravena nebo zkopírována, 
• nelze-li z p í in na stran  cestujícího ov it její platnost, 
• není-li p i p epravní kontrole nalezena, 
• nebyla-li p i elektronické kontrole (QR kód, NFC kontrola, kontrolní vizuální obrazec, on-line dotaz) 

uznána za platnou, 
• pokud si cestující tuto jízdenku aktivoval a# v dob  provád ní p epravní kontroly, nebo a# po výzv  

pracovníka p epravní kontroly nebo pov ené osoby dopravce. 

V t chto p ípadech je u#ivatel aplikace pova#ován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. 

23. Pokud je MA vyu#ívána jako osobní identifikátor spojený s asovými kupóny, zobrazují se tyto kupóny 
na displeji obdobn  jako jízdenky. P i kontrole a ov ení pravosti se vyu#ívají stejné prvky jako 
u jízdenek (QR kód, NFC kontrola, kontrolní vizuální obrazec, on-line dotaz). 

24. asový kupón spojený s identifikátorem MA je neplatný: 

• byl-li pou#it p ed za átkem nebo po uplynutí své asové platnosti, 
• byl-li pou#it mimo rozsah pásmové platnosti, pro který je platný, 
• byl-li neoprávn n  jakkoliv pozm n n, upraven nebo zkopírován, 
• nelze-li z p í in na stran  cestujícího ov it jeho platnost, 
• není-li p i p epravní kontrole nalezen, 
• nebyl-li p i elektronické kontrole (QR kód, NFC kontrola, kontrolní vizuální obrazec, on-line dotaz) 

uznán za platný. 

25. Cestující je sám odpov dný za to, #e jeho mobilní komunika ní za ízení je po celou dobu jízdy nebo 
v moment  provád ní p epravní kontroly funk ní. 

26. P ípadné zp tné dolo#ení elektronického asového kupónu (té# dokladu o nároku na zvlá!tní ceny 
jízdného nebo bezplatnou p epravu) spojeného s identifikátorem MA, který byl sice v moment  
provád ní p epravní kontroly p edlo#en, ale který nebylo mo#no z p í in na stran  cestujícího 
zkontrolovat (nap . z d vod  do asné nefunk nosti mobilního komunika ního za ízení, poruchy, vybití 
baterie atd.), se ídí l. XIII. odst. 7. písm. a), b) a c). Toto ustanovení neplatí ve vlacích PID. 

27. P ípadné reklamace se ídí podmínkami provozovatele MA. Reklamaci je cestující oprávn n uplatnit 
bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji v!ak do dvou m síc  ode dne reklamovaného poskytnutí slu#by, 
jinak právo na reklamaci zanikne. V p ípad  neoprávn né reklamace cestující nemá nárok na sní#ení 
ulo#ené p irá#ky. 


